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Naar aanleiding van de encycliek 'Humanae Vitae', p. 5
Wij hebben — in verband met de verschijningsdatum van Streven — niet
eerder kunnen reageren op de laatste zeer omstreden encycliek. Omdat een
ernstige bestudering van de vraagstukken die de encycliek oproept, de beste
benadering lijkt, menen wij de lezers het diepgelovige, maar tegelijk eerlijk
kritische artikel van Karl Rahner, dat in Stimmen der Zeit (september 1968,
pp. 193 - 210) verscheen, niet te mogen onthouden.

Tsjechoslowakije:
aspecten van een onmogelijke tragedie, p. 24
Wat het Russisch-Tsjechische conflict zo tragisch maakt, is niet, dat hier een
communistische mogendheid zich verzet tegen de poging van een land om zich
bij het Westen aan te sluiten — daar was, in tegenstelling tot wat sommigen al
te rechtlijnig dachten, geen sprake van — maar dat het 'orthodoxe' communis
me zich tegen zijn eigen ontwikkeling keert.

Het vergelijk der rassen II, p. 33
Naar aanleiding van hetgeen in een vorig artikel is opgemerkt over rasonder
scheid en vooroordelen, wordt hier door een antropoloog gewezen op het feit
dat de betekenis van raskenmerken niet zo evident is als vaak gedacht wordt.
De biologische achtergrond is namelijk zeer complex.

De geschiedenis van Adam en Eva, p. 40
De kunst heeft altijd geëvolueerd rond enkele geprivilegieerde thema's. Deze
stelden de kunstenaar in staat, een directe en volledige gestalte te geven aan de
visie op mens en wereld van een bepaalde tijd, een bepaalde beschaving. Men
tale en culturele structuren komen erin te voorschijn. Naar aanleiding van een
pas verschenen boek over één zo'n thema, laat G. Bekaert even zien welke
mogelijkheden hierin kunnen zitten voor een beschavingsanalyse.

Waarheen met de Biënnale van Venetië?, p. 44
De Biënnale van Venetië is al sinds jaren niet veel meer dan een jaarmarkt
waar iedereen zijn waar komt uitstallen, een organisatie zonder gezicht. Het
protest dat daartegen allang had moeten rijzen, werd dit jaar ineens heel
luidruchtig. Er zal hard en rap aan gedokterd moeten worden. Anders is ze ten
dode opgeschreven.

Het wachten van de liturgie, p. 50
De auteur constateert dat de vraag naar de zin van de eredienst totaal veranderd is in vergelijking met een kleine dertig jaar geleden. Analyserend gaat hij
na, wat de huidige 'kerkganger' in het liturgisch gebeuren ervaart.

Je t'aime, je t'aime van Alain Resnais, p. 58
Met zijn nieuwe film begeeft Alain Resnais ('Hiroshima, mon amour', 'L'année
dernière a Marienbad', 'Muriel', 'La guerre est finie') zich in de science-fiction.
Aan dat genre zitten gevaren vast. Eric De Kuyper vindt het een eigenaardige
film: zonder jezelf tegen te spreken kun je er tegelijk van zeggen dat hij strak
mechanistisch in elkaar zit én dat hij bijzonder open functioneert.

De verbeelding van de vrijheid, p. 68
Centraal in het schrijversschap van de Duitse romancier Alfred Andersch staat
de intuïtie van de vrijheid die hij heeft weten te redden uit de ruïnes van zijn
jeugd en de oorlog. Het schrijven verschijnt hier in zijn oorsprong, als een
poging om het chaotische leven opnieuw te verzamelen in beelden. Dat wordt
hier vooral gedemonstreerd aan Andersch' jongste roman, 'Efraim'.

Editoriaal

Tezamen met enkele anderen heeft de redactie van dit tijdschrift zich beraden
over de houding die zij moest innemen ten opzichte van de Encycliek Humanae Vitae, Zij meende aan de lezers geen betere dienst te kunnen bewijzen, dan
het artikel van Karl Rahner te vertalen. Want welke gelovige gevoelt niet diep
de bezorgdheid — geen monopolie van Rome, omdat zij tot het geloven zelf
behoort — dat in de stroomversnellingen van deze tijd de kerken, die de éne
kerk van Christus vormen, het onderlinge contact verliezen, en dat bv. de kerk
in onze landen door de modestromingen wordt meegesleurd? Het woord van
een denker en gelovige die als weinig anderen in heel de kerk beluisterd wordt,
zal daarom aan de lezers in de Nederlandse gebieden ongetwijfeld welkom zijn.
De redactie meent echter ook haar eigen mening te moeten uitspreken. Rahner
handelt voortreffelijk over de gewetensvorming van de gelovigen en van hun
onmiddellijke leidslieden. Maar hij raakt niet aan de diepere vraag, waardoor
velen in onze landen geschokt lijken te worden: Is deze encycliek een gezonde
vorm van uitoefening van het universele leergezag in de kerk?
Omdat wij een taak hebben in de publiciteit, en omdat wij als jezuïeten op
speciale wijze gehoorzaamheid hebben beloofd aan de paus, menen wij ook
een speciale plicht te hebben om ons op publieke wijze uit te spreken. De wijze
van totstandkoming en de manier waarop de leer geboden wordt, maken deze
encycliek tot iets nieuws in de kerk, doordat enerzijds de instelling van een
brede commissie voorbereidende bezinning van de gelovigen heeft opgeroepen
en anderzijds de beslissing genomen lijkt in volledig isolement; dit nieuwe
rechtvaardigt ook een nieuwe vorm van eerbied, waardoor wij onze mening
ruiterlijk doen horen.
Op de gestelde vraag luidt ons antwoord ontkennend.
— Ten eerste vanwege de wijze waarop de encycliek tot stand is gekomen:
uiteindelijk meer door de paus als een theoloog die eenzaam over boeken en
rapporten gebogen zit, dan door een herder die in het midden van zijn broeders
en in de gemeenschap van de gelovigen zijn stem verheft om hen te vermanen
en eventueel op het rechte pad terug te roepen. Want gemeenschap veronderstelt vertrouwen in het vermogen van de gelovigen om de waarheid te herkennen, zelfs als zij hard is, en in hun bereidheid om haar te aanvaarden. Maar
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dat houdt weer in dat de medegelovigen niet enkel gehoord worden, maar ook
werkelijk beluisterd. Luisteren betekent immers de ernst van het woord van een
ander erkennen en openstaan voor het waarheidselement dat er in ligt. Doordat
de encycliek de ernstige overdenkingen van veel theologen en van veel christelijke gehuwden met een enkel beroep op het kerkelijk gezag van de tafel veegt,
geeft zij geen blijk van zulk luisteren.
— Ten tweede vanwege de inhoud. De paus wekt de gelovigen op tot bereidwillige aanvaarding, en bisschoppen en priesters tot oprechte instemming en
overtuigde verkondiging. Onze gehoorzaamheid verwacht dan echter andere
steun dan een gezagsargument, een beroep op een onveranderlijke traditie —
terwijl de huwelijksbeleving dank zij Casti Connubii in de landen waar die
encycliek beluisterd werd, diepgaand vernieuwd is — en redeneringen waarvan
de ondeugdelijkheid voor zeer veel mensen als bewezen geldt. De paus beseft,
dat hij van velen de prijsgave vraagt van een weldoordachte en diepgewortelde
overtuiging. Dan zou de 'voorzitter van de liefdegemeenschap' voor de zijnen
de ruimte moeten scheppen die het hun mogelijk maakt, in vrede en liefde hun
inzicht te herzien.
Een leergezag waarvan de hele bestaansgrond de verkondiging is van de blijde
boodschap, moet een andere stem doen horen dan die van de wet en van de
angst. Allereerst moet daar het verblijdende geloof klinken in de overwinnende
kracht van de waarheid en het vertrouwen in de geloofszin van de medegelovigen, waardoor ook zij die waarheid innerlijk herkennen kunnen en niet enkel
op gezag aanvaarden. Had de paus van zijn onmiddellijke voorganger tenminste deze éne natuurwet geleerd: men vangt meer vliegen met een druppel
honing dan met een vat azijn!
— Ten slotte. „Une autorité vraie n'a pas besoin d'être sans cesse proclamée.
Elle se traduit en termes de service" (bisschop Blanchet op het concilie,
4 december 1964). Leergezag dat geheel in dienst van de waarheid staat en aan
die nederige dienst al zijn gezag ontleent, wordt bij volwassen mensen niet
verzwakt, maar integendeel versterkt, als het zich wat minder bekommerd
toont om het behoud van een aureool van onaantastbaarheid, dat tenslotte
bijkomstig is, maar zich echt en metterdaad bereid toont om de mogelijkheid
van vroegere fouten ernstig onder ogen te zien en deze eventueel openlijk te
bekennen. Het pausschap moet niet enkel anderen tot bekering oproepen,
maar ook tonen zelf onder de oproep tot bekering te willen staan die het
evangelie is, een oproep die ook geldt voor Petrus en zijn activiteit als algemene
leraar: „ . . . et tu aliquando conversus confirma fratres tuos" (Luk. 22, 32).
Waar de indruk gewekt wordt, dat daar de noodzaak van bekering apriori
vrijwel uitgesloten zou zijn, wordt het vertrouwen in de dienstbaarheid van het
leergezag ondermijnd, en daarmee het gezag zelf.
2 september 1968
Namens de redactie,
P. Smulders S.J.

Naar aanleiding van
de encycliek 'Humanae Vitae'
Karl Rahner S.J.

Paulus VI heeft op 25 juli 1968 zijn lang verwachte encycliek Humanae vitae
over de juiste ordening van de verwekking van nieuw leven het licht doen zien.
Deze encycliek was jaren lang in het vooruitzicht gesteld, voorbereid door een
tot nu toe op deze wijze ongebruikelijke commissie-arbeid, en steeds weer
uitgesteld. Toch heeft zij onder de katholieken en in de niet-katholieke wereld
de grootste verrassing teweeggebracht. Naast instemming, die men in geen
geval mag bagatelliseren, is zij ook op een wereldwijd verzet gestuit. Dit vindt
ongetwijfeld voor een deel zijn verklaring eenvoudig hierin, dat het hoogste
leergezag van een kerk die miljoenen gelovigen telt, heeft gesproken in een
vraagstuk dat het persoonlijke leven van ontelbaren raakt. Het is bovendien
een vraagstuk waarvan de inhoud niet alleen voor de gelovige katholiek 'inte
ressant' is. Alleen daarmee is dit verzet echter nog niet verklaard. Het wordt
pas enigszins begrijpelijk als men bedenkt, dat de katholieke echtgenoten over
het door de encycliek behandelde vraagstuk al een bepaalde opvatting hadden
— welke die ook moge zijn — en dat zij deze in hun levenspraktijk toepasten;
dat ook onder de moraaltheologen over dit vraagstuk al sedert lang geen een
stemmige opvatting meer bestond en dat door de steeds duidelijker wordende
'bevolkingsexplosie' de praktische betekenis van het onderhavige probleem tot
in het onmetelijke is uitgegroeid. Dit verzet is een feit, vooral ook binnen de
katholieke kerk zelf, en vooral hiermee zullen wij ons in deze beschouwingen
bezig houden.
I
VOORAFGAANDE BESCHOUWINGEN
Voordat wij het eigenlijke probleem behandelen, dienen enkele voorafgaande
opmerkingen te worden gemaakt, die noodzakelijk zijn voor het juiste verstaan
van hetgeen volgt.
Een katholiek moet deze encycliek au sérieux nemen. Weliswaar moet nog
nauwkeuriger gezegd en afgebakend worden wat dit hier feitelijk betekent.
Maar au sérieux moet deze encycliek worden genomen. Zij is het woord van
een paus, zij is ongetwijfeld rijpelijk voorbereid, zij heeft in de katholieke kerk
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een belangrijke leertraditie achter zich. Het heeft geen zin en het is niet in
overeenstemming met de ernst van het probleem en met de eerbied voor het
gezag van de paus, wanneer men op de encycliek zonder meer met emotionele
kortsluiting reageert, de inhoud primitief beknot en de paus motieven toe
schrijft die in staat zijn zijn woord bij voorbaat ongeloofwaardig te maken.
Wie van meet af aan zonder enige zelfkritiek zijn eigen opvatting voor onbe
twistbaar houdt, wie van mening is dat een nieuwere opvatting a priori en in
elk geval juister is dan een oudere, wie bij zijn argumentatie te simplistisch
uitgaat van ongewenste praktische gevolgen van de pauselijke verklaring, wie
pragmatisch denkt en over de vraag naar de waarheid al direct heenstapt, kan
als katholiek de encycliek geen recht doen.
Nu zal in deze beschouwingen niet de kern van de pauselijke encycliek worden
behandeld. Er zal dus niet worden gevraagd of en waarom de bewuste uit
schakeling van de mogelijkheid tot het verwekken van nieuw leven bij elke
huwelijksdaad — een uitschakeling, die de in vrijheid handelende mens zelf
bewerkt — in zich zelf objectief onzedelijk is of dit niet noodzakelijk behoeft
te zijn. Dienaangaande zij hier alleen opgemerkt dat het — principieel bezien
— een primitieve simplificatie van de pauselijke leer is, als men deze zo
voorstelt alsof zij reeds in theorie een bewuste regeling van de geboorte
frequentie zonder meer zou verbieden, terwijl het in de encycliek in feite alleen
gaat om de verwerping van bepaalde methoden van zulk een regeling. Welis
waar wordt het daarbij de normale doorsnee-lezer van de encycliek niet
duidelijk, hoe deze geboortebeperking, waarvan de noodzaak wordt toege
geven, zonder de verworpen methoden in de concrete sociale of individuele
omstandigheden in feite effectief kan zijn.
Hier zullen dus niet rechtstreeks de zakelijke en waarheidsaspecten van het
vraagstuk, die de kern van de encycliek vormen, worden besproken. Het is
ondoenlijk zo iets te ondernemen binnen het kader van een kort artikel. In dat
geval zou gesproken moeten worden over de uitgangspunten van de pauselijke
stelling; over het wezen van de natuurwet, over de onveranderlijkheid en
historiciteit daarvan, over de competentie van het pauselijk leergezag tegenover
deze natuurwet, over de verhouding tussen natuurwet en openbaring, over het
wezen van 'de natuur van de mens', over de mogelijkheid deze te achter
halen, over de verhouding van de in vrijheid handelende persoon tot de
('natuur' genoemde) werkelijkheid die dit handelen vooronderstelt, over de
mogelijkheden en zedelijke grenzen van een zelfmanipulatie van de mens
tegenover zijn 'natuur'. Al deze uitgangspunten, die mede van invloed zijn op
de pauselijke beslissing, zijn zó moeilijk en in de huidige katholieke theologie
over de gehele linie zó controversieel, ze zijn ook in de encycliek slechts zó
summier aangeduid, dat de uitgangspunten van de pauselijke these, die op zich
zelf een noodzakelijke nadere argumentatie zouden behoeven, in een beknopt
artikel niet behandeld kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de zin en de
motivering van de pauselijke positie zelf. Want in dit verband zou de vraag
behandeld moeten worden of en om welke redenen iedere concrete huwelijks-
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daad reeds op zich zelf en onafhankelijk van de totaliteit van het huwelijksleven zou staan onder een ondubbelzinnige zedelijke beoordeling, waarom de
tweevoudige betekenis van elke afzonderlijke huwelijksdaad als een betuiging
van echtelijke liefde èn als een daad die open staat naar de verwekking van
nieuw leven, in iedere daad te samen aanwezig moet zijn. Voorts zou de vraag
besproken moeten worden waarom de scheiding van deze beide aspecten, die
de 'natuur' zelf bewerkstelligt en die volgens de encycliek ook bewust voor de
geboorteregeling gebruikt mag worden, niet ook onder bepaalde voorwaarden
door de mens zelf voor de afzonderlijke huwelijksdaad mag worden benut,
zolang deze ingevoegd blijft in het geheel van een huwelijksleven dat bereid is
nieuw leven te verwekken. Dit probleem wordt nog toegespitst, als men
bedenkt dat de mogelijkheid van een vrije zelfmanipulatie van de mens — dit
in tegenstelling tot het dier — toch zelf ook tot de 'natuur van de mens'
behoort, en het dus in 't geheel niet de vraag is, of aan de mens zedelijk zulk
een zelfmanipulatie door zijn 'natuur' in beginsel is toegestaan, maar alleen of
in dit bepaalde geval de zedelijke grenzen van een dergelijke zelfmanipulatie
zijn overschreden of niet. Men zal met alle respect wel mogen zeggen, dat in
deze kwesties wel een bepaalde positie wordt betrokken, maar dat deze eerder
alleen maar uitgesproken dan werkelijk verklaard, resp. bewezen wordt. De
motivering die in de encycliek aan de dag treedt, is veeleer het vasthouden aan
de traditionele leer van Pius XI en Pius XII; dit feit legt zeker een niet onaanzienlijk theologisch gewicht in de schaal, vooral omdat in afzonderlijke zedelijke problemen een globaal 'instinct' ook dan juist kan zijn als men hiervoor
niet tot een fundamentele rationele en reflexe motivering kan komen. Daar
het echter juist volgens de encycliek niet gaat om een zuiver goddelijke openbaring van een zedelijke norm, maar om een beginsel van 'natuurrecht', zou
een meer nauwkeurige argumentatie voor de zakelijke grondslagen der pauselijke these gewenst zijn geweest. Maar, zoals gezegd, dit alles kan hier niet
behandeld worden.
Wanneer aldus aan de ware kern van het probleem wordt voorbijgegaan,
mag men toch niet over het hoofd zien of bagatelliseren, wat onder de katholieken een gemeenschappelijke overtuiging is, ook wanneer niet allen een
innerlijke instemming met de pauselijke positie en de toepassing ervan in de
praktijk van het leven zullen opbrengen. Met de encycliek zijn immers alle
katholieken de gemeenschappelijke overtuiging toegedaan (die tegenover een
niet christelijke wereldbeschouwing en levenswijze volstrekt niet zonder meer
een goedkope vanzelfsprekendheid is), dat het sexuele leven onder zedelijke
normen staat die hun oorsprong vinden juist in het wezen van deze realiteiten
en die het menselijk slagen van het sexuele leven garanderen; en verder dat een
in bepaalde omstandigheden noodzakelijke individuele of sociale geboortenregeling op haar beurt ook weer gebonden is aan zedelijke normen die uit het
wezen van het huwelijk voortvloeien; ten slotte dat hedonisme en moreel
libertinisme op sexueel gebied niet tot bevrijding van de op de mens drukkende
taboes leiden, maar uiteindelijk tot onmenselijkheid en ongeluk. Wanneer men
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de encycliek op haar juiste waarde wil schatten, moet men deze gemeenschap
pelijke christelijke overtuiging in het oog houden en er bestaat werkelijk geen
reden te denken dat het heden ten dage overbodig is over dit gemeenschappelijk
christelijke te spreken en er in het openbare profane leven voor uit te komen,
ook al moet men hierbij er voor waken de huidige mentaliteit van de profane
gemeenschap op het gebied van de sexuele moraal alleen maar in zwarte
kleuren af te schilderen. Daarbij komt nog dat de encycliek terecht het gevaar
ziet, dat de staat op totalitaire wijze de geboorteregeling als een hem uitslui
tend toekomend recht aan zich trekt. Hier liggen gevaren die werkelijk au
sérieux genomen moeten worden, ook als men van opvatting kan zijn dat de
staat het probleem van de bevolkingsexplosie niet zonder meer en in elk
opzicht aan de enkeling als zodanig kan overlaten, en dat de encycliek hierover
al te algemeen abstract en onnauwkeurig spreekt.
Wat ons dus in deze beschouwingen zal bezig houden, is het eenvoudige feit,
dat ook binnen de katholieke kerk zelf de encycliek in theorie noch in praktijk
een eensgezinde instemming zal vinden. Dat dit een gegeven feit is — onver
schillig of men het voor normaal of voor hoogst betreurenswaardig houdt —
is aan geen twijfel onderhevig. Dit laat de reactie op de encycliek binnen
de kerk reeds zien, waarbij het er uiteindelijk niet op aan komt of deze in alle
landen dezelfde is en door welke mensen, groeperingen en instanties zij wordt
geschraagd. Dit feit zelf is als zodanig een theologisch probleem. Vooral ook
daarom omdat de reactie in de vorm van verzet in dit geval veel groter, veel
sneller, veel gedecideerder en veel meer in de openbaarheid van de kerk zich
aandient dan bij vroegere gelegenheden van pauselijke leeruitspraken het geval
was. Wat valt dus theologisch te zeggen met betrekking tot dit verzet, waarop
de encycliek op eerder genoemde wijze stuit en verder zal stuiten? Dat is de
enige kwestie die ons hier moet bezig houden.

II
DE ENCYCLIEK ALS HERZIENBARE UITSPRAAK
VAN H E T LEERGEZAG
De encycliek is geen pauselijke definitie ('ex cathedra') van de zedelijke norm
die de paus met betrekking tot de 'ongeoorloofdheid' van een kunstmatige
uitschakeling van het voortplantingsvermogen bij iedere afzonderlijke huwe
lijksdaad opstelt. Dit is op zichzelf beschouwd vanzelfsprekend. Wat daarmee
bedoeld wordt, willen wij allereerst aangeven door een uitvoerig citaat uit de
brief van de Duitse bisschoppen van het afgelopen jaar en daarna nog nauw
keuriger toelichten.
Het algemene probleem van herzienbare

leeruitspraken

De brief van de Duitse bisschoppen zegt over deze kwestie:
„Op dit punt moet een moeilijk probleem nuchter worden besproken dat bij
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vele hedendaagse katholieken meer dan vroeger ofwel hun geloof of hun
onbevangen vertrouwende houding tegenover het kerkelijk leergezag bedreigt.
We bedoelen het feit, dat het kerkelijk leergezag bij de uitoefening van zijn
ambt zich kan vergissen en zich heeft vergist. Dat zo iets mogelijk is, heeft de
Kerk altijd geweten, in haar theologie ook gezegd en gedragsregels voor zo'n
situatie ontwikkeld. Deze mogelijkheid zich te vergissen heeft geen betrekking
op die leerstellingen die door een plechtige definitie van de paus of van het
algemeen concilie of door het gewone leergezag worden verkondigd als abso
luut te geloven waarheden. Het is ook historisch onjuist te beweren, dat
achteraf in zulke dogma's een dwaling van de Kerk bleek te zitten. Daarmee
wordt natuurlijk niet bestreden, dat ook bij een dogma met behoud van zijn
oorspronkelijke zin een groei in de opvatting ervan en een afgrenzing tegenover
voordien misschien meelopende misverstanden steeds mogelijk en steeds nood
zakelijk is. Met het gestelde probleem mag ook niet het vanzelfsprekende feit
verwisseld worden, dat er naast het onveranderlijk goddelijke ook een ver
anderlijk menselijk recht in de Kerk bestaat. Zo'n verandering heeft niets te
maken met een dwaling van vroeger, maar stelt hoogstens de vraag naar de
opportuniteit van een vroegere of latere juridische beslissing.
Wat vergissen en mogelijkheid van vergissen betreft bij niet officiële uitspraken
van het kerkelijk leergezag, die weer zeer verschillend kunnen zijn ten aanzien
van hun bindend karakter, moet allereerst gewoon nuchter en onomwonden
worden vastgesteld, dat ook het menselijk leven in het algemeen al moet
leven 'naar beste weten en geweten' met begrippen die enerzijds theoretisch niet
absoluut geldend kunnen zijn en toch 'hier en nu' als geldige normen voor het
denken en handelen moeten gelden, omdat ze voorlopig niet door andere zijn
te vervangen. Dit weet iedereen vanuit zijn eigen concrete leven; iedere arts is
bij zijn diagnose, iedere staatsman is bij zijn beoordeling van een politieke
situatie en de daarop gebaseerde beslissing van dit feit op de hoogte. Ook de
Kerk kan zich in haar leer en praktijk niet altijd en in elk geval laten plaatsen
voor het dilemma, óf te beslissen tot een absoluut bindende uitspraak van het
leergezag, of eenvoudig te zwijgen en alles over te laten aan de willekeurige
opinie van de enkeling. Ter bescherming van het eigenlijke en absolute geloofs
goed moet zij, zelfs op gevaar af zich op een afzonderlijk punt te vergissen,
richtlijnen geven voor de leer, die een bepaald bindend en toch een zeker
voorlopig karakter hebben en zelfs de mogelijkheid van vergissing insluiten,
omdat er geen sprake is van een geloofsdefinitie. Anders kan de Kerk haar
geloof, als werkelijkheid die het leven bepaalt, helemaal niet verkondigen,
uitleggen en toepassen op de telkens andere situatie van de mens. In zo'n
geval ziet de afzonderlijke christen zich eerst wel tegenover de Kerk geplaatst
op een manier die analoog is aan de positie van iemand die weet dat hij
de beslissing van een vakman moet aanvaarden, ook al weet hij dat deze
niet onfeilbaar is.
Een opinie die in strijd is met de voorlopige uitspraak van het kerkelijk leerge
zag, hoort in ieder geval niet thuis in de predikingen der catechese, ook al moet
men onder bepaalde omstandigheden de gelovigen op de hoogte brengen van
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het wezen en de begrensde draagwijdte van zo'n voorlopige uitspraak van het
leergezag. Daarover hebben we reeds gesproken. Wie denkt er voor zichzelf
de mening op na te kunnen houden, dat hij het betere toekomstige inzicht van
de Kerk reeds nu bezit, moet zich tegenover God en zijn geweten nuchter en
met de nodige zelfkritiek afvragen, of hij een voldoende brede en diepe theolo
gische vakkennis bezit om in zijn persoonlijke theorie en praktijk af te mogen
wijken van de geldende leer van het kerkelijk gezag. Zo'n geval kan men zich
in principe voorstellen. Maar subjectieve aanmatiging en voorbarige betweterij
zullen zich hebben te verantwoorden voor Gods rechterstoel.
Het serieuze pogen om ook een voorlopige uitspraak van het kerkelijk leerge
zag positief te waarderen en zich eigen te maken, behoort tot de juiste geloofs
houding van een katholiek. En evenmin als in het profane leven, waar ook ver
strekkende beslissingen naar beste weten en geweten op grond van een feilbaar
inzicht van anderen moeten worden genomen, hoeft iemand zich op kerkelijk
gebied beschaamd of benadeeld te voelen, als hij zijn opinie ook dan toetst aan
de kerkelijke leer, wanneer deze niet a priori als definitief kan gelden. Het is
mogelijk dat de ontwikkeling van de kerkelijke leer in bepaalde gevallen te
langzaam gaat. Maar ook bij zo'n oordeel moet men voorzichtig en bescheiden
zijn. Want zo'n ontwikkeling in de leer heeft in een Kerk die uit mensen van
vlees en bloed bestaat tijd nodig omdat dit alleen maar in zo'n tempo kan
gebeuren, dat het geloofsgoed behouden blijft zonder enig verlies te lijden.
We behoeven niet bang te zijn, dat we ons bij de beschreven zienswijze van de
Kerk onttrekken aan de eisen van de tijd. De ernstige probleemstelling van
onze tijd waarop wij vanuit het geloof een antwoord moeten geven, dwingt ons
vaak genoeg de geloofswaarheden opnieuw te overdenken. Daarbij kunnen
zeer zeker accenten anders worden gelegd. Maar dit betekent niet, dat het
geloof in twijfel wordt getrokken; het dient veeleer tot een dieper begrip van
de goddelijke geopenbaarde waarheid en van de kerkelijke leer, want wij zijn
er vast van overtuigd, en we zien deze overtuiging door de ervaring bevestigd,
dat we omwille van het katholieke geloof geen enkele waarheid, noch omwille
van een waarheid het katholieke geloof behoeven te verloochenen, als wij deze
maar in de geest van de Kerk verstaan en steeds beter proberen te verstaan" .
1

Allereerst moet gezegd worden dat de pauselijke encycliek ondubbelzinnig valt
onder de in deze bisschoppelijke brief bedoelde authentieke, evenwel niet
als definitie bedoelde, dus op zijn minst in principe herzienbare leeruitspraken
der kerk. Op geen enkel punt van de encycliek staat een formulering die de
indruk zou kunnen wekken dat het om een uitspraak ex cathedra gaat. Men
zou kunnen zeggen dat de formuleringen in dit opzicht zelfs voorzichtiger zijn
opgesteld dan b.v. de verklaring van Pius XI in Casti connubii over hetzelfde
probleem. Het is echter een uit de aard der zaak vanzelfsprekende norm, die
ook in het kerkelijk recht uitdrukkelijk is vermeld, dat een leeruitspraak slechts
dan een beslissing ex cathedra is, als zij dit karakter uitdrukkelijk doet uitkomen
(ook al kan dit op de meest verschillende manieren gebeuren). Volgens de zo
1 Vertaling Katholiek Archief 1968, n. 16-17.
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juist geciteerde normen van de brief van de Duitse bisschoppen kunnen dien
tengevolge zowel formeel als materieel ten aanzien van het bindend karakter
van de encycliek de volgende onderscheidingen worden aangebracht.
Houding tegenover herzienbare beslissingen
Een pauselijke encycliek die niet een definitie wil geven, is principieel een
herzienbaar leerstuk. Om te beginnen betekent dit natuurlijk niet dat zo'n
schrijven voor de leer, de opvatting en het geweten van een katholiek geen
betekenis zou hebben. Dit schrijven is voor een katholiek, zolang hij het kerke
lijk leergezag niet in beginsel afwijst (en daarmee ophoudt katholiek te zijn),
veeleer principieel en a priori een verklaring die van hem een houding van
kritiek tegenover zichzelf en zijn persoonlijke opvatting eist. Hij moet er dus
ernstig rekening mee houden, dat een dergelijke beslissing van het kerkelijk
gezag onder de leiding van de Geest naar beste weten en geweten genomen
werd en bijgevolg juist is, ook als deze in tegenspraak is met de eigen subjectie
ve opvatting, die waarachtig niet a priori gevrijwaard is tegen dwaling. Een
katholiek die geen begrip heeft voor zulk een 'praesumptie' (voorondersteld
uitgangspunt), moet zich het verwijt laten welgevallen dat hij op een kinderlijk
emotionele manier op zijn eigen subjectieve mening verliefd is en dat hij
niet die houding van zelfkritiek weet op te brengen die men tegenover zijn
eigen opvattingen, hoe diepgeworteld die mogen zijn, ook dan behoort te
hebben, wanneer deze zich als uitspraak van het eigen 'geweten' aandienen.
Zo iemand begrijpt niet — bevangen door een laat-individualistische houding
— hoezeer 'wereldbeschouwelijke' overtuigingen, die betrekking hebben op de
mensheid als geheel, te maken hebben met 'institutie' en hij onderschat ook
enorm het feit dat men als katholiek werkelijk nauwkeurig getoetste en in zelf
kritiek overdachte argumenten moet hebben om zich gewetensvol te kunnen
distantiëren van een uitspraak van het kerkelijk leergezag. Wat hierover ten
aanzien van het positief au sérieux nemen van een dergelijke uitspraak nog
meer te zeggen valt, zal later worden behandeld.
Dat is de ene kant van de verhouding van een katholiek tot een uitspraak van
het leergezag van zijn kerk. De andere kant kan als volgt geformuleerd worden:
Een dergelijke niet als definitie bedoelde verklaring is inderdaad in beginsel
herzienbaar en de katholiek resp. de theoloog heeft principieel het recht, ja zelfs
de plicht, van dit feit kennis te nemen. Principiële herzienbaarheid van een
leeruitspraak betekent natuurlijk niet dat men zonder meer mag aannemen dat
de verklaring van het kerkelijk leergezag waarover het in dat bepaald geval
gaat, ook feitelijk onjuist, ontoereikend of herzienbaar is. Veeleer is de tegen
overgestelde praesumptie gegeven — maar slechts als praesumptie, die in een
gegeven geval in de theorie en de praktijk van een enkeling mag wijken voor de
betere, gewetensvol gevormde overtuiging, dat de tegengestelde opvatting juist
is. Of in ons concreet geval in feite redenen aanwezig zijn die — zelfs wanneer
men een laatste beslissing van de waarheidsvraag met betrekking tot de pause
lijke verklaring openlaat — een zedelijk gerechtvaardigde afwijking van deze
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verklaring toestaan, daarover zal later nog gesproken worden. Voorlopig willen
wij alleen hierop wijzen, dat er (afgezien van al de 'klassieke' gevallen van
pauselijke leeruitspraken die later herzien zijn, zoals die van Vigilius, van
Honorius, van menige stelling in de bul Exsurge Domine van Leo X, in ver
scheidene pauselijke verklaringen over de zedelijke gerechtvaardigdheid van de
rente enz.) ook de laatste tijd pauselijke leeruitspraken zijn gedaan van een
even groot gewicht als deze encycliek, die niet alleen 'in theorie' herzienbaar
zijn geweest, maar ook stilzwijgend of uitdrukkelijk herzien zijn. Men denke
b.v. aan leeruitspraken van Gregorius XVI en Pius IX ten opzichte van een
liberale en democratische maatschappelijke orde, die geen enkele paus heden
ten dage zo zou formuleren, aan vele exegetische en bijbeltheologische verkla
ringen aan het begin van deze eeuw tegen het modernisme, die tegenwoordig
bijna volledig achterhaald zijn. Reeds daaruit blijkt dat een katholiek het recht
en de plicht heeft rekening te houden met de mogelijkheid van herziening van
een kerkelijke leeruitspraak die geen definitie wil zijn. Deze voorbeelden laten
ook zien, als men ze in concreto doordenkt, dat dit 'rekening houden met' zulk
een mogelijkheid van herziening in principe niet dan pas geoorloofd is, wan
neer een dergelijke revisie in de kerk algemeen heeft plaats gevonden. Want
dan zou zulk een revisie nooit zijn tot stand gekomen. Men kan er toch niet van
uitgaan, dat deze in feite alleen plaatsvindt tengevolge van daadwerkelijke
protesten allereerst van enkelingen die — vanuit hun geweten bezien — on
katholiek dachten en handelden.

Het probleem van de encycliek als norm
Met het oog op het formele gezag van deze encycliek, dus ook met betrekking
tot de in principe bestaande mogelijkheid tot herziening, moet nog een en ander
gezegd worden over de inhoud ervan. Juist de inhoud is nl., ook met betrekking
tot de daarin uitgesproken fundamentele norm, niet zo ondubbelzinnig als op
het eerste gezicht lijkt, en dit is ook van betekenis voor haar gezag als leeruit
spraak. Wat hier wordt bedoeld, kan slechts heel kort worden aangeduid. Wan
neer wij nl. de juistheid van de pauselijke norm eenvoudig veronderstellen, kan
altijd nog de vraag worden gesteld, wat deze bij nadere beschouwing betekent.
Het is toch op zijn minst in principe denkbaar, dat hier een 'streefnorm' gefor
muleerd wordt, waarvan het niet zonder meer duidelijk is, dat deze in haar
zedelijke verplichting in elke historische situatie door iedere enkeling en door
iedere maatschappelijke groepering werkelijk kan worden 'gerealiseerd'. Zo was
b.v. ook ten tijde van de patriarchen uit het Oude Testament de monogamie een
zedelijke norm, die in beginsel voortkwam uit het wezen van de mens en het
huwelijk, die echter noch door de enkeling noch door de samenleving in de
concrete historische situatie en in de ontwikkelingsfase van de menselijke 'na
tuur' zo kon worden gerealiseerd dat van een 'hier en nu' opgelegde verplich
ting tot monogamie sprake was. Zou het niet denkbaar zijn dat iets soortgelijks
zich voordoet ten aanzien van deze encycliek? De mogelijkheid van zulk een
parallel wordt niet daardoor al weerlegd, dat de uitdrukkelijke formulering en
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verkondiging van de norm van deze encycliek van dien aard is als in die andere
kwestie niet het geval was. Want wij zien ook in andere gevallen een 'fasenverschuiving' in het zedelijk inzicht, zoals dit door bepaalde volkeren, cultuur
kringen en groeperingen gedragen en als zedelijke verplichting aanvaard wordt,
ook nog tegenover een actueel verkondigde norm gedurende de tijd van het
Christendom. Vanuit deze — hier slechts even aangeduide — historiciteit van
het zedelijk inzicht is het minstens in beginsel denkbaar, dat ook een juiste
zedelijke norm, die 'ex supposito' door het leergezag is verkondigd, in het con
crete geheel van een tijd of samenleving pas op een later tijdstip werkelijk naar
de inhoud zo wordt verstaan, dat zij een zedelijke verplichting betekent die
voor de concrete werkelijkheid bindend is. De nu reeds actuele betekenis van
zo'n norm bestaat dan in de verplichting om nu al naar zulk een gesteldheid
van de mens en de maatschappij te streven waarin deze norm naar de inhoud
rechtstreeks en actueel bindend kan zijn. De katholieke moraaltheologie heeft
ten allen tijde het begrip van 'onoverkomelijke dwaling' met betrekking tot
zedelijke normen van gedetailleerde aard gekend. Weliswaar heeft zij dit begrip
bijna alleen op het individuele geweten van de enkeling toegepast. Maar het is
volstrekt denkbaar, zoals ook de geschiedenis van de menselijke zedelijkheid
laat zien, dat het ook kan worden toegepast op het zedelijke collectieve bewust
zijn van een tijd of van grote maatschappelijke groeperingen. Van hieruit is de
vraag minstens niet bij voorbaat absurd, of de zedelijke norm van de encycliek
wellicht niet een 'streefnorm' verkondigt, die weliswaar nu al voor vele zeer
gedifferentieerde en gevormde gewetens van enkelingen een onmiddellijk
actuele verplichting betekent, echter niet voor de grote massa bij de huidige
stand van haar zedelijke ontwikkeling.
Deze vraag kan minstens ten aanzien van de zedelijke norm zoals de paus die
geeft, gesteld worden. Zij moet zelfs, als wij eens uitgaan van haar zakelijke
juistheid, gesteld worden, omdat wij enerzijds ook binnen de kerk nuchter met
een afwijzing van deze norm op grote schaal rekening hebben te houden, maar
desondanks in vele gevallen het in praktijk brengen van deze afwijzing niet als
een subjectief zware schuld mogen kwalificeren. Zo ontstaat immers de theo
logische vraag, wat de betekenis is van zulk een dissonantie tussen een ambtelijk
verkondigde norm en de 'ex supposito' in wijde kring niet schuldige afwijzing
ervan. De oplossing van deze vraag, die zich reëel voordoet, kan juist in de
veronderstelling dat de pauselijke norm objectief juist is, toch zeker alleen in
de boven aangeduide richting worden gevonden. Deze is dan echter ook van
betekenis voor de vraag naar de formele verplichting van deze norm. Het zou
dan in zekere zin de graad van verplichting van een norm zijn die een doel
van zedelijke ontwikkeling van de kerk en de maatschappij markeert, dat in
feite nog niet bereikt is, dat echter bereikt moet worden op soortgelijke wijze
als de liefde Gods uit heel ons hart een radicale verplichting betekent, maar
toch niet wil zeggen dat volmaakte liefde reeds 'hier en nu' vervulbaar is.
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AFWIJKENDE GEWETENSBESLISSINGEN

Het gaat nu om redenen die toestaan ermee rekening te houden, dat het af
zonderlijke geweten van de christen subjectief begrijpelijk zich gerechtigd acht
van de pauselijke leer af te wijken. Met betrekking tot deze vraag moet aller
eerst de 'status quaestionis' (wat het probleem op het ogenblik is) nauwkeurig
bepaald worden. Het gaat er hierbij voor ons (overeenkomstig de begrenzing
van heel onze beschouwing) niet om argumenten naar voren te brengen die
naar onze opvatting de onjuistheid of tenminste het niet bewezen zijn van de
pauselijke norm objectief aantonen. Het gaat er slechts om duidelijk te maken
dat er boven en naast de abstracte mogelijkheid van een onschuldig dwalend
geweten in dit concrete geval redenen bestaan voor het feit dat ook een katho
liek geweten psychologisch begrijpelijk tot de (subjectieve) overtuiging kan
komen, dat het niet gebonden is aan de pauselijke norm.

De situatie van het geweten ten opzichte van het kerkelijk leergezag
a. Allereerst moet er in dit verband op gewezen worden, dat men zich de
beoordeling van de situatie van een subjectief geweten te gemakkelijk maakt,
als men er van uitgaat dat dit gewetensconflict alleen gaat tussen een harde,
door de kerk verkondigde norm en een gemakzuchtige handelwijze, waarvoor
alleen morele laksheid, oppervlakkigheid en genotzucht pleiten. Veeleer zal
zich een niet gering aantal gevallen voordoen, waarin zo'n geweten in een
(minstens schijnbaar) conflict tussen zedelijke plichten aan beide kanten staat,
hetgeen hier wel niet uitvoeriger toegelicht behoeft te worden.
b. Verder dient er op gewezen te worden dat in de concrete levenssituatie de
efficiëntie van het formele gezag van het leerambt in deze kwestie niet over
schat mag worden. Louter formeel-logisch bezien lijkt de zaak heel eenvoudig:
de katholieke christen erkent in beginsel het leergezag van de kerk ook in
morele kwesties; de kerk is voor hem een autoriteit ook in het geval waarin
hij de zakelijke bewijsvoering van deze beslissing van het leergezag niet of niet
voldoende doorziet. De eenvoudige consequentie lijkt dus deze, dat hij zich
ook volgens zijn eigen geweten aan deze concrete norm houdt. Maar in werke
lijkheid is de zaak toch niet zo eenvoudig. Allereerst moet men in 't oog hou
den, dat een formeel gezag in weerwil van de formele logica, die zoeven werd
aangeduid, psychologisch kan worden overspannen, en wel niet alleen in een
afzonderlijk geval maar ook in collectieve situaties. De mens bestaat immers
in zijn concreet gedrag niet alleen uit logica. Het is b.v. heel goed denkbaar en
het zal zich ook in vele gevallen voordoen, dat een katholieke arts die in theorie
de katholieke leer aangaande de ongeoorloofdheid van de onderbreking van
de zwangerschap erkent, in een concreet geval waarin het gaat om de redding
van een moeder met veel kinderen, psychologisch niet in staat is de verstande-
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lijk aanvaarde norm zo te realiseren dat hij deze norm in het concrete afzon
derlijke geval of inachtneemt of met subjectieve schuld overtreedt. Iets derge
lijks is in ons geval zeker ook 'collectief' denkbaar in wijdverbreide kerkelijke
kring, zelfs als wij uitgaan van de objectieve juistheid van de pauselijke norm.
c. Verder moet er opnieuw in alle nuchterheid de nadruk op worden gelegd,
dat het individuele en het collectieve geweten van de katholieke christen in ons
geval geen absolute zekerheid heeft of kan veronderstellen ten opzichte van de
objectieve juistheid van de pauselijke norm.
d. Dan hebben echter in deze situatie theoretisch en praktisch de argumenten
tegen de pauselijke norm op zijn minst subjectief een veel grotere efficiëntie
dan het geval zou zijn, indien men — zoals bij een dogma — uit zou kunnen
gaan van de absolute juistheid van de pauselijke leer (onverschillig of men de
argumenten ervoor helder inziet of hoe men met de tegenargumenten klaar
komt).
e. Voorts moet er de nadruk op gelegd worden, dat het in een kwestie van het
natuurrecht volstrekt niet onverschillig is, of men de innerlijke zakelijke gron
den van een op het natuurrecht gebaseerde norm inziet of niet. In een geval
waarin hiervan bepaald geen sprake zou zijn, zou men moeten zeggen dat het
inachtnemen van zulk een norm weliswaar nog een daad van zedelijke gehoor
zaamheid tegenover het kerkelijke gezag zou zijn, maar niet meer een daad die
subjectief tot de innerlijke zedelijkheid van het gebodene zelf zou kunnen
komen. Dat is echter beslist niet iets wat geen betekenis heeft.
f. Bovendien is het nu eenmaal zo met de mens gesteld, dat bij alle principiële
en formele erkenning van het gezag dit in het concrete geval heel dikwijls niet
meer als werkelijk zedelijk actueel eisend voorhanden zal zijn, als het niet lukt
de zakelijke rechtvaardigheid van die eis werkelijk begrijpelijk te maken.
Reeds hiervan uitgaande moet men er nuchter rekening mee houden, dat in ons
geval ook bij een formele erkenning van het kerkelijk leergezag en uitgaande
van de juistheid van de pauselijke norm het geweten van een groot aantal
katholieken het bindend karakter ervan niet erkent of erkennen zal.
Zakelijke bezwaren van psychologische aard
Al het voorafgaande droeg wel een zeer formeel karakter. Beslissend komt
daar echter nog bij, dat er volstrekt behartigenswaardige redenen bestaan, die
tegen de pauselijke norm pleiten. De belangrijkheid van deze redenen moet hier
niet beschouwd worden met betrekking tot de vraag of zij objectief op ondub
belzinnige wijze het tegendeel van de pauselijke norm bewijzen, maar vanuit het
oogpunt of zij psychologisch, zij het ook uitgaande van zakelijke overwegingen,
in feite het inzicht en het geweten van een katholiek er toe kunnen brengen van
mening te zijn, dat de pauselijke norm onjuist is, en wel zo dat naar het zich
laat aanzien zulk een toestand niet alleen in het een of ander afzonderlijk geval
ontstaat (een mogelijkheid die beslist door geen enkele moraaltheoloog bestre-
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den zal worden), maar ook in grotere groeperingen binnen de kerk. Hierbij mag
het effect van versterking niet over het hoofd worden gezien, dat door
zulk een groepering op de overtuiging van de enkeling wordt teweeggebracht.
Zulke argumenten nu doen zich zeker voor. Dienaangaande kunnen hier
slechts een paar punten worden aangeduid.
a) Allereerst is de op een andere mening gerichte argumentatie van de ency
cliek in haar beknoptheid wel niet erg effectief in haar feitelijke psychologische
overtuigingskracht. Zij gaat nauwelijks uit boven het stellen van de these. Zij
toont niet aan waarom de natuurlijke structuur van één afzonderlijk onderge
schikt menselijk vermogen reeds op zich zelf een zedelijke eis aan de mens
stelt. Zij maakt op zijn minst de indruk alsof de bewuste reflexe zelfmanipu
latie van de mens een mogelijkheid zou zijn die louter van buiten af toege
voegd zou worden aan een gesloten 'statische' natuur, en niet juist datgene is
wat de menselijke 'natuur' juist tot een menselijke maakt. Zij laat daarom niet
duidelijk zien, dat de mens (weliswaar op de nodige voorwaarden) niet meer
binnen zijn 'natuur' blijft, wanneer hij bewust een situatie schept die de
'natuur' immers ook zelf door de onvruchtbare dagen telkens weer doet ont
staan. Dit alles wordt niet gezegd om de pauselijke argumentatie te ontzenu
wen, maar alleen om duidelijk te maken, dat zij in feite bij veel mensen
psychologisch niet efficiënt zal zijn.
b) Daarbij komt nog dat vandaag algemeen bekend is, dat de pauselijke
commissie ter bestudering van dit vraagstuk zich zowel in haar theologen als
in haar bisschoppen met een aanzienlijke meerderheid tegen het stellen van
deze norm der encycliek heeft uitgesproken. Uitgaande van dit feit zal men
nauwelijks kunnen hopen dat de katholieken in grote meerderheid de pauselijke
argumentatie overtuigend zullen vinden. Dat daarentegen het terugvallen op
het pauselijke gezag alleen niet psychologisch effectief zal helpen, is reeds
gezegd.
c) Tenslotte moet men in dit opzicht het volgende bedenken: Daar de pause
lijke encycliek bij aanwezigheid van ernstige redenen het benutten van
onvruchtbare perioden ter regeling van de vruchtbaarheid erkent, zal men ook
wel mogen zeggen dat in moreel opzicht het veiligstellen van zulke perioden
tegen een biologisch abnormale (dus 'onnatuurlijke') toch optredende vrucht
baarheid tengevolge van een onvoorziene follikelsprong d.m.v. een 'pil' (of zulk
een daarvoor geschikte pil reeds bestaat, doet niet ter zake), ook wanneer
men uitgaat van de pauselijke norm, niet valt af te keuren. Op die manier wordt
de 'natuur' slechts 'ondersteund' en geregeld, maar niet veranderd. Laten wij
echter eens van een dergelijke praktijk uitgaan, dan onderscheidt zich een
geboorteregeling volgens de pauselijke norm en een volgens de tegenoverge
stelde opvatting praktisch alleen nog daardoor, dat de pauselijke norm in
tegenstelling tot de andere in een maandcyclus ongeveer drie dagen het gebruik
van de pil als ongeoorloofd zou beschouwen, omdat in deze drie dagen een
normale follikelsprong aan bod zou zijn en door de 'pil' niet belet zou mogen
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worden. Dit onderscheid is natuurlijk moraaltheologisch met de pauselijke
norm als uitgangspunt in hoge mate essentieel. Maar men zal toch dienen te
betwijfelen, dat zulk een onderscheid door het doorsnee-geweten van een mens
werkelijk kan worden begrepen en op zijn waarde worden geschat. Het onder
scheid tussen de pauselijke en de 'moderne' positie zal, wanneer het geval
zo wordt toegespitst, door het doorsnee-geweten niet meer begrepen en als
spitsvondigheid ervaren worden: het effect is gelijk; het wordt in het ene geval
door het 'weten' van de mens, in het andere door zijn biologische 'techniek'
verkregen; het wordt in beide gevallen gewild; het enige verschil voor dit door
snee-geweten is daarin gelegen dat het op drie dagen niet mag wat hem anders
is toegestaan. Weer gaat het niet om een argumentatie over de zaak op zich,
maar om het inzicht dat de gemiddelde mens in zijn gewetensvorming over
vraagd wordt en het dus te verwachten valt dat hij in de praktijk de pauselijke
norm niet zal aanvaarden.

IV
DE FEITELIJKE SITUATIE BIJ DE KATHOLIEKEN
NA DE ENCYCLIEK
Uit al wat tot nu toe is gezegd, moet wel nuchter geconcludeerd worden, dat
de feitelijke situatie ten aanzien van de mentaliteit en levenspraktijk van de
meerderheid der katholieken na de encycliek zich niet zal wijzigen. Dat wijzen
de talrijke protesten al uit, die ook reeds binnen de kerk tot uiting werden
gebracht; dat suggereren ook alle beschouwingen die wij tot nu toe hebben
gehouden. De meerderheid van de katholieken zal de norm van de encycliek
in feite niet slechts als 'doctrina reformabilis', maar ook als 'doctrina reformanda' beschouwen. Zij zal de principes die in de brief van de Duitse bis
schoppen ten aanzien van de mogelijkheid om af te wijken van een authentieke
maar niet gedefinieerde leer van het kerkelijk leergezag werden gesteld, op het
onderhavige geval toepassen. In deze situatie is het voor de theologische be
oordeling ervan beslissend, dat men — ook al is dit stellig niet in alle, maar
dan toch in vele gevallen zo — de 'goede trouw', de minstens subjectieve
onschuld van het geweten, bij zulk een afwijking niet zal kunnen betwisten, en
dat men deze 'goede trouw' concreet niet slechts als een geval kan beschouwen
dat zich af en toe eens voordoet, maar als een toestand van grote kerkelijke
groeperingen en van het openbare kerkelijke leven.
De onmogelijkheid van zo'n situatie kan in een aprioristisch theologisch betoog
niet worden aangetoond, in het geval dat er sprake is van een wel authentieke,
maar objectief herzienbare kerkelijke leer. Deze is essentieel blootgesteld aan
een dergelijke situatie, ook al doet die zich daarom nog lang niet altijd voor,
wanneer zulk een reformabele, maar authentieke leer wordt verkondigd. Zo'n
situatie heeft zich — zij het niet zo openlijk en spectaculair — stellig al dikwijls
voorgedaan. Men kan b.v. met zekerheid zeggen dat reeds voordat tal van op
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de bijbel betrekking hebbende theologische uitspraken van het leergezag voor
zichtig werden teruggenomen, in het begin van deze eeuw de grote meerderheid
van de exegeten deze door het leergezag voorgeschreven positie al had opge
geven. Voor een authentieke uitspraak van het leergezag is zulk een situatie
mogelijk en doet zich naar menselijke beoordeling in ons geval inderdaad voor.
De betekenis van zo'n leeruitspraak en van het gezag van het kerkelijk leer
ambt is er niet mee gediend dat men deze situatie verdoezelt of uit het open
bare bewustzijn van de kerk poogt te verdringen. Buiten en binnen de kerk zal
zo veel en door zo velen, die er niet van weerhouden kunnen worden en er zich
niet van zullen laten weerhouden, over deze situatie worden geschreven, dat
het alleen maar schadelijk zal zijn voor het kerkelijk gezag wanneer diegenen
die dit gezag principieel aanvaarden en respecteren, zouden zwijgen. Het gaat er
immers (overeenkomstig de gehele begrensde problematiek van onze beschou
wingen) niet om of deze situatie in elk opzicht te billijken valt, maar wel
daarom, wat gedaan moet worden, wanneer wij deze als uitgangspunt nemen.

De gedragslijn van de bisschop in zijn junctie van leraar
De taak van de bisschoppen in deze situatie zal niet gemakkelijk zijn, temeer
(maar niet alleen daarom) wanneer zij in de afgelopen jaren min of meer
duidelijk een houding aan de dag hebben gelegd die direct of indirect afwijkt
van de norm der encycliek. Een bisschop hoeft en mag stellig niet van de
overtuiging uitgaan of deze vooronderstellen, dat het absoluut vaststaat dat de
stelling die in tegenspraak is met de pauselijke norm, onbetwistbaar juist is.
Zo iets kan men als men met zelfkritiek denkt en waakt tegen emotionele
kortsluiting, stellig niet beweren. Wanneer men echter niet van zulk een
overtuiging uitgaat, dan kan elke bisschop, tot welke positie hij ook van de
zaak zelf uit bezien overhelt, eerlijk en in subjectieve goede trouw zijn gelovi
gen op de belangrijkheid en betekenis van zo'n pauselijke uitspraak wijzen.
Hij kan de gelovigen en de priesters vermanen met zelfkritiek zulk een door
het hoogste gezag afgekondigde norm ernstig te nemen; hij kan aan het gelo
vige geweten van de enkeling de vraag stellen of hij wel een voldoende en
door ernstige redenen ondersteunde overtuiging kan hebben en heeft, die zijn
geweten toestaat theoretisch en praktisch van de pauselijke norm af te wijken,
of dat dit bij een heden ten dage wijdverbreide ondoordachte allergie tegen
een leergezag in de kerk slechts emotioneel reageert, zonder te bedenken dat in
het evangelie ook eisen kunnen worden gesteld die de instinctieve mens om te
beginnen te hoge eisen stelt en die hem onvervulbaar toeschijnen.
Maar een bisschop behoort en mag niet zo doen alsof de pauselijke uitspraak
zonder meer niet herzienbaar is en een afwijking ervan een principiële looche
ning van het kerkelijk leergezag impliceert, die de katholiek objectief van de
kerk scheidt. Men zal rustig mogen verwachten dat de bisschoppen in dit geval
zullen handelen in overeenstemming met de algemene normen die de Duitse
bisschoppen zelf voor zulke gevallen hebben geformuleerd. Een bisschop zal
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er stellig zorg voor moeten dragen dat zijn priesters op de preekstoel en bij
andere gelegenheden de vraagstukken van de sexuele moraal op die manier
behandelen dat een echte, positieve houding ten opzichte van het leergezag
duidelijk blijft. Maar in een samenleving waarin er nog maar weinig is wat
men slechts discreet 'in camera caritatis' kan afdoen, zal niet vermeden kunnen
worden dat de grondbeginselen van de brief der Duitse bisschoppen, ook
toegepast op dit geval, openlijk worden besproken en dat ook uitdrukkelijk
wordt gezegd dat het geval denkbaar is, dat een katholiek 'te goeder trouw'
van de pauselijke norm afwijkt. Het lijkt onmogelijk dat een bisschop tegen
een discrete, gelovige en ten opzichte van het kerkelijk leergezag eerbiedige
uiteenzetting van die principes welke de bisschoppen zelf hebben verkondigd,
met kerkelijke maatregelen optreedt tegen een priester, alleen omdat hij deze
beginselen op ons geval toepast. Zo iets zou het gewicht van deze principes
en de goede trouw bij het verkondigen ervan te niet doen. Want principes zijn
ervoor om op concrete gevallen te worden toegepast.

De priester in verkondiging en zielzorg
Daarmee is al een en ander gezegd over de gedragslijn van de priesters op de
kansel en in de biechtstoel. Ook vandaag heeft de verkondiger van het Evan
gelie een zeer grote en belangrijke taak bij de handhaving van de sexuele
moraal. Al eerder is gezegd dat er ook vandaag een groot, gemeenschappelijk
geheel van katholieke opvattingen ten aanzien van deze vraagstukken bestaat,
waarvoor de priester moedig en onverschrokken behoort op te komen. Hij
moet steeds weer zeggen dat het huwelijk meer is dan een 'égoisme a deux',
meer dan legitimatie van louter natuurdrift, dat het echte, de persoon opeisen
de, op het eeuwig heil gerichte, monogame en voor een heel leven trouwe
liefde is, dat het onder de wet en de genade van het evangelie staat, dat het
zich principieel open moet houden voor het kind, dat de normen voor de
geboorteregeling de gehele mens betreffen en dus van zedelijke aard zijn, enz.
De priester moet zijn best doen bij het pastorale gesprek bij de huwelijksvoor
bereiding, bij het overleg met de echtgenoten (binnen en buiten de biechtstoel)
begrip voor een christelijke huwelijksopvatting te wekken. Hij mag zich niet in
de situatie laten manoeuvreren, en hoeft dat ook niet, alsof het enige vraagstuk
dat vandaag nog op het gebied van de huwelijksmoraal bestaat, dat van voor
of tegen de 'pil' zou zijn. In beginsel is het ook nog vandaag heel goed denk
baar, dat hij gewetens aantreft die, als hun oordeel niet wordt verdrongen, de
'pil' zullen afwijzen. Gezien de 'authenticiteit' van de pauselijke verklaring
heeft hij stellig niet het recht zulke gewetens 'tot betere gedachten' te brengen.
Nog verwerpelijker zou het zijn (hoewel het jammer genoeg voorkomt) als een
priester in de biechtstoel de blijde bereidheid en de christelijke moed ten aan
zien van een groter aantal kinderen zou willen verzwakken. Van de andere
kant mag hij er ook rekening mee houden, dat er werkelijk een 'goede trouw'
bij veel gelovigen is, waardoor niet-schuldig van de pauselijke norm wordt
afgeweken. Wanneer hij in het algemeen werkt op een begrip en een echte
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waardering van de pauselijke norm (met de restricties die in de zaak zelf
gelegen zijn), zal hij praktisch in de meeste gevallen in de biechtstoel zelf ervan
af kunnen zien te proberen de geconstateerde of veronderstelde goede trouw
van de biechteling te 'verstoren'. Want het zal hem na hetgeen tot nu toe
gezegd is niet alleen in de meeste gevallen niet lukken, maar hij is ook heden
tot zulk een poging niet verplicht volgens de traditionele regels betreffende het
laten bestaan of het 'verstoren' van goede trouw, omdat thans zo'n poging,
wat de uitwerking betreft, voor de publieke zedelijkheid als zodanig van geen
enkel nut zou zijn. Overeenkomstig deze regels zal er alleen dan nog een
Vraagplicht' voor de priester in de biechtstoel over het al of niet gebruiken
van de pil bestaan, wanneer de priester op grond van positieve aanwijzingen
moeten vermoeden, dat het gebruik van de pil wordt verzwegen, maar dat dit
tegen het subjectief 'betere' geweten van de biechteling ingaat.
De eerlijkheid van de

moraaltheoloog

De theologen die vanaf de katheder de katholieke moraaltheologie moeten
onderrichten, bevinden zich in deze zaak in een bijzonder moeilijke situatie.
Op de eerste plaats zal men wel met recht kunnen zeggen, dat zij ook vanaf
de katheder het recht en de plicht hebben al die dingen te zeggen die tot nu toe
in de algemene beschouwingen en in de consequenties daaruit voor het gedrag
van de bisschoppen en de priesters zijn gezegd. Maar we moeten nog uitdruk
kelijk enkele vragen behandelen die hierboven buiten beschouwing zijn gelaten.
Pius XII had in Humani generis verklaard, dat een pauselijke leeruitspraak,
ook als zij geen definitie ex cathedra is, niet meer vrij door de theologen
bediscussieerd kan worden. Die uitspraak is door de constitutie over de kerk
Lumen gentium van het Tweede Vaticaans Concilie wel niet herhaald, hoewel
zij aanvankelijk in een ontwerp voor deze dogmatische constitutie stond; maar
ook in deze constitutie wordt gezegd, dat zulk een leeruitspraak door de theo
logen met een 'religieuze gehoorzaamheid' dient te worden opgevat (n. 25).
Dit levert voor de onderrichtende moraaltheoloog beslist een bijzondere moei
lijkheid op, vooral daar er ongetwijfeld een betekenisvol onderscheid aanwezig
is, al naar gelang het gaat om een afzonderlijke mening die privé blijft en die
door iemand onder een 'silentium obsequiosum' (gehoorzaam stilzwijgen) in
zijn theorie en praktijk wordt gehuldigd, of om een mening die zijn aanhangers
vindt in een zekere kerkelijke openbaarheid.
In deze kwestie zal men, boven hetgeen in het begin van deze passage gezegd is
uit, wel de volgende mening mogen hebben: de eerbied die de onder
richtende moraaltheoloog moet hebben ten opzichte van een authentieke maar
niet gedefinieerde uitspraak van het kerkelijk leergezag, kan hedentendage in
de concrete omstandigheden zowel in de kerk als in de profane openbaarheid
niet meer betekenen, dat een moraaltheoloog ofwel zo'n leeruitspraak door dik
en dun als de simpelweg enige, zekere en voor alle tijden geldende opvatting
verdedigt, of eenvoudig zwijgt. Na hetgeen tot nu toe gezegd is, kan hij het
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eerste niet in eerlijkheid doen en het tweede zou noch zijn taak als moraal
theoloog recht doen, noch ook de kerk, de zedelijkheid van de gelovigen en het
leergezag van de kerk ten goede komen. De moraaltheoloog zal zich dus van
de ene kant absoluut moeten inspannen zijn toehoorders te doen begrijpen wat
voor de pauselijke leer te zeggen is, dus voor het formele gezag van het leer
ambt (binnen de hier aangeduide grenzen) en voor de zakelijke gronden die
voor de pauselijke opvatting pleiten. Van de andere kant zal hij echter ook de
objectief nu eenmaal aanwezige en subjectief zeer efficiënte bezwaren tegen
deze pauselijke leer niet mogen verzwijgen, al was het maar omdat hij anders
voor zijn toehoorder ongeloofwaardig zou worden. Daarbovenuit zal hij trach
ten tot een echte gewetensvorming van zijn toehoorders bij te dragen, ook al
kan hij niet gedaan krijgen dat deze gewetensvorming bij allen hetzelfde uit
valt. Men zal mogen zeggen, dat de moraaltheoloog in dit concrete geval bij
zulk een handelwijze voldoende rekening houdt met de princiepen waarop we
zojuist hebben gewezen. Dat is ook daarom al het geval, omdat deze beginselen
bij Pius XII en op Vaticanum II overeenkomstig de traditionele interpretatie
de mogelijkheid van een mening van een theoloog welke afwijkt van zulk een
authentieke leer, niet principieel uitsluiten en omdat het een utopie zou zijn te
menen dat een dergelijke afwijkende mening altijd en in ieder geval in het privé
geweten van de betrokken theoloog besloten zou moeten blijven. Dat is ook tot
nu toe niet gebeurd. Wat voor een feitelijk steeds weer voorkomende en ten
slotte ook door het kerkelijk leergezag erkende ontwikkeling van de theologie
noodzakelijk is, kan niet a priori principieel onzedelijk zijn.

De praktijk van katholieke

gehuwden

Wat de gelovige christenen en vooral de katholieke gehuwden betreft, is eigen
lijk alles wat van wezenlijk belang is, al gezegd en ook reeds opgenomen in de
brief van de Duitse bisschoppen. Wanneer een katholieke christen na rijpelijk
zijn geweten te hebben onderzocht meent met alle voorzichtigheid en zelf
kritiek tot een opvatting te komen die van de pauselijke norm afwijkt en deze
ook volgt in de praktijk van zijn huwelijk, met inachtneming van die princiepen
die wij al vaker als algemeen christelijk hebben aangegeven, dan hoeft zo'n
katholiek niet bang te zijn dat hij subjectief schuld op zich laadt en hoeft hij
zich ook niet te beschouwen als formeel ongehoorzaam aan het kerkelijk gezag.
Heeft zo'n ernstige gewetensvorming werkelijk plaatsgehad, dan heeft een
katholiek principieel geen enkele verplichting op een dergelijk gewetensoordeel
zelf iedere keer bij het ontvangen van het sacrament der biecht opnieuw
terug te komen. Wel moet de katholiek in de huidige situatie nog één
ding meer doen: hij mag zich in zijn liefde en trouw aan de kerk niet op
een dwaalspoor laten brengen door de honende kritiek en de ten dele woeste
uitvallen tegen de kerk en haar sacrament, die hij in de kwestie van de pil
thans overal kan horen en lezen. Wanneer hij zich de voor een begrip van de
situatie in deze kwestie nu eenmaal noodzakelijke kennis heeft eigen gemaakt,
wanneer hij onderscheid weet te maken tussen leeruitspraken van zijn kerk die
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reformabel zijn en die definitief zijn, wanneer hij bovendien begrip heeft leren
opbrengen voor het feit dat het kerkelijk leergezag niet in ieder geval voor het
dilemma kan worden gesteld, ofwel met zijn hoogste en onfeilbare gezag te
spreken of eenvoudig te zwijgen, wanneer hij tenslotte weet dat alle voorbeelden die voor de feilbaarheid van het kerkelijk leergezag in de huidige polemiek
worden aangevoerd door theologisch helemaal niet of slechts half geschoolde
journalisten, ofwel helemaal geen ex cathedra beslissingen waren of zelfs met
uitspraken van het kerkelijk leergezag volstrekt niets te maken hadden (zoals
bv. veranderingen in de kerkelijke huwelijkswetgeving, in de kwestie van de
lijkverbranding, enz.) — dan zal een gelovige katholiek ook in deze opwinding,
die ten dele kunstmatig wordt aangewakkerd, rust, gelatenheid en een vertrouwvolle verhouding tot de kerk bewaren.

V
DE H U I D I G E SITUATIE ALS SYMPTOOM
Wat thans een katholiek en een theoloog in de vraag die ons bezighoudt,
beleven, is eigenlijk niet zonder meer iets nieuws; want ontwikkelingen in de
leer en situaties waarin zulk een ontwikkeling in de leer nog mogelijk was
zonder dat men het verdere verloop ondubbelzinnig kon voorspellen, zijn er in
de loop van de kerkgeschiedenis vanzelfsprekend altijd geweest. Nieuw is in
deze situatie alleen, dat zulke ontwikkelingen en situaties sneller gebeuren,
resp. veranderen en zich dus aan het bewustzijn van de afzonderlijke, slechts
kort levende mens sterker opdringen, en dat dit probleem veel directer het
concrete leven van ontelbaar veel mensen raakt dan andere dogmatische
kwesties. Hoe het ook psychologisch met het bewustzijn van de doorsneekatholiek in zijn verhouding tot de kerk vooral in de laatste honderd jaar mag
hebben gestaan, het is niet waar dat de katholieke kerk zich als een kerk heeft
opgevat of zich nog zo opvat, waarin al het belangrijke altijd al van te voren
duidelijk en in absoluut zeker bezit aanwezig is en waarin ieder vinden van de
waarheid alleen maar door de uitspraak van haar hoogste leergezag tot stand
komt. Het leergezag in de katholieke kerk — en vooral dan wanneer zij geen
definitieve uitspraak doet (en dat in veel gevallen ook helemaal niet doen kan)
— is een belangrijk moment voor het vinden van de waarheid en de ontwikkeling van de leer in de kerk, een moment dat men niet op mag geven; maar het
is niet een instantie die geïsoleerd, in elk opzicht onafhankelijk van andere
realiteiten in de kerk en totalitair dit vinden van de waarheid, resp. de ontwikkeling van de leer hanteert. Zelfs beslissingen ex cathedra van de pausen of de
concilies zijn eigenlijk nog altijd zo iets geweest als een definitieve streep onder
een ontwikkeling die door heel andere factoren dan het leerambt en het formele gezag daarvan gedragen werd. Het gezag van het leerambt in de kerk en
het eerbiedigen daarvan eisen daarom niet dat men in de kerk doet alsof alle
theologische opvattingen in de kerk slechts de gehoorzame herhaling van een
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uitspraak van dit leerambt zouden zijn. Als men het goed verstaat, bestaat er
ook in de katholieke kerk een open 'systeem', waarin de meest verscheiden
factoren (het 'instinct' van de gelovigen, nieuwe inzichten van afzonderlijke
christenen en theologen, nieuwe actuele situaties met nieuwe probleemstellin
gen en nog veel meer) samenwerken om het geloofsbewustzijn van de kerk tot
klaarheid te brengen en om de leer te ontwikkelen, zonder dat dit hele, open
'systeem', waarin het leerambt zijn eigen en noodzakelijke plaats heeft, ade
quaat en totalitair door dit leerambt zelf in beslag genomen en gehanteerd zou
worden.
Deze feiten, die eigenlijk uit zichzelf evident zijn en die een rol spelen bij het
zichzelf begrijpen van de kerk, beleven wij thans op een veel pijnlijker, maar
in de grond toch te verwachten manier in een concreet geval. Hoe het geweten
van de afzonderlijke christen in de katholieke kerk zich in zo'n situatie moet
gedragen, daarvoor bestaan er heel wat beginselen, waarvan er in deze uiteen
zetting een paar genoemd zijn, maar deze beginselen besparen in het concrete
geval, evenmin trouwens als in andere gewichtige levensbeslissingen, de afzon
derlijke christen niet de ernst van de beslissing en de eenzame verantwoorde
lijkheid tegenover God. De concrete eenheid van vrije verantwoordelijkheid
ook bij het vinden van de waarheid en van eerbied voor het kerkelijk leergezag
bij die beslissing is steeds opnieuw een opgave, die niet alleen door nadenken
over abstracte beginselen kan worden vervuld. Volgens de kerkelijke leer zijn
er beslist gevallen waarin het subjectieve geweten in zijn waarheidsbeleven
zonder schuld of zichzelf niet herkent in de kerk en haar gedefinieerde leer, of
buiten de kerk raakt. Maar het probleem waarover het hier ging, is beslist
objectief geen geval waarin zoiets hoeft plaats te vinden.

Tsjechoslowakije
Jan P. Schuyf

„Kommunismus ohne Kommunisten ist ein Unding"
Ueber den Gehorsam, Claus Hubalek en Egon Monk

Wat vrijwel niemand meer had verwacht en hoogstens nog enkelingen hadden
gevreesd, is toch gebeurd: op 21 augustus 1968 hebben communisten andere
communisten overvallen; voor het eerst in de marxistische geschiedenis is
getracht een ideologisch geschil met wapens te beslechten. Voor het eerst ook is
macht op zo duidelijk onmarxistische wijze met ideologie geconfronteerd.
Het zij hier maar alvast gesteld: dit is de wezenlijke tragiek van de Sovjetrussische inval in Tsjechoslowakije. Dat kleine Slavische volkeren of Oosteuropese staten onder het juk van het grote en machtige Rusland doormoeten,
is een pijnlijke, maar desalniettemin zich voortdurend herhalende gril van de
historie. De Oekrainers, Witrussen, Letten, Esten, Balten, Polen, Slowaken,
Hongaren, Roemenen en Bulgaren hebben in hun bewogen geschiedenis tal van
nationale dieptepunten gekend, waarin zij de Russische hegemonie moesten
erkennen. Een groot deel van deze volkeren schijnt voorlopig definitief inge
lijfd te zijn bij de Sovjet-Unie, een ander deel is in politiek, economisch en
strategisch opzicht afhankelijk van Moskou. De inzet van de onderwerping is
echter niet de ideologie geweest; het ging slechts om een min of meer natuur
lijk proces van machtsuitbreiding, waarbij categorieën als invloedssfeer, buffer
staten en noodzakelijke bondgenootschappen doorslaggevend zijn. Men kan dit
cynische machtspolitiek noemen (en dat is het ook), maar men moet dan
beseffen, dat machtspolitiek altijd cynisch is en dat dit cynisme in het politieke
bedrijf een algemeen aanvaarde methode is, niet alleen in Oost-Europa.
Zelfs de huiveringwekkende gebeurtenissen die in 1956 op Hongaarse bodem
plaatsvonden, waren het gevolg van louter machtspolitieke overwegingen. De
Hongaren wilden toen per slot van rekening uit het Warschaupact treden en de
socialistische maatschappij-vorm opgeven. De positie van de Sovjet-Unie werd
daardoor direct bedreigd omdat het bestaande evenwicht in Europa door het
Hongaarse 'verraad' verstoord had kunnen worden. De brute wijze waarop de
Russen toen de Hongaren weer in het gareel hebben gedwongen, heeft terecht
de verontwaardiging van alle humaan denkenden gewekt, maar dit optreden
was toch niet wezenlijk bruter dan bijvoorbeeld het optreden van de Ameri
kanen in de Dominicaanse Republiek of in Guatemala. Wanneer men in ter
men van machtspolitiek belieft te denken — en de politieke leiders van wereld-
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machten kunnen niet anders — is een dergelijk optreden 'geoorloofd', hoezeer
de humanistische traditie in Oost én West zich daartegen ook verzet.
De Tsjechoslowaakse hervormers wilden echter allerminst de positie van het
Oostblok verzwakken, zij wilden het Warschaupact niet verlaten, zij wilden de
Comecon (de Oosteuropese gemeenschappelijke markt) in positieve zin her
vormen, zij wilden de socialistische verworvenheden niet opgeven, zij wilden de
communistische maatschappij blijven realiseren. Dit laatste is hun noodlot
geworden.
De Sovjetrussische leiders hebben in hun bijna neurotische angst voor ver
nieuwingen en veranderingen beseft, dat de Praagse hervormers een bedreiging
voor het Sovjetrussische communisme waren. In Tsjechoslowakije ging het op
de eerste plaats om hervormingen binnen het communisme; op de tweede
plaats ging het niet om revolutie of om illegale actie, maar om een legale,
democratische herziening van het bestel. Waar geschoten wordt kan men terug
schieten en dan komt het er alleen maar op aan wie de beste wapens heeft.
In Tsjechoslowakije voltrok zich datgene wat de Pravda later „contra-revolu
tie" noemde, op vreedzame, parlementaire wijze. Daarmee werd het Sovjet
russische systeem, dat altijd nog op angst, wantrouwen en onderwerping berust,
ad absurdum gevoerd. Hoe absurd wel, bleek toen de Sovjetrussische leiders
tenslotte geen andere oplossing zagen dan met wapens niet tegen Tsjechen en
Slowaken, maar tegen Tsjechische en Slowaakse communisten op te treden.
De orthodoxe angst voor vernieuwingen in de ideologie heeft de Russen ertoe
verleid een zuiver ideologisch geschil op klassiek-machtspolitieke wijze op te
lossen. Het totale gebrek aan congruentie tussen probleem en oplossing kan
alleen maar verklaard worden door de panische angst die de Sovjetrussische
leiders hebben voor de noodzakelijke ontwikkeling binnen de marxistische
ideologie.

Marxisme nieuwe stijl
Wie het actieprogram van Alexander Dubcek (samengesteld op 5 april, gepu
bliceerd op 19 april 1968) oppervlakkig leest, zou kunnen menen dat het de
Praagse hervormers vooral ging om een herstel van de burgerlijke democratie.
Niet alleen in het Westen, maar kennelijk ook in Oost-Europa heeft men in
eerste instantie gedacht, dat het ging om een terugkeer tot de klassieke vormen
van de parlementaire democratie. Afgezien van het feit, dat een dergelijke
'terugkeer' binnen het Oostblok eenvoudigweg onmogelijk te realiseren geweest
zou zijn, zou dit echter ook een achteruitgang betekend hebben. In het actie
program wordt immers niet gepleit voor herstel van een oude toestand, maar
voor een nieuwe maatschappij, waarin nieuwe — en uiteraard socialistische —
vormen een nieuwe basis moeten scheppen voor de samenleving van morgen.
Het ging Dubcek niet om restauratie, maar om creativiteit, niet om een terug
keer, maar om vooruitgang.
Om de draagwijdte van het actieprogram te begrijpen dient men even stil te
staan bij de recente geschiedenis van Tsjechoslowakije. Tot het einde van de
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jaren vijftig hebben de Tsjechoslowaakse communisten zich moeten inspannen
voor de consolidering van het klassiek-communistische maatschappelijke sys
teem. De klassenstrijd maakte de dictatuur van het proletariaat noodzakelijk.
In feite betekende dit, dat alle macht in het partij-apparaat geconcentreerd
moest worden. De partij vormde de avantgarde van de vroeger uitgebuite
arbeiders; de uitoefening van de macht geschiedde in hun naam en in hun
belang. De arbeidersklasse is volgens het klassiek-marxistische dogma de meest
progressieve. Wanneer dus in naam van de arbeidersklasse geregeerd wordt,
zal tegelijkertijd het algemeen belang op de meest progressieve manier ge
diend worden.
Het is duidelijk dat een dergelijke dogmatiek niet meer houdbaar is, wanneer
er sprake is van een zich voortdurend ontwikkelende maatschappij. Het is de
bijzondere verdienste van Dubcek en de andere hervormers geweest, dat zij
binnen het systeem een oplossing hebben gevonden.
Het uitgangspunt van Dubcek is namelijk niet, dat het systeem niet deugt,
maar dat er in de socialistische maatschappij een nieuwe en beslissende fase is
aangebroken. In Tsjechoslowakije behoefde de socialistische revolutie niet
meer geconsolideerd te worden, zij was dat al. En juist daardoor was Tsjecho
slowakije in een stadium gekomen waarin de oude ideologische oplossingen
niet meer konden worden aangewend.
In feite betekent dit, dat de Tsjechoslowaakse hervormers de mythe van de
klassenstrijd hebben opgegeven en daarmee ook de mythe van het proletariaat
als voortbrenger van materiële waarden en drager van de maatschappelijke
vooruitgang. In de nieuwe arbeidsverhoudingen is niet meer het bestaan van
klassen relevant, maar de interdependentie tussen de verschillende maatschap
pelijke lagen van de bevolking.
De hervormers moesten het klassieke troetelkind van het socialisme — de
arbeidersklasse — dus duidelijk maken, dat er in de nieuwe socialistische
gemeenschap geen sprake meer kon zijn van een voorrang. Dit is het wezenlijke
van het nieuwe actieprogram, waarin een beroep wordt gedaan op de arbei
dersklasse om afstand te doen van de 'eerste plaats'. Op lange termijn is het
immers in het belang van de arbeidersklasse — zo luidde het argument —
dat alle 'werkers' eensgezind samenwerken om tot een optimale produktie te
komen. De eerste historische opdracht van de arbeidersklasse, de machtsover
name, is derhalve ten einde. De tweede historische opdracht luidt: het totstandbrengen van de eenheid van het hele volk in een socialistisch land.
In het actieprogram staat dan ook duidelijk, dat de communistische partij zich
voortaan zal beschouwen „als de vertegenwoordigster van de belangen van het
progressieve deel van de bevolking in al haar geledingen". Daarom zoekt de
partij de steun van al degenen „die begrip hebben voor de behoeften van de
hele maatschappij", dat wil zeggen de steun van hen die persoonlijke en groeps
belangen kunnen interpreteren in relatie tot het algemeen welzijn van het hele
volk.
Daarmee is de grondslag van een marxisme nieuwe stijl gegeven, waarin het
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individuele element (inspraak van ieder op elk niveau) organisch verbonden is
met het collectieve element (het welzijn van het gehele volk). Het belangrijkste
facet is, dat de Tsjechoslowaakse hervormers bij hun streven naar een nieuwe
vorm van het marxisme, die zij terecht socialistische democratie noemden, in
belangrijke mate zijn afgeweken van de orthodoxe klassenstrijdideologie, en pas
daardoor waren zij in staat een vrij zicht te krijgen op de eigenlijke problemen
van de moderne gedifferentieerde maatschappij.
Het is van belang er op te wijzen, dat de beginselen van het actieprogram geen
'verraad aan het socialisme' betekenden. De marxistische beginselen werden in
wezen niet aangetast, want de theorie van de klassenstrijd is geen marxistisch
beginsel, doch alleen maar een marxistische methode om het doel te bereiken:
een maatschappij waarin vrijheid en rechtvaardigheid voor allen bestaat.
Dubceks vergissing
Het actieprogram van de Tsjechoslowaakse hervormers kan vermoedelijk
alleen maar begrepen worden tegen de achtergrond van de typische situatie
waarin Tsjechoslowakije de afgelopen jaren heeft verkeerd. Het onbegrip voor
die situatie in Oost én West heeft aan beide zijden van de scheidslijn door
Europa tot gissingen en verdenkingen geleid die tenslotte zijn uitgemond in de
gebeurtenissen van de 21e augustus.
Die situatie was ook ingewikkeld. Want terwijl een groep orthodoxe, Moskoutrouwe en onbekwame leiders de macht in handen had, voltrok zich onder de
oppervlakte van het min of meer nog stalinistische regiem een proces dat uit
eindelijk resulteerde in een aantal zo opmerkelijke gebeurtenissen als de af
schaffing van de censuur, het afzetten van een dictator, het openstellen van de
grenzen en het normaliseren van een over-genivelleerde maatschappij.
De verklaring van dit alles moet gezocht worden in de heroriëntatie van de
Tsjechoslowaakse intelligentsia, die al sinds het begin van de jaren zestig de
Westerse, Slavische en — in Tsjechoslowakije bijzonder sterke — socialistische
en democratische tradities trachtte te verenigen. Dit streven culmineerde in de
door de Tsjechische schrijver Pavel Kohout geformuleerde these: „Ons hele
streven kan worden samengevat in deze vier woorden: socialisme, bondgenoot
schap, soevereiniteit en vrijheid". (Deze woorden stammen uit het manifest
van de Tsjechoslowaakse schrijvers dat aan de vooravond van de confrontatie
in Cierna nad Tisou door tienduizenden Tsjechen en Slowaken werd onder
tekend).
Voor wie alleen maar kan denken in cliché-voorstellingen als volksdemocratie
(het Oosteuropese eufemisme voor dictatuur van het proletariaat, dat wil
zeggen dictatuur van het partij-presidium) of parlementaire democratie (het
Westeuropese eufemisme voor een dreigende politieke chaos door toedoen van
machtige belangengemeenschappen), is de verbinding van begrippen als socia
lisme, bondgenootschap, soevereiniteit en vrijheid natuurlijk een onmogelijk
heid. Dat was ook juist de uitdaging van de Tsjechoslowaakse hervormers, een
uitdaging aan Oost én West, die helaas alleen maar door de Tsjechen en
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Slowaken begrepen werd, omdat alleen zij vertrouwd waren met hun eigen
situatie en met het erfgoed van Benes, die al vóór de Tweede Wereldoorlog het
ideaal had om Tsjechoslowakije te laten fungeren als een brug tussen OostEuropa en West-Europa. Toen is dat overigens evenmin begrepen als nu.
Het verlangen naar een democratisch socialisme is een geluid dat ook elders in
Oost-Europa bekend is, met name in marxistische kringen. Men denke slechts
aan Poolse wijsgeren als Kolakowski en Schaff, aan Oostduitse denkers als
Havemann en Bloch of aan Sovjetrussische schrijvers als Daniël en Sinjavskij.
Het grote verschil tussen hen en de Tsjechoslowaakse intelligentsia is echter, dat
in andere Oosteuropese landen de stemmen van dergelijke denkers door de
partij het zwijgen kon worden opgelegd omdat het 'volk' er nauwelijks oren
naar had. Het tragische van de mislukte studentenopstand in Warschau en
Krakau, in het begin van dit jaar, was juist dat de arbeiders tegendemonstraties
organiseerden. Voor een deel waren die tegen-betogingen zeer zeker geïnspireerd door de partij, voor een deel waren zij echter ook spontaan. De doorsnee
Pool is zo weinig vertrouwd met de idee van het vrije denken, dat hij zich er
niet voor interesseert. Bovendien is hij ook zo weinig politiek bewust en socialistisch geëngageerd, dat de problemen van de intelligentsia hem als een overbodige luxe voorkomen. In tal van andere Oosteuropese landen vindt men een
soortgelijke situatie.
Tsjechoslowakije vormt echter een uitzondering op dit patroon. In het land
van Hus, Kafka en Thomas Masaryk is het politieke bewustzijn eeuwenlang,
het socialistische engagement de laatste vijftig jaar en het individuele denken
altijd karakteristiek geweest voor het hele volk. De hervormingsideeën werden
weliswaar door intellectuelen geleverd, maar zij werden niet alleen door intellectuelen in praktijk gebracht. Naast vertegenwoordigers van de intelligentsia
als Ota Sik, Eduard Goldstücker, Cestmir Cisar en Oldrich Cernik, waren het
met name de belangrijkste vertegenwoordigers van de arbeiders die de leiding
op zich namen: Alexander Dubcek, Josef Smrkovsky en Ludvik Svoboda.
En zowel voor als na de invasie van de 21e augustus waren het niet alleen
studenten en andere jongeren, maar ook de arbeiders die zich onvoorwaardelijk
achter hun leiders en achter de hervormingen schaarden.
Een tweetal punten zijn daarbij van wezenlijk belang. Op de eerste plaats de
vrije meningsuiting, die het de tegenstanders van de hervormingen of degenen
die nog veel verder wilden gaan mogelijk maakte om openlijk kritiek te
oefenen. Op de tweede plaats het feit, dat het om een hervorming van een
communistisch bestel door communisten ging. Dat met name de katholieke
kerk in Tsjechoslowakije zich aanvankelijk aarzelend, maar in de dagen na de
21e augustus openlijk en krachtig (in een herderlijke brief van aartsbisschop
Frantisek Tomasek) achter de hervormingen en de hervormers schaarde, is
bijna een bittere ironie. Hier ligt wellicht ook de vergissing van Alexander
Dubcek. Hij slaagde er in een heel volk te winnen voor een visie op het
marxisme waarbij humaniteit gegarandeerd werd. In de overige Oosteuropese
landen is dit nog geen van de leiders gelukt, omdat het orthodoxe marxisme
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daar juist de humaniteit mist en daardoor nog slechts een Vorstufe van de
socialistische gemeenschap zoals Marx zich die voorstelde kan zijn.
Orthodoxe angst
De hervormers in Tsjechoslowakije wilden veel meer dan alleen maar een in
het slop geraakte economie redden of de 'deformaties van het stalinisme'
uitbannen. Op de eerste plaats wensten ze socialistische vrijheid en daarmee
stonden ze dichter bij Karl Marx dan bij hun Oosteuropese kritikasters. Dat er
een Cierna nad Tisou, een Bratislava en, apart voor Walter Ulbricht, nog een
Karlovy Vary nodig zijn geweest om het orthodoxe establishment in OostEuropa duidelijk te maken waar het de hervormers om ging, bewijst, dat men
elders nog niet beseft dat het doel van de socialistische maatschappij juist de
vrijheid is.
Na de bilaterale en multilaterale beraadslagingen in de maanden juli en augus
tus was de onzekerheid van de Oosteuropese orthodoxie afgenomen. Men
besefte eindelijk wat de Praagse hervormers wilden. De angst was derhalve nog
versterkt, want men wist nu in Oost-Europa dat de strijd tussen de generaties,
de strijd tussen conservatieven en progressieven, tussen 'rechts' en 'links', in
een beslissende fase was gekomen.
Het Tsjechoslowaakse reveil was daarom voor het Oosteuropese establishment
een veel grotere bedreiging dan het 'Westerse imperialisme'. In de strijd tussen
Oost en West gaat het immers slechts om een duel tussen twee in wezen
conservatieve partijen; het is een machtsstrijd. In de 'broederlijke discussie'
met Tsjechoslowakije ging het om het gelijk of het ongelijk van een maatschap
pij-visie.
Het ongelijk van het establishment in Oost-Europa ligt juist in het feit dat de
maatschappij-visie ondergeschikt is gemaakt aan machtspolitieke factoren. Dat
vooruitgang en toekomstvisie lijnrecht staan tegenover macht is juist in de

dagen na de 21e augustus overtuigend bewezen, toen ongewapende Tsjechen
en Slowaken de zich van tanks bedienende orthodoxe leiders een zo duidelijke
morele nederlaag bezorgden.
Tegenover de monolitische en monotone orthodoxie van het marxisme staat
de socialistische democratie, die tot doel heeft dat eenieder in staat wordt
gesteld om bij te dragen aan de beslissingen, dat de meerderheid rekening
houdt met de wensen van de minderheid en dat de 'besten' op democratische
wijze gekozen worden om het welzijn van het hele volk te realiseren, op
socialistische basis. De partij mocht volgens de hervormers geen machtsinsti
tuut van enkelingen meer zijn, maar moest een massa-organisatie worden
waarin de wensen van het hele volk bewaarheid zouden kunnen worden.
Kan een dergelijk streven gevaarlijk zijn voor een politiek-militair bondgenoot
schap? Per slot van rekening ging het hier toch slechts om ideologische twist
punten. Maar ook al hadden de Tsjechoslowaakse hervormers acht maanden
lang beleden en bewezen dat zij zowel het Warschau-pact als de Comecon
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trouw zouden blijven — in politiek, strategisch en economisch opzicht konden
zij zelfs niet anders! — elke generaal weet dat het ondermijnen van het moreel
van de troep funeste gevolgen heeft voor de gevechtskracht. En in feite onder
mijnden de Tsjechoslowaken het moreel van heel Oost-Europa, althans volgens
de Sovjetrussische visie. In de Sovjet-Unie, Polen, Oost-Duitsland, Hongarije
en Bulgarije weten de leiders dat hun positie alleen maar te vergelijken is met
die van een Novotny. Wanneer er sprake zou zijn van wezenlijke hervormin
gen, zouden zij op de eerste plaats moeten wijken voor anderen. Bovendien
zouden ideologische hervormingen — die nu eenmaal niet bij de grenzen van
Tsjechoslowakije zouden kunnen ophouden — nationale sentimenten in Bul
garije, Hongarije, Polen en zelfs in de Sovjet-Unie hebben kunnen wekken.
De leiders van het Kremlin, die geen van allen het formaat hebben van een
Lenin, Stalin of Chroesjtsjov en die zich gesteld zien voor de bijna onmogelijke
opgave om het erfgoed van hun voorgangers te bewaren, konden vanuit hun
visie eenvoudigweg niet toestaan dat veertieneneenhalf miljoen Oosteuropeanen
een eigen weg gingen. Want ook al liep het Oostblok daarmee niet onmiddellijk
strategisch en politiek gevaar, op de duur zou de macht van het establishment
worden aangetast. Het onvermogen tot ideologische aanpassing heeft tenslotte
geleid tot de nacht van de 20e op de 21e augustus, waarin de Sovjet-Unie het
graf gegraven heeft voor de wereldrevolutie en in de plaats daarvan duidelijk
heeft gesteld, dat het in eerste instantie om de macht gaat. Een duidelijker
verraad aan Marx is er tot nu toe niet gepleegd.

Utopie en werkelijkheid
Het militair ingrijpen van de Russen en hun bondgenoten in Tsjechoslowakije
heeft ongetwijfeld verstrekkende gevolgen. De meeste daarvan zijn op dit
ogenblik zelfs nog maar nauwelijks te overzien. Op grond van de reacties kan
men toch reeds nu al enige voorspellingen doen én enige dringende desiderata
opstellen.
1. Voor Tsjechoslowakije zelf zijn de directe gevolgen al tamelijk duidelijk.
De hervormers, die in dit eerste uur van de vernedering meer dan voorheen
het hele volk achter zich weten, hebben duidelijk verklaard dat zij de vernieuwingskoers zullen aanhouden. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit inderdaad
zal gebeuren, maar het tempo wordt ten zeerste vertraagd. De gedeeltelijke
wederinvoering van de censuur vormt nog een extra rem op de ontwikkeling,
omdat degenen die verder wilden gaan dan de marxistische vernieuwers hun
kritische geluid niet meer kunnen laten horen. Hierdoor missen de hervormers
zelf een bron van inspiratie die zij van het begin af aan zo nodig hadden,
omdat zij er tot op de datum van de invasie nog niet in geslaagd waren om
hun ideeën in alle duidelijkheid te formuleren (hetgeen de vrees van de Sovjet
russen nog heeft doen toenemen).
Zelfs indien de bezettingstroepen het land zullen verlaten — wat gezien de
formuleringen in het akkoord van Moskou nog lang niet zeker is — zullen de
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hervormers uiterst voorzichtig te werk moeten gaan, hetgeen tot gevolg heeft
dat het proces dat zich wellicht binnen een jaar zou hebben afgespeeld, nu
meerdere jaren zal vergen en ook dan nog niet geheel voltooid kan worden
omdat de militaire (en economische!) dreiging van de 'bondgenoten' blijft
zolang in de andere Oosteuropese landen geen duidelijke hervormingen plaats
vinden.
Ondanks het feit dat het hele volk zich op dit moment achter de leiders heeft
geschaard, zal de aanhang op de duur weer afnemen. Door hun brute ingrijpen
hebben de Russen bereikt dat zij in plaats van de traditionele vrienden de
huidige vijanden zijn geworden. De Tsjechoslowaakse leiders zullen meer
rekening moeten houden met de wensen van de Russen dan het volk lief is.
Juist onder de meest progressieven zal het vertrouwen in de leiders op zijn
minst geringer worden, hetgeen eveneens vertragend werkt op de verwerkelij
king van een democratisch socialisme.
2. De toch al broze communistische Internationale heeft een dieptepunt
bereikt. Vrijwel alle communistische partijen ter wereld hebben kritiek ge
oefend op het optreden van de vijf Warschau-pactlanden. De reeds lang
bestaande breuk in de communistische wereld is daardoor nog groter gewor
den, temeer daar voor het eerst in de geschiedenis communisten door commu
nisten met militair geweld gedwongen werden. Orthodoxie (is gelijk aan esta
blishment, is gelijk aan machtspolitiek) is duidelijker dan ooit tegenover het
progressieve marxisme komen te staan.
De geplande bijeenkomst van alle communistische partijen ter wereld die in de
herfst in Moskou zou plaats vinden, lijkt op dit moment geen enkele zin meer
te hebben. Mocht de bijeenkomst toch doorgaan, dan is het meer dan waar
schijnlijk, dat de breuk definitief wordt. Tussen wereldmacht en wereldrevolu
tie is geen vergelijk mogelijk, tussen starre dogmatiek en open marxisme even
min.
3. De klok van de vreedzame coëxistentie tussen Oost en West is voor enige
tijd stilgezet. Maar de wijzers zijn niet teruggezet. Ondanks het koortsachtige
beraad van de NAVO, hetgeen ongetwijfeld tot partiële versterking van het
Atlantisch Bondgenootschap zal leiden, blijken de politieke leiders in de Ver
enigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk niet van plan de politieke koers
te wijzigen. In dit verband moet de zinsnede uit de Nederlandse regeringsver
klaring (dat er voorlopig geen nieuwe initiatieven genomen zullen worden met
betrekking tot culturele en handelscontacten) als een weinig serieuze boutade
worden beschouwd. Ook voorheen heeft de Nederlandse regering nauwelijks
initiatieven genomen in deze zin. De contacten die bestaan of hangende zijn
werden haar eenvoudigweg in de schoot geworpen.
Toch zullen de voorstanders van een harde koers (de koude oorlog) nu hun
kans krijgen. Het feit dat een groot deel van de Westduitse politici nu een
duidelijke reden meent te hebben om het non-proliferatieverdrag niet te behoe
ven ondertekenen, is symptomatisch. Het afschilderen van het communisme in
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de zwartste kleuren, waarbij wel gauw gezegd wordt dat niet het Tsjechoslo
waakse of Joegoslavische communisme wordt bedoeld, is even karakteristiek.
Met name in de pers is een korte opleving van de koude oorlog te verwachten.
(De Telegraaf en Het Parool in Nederland hebben daartoe al de eerste signaal
stoten gegeven).
4. De dialoog tussen Oost en West (hetgeen wat anders is dan de — politieke
— vreedzame coëxistentie) zal slechts een kortstondige crisis doormaken. Het
weigeren van contracten met de vijf agressoren van het Warschaupact op korte
termijn is begrijpelijk. Het gaat daarbij om een protest-gebaar, dat weliswaar
machteloos is, maar daarginds wél begrepen wordt.
Het verbreken van de contacten — die zo moeizaam zijn opgebouwd — zou
funest zijn. Op de eerste plaats, omdat men daarmee juist diegenen treft die
vermoedelijk ook zelf, zij het zwijgend, het optreden tegen Tsjechoslowakije
veroordelen: de vertegenwoordigers van de marxistische en christelijke intelli
gentsia in Oost-Europa. Het zou voorts ook daarom verkeerd zijn, omdat zelfs
in de moeizame dialoog met de marxistische orthodoxie in Oost-Europa stand
punten kunnen worden verdedigd die de gesprekspartners minstens enigszins
serieus moeten nemen, ook al zullen zij ze afwijzen.
Bovendien — en dat is wellicht het belangrijkste — juist de dialoog is het enige
redelijke en humane wapen dat men kan hanteren in de koude oorlog waar
voor de vijf Oosteuropese agressoren het kruit hebben aangedragen, en alleen
door de dialoog kan van ons uit op de duur in Oost-Europa een klimaat
worden geschapen dat gelijkenis vertoont met het klimaat waarin de Tsjecho
slowaakse hervormers hun ideeën tot wasdom zagen komen. Dat bewerken is
de grootste hommage die wij aan de moedige en tegelijk zo vertwijfeld strijden
de Tsjechen en Slowaken kunnen brengen.
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Als dr. de Jong deze serie opent met de voorzichtige uitspraak dat „de uitbuiting van de negers
ons thans opbreekt", probeert hij tot uitdrukking te
brengen hoe momenteel overal ter wereld bestaande rassenverschillen tot een
vraagstuk geworden zijn. Men tracht oplossingen te vinden, rechtvaardigingen
te zoeken en kritische beschouwingen te geven hoe er over rassen gedacht moet
worden. Er wordt geroepen om wetenschappelijke analyses en openbare meningsvorming als noodzakelijk tegenwicht voor emoties en conflicten.
Er is reeds gesproken over het feit dat de wetenschapper voortdurend waarneemt dat een individu zich lid voelt van een groep, dat hij zich identificeert
met een groep. Maar de vraagtekens komen pas op, wanneer men tracht na te
gaan wat de groep tot haar bestaan brengt: zijn het gemeenschappelijke belangen (sociaal), territorium of gemeenschappelijke gewoonten en gebruiken (cultureel), of bloedverwantschap en somatische overeenkomst (biologisch)? In het
voorgaande heeft het rassenvraagstuk duidelijk in dit licht gestaan; steeds
kwam tot uiting dat de confrontatie der rassen in feite uitloopt op een strijd
tussen bevolkingsgroepen met verschillende sociale welstand, verschillende
culturen en verschillende lichamelijke verschijningsvormen. Het tragische is nu
dat barrières in sociale posities en culturele verworvenheden eventueel opgeheven kunnen worden, maar dat de eenmaal meegekregen huidskleur een eeuwigdurend merkteken blijft — waardoor zelfs sociale en culturele gelijkstelling
geremd kan worden. Hier kan herinnerd worden aan Hoetinks begrip 'somatisch normbeeld'.
Daarom lijkt het ons belangrijk in dit kader aparte aandacht te besteden aan
de betekenis van raciale, biologische kenmerken die van ouders op kind worden overgedragen. De voortplanting immers trekt een lijn door de geschiedenis,
die de huidige negers, evengoed als andere raciale groepen, verbindt met hun
voorouders en afzondert van andere groepen. Onze probleemstelling zou men
zo kunnen formuleren: als de continenten bewoond zijn door min of meer
* Naar aanleiding van Het vergelijk der rassen 1 heeft Verschuuren ons een aangepaste
weergave gezonden van een meer doorwrocht werkje dat hij schreef voor het tijdschrift Race
onder de titel: The myth of racial purity (nog in druk). In overleg met Dr. Th. de Jong
komt het ons zinvol voor, dit stuk als nr. II te publiceren. De aard en sterkte der vooroordelen en de mogelijke ontkoppeling ervan zullen als III in een volgend nummer verschijnen.
Redactie.
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afgebakende groepen met verschillende somatische of lichamelijke samenstelling, van welke aard zijn dan deze verschillen en hoe zijn ze verklaarbaar binnen de homogeniteit der mensheid?
De wetenschap der verschillen
We komen hiermee op het terrein van de biologie van de mens. Als er gesproken wordt van 'de' mens, wordt er wetenschap bedreven op hoog abstractieniveau — daarin schuilt een stimulans, maar ook een gevaar voor de wetenschap. Men kan goed anatomie bestudeerd hebben, maar toch verrast constateren dat de concrete mens in vele opzichten afwijkt van de plaatjes uit het
boek, anders reageert op geneesmiddelen etc. De antropobiologie daarentegen
houdt zich bij uitstek met deze verschillen bezig en beklemtoont dat de
anatomie met een gemiddelde mens werkt. In werkelijkheid wordt men echter
geconfronteerd met een grote variabiliteit binnen de mensheid; en dat geldt
voor alle mogelijke kenmerken die er aan een mens waarneembaar zijn. Om nu
bijvoorbeeld de lichaamslengte te nemen: het is niet alleen zo dat er kortere en
langere mensen zijn (dus: interindividuele verschillen), maar vrouwen zijn ook
gemiddeld kleiner dan mannen (sexueel verschil); evengoed geldt dat kinderen
over het algemeen kleiner zijn dan volwassenen (ontogenetische of leeftijdsverschillen). Deze gegevens zijn algemeen bekend; in dezelfde lijn ligt de stelling
dat bepaalde groepen, b.v. Negrito's, kleiner zijn dan andere populaties
(groepsverschillen); en dat voorgaande, prehistorische groepen, b.v. de Neanderthalers, andere gemiddelden vertoonden dan huidige populaties (fylogenetische verschillen). Het zal duidelijk zijn dat voor het rassenvraagstuk vooral
de groepsgewijze verschillen van belang zijn.

Classificeren van mensen
Aan alle wetenschap gaat reeds een intuïtieve classificatie vooraf. Voor de
mensheid als geheel betekende dit aanvankelijk dat men de geweldige diversiteit van menselijke verschijningsvormen trachtte te vangen in drie beschrijvende begrippen: het blanke, gele en zwarte ras. Ondanks alle simplificatie ligt
hierin de gedachte verwerkt dat er op grond van enkele criteria — in dit geval
vooral de huidskleur en haarvorm — een typologie mogelijk is. Uiteraard is
een typologie een min of meer kunstmatige ingreep in de werkelijkheid, zij
houdt geen rekening met fijnere nuanceringen en overgangen. De variabiliteit
binnen de groep krijgt minder aandacht; eerder wordt omwille van de overzichtelijkheid een afbakening gemaakt, die bijvoorbeeld wat betreft de huidskleur samenvalt met de grote werelddelen Europa, Afrika en Azië samen met
Amerika. Het zal duidelijk zijn dat deze classificatie uitgaat van direct waarneembare kenmerken, die eerder om praktische dan wetenschappelijke redenen
gekozen werden.
Hierbij komt nog een tweede overweging. Bij het gebruikmaken van lichamelijke kenmerken wordt tevens een zekere genetische bepaaldheid verondersteld;
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met andere woorden, mensen met dezelfde huidskleur worden geacht genetisch
verwant te zijn aan elkaar en te behoren tot een populatie die gemeenschappe
lijke voorouders moet hebben gedeeld. Een volgende stap is dan: uitbreiding
van het aantal kenmerken, zodat men bij de Negers onder andere als karakte
ristiek kan aanduiden: dikkere lippen, proportioneel langere ledematen, voor
uitstekende kaken; bij Mongoliden: meer reliefloos gelaat, Mongolenplooi,
kortere ledematen, brede jukbogen. Doch binnen elk ras laten deze eigen
schappen nog alle mogelijke gradaties toe; is dus de uniformiteit in huids
kleur en enkele andere uitgesproken kenmerken al gering, nog minder garantie
bestaat er voor uniformiteit in lichaamslengte, schedelvorm enz. Het gevolg
hiervan is dat de classificatie uitgebreid moet worden. Aldus ontstaat er een
min of meer willekeurige onderverdeling in Morassen, die afzonderlijk geka
rakteriseerd worden door een bepaalde gemiddelde lichaamslengte, schedel
index, huidskleur etc. Deze specifieke kenmerken worden dan gegroepeerd in
een zogenaamd rastype, dat uiteraard een abstracte constructie blijft — alle
nazistische pretenties ten spijt. Dit type zou dus omschreven kunnen worden
als een gemiddelde vertegenwoordiger van een bepaalde populatie, die van elk
kenmerk de voor die groep gemiddelde waarde in zich draagt.

Waarin wijken de rassen van elkaar af?
In het begin is duidelijk beklemtoond dat in dit artikel vooral het biologische
aspect van het rassenvraagstuk op de voorgrond zou staan. In dat licht is zon
der meer de uitspraak verantwoord dat 'de' neger anders is dan wij; dat te
ontkennen zou zelfbedrog zijn. Momenteel zijn dan ook twee kwesties aan de
orde: ten eerste, waar liggen de grenzen van deze biologische verschillen; ten
tweede, in hoeverre zijn deze biologische verschillen van betekenis?
Het object van de antropologie is uiterst complex: erfelijkheid, milieu en cul
tuur hebben in een vaak onontwarbare interactie een mens tot stand gebracht.
De antropobioloog moet zich dus terdege bewust zijn dat culturele factoren
een vertekening kunnen veroorzaken van het biologische rassenvraagstuk; hij
moet duidelijk onderscheid maken tussen de biologische constitutie van een
mens, en de cultuur die het individu vanuit de samenleving heeft meegekregen.
Men kan bij de zogenaamde primitieve volkeren zien hoe een zekere biolo
gische homogeniteit een grote culturele pluriformiteit toelaat, en hoezeer
vrijwel alle elementen van een cultuur (b.v. de westerse) overgenomen kunnen
worden door groepen die biologisch anders 'samengesteld' zijn. Dat relativeert
tevens de uitspraak dat intelligentie aan huidskleur gebonden zou zijn — of
zelfs aan schedelinhoud, want volgens dat laatste criterium zouden Neander
thalers en Eskimo's de hoogste score behalen. Momenteel begint men te ont
dekken hoe intelligentie door de cultuur gestuurd en gericht wordt, hoezeer
intelligentie afhankelijk is van sociale en economische mogelijkheden, en hoe
cultuur-bepaald onze westerse intelligentie-tests zijn, doordat er rivaliteit, geinteresseerdheid voor de vraagstukken en bekendheid met de test-situatie ver
ondersteld worden.
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We kunnen helaas niet uitvoerig op deze vraagstukken ingaan, doch slechts een
kritische instelling bepleiten om de biologische rasverschillen in hun ware pro
porties te zien. Want we weten dat die verschillen er zijn, omdat we met meet
instrumenten uiteenlopende huidskleurgemiddelden kunnen registreren, evenals
uiteenlopende gemiddelden voor verschillende maten van het menselijk
lichaam. Vanuit een genetisch standpunt moeten we deze waarnemingen aldus
vertalen: populaties die in bepaalde Uchaamskenmerken verschillen of bepaal
de kenmerken frequenter vertonen, moeten ook in erfelijke aanleg verschillend
zijn, met andere woorden ze moeten een ander genen-bezit hebben.
Om verdere stappen te kunnen ondernemen, moeten we 'raciale verscheiden
heid' iets algemener uitdrukken; men zou kunnen zeggen dat bepaalde ken
merken in de ene groep vaker voorkomen dan in de andere — concreet: in een
willekeurige bevolkingsgroep van Afrika treffen we meer erfelijke factoren aan
die voor een donkere pigmentatie zorgen dan in een groep Europeanen. Iets
soortgelijks kunnen we onderzoeken voor vingertop-patronen en dan blijkt dat
we bijvoorbeeld bij Mongolen veel wervel-patronen vinden, daarentegen bij
Europeanen meer bogen en lussen. Het is ook mogelijk verschillen tussen groe
pen te constateren op basis van bloedgroep-frequenties. Er zijn vele bloed
groepsystemen, waarvan we hier slechts noemen ABO, M N en Rhesus. Wat
het ABO-systeem betreft treffen we een stijgend percentage van bloedgroep B
aan, naarmate we van Europa meer in Azië terecht komen. En het zal duidelijk
zijn dat ook bij de andere systemen dergelijke trends en frequentie-verschillen
waarneembaar zijn. De longinhoud — als duidelijk ander voorbeeld — is bij
Negers aanzienlijk geringer dan bij Europeanen.
Op deze manier — en uiteraard groeit momenteel door nieuwe antropologische
methoden het aantal bruikbare kenmerken — krijgt men een beeld van een
klein gedeelte van het genen-bezit van een bepaalde populatie. En aangezien
'genen' de elementen zijn die bij de voortplanting worden overgedragen, is er
enig inzicht mogelijk in de biologische verwantschap tussen afzonderlijke groe
pen.
Is er nog sprake van een biologische samenhang?
Wanneer aldus het rassenvraagstuk gehaald wordt uit de sfeer van zwart-wit
tegenstellingen, krijgt men meer oog voor de kwantitatieve en niet zozeer kwa
litatieve verschillen tussen de rassen. Maar tegelijkertijd zijn de grenzen tussen
de rassen vervaagd. Het blijkt namelijk dat rassen niet gescheiden van elkaar
staan, maar delen in een gemeenschappelijk bezit aan menselijke eigenschap
pen; hoogstens kan men zeggen dat het voorkomen van de eigenschappen, de
frequenties ervan, per populatie anders liggen.
Straks zullen we nog terugkomen op de vraag hoe deze frequentieverschillen
hebben kunnen ontstaan, maar nu reeds zou moeten doorschemeren hoe aan
alle rassen een gemeenschappelijke oorsprong ten grondslag moet liggen. Er
zijn zelfs nog relaties aan te wijzen met andere primaten-vertegenwoordigers
(vooral de mensapen), waar we enkele parallellen vinden in bloedgroepen,
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smaakgevoeligheid, vingerpatronen etc. — afgezien van de grote morfologische
overeenkomsten. Doch de mensheid als geheel onderscheidt zich van deze
groepen door haar specifieke chromosomenaantal van 46, waardoor zij zich
als een geïsoleerde gemeenschap voortplant. Binnen deze eenheid evenwel zijn
ons geen barrières in onderlinge vruchtbaarheid bekend; beweringen als zouden
zogenaamde hybrieden tussen twee rassen minder vruchtbaar of zelfs degeneraat zijn, staan los van enig wetenschappelijk bewijsmateriaal.
Bovendien moeten we goed beseffen dat het hanteren van de term 'kruising'
in de rassentheorie ernstige misverstanden kan oproepen. De foutieve gedachte
zou kunnen zijn dat het ene rastype zich vermengt met het andere; de term
'rastype' hebben we echter geanalyseerd als een abstract begrip dat tekort doet
aan de complexiteit en variabiliteit van een raciale populatie. Daarentegen is
de huidige antropoloog terdege ervoor beducht om het rastype als een historische realiteit te beschouwen; 'rastype' is geen startpunt van waaruit de
huidige raciale situatie door vermenging is ontstaan; 'rastype' is een sluitstuk
dat door wetenschappelijke reflexie en abstractie mogelijk is gemaakt.

Toch heeft er differentiatie plaats gehad
Inderdaad, het mag ons niet ontgaan dat bewoners van Afrika en Azië anders
zijn dan wij. Daarmee is de vraag gesteld naar het ontstaan van de kloof tussen
vele volkeren. De antropoloog Huizinga heeft het in een radiolezing eens aldus
geformuleerd: Waarom zijn de mensen er zwart? Nauw is dit vraagstuk verweven met het controversiële verschijnsel der evolutie — ook al beklemtonen
vele biologen het grote onderscheid tussen makro- en mikro-evolutie. Darwin
heeft reeds gewezen op het fundamentele verschijnsel der variabiliteit: binnen
elke populatie treft men voor de afzonderlijke eigenschappen steeds weer een
verdelings-curve aan, dat wil zeggen: er is voor elk kenmerk een bepaalde
waarde die de hoogste frequentie heeft; doch links en rechts hiervan neemt de
frequentie af. Nu is het mogelijk dat de gemiddelde waarde verschuift, doordat
er aan weerszijden van het centrum selectiekxa,ckten optreden in de vorm van
een hoger sterftecijfer bij de dragers ervan of een grotere fertiliteit. Deze verklaring zou kunnen gelden voor de frequentie-verschuivingen die we bij sommige populaties hebben waargenomen. Men heeft enig vermoeden — doch met
variërende zekerheid — dat de huidskleur verband houdt met het infra-rood
(cfr. warmteontwikkeling) en ultraviolet (cfr. vorming vitamine D2) van het
zonlicht; dat lichaamsproporties en gewicht een rol spelen bij verdamping en
uitstraling; dat een bepaald smaakvermogen ontvankelijk maakt voor endemische krop; dat de ABO-bloedgroepen een differentiële bevattelijkheid tot gevolg hebben voor kanker, maagzweren; dat de MN-bloedgroepen gerelateerd
zijn aan de pokken; dat heterozygoten voor sikkelcel-anemie beter beschermd
zijn tegen malaria. Deze overvloed aan technisch materiaal moge enige kracht
verlenen aan het darwinistische principe van selectie en adaptatie.
Naast selectie moet er ook een belangrijke invloed worden toegeschreven aan
de factor mutatie. Uit de genetica bezitten we vele experimentele gegevens,
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doch ook in de antropogenetica in het bijzonder zijn vele, hoewel vaak schadelijke mutaties bekend. Uit Noorwegen echter is de waarneming afkomstig van
een kind met kroeshaar, hoewel dit bij de voorouders niet aanwezig was.
Verder moeten we bij rasvorming denken aan het effect van isolatie. Mutanten
hebben in deze situatie relatief meer invloed; bovendien zal door het stijgende
aantal homozygoten een grotere uniformiteit optreden. Waarschijnlijk heeft
isolatie een grote invloed gehad in onze prehistorische milieus; het beste wordt
het effect ervan geïllustreerd door de begrenzing van de hoofdrassen, die het
meest duidelijk is op continentaal niveau.
Als vierde factor komt een mathematische wetmatigheid in aanmerking, genaamd genetic drift. Hierbij speelt de omvang van de populatie een wezenlijke
rol. Frequentie-verschuivingen zijn namelijk statistisch bezien waarschijnlijker
bij kleine isolaten dan bij meer omvangrijke. Men zou het aldus kunnen zien:
de stam die wegtrekt uit de grote groep (bijvoorbeeld om voedselredenen), is
wat betreft haar genenbezit te beschouwen als een kleine steekproef uit een
populatie, dat wil zeggen: er is een grote kans (afhankelijk van de standaarddeviatie) dat de beide frequenties van elkaar afwijken.
En gedurende de meer dan 300.000 jaar welke de mensheid heeft doorgemaakt,
hebben de vier bovengenoemde factoren overvloedig gelegenheid gehad om in
te werken op deze wereldwijde voortplantings-gemeenschap. Het resultaat
ervan is, niet alleen biologisch gezien, ingrijpend geweest.

Hoe liggen de relaties tussen de groepen?
Grosso modo kan men dus niet zeggen dat ieder ras geput heeft uit een eigen
specifiek 'genen-reservoir'. Wel kan men zeggen dat eigenschappen en genen
niet willekeurig over de mensheid verdeeld zijn, maar in concentraties voorkomen. Maar geenszins heeft deze differentiatie zich zover voortgezet dat
genetische contacten onmogelijk werden. Genenuitwisseling tussen isolaten is
nooit opgehouden omdat uithuwelijking, volksverhuizingen, handelsexpedities,
cultuuroverdracht en kolonisatie — kortom een vermenging van volken —
even oud zijn als de menselijke geschiedenis.
Of intelligentie en karaktertrekken zich ook aldus hebben opgehoopt, is een
uiterst onduidelijke en emotionele kwestie. Er zijn aanwijzingen die dat tegenspreken; acculturatie suggereert dat evenmin; de verworvenheden van een volk
zijn immers onvermijdelijk ingebed in een cultuur en in een verleden.
Toch zijn er biologen die nadrukkelijk erop wijzen dat elk ras na eeuwen een
harmonische aanpassing heeft weten te bereiken aan klimaat en omstandigheden, welke niet verbroken zou mogen worden. Daartegenover staat dat de
mens veel minder natuurgebonden is dan de dieren, dank zij zijn culturele en
technische vermogens. Bovendien heeft deze aanpassing zich zo geleidelijk voltrokken dat een verandering van de genenfrequenties door middel van rassenintegratie nooit fataal zal worden voor de mensheid. Het is zelfs mogelijk hieraan een positieve duiding te geven, want nieuwe combinaties van genen (een
gevolg van onder andere rassenintegratie) leidt tot een grotere 'potentiële
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variabiliteit'. En het is mogelijk dat nieuwe genotypen een zegen kunnen betekenen voor de mensheid.
Maar

toch....

Onvermijdelijk volgt de terugkeer naar het terrein van de socioloog en psycholoog. Bij hen ligt het zwaartepunt, want mensen leven nu eenmaal niet op
antropologische visies. Het leven gaat zijn gang en in ieder mensenhart worden
emoties opgeroepen in elke confrontatie met het gelaat van de ander, waarin
het vreemde appelleert óf op onze exotische gevoelens óf op onze afkeer. En
waar nu superioriteitsgevoel en vooroordeel op de voorgrond dringen, daar
ligt het kernpunt van het rassenvraagstuk. Daar ligt ook een taak voor de
antropoloog door te blijven hameren op datgene wat de wetenschap ons over
rassen leert. Ook al kunnen wetenschappelijke inzichten stoten op muren van
onwil en emotionele overtuiging, het zijn niettemin gegevenheden die een geweldloos verzet plegen tegen barrières van vooroordeel. Dat is de wachttijd die
geldt voor een volledige integratie.

De geschiedenis van Adam en Eva
Geert Bekaert

De geschiedenis van Adam en Eva staat in de Bijbel beschreven. Niet in één
keer. Ze was te zeer geladen om in één sluitend verhaal te worden samengevat.
Uit de vele verhalen over het ontstaan van de wereld werden er twee overgehouden. En tweemaal gebeurde dat om, temidden van al de allusies op de
vreemde kosmogonieën, de schepping van de mens, van man en vrouw, te
accentueren. Er is waarschijnlijk geen enkele trek in het scheppingsverhaal van
het boek Genesis die helemaal oorspronkelijk is. Het eten van de verboden
vrucht, het schuldig opengaan van de ogen van de eerste mens, de belofte van
onsterfelijkheid, de verleiding van de vrouw en van de man door de vrouw:
dat behoort tot de universele mythen. Zelfs de figuur van de slang.
Maar om dat alles gaat het in het bijbelse verhaal niet in de eerste plaats. Het
wordt slechts terloops meegenomen om des te sterker te beklemtonen dat, in
tegenstelling tot de vreemde tradities, de mens in de schepping een bijzondere
plaats heeft: hij is de reden van de schepping. Hij is zelf schepper. Hij immers
geeft dieren en dingen hun naam. Zijn verhouding tot de partner, zelfs zijn
verhouding tot God is creatief, want persoonlijk. Zoals J. D. Rey schrijft in
het nieuwe boek dat aan dit thema is gewijd , beëindigt en signeert de demiurg
door de schepping van man en vrouw zijn schitterend werk, alsof het licht en
het water, de hemel en de aarde, de planten en de dieren — voortgekomen uit
zijn macht — slechts het decor en het noodzakelijke tegengewicht waren voor
de verschijning van het menselijk geslacht. Dit is het hoogste ontluiken. Daarna
geeft de goddelijke openbaring zich over aan de rust.
Door zijn creatief, persoonlijk karakter is de verschijning van de bijbelse mens
ook het begin van een geschiedenis. Genesis betekent wordingsverhaal. Het
beschrijft man en vrouw niet als elementen in een kosmische cyclus, maar als
bouwers van een eigen wereld en van zichzelf, met als kwelling en drijfveer de
herinnering aan het paradijs en de droom van het éne vlees; en achter die
herinnering en droom staat God. Zij zijn niets meer dan man en vrouw. Buiten
hun mens-zijn hebben zij geen enkel attribuut. Ze zijn naakt.
Juist dit wezenlijke, dit niets — dat de bijbelse mythologie onderscheidt van
alle andere mythologieën — heeft de westerse kunst geïnspireerd, toen ze op
1

1 Adam et Eve, coll. L'Art et ses grands thèmes, Lucien Mazenod, Paris, 1968, 120 pp.,
17 klpl., 238 afb., formaat 38 X 28 cm.
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Ons Erfdeel wordt
gepatroneerd door:

West-Dultsland
Josef Kempen

de
de
de
de

Nederlandse kuituur in al haar facetten;
kulturele integratie van het Nederlandse taalgebied;
Nederlandse kuituur in Frans-Vlaanderen en andere g r e n s g e b i e d e n ^ ^
Nederlandse taal en kuituur in het buitenland.
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4 nummers - 208 blz. per aflevering

algemeen-Nederlands
driemaandelijks
kultureel tijdschrift

S. Streuvels,
A. Demedts,
K. Jonckheere,
Prof. W. Póe,
Prof. A. Westerlinck,
Prof. A. Gerlo
Vlaanderen

Zuld-Afrlka
John Willemse

medewerkers:
een groep van meer
medewerkers uit:

dan vijftig

Tenslotte bevat ieder nummer een uitvoerige, rijk-geïllustreerde kulturele kroniek (minimum
40 blz.) waarin aandacht wordt besteed aan aktualiteiten op gebied van literatuur, muziek,
toneel, beeldende kunsten, ballet, film en kleinkunst in de Nederlanden.
Daarnaast brengt ieder nummer een uitvoerige rubriek over Nederlandse taal- en kultuurpolitiek, een afdeling boekbesprekingen en aantekeningen en verslagen.
Een van de nummers van deze 12e jaargang zal grotendeels gewijd zijn aan het kultureel
leven in Noord-Nederland. Dit nummer wordt uitgegeven met speciale steun van het Prins
Bernhardfonds te Den Haag.
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Nederland,
Vlaanderen,
Frankrijk,
West-Dultsland,
Zuld-Afrika,
Zwitserland,
Spanje,
Japan,
U.S.A.,
Australië,
Tsjecho-Slowakije
e.a. landen
brengt geregeld verslag uit over alle uitingen
van Nederlands kultureel leven.

A. Roland Holst,
A. van Duinkerken,
Prof. K. Heeroma,
Prof. G. Stuiveling,
Dr. P.C. Paardekooper,
Dr. A. de Vin
Nederland
Prof. A. Coetzee,
Prof. D J . Opperman,
WA. de Klerk
Zuld-Afrika
E. Looten,
R. Dauchy
Frans-Vlaanderen

abonneer u op

ons erfdeel

>§Nz<-n
=
CD E. 2 © 3
CD (/)

Q_ Q .

co

3

CD

?T o

CD

9?

^

m
CL
3

g.
5

ÖT o.
2
. • • '3
CL
CD

5*

o

D

3
<D
o.
<D

D)
O"
3T
O
CO ""•» _ L
3
ö —>
* O —*•
3
o ro o o o en (D
m o
m ti 3
T| Tl

^ 2

CD

3

(O
<D
c

co

In het verleden werkten o.a.
aan Ons Erfdeel mee:
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James Brockway
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N.V. KREDIETBANK

Het Parool

met haar 500 kantoren,

3

Prof. H. Fayat,
Kees Fens,
Prof. S.L. Flaxman
U.S.A.
Marnix Gijsen,
Prof. P. Geyl,
Dr. M. Gysseling,
Dr. M. van Haegendoren,
Prof. K. Heeroma,
Karei Jonckheere,
Dr. M. Janssens,
Julien Kuypers,
Olga Krijtova
Tsjecho-Slowakije
Prof. F. Kalda
Tsjecho-Slowakije
Prof. W. Lagerwey
U.S.A.
Dr. P.J. Meertens,
Prof. K. Meeuwesse
Prof. W. Pee,

Ons Erfdeel
is een uitstekend gedokumenteerd tijdschrift en daarbij
bijzonder rationeel opgezet.

Prof. Eg. Strubbe,

De Standaard

Ons Erfdeel
verricht pionierswerk en slaagt erin alle goedwillende
krachten, zowel van links als van rechts, samen te bundelen.

haar moderne organisatie en
efficiënte service

Levende Talen

de Grote Vlaamse bank,

Ons Erfdeel
is een tijdschrift dat door zijn bloei ervan getuigt dat het
allerwegen belangstelling heeft weten te wekken voor de
kulturele integratie van het Nederlandse taalgebied en
besef voor de betekenis van de Nederlandse kuituur voor
de Europese. Dit tijdschrift mag in geen schoolbiblioteek
of op geen tijdschriftentafel ontbreken.

de Bank die haar kliënten... kent

Het Laatste Nieuws

Ons Erfdeel
is na verloop van een tiental jaar uitgegroeid tot een
volwaardig tijdschrift dat thuis hoort in iedere biblioteek
en bij iedereen, die met het wel en het wee van onze taal
is begaan.

met haar kulturele steun
ter vrijwaring
van uw geestelijk erf
en uw aloude adelbrieven.

Elseviers Weekblad

Ons Erfdeel
is zijn taak steeds beter gaan vervullen. Het geeft informatie
over Vlaanderen (kunst, toneel, literatuur, geschiedenis)
aan Nederland, en vice-versa; de kroniek van kulturele
aktualiteiten in heel-Nederland is de beste die er bestaat;
er zijn artikelen over het Nederlands in andere landen, en
ieder nummer brengt berichten over het vergeten kind van
onze familie, Frans-Vlaanderen.
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is de volledigste bron van informatie voor al wie belangstelling heeft voor het Nederlands kultureel leven op
binnen- en buitenlands vlak.

Tot uw dienst, de

A. Roland Holst,

Prof. C.F.F. Stutterheim,
Prof. L.E. Schmitt
Duitsland
Prof. G. Stuiveling,
S.J. Sackett
U.S.A.
Stijn Streuvels,
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Giocomo Prampolini
Italië

Ons Erfdeel

Vooruit

Ons Erfdeel
biedt jaarlijks vier nummers die ieder een lijvig boekdeel
vormen die ver buiten en boven de grenzen en politiekefilosofische overtuigingen uitstijgen.

Wij
Prof. A. Verhulst,
Dr. S. Szondi,
Prof. A.J.P. Taylor
Engeland
Prof. M. Shibusawa
Japan
Leo Vroman,
Gerard Walschap,
Albert Westerlinck,
N.P. van Wyk Louw
Zuid-Afrika
e.a.

Ons Erfdeel
heeft een internationaal niveau. Wij kunnen dit hoogstaand,
uiterst verzorgd en degelijk, door en door Nederlands
tijdschrfit niet warm genoeg aanbevelen bij al onze lezers.

De Tijd

Ons Erfdeel
signaleert elke belangstelling of bedreiging, die er voor
de Nederlandse kuituur waar ook ter wereld bestaat.

Gazet van Antwerpen

Ons Erfdeel
is een van de degelijkste tijdschriften uit de Nederlanden.
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De geschiedenis van Adam en Eva

haar beurt de geschiedenis van Adam en Eva begon te schrijven. Een geschiedenis die haar eigen geschiedenis is, die van de westerse menswording. De
aandacht voor de figuren van Adam en Eva is op zichzelf al een merkwaardig
verschijnsel. In een soort mythische reductie wordt het mysterie mens, het
mysterie man en vrouw, het mysterie van het bestaan gesteld, zonder dat het
verklaard wordt; het wordt bewust gemaakt, zonder dat het onthuld wordt.
En dit gebeurt voortdurend opnieuw in de continuïteit van een geschiedenis.
In een drietal kunstwerken kan deze geschiedenis van de westerse mens worden
verduidelijkt. De twee uiterste polen vinden we in een middeleeuwse voorstelling (uit de Apocalyps van Saint-Sever, 11e eeuw) en in die van Michelangelo
op het plafond van de Sixtijnse kapel. Wat heeft Michelangelo nog gemeen
met de middeleeuwse mens? Welke mutatie heeft zich hier voorgedaan?

In het middeleeuwse beeld staan man en vrouw naast elkaar, frontaal, met
tussen hen in de boom van goed en kwaad. Het geheel wekt de indruk van een
schematische voorstelling, symmetrisch opgebouwd. Maar het schema en de
symmetrie wordt telkens verbroken, zodat er een heel labiel evenwicht ontstaat
tussen de abstracte structuur van de voorstelling en de individuele eigenheid
van het voorgestelde leven. Zie maar naar de doorbroken symmetrie van de
plant, de verschillende statuur van man en vrouw, het onderscheid in het
identieke gebaar van de armen, de opvallende afwijking van de curven waarmee de borsten van Eva zijn aangeduid. Door de individualiteit van deze
schematische figuren ontstaat er een soort ideëel perspectief: de man komt op
de voorgrond. Hij vangt de confrontatie op. Want om een confrontatie gaat
het hier. De figuren, de voorstelling, zijn niet in zichzelf gesloten. Ze staan
tegenover iemand. God, hun rechter? De mens, hun nageslacht? Spreek je van
rouw of schaamte, dan zeg je teveel. Het gaat niet verder dan een massieve
vraag. Een vraag vanuit de voorstelling naar de toeschouwer, van de mens
naar iets of iemand tegenover hem.

Heel anders ligt het bij de figuren uit de Sixtijnse kapel. Van een vooropgezet
denkschema is er bijna geen spoor meer. Alles is directe beleving in de felbewogen, psychologisch geladen lichamelijkheid, niet alleen van de figuren van
Adam en Eva, maar ook van het landschap. De voorstelling is af op zichzelf.
De toeschouwer staat er buiten. Het drama speelt zich af binnen het kunstwerk
zelf, dat wil zeggen binnen de mens. Hij wordt hier niet meer geconfronteerd
met een macht buiten zich, maar met de verscheurdheid in het eigen wezen.
Adam en Eva zijn niet langer solidair in hetzelfde lot. Beiden zijn, ieder op zijn
eigen manier, opgenomen in de wervelende spanningen van onverzoenlijke
krachten. Man en vrouw vormen om zo te zeggen één figuur, maar die enge
betrokkenheid op elkaar maakt de interne tegenstellingen des te pregnanter.
De vrouw, vereenzelviging met de aarde, ligt geborgen in de bescherming van
de opgerichte mannelijke gestalte. Maar die overgave is niet volkomen. Vanuit
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haar beveiliging keert de vrouw zich naar buiten en aanvaardt, ondanks zich
zelf en terwijl de man het met alle kracht afwijst, het principe zelf van hun
verdeeldheid en ondergang.

Het verschil tussen deze twee voorstellingen is niet uitsluitend te wijten aan de
aard van het realisme. Ze zijn beiden even realistisch of onrealistisch. Het
onderscheid ligt in de verschillende houding van de mens ten overstaan van
het kunstwerk, wat hetzelfde is als ten overstaan van zichzelf. Je zou kunnen
gewagen van een tegenstelling tussen een immanente beleving en een transcen
dente. De middeleeuwse Adam en Eva zijn transcendente verbeeldingen. De
kunstenaar heeft geen macht op de voorstelling. Hij brengt in beeld wat buiten
hem bestaat. Hij voelt zich om te beginnen al onderworpen aan de werkelijk
heid van het verhaal, en dus aan de noodzakelijkheid van de objectieve struc
tuur van het leven. Daarom heeft de zondeval in deze voorstelling niets
tragisch. Ze draagt de oplossing in zich, in de affirmatieve kracht zelf waarmee
de vraag aan de toeschouwer wordt gesteld.
In de middeleeuwse voorstelling grijpt de toeschouwer in. In die van Michel
angelo niet meer. Even blind en machteloos als de kunstenaar zelf is hij over
geleverd aan het blinde gegeven, aan hetgeen Michelangelo in zijn sonnetten
nog de zonde, het kwaad noemt: „Slaafs is mijn vrijheid, sterfelijk is het godde
lijke door mij gemaakt. O rampzalige toestand. Voor welk een ellende, tot welk
een leven ben ik geboren!" De transcendentie is in deze kunst geen werkelijk
heid meer. De zonde is een deel van de mens zelf. De mens is goed en kwaad,
schuld en onschuld, geluk en ongeluk. Het personage heeft zijn rol in het grote
spel verleerd en is in de herkenning van de realiteit persoon geworden. Met
deze laatste paroxistische voorstelling op het snijpunt van twee tijdperken is de
geschiedenis van Adam en Eva uitgeschreven. Voorlopig althans. Het wordingsverhaal is ten einde. Man en vrouw zijn geen Adam en Eva meer.

Tussen deze twee voorstellingen in staat die van de Bernwardpoort van Hildesheim. Het schematische van de middeleeuwse afbeelding is overwonnen in de
plasticiteit van de figuren en de beweeglijkheid van de compositie. Nog is de
ruimte waarin het verhaal zich afspeelt abstract en de figuren niets meer dan
cijfers die een onzichtbaar krachtenveld beschrijven. Maar het hele gebeuren is
reeds binnen de voorstelling gebracht, de transcendentie binnen de immanentie
beschreven. De geklede figuur van de Schepper, het boek in de hand, de
nimbus om het hoofd, beheerst de volle linkerhelft van het paneel die verder
leeg gehouden is. De rechterhelft is gevuld met de figuren van Adam en Eva,
de boom (die nauw in de compositie betrokken is), het serpent. Het geheel
wordt doortrokken van een beweging die uitgaat van de voorover hellende
figuur van de rechter en verder verloopt in de houdingen en gebaren van
Adam en Eva, in de boom en het serpent. Niet de mens, maar het gebeuren
staat hier in het middelpunt. Niet de persoon, maar het leven.
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Met deze drie typische voorstellingen is de geschiedenis van Adam en Eva in
de westerse kunst op verre na niet uitgeput. Ik heb ze hier maar gekozen als
enkele staaltjes uit het mooie boek waaruit ik reeds de tekst van J. D. Rey heb
geciteerd. Het is in de eerste plaats een beschouwend boek, een soort antropo
logie van de westerse mens in beeld. Kunsthistorische overwegingen staan niet
op het voorplan. Zeventien grote, uitstekend verzorgde kleurplaten beschrijven
een dubbel verhaal: dat van de Bijbel, vanaf de schepping van Adam en Eva
tot aan hun verheerlijking in de hemelse stad; dat van de evolutie van de
westerse mensopvatting, vanaf het verschijnen van de beeltenis van het eerste
mensenpaar op de sarcofagen in de catacomben tot en met de profanatie van
het thema in de zestiende eeuw. De kleurplaten worden aangevuld met meer
dan tweehonderd zwartwit afbeeldingen. Deze putten het thema wel niet uit,
maar geven er toch een vrij nauwkeurig overzicht van. Bij de kleurplaten horen
telkens een bijbeltekst, gekozen door J. H. Lacroix, en een beschrijvend com
mentaar. De epiloog bestaat uit een essay van J. D. Rey, De VAdam rouge au
paradis perdu, en een uitgebreid kunsthistorisch overzicht van André Mazure.

Waarheen
met de Biënnale van Venetië?
Ludo Bekkers

Dit jaar zal ook de buitenstaander wel weten dat er in Venetië zoiets als een
Biënnale heeft plaatsgehad. Er is herrie geweest, en pers, radio en televisie
hebben daar de nodige ruchtbaarheid aan gegeven. Niet altijd was die bericht
geving correct. Laat ik daarom proberen een korte schets van de gebeurtenissen
te geven, voordat ik er enkele overwegingen aan ophang.
Ook Italië heeft zijn deel van de culturele revolutie gehad. Kort voordat de
Biënnale te Venetië geopend zou worden, werd de Triënnale van Milaan onder
leiding van enkele Italiaanse topkunstenaars stormenderhand ingenomen, een
aantal kunstwerken werd vernield en het zag er naar uit dat de hele boel kort
en klein geslagen zou worden. Resultaat: politioneel en militair ingrijpen en
nog voor de officiële opening tijdelijke sluiting van de Triënnale. Er was alle
reden om te vrezen dat de heibel zou overslaan naar Venetië. Hier hielden de
stakende studenten van de Accademia immers reeds geruime tijd de lokalen van
hun instituut bezet. Op 13 juni — een week voor de voor-vernissage van de
Biënnale — wist Le Monde te melden dat zij een oproep hadden gericht tot
alle Italiaanse academiestudenten en hun Franse en Duitse kameraden om naar
Venetië te komen en daar te onderzoeken hoe men tot een gezamenlijke
Europese actie kon komen. Naarmate de datum van de voor-vernissage (18
juni) naderde, stegen de verwarring en de onrust. De wildste geruchten deden
de ronde: kunstwerken werden opgehouden bij de douane, sommige paviljoe
nen zouden gesloten blijven, enkele delegatiehoofden, zoals Michel Ragon,
trokken zich terug . De leiding van de Biënnale deed een tijdlang of haar neus
bloedde, bevestigde daarna in allerijl dat de Biënnale door zou gaan: de politie
zou personen en kunstwerken beschermen. Daarmee leek de kous af; honder1

1 In een pamflet in de catalogus van het Franse paviljoen heeft Michel Ragon zijn houding
verklaard: „Op 20 mei 1968 heb ik in een artikel in Combat asm André Malraux, minister
voor Culturele Zaken, publiek gevraagd dat hij, die toch L'Espoir geschreven heeft, zich
zou desolidariseren van de politieke repressie tegen de studentenbeweging en zich aan de
kant van zijn 'zonen' in de revolutionaire Sorbonne zou scharen. Malraux heeft daar pas
op geantwoord door op 30 mei de Champs-Elysées op te wandelen in het gezelschap van
het meest reactionaire deel van de Franse bevolking, door Jean-Louis Barrault, die de
dialoog aanvaard had met de studenten en arbeiders in het Odéon te desavoueren, door de
Orde van Architecten waarvan wij de opheffing hadden gevraagd, in stand te houden . . . .
Voordat ik mijn mandaat van Commissaris-Generaal heb teruggegeven, heb ik ervoor ge
zorgd dat de vier kunstenaars die ik uitgekozen had, door mijn ontslag geen schade zouden
lijden".
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den beroepsmensen — verzamelaars, kunsthandelaars, critici — trokken gerust
gesteld naar Venetië. Daar bleek al gauw de relativiteit van alle berichten.
Van de ene kant waren de eerste dag alle paviljoenen geopend, met uitzonde
ring van het Zweedse, waar de werken van de kunstenaars nochtans aanwezig
en zichtbaar waren, en dat van de Sovjet-Unie, waar slechts enkele pakken
catalogi lagen . In het centrale Italiaanse paviljoen waren de twee belangrijke
tentoonstellingen die aangekondigd waren: 'Linee della ricerca contemporanea
— Dall'Informale alle nuove strutture' en een overzicht van de belangrijkste
Italiaanse futuristen, voorlopig afgelast; ze gingen pas open op 10 augustus.
Van de andere kant leek de hele Giardini — het park waarin zich de nationale
paviljoenen bevinden — omgeschapen in een militair gebied: scherpe controle
op de toegang, verbod om de gevechtsklare politie en carabinieri te fotogra
feren, overal burgerpolitie. Natuurlijk miste deze militaire machtsontplooiing
haar averechts effect niet. Het protest werd gestijfd.
2

Maandag 17 juni organiseerden de Accademia-studenten een vrije vergadering:
een ordeloze meeting waar met Italiaanse eloquentie herhaald werd wat al
overal in Europa was geroepen; aangepast aan de plaatselijke omstandigheden
waren echter de eis om de Biënnale — een produkt van de kapitalistische maat
schappij — te reorganiseren en het protest tegen de aanwezigheid van politie
en leger: 'la violenza uccide la cultura'. De aanwezigen werd een manifest
voorgelegd om te eisen dat de politie zich terug zou trekken. Enkele kunste
naars, onder wie Arman, wilden dat de studenten zich dan zouden verbinden
geen kunstwerken te beschadigen en geen paviljoenen te bezetten. Dat konden
de studenten niet beloven, en prompt barricadeerden zij alle uitgangen. Er
ontstond een babelse spraakverwarring, met het woord 'vrijheid' werd gespeeld
als was het een ping-pong balletje. Resultaat: de Zweedse kunstenaars Arne
Jones en Sivert Linblom, onder impuls van hun jonge en voortvarende com
missaris Olie Granath, en de Fransen Jean Dewasne, Piotr Kowalski en
Nicolas Schöffer ondertekenden het manifest en sloten hun zalen. In het Fran
se paviljoen leidde dat tot een zonderlinge situatie: in de centrale zaal werd het
werk van Arman, die zich van de protestactie gedesolidariseerd had, normaal
tentoongesteld; de andere drie zalen werden afgesloten met papieren banden,
waarop in grote letters 'gesloten — kunst kan zonder politie' en andere slogans;
onder en boven die banden kon men echter rustig kijken naar wat er tentoon
gesteld was.
Later in de week sloten anderen zich bij de protestactie aan: een van de twee
Deense exposanten en de meeste Italiaanse kunstenaars. Deze laatsten keerden
hun werken om, overplakten of omzwachtelden ze, wat iemand de zure opmer
king ingaf dat de invloed van de pop-kunstenaar Christo wel heel ver reikte.
Het protest van dfe Italiaanse kunstenaars dateerde al van voor de Biennaletijd, maar ze gingen pas tot actie over nadat enkele avonden achter elkaar op
de Piazza San Marco een nogal hardhandig krijgertjesspel gespeeld was tussen
2 De officiële verklaring was, dat de trein met de kunstwerken in Centraal-Europa opge
houden was. Officieus heette het echter dat men in geen geval partij wilde kiezen en liever
de kat uit de boom keek.
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een twintigtal oproermakers — die niet tot studenten- of kunstenaarskringen
behoorden — en de politie, die knuppels en traangasbommen gebruikte. De rel
had weinig te maken met de actie tegen de Biënnale, maar het optreden van de
politie was dermate provocerend, dat de reactie van de Italiaanse kunstenaars
te begrijpen was.
De officiële opening op 22 juni werd opgewekt en snel afgehaspeld. De politie
had zich dit keer discreet opgesteld. De demonstratie van dezelfde oproerkraaiers, tegen de Verenigde Staten ('America alla casa'), Duitsland, Spanje
('Morte alla dittatura') en andere kapitalistische landen, liep dood.
Totdaar de feiten. Moeten ze alleen maar geïnterpreteerd worden als het
zoveelste teken van de algemene trend naar meer culturele democratie, of
wijzen ze op een specifiek verschijnsel: de ziekte van de Biënnale als instituut?
In het tweede geval gaat het om een crisis van de Biënnale die door de algemene contestatie verhaast werd.

De Biënnale is ziek
Zoals Gian Alberto dell'Acqua, de secretaris-generaal van de Biënnale, het in
een interview voor de Vlaamse televisie formuleerde, is het Biënnale-probleem
niet gebonden aan de actuele crisissituatie. Allang zijn de meeste kunstenaars
en critici het erover eens dat het huidige statuut, dat dateert van 1927 en in
1938 herzien werd, niet meer voldoet. Het bepaalt o.m. dat ieder land verantwoordelijk is voor zijn inzending: de respectieve regeringen duiden een commissaris aan en bepalen zelf hoe de keuze van de deelnemende kunstenaars
gebeurt. Op die manier stellen drieëndertig landen uit de hele wereld, onafhankelijk van elkaar, een tentoonstelling samen; de leiding van de Biënnale beperkt
zich ertoe, de nationale selecties te coördineren. Het gevolg daarvan is dat de
oorspronkelijke bedoeling van de Biënnale, een tweejaarlijks internationaal
overzicht van de actuele strekkingen in de kunst te zijn, op drieëndertig verschillende manieren geïnterpreteerd wordt. Alles hangt af van de manier
waarop de nationale keuzen tot stand komen: in het ene land gebeurt ze door
één persoon, met een uitgesproken voorkeur voor een bepaalde richting; in het
andere door een comité, dat verschillende strekkingen samenvat in een compromis. Sommige landen beogen slechts nationale publiciteit, andere (of dezelfde) geven alleen die kunstenaars een kans die op dat ogenblik de nationale
politiek dienen.
Vergelijkt men de laatste Biënnales met de vier Dokumenta-tentoonstellingen
te Kassei, dan treedt het verschil van opvatting onmiddellijk naar voren.
Kassei is het werk van een klein comité onder de sterke leiding van Prof.
Arnold Bode en met een duidelijke subjectieve keuze. Die keuze kan aanvechtbaar zijn, maar men kan ze persoonlijkheid niet ontzeggen. De Biënnale daarentegen is een heterogeen ensemble, heeft geen eigen gezicht; de standpunten
van de verschillende commissarissen zijn vaak zo uiteenlopend, dat er geen
sprake meer is van een oordeelkundig overzicht van de hedendaagse kunst .
3

3 Volgens Die Zeit, 2-2-'68, baseerde de commissaris van het Duitse paviljoen, Prof. Alfred
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En wat is 'hedendaagse' kunst? De prijzenpolitiek van de Biënnale verraadt
ook wat dit betreft veel dubbelzinnigheid. Giacometti bijvoorbeeld heeft tot in
1962 moeten wachten om onderscheiden te worden, en op dat ogenblik kon hij
allang niet meer voor een avant-garde kunstenaar of een innovator doorgaan.
En zo ging het tot dan toe altijd: bekroond werden zij die reeds een internatio
nale reputatie hadden opgebouwd en naar Venetië gestuurd werden voor de
uiteindelijke consecratie. Geen risico's, scheen het motto te zijn. Wie een beetje
thuis was in de kunstwereld, kon op voorhand zeggen wie met de grote prijzen
zou gaan lopen.
In 1964 is dat veranderd. De grote prijs voor de schilderkunst ging naar Robert
Rauschenberg, de eerste Amerikaan (40 jaar) die in Venetië bekroond werd.
Deze onderscheiding hield echter al te duidelijk verband met het feit dat
Europa het doelwit was geworden van de Amerikaanse kunstmarkt, en was de
vrucht van een goed voorbereid scenario. De voornaamste Amerikaanse kun
stenaars waren samengebracht in een Palazzo in de stad, het voormalige
Amerikaanse consulaat; slechts enkele werken hingen in het paviljoen van de
Giardini: in plaats van de meestal kleine paviljoentjes, waarvan sommige da
teren van rond de eerste wereldoorlog, kon Amerika zich de mooie witte
ruimten van een Palazzo permitteren. Een heel mondaine, exclusieve cocktail
voor alle geaccrediteerde critici, waarvoor ook verschillende Amerikaanse
verzamelaars speciaal waren overgevlogen, en een optreden in La Fenice, de
mooiste schouwburg ter wereld, van de 'American Dance Company' van
Merce Cunningham, met John Cage als muzikaal directeur en Rauschenberg
als ontwerper, voltooiden het scenario. Voeg daarbij de diplomatieke en com
merciële talenten van de kunsthandelaren Leo Castelli (New-York) en Ileana
Sonnabend (Parijs), en zelfs een oningewijde kon vermoeden dat dat allemaal
niet zonder resultaat kon blijven. Nieuw voor Venetië waren niet alleen deze
praktijken, maar ook het feit dat een jong kunstenaar bekroond werd die een
centrale plaats innam in een nieuwe richting (de Pop-Art).
Twee jaar later (1966) is het duidelijk te voelen dat de jury een wanhoopsdaad
gesteld heeft. Ze wil absoluut de trein niet meer missen en bekroont de in
Parijs levende Argentijn Julio Le Pare (36 jaar), een exponent van de kinetische
kunst van de 'Groupe de Recherche d'Art Visuel'. Andere kunstenaars die een
wezenlijke bijdrage hebben geleverd voor de vernieuwing, worden resoluut
gepasseerd: Fontana, Bruno Munari, Victor Brauner, Horst Antes, Constant
Nieuwenhuis, Jesus Soto (die al vele jaren vóór Le Pare in dezelfde richting
werkt). Bij de beeldhouwers worden Etienne-Martin (Frankrijk) en Robert Jacobsen (Denemarken) bekroond, op een ogenblik dat de Brit Anthony Caro
algemeen erkend wordt als de grote vernieuwer van de sculptuur in Europa.
Al die tweeslachtigheid heeft de Biënnale ondermijnd. Het is een misvatting,
te denken dat dit vooral te wijten zou zijn aan het feit dat de Biënnale achter
de schermen gemanoeuvreerd wordt door de internationale kunsthandel. De
Hentzen, zijn keuze op de overweging dat de Biënnale zich de jongste jaren ingespannen
had om actief a la mode te zijn en dat de weerslag van die politiek dit jaar wel te voelen
zou zijn. Daarom leek het hem opportuun, dit jaar met figuratieve, vrij traditionele kunste
naars naar Venetië te gaan.
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kunsthandel is bij de opzet van een tentoonstelling gewoon niet meer uit te
schakelen, al was het slechts om organisatorische redenen. Dat geldt evenzeer
voor de Dokumenta te Kassei als voor om het even welke grote tentoonstelling
in een museum. Gevaarlijk wordt het pas wanneer er prijzen worden toegekend. Dan worden inderdaad alle middelen aangewend om die naar de eigen
stal te halen. Niet voor die prijs alleen uiteraard, maar voor de meerwaarde
welke de kunstenaar door de bekroning krijgt voor de handel. Worden de
prijzen afgeschaft, dan wordt de rol van de kunsthandel tot zijn normale
proporties teruggebracht.
Is het nog mogelijk, van de Biënnale een manifestatie te maken die werkelijk
beantwoordt aan de ernstig informatieve rol die ze zou moeten spelen? Daarop
valt geen duidelijk antwoord te geven. De concurrentie van de Kasselse Dokumenta is bijzonder groot. Al blijft ook deze tentoonstelling niet voor kritiek
gespaard, iedereen is het erover eens dat een persoonlijke keuze, zoals in Kassei, altijd boeiender is dan een staalkaart van officiële inzendingen. De invloed
van de verschillende officiële organen in ieder land doodt meestal het jonge,
spontane, eigentijdse dat men in Venetië hoopt te ontmoeten. Men zou dus
resoluut moeten overstappen op een internationale keuzecommissie. Een commissie dan die in één richting werkt, zodat men een geëngageerde keuze te zien
krijgt. Wel zit men altijd met het feit dat in Venetië 28 landen over een eigen
paviljoen beschikken: daardoor alleen al krijgt men hier een andere presentatie
en een andere inhoud dan in Kassei, waar alles in twee grote gebouwen en een
park wordt ondergebracht. Maar ook deze situatie beantwoordt niet meer aan
de evolutie van het kunstwerk. In Kassei is het dit jaar heel duidelijk geworden
dat traditioneel opgezette tentoonstellingen over enkele jaren wellicht niet meer
mogelijk zijn: de nieuwe kunst hoort niet meer thuis in zalen, een hele stad
moet ingeschakeld kunnen worden om de environments en integraties tot hun
recht te laten komen. En ook de architectuur zou wel eens beslissend kunnen
gaan werken op de creatie van het kunstwerk.
Dat maakt het probleem Venetië niet eenvoudiger. Het is lang niet zeker dat
het door de organisatoren radicaal aangepakt zal worden. Oppervlakkige wijzigingen (zoals dit jaar de officiële catalogus en de affiche) raken de kern van de
zaak niet. En zo valt er inderdaad toch wel iets te zeggen voor de slogans van
de rebellerende studenten: de Biënnale is een dood produkt van een 'reactionaire kapitalistische' maatschappij. De belangen (ook van de kunstenaars) die
hier op het spel staan, en de eruptie van de nieuwe kunstvormen zijn welbeschouwd moeilijk met elkaar te verzoenen.
Biënnale 68
Inmiddels presenteerde de 34e Biënnale een weinig opzienbarende selectie. Het
is in deze tijd van snelle communicatie natuurlijk moeilijk met dingen voor de
dag te komen die geïnteresseerden niet allang van elders kennen. Maar de
meeste deelnemende landen deden niet eens een poging om een fatsoenlijk
ensemble samen te stellen. Steeds meer blijkt het een goede politiek te zijn (ook
voor de prijzenslag) om per land één of twee kunstenaars te presenteren die
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daardoor een maximale kans krijgen. Nederland (commissaris R. D. Oxenaar
van het Museum Kröller-Müller) heeft dat twee jaar geleden al gedaan met
Constant en dit jaar met Carel Visser. Venezuela concentreerde zich op de in
Europa weinig geziene Marisol (houtblokken, waarop zij figuren tekent, schil
dert, in reliëf aanbrengt, of die ze met realistische objecten aanvult); GrootBrittannië beperkte zich tot Bridget Riley (optische bewegingseffecten) en
Philip King (sculpturen die de ruimte bepalen door hun geometrische vorm en
kleur). Spanje daarentegen kwam op met 23 kunstenaars, een record; voor
België waren vijf vertegenwoordigers al genoeg om een verwarrende indruk
te wekken.
De Belgische inzending gaf overigens een goed beeld van de dubbelzinnigheid
die de hele Biënnale kenmerkt. Naast de Pop-Art van Mara, het nieuw-realisme van Raveel, het environment van Peire, waren er ook de abstracte gravures
van Marchoul en een kleine retrospectieve van de surrealist Paul Delvaux.
Een keuze die typisch is voor een slecht begrepen presentatiepolitiek, zonder
enig uitgesproken standpunt. Verschillende tendensen, niet eens allemaal repre
sentatief voor de hedendaagse kunst, worden door en naast elkaar voorgesteld:
blijkbaar wil men op verschillende paarden tegelijk wedden. Bovendien laat de
ruimteverdeling in het paviljoen (architect Henry Van de Velde) — vier kleine
ruimten rond een grote erezaal — de vaak grote en soms ruimtelijke werken
niet gemakkelijk tot hun recht komen. De kleine zaaltjes zijn uitstekend ge
schikt voor grafisch werk, maar doden de schilderijen van Raveel bijvoorbeeld.
Mara had uit de hem toegemeten ruimte het maximum profijt gehaald door
een labyrint van metalen ramen op te bouwen; Peire had voor zijn environment
de erezaal gekregen, maar de witte cel ervan, die ook van buitenaf een rol
speelt, was behangen met het werk van Delvaux; Raveel wist met zijn zaaltjes
geen weg en had ze gewoon volgepropt met zijn schilderijen en zijn illusiegroep. Is het dan niet beter, de opstelling van de werken aan de commissaris
(in overleg met de kunstenaars) over te laten, in plaats van aan de kunstenaars
alleen? Het Nederlandse paviljoen (architect Gerrit Th. Rietveld) gaf daar een
goed voorbeeld van. Nederland presenteerde, zoals reeds gezegd, slechts één
kunstenaar: Carel Visser (metaalsculpturen en grafiek). Commissaris Oxenaar
had de keuze gemaakt en de opstelling opgedragen aan de architect en designer
Kho Liang Ie. Die samenwerking gaf een resultaat dat beslist een of andere
bekroning had verdiend. Vissers constructivistische composities hadden overi
gens in Venetië al veel vroeger een kans moeten krijgen.
Natuurlijk waren er nog wel andere pluspunten. Maar in het algemeen was het
niveau van deze Biënnale niet hoog. Was dat wel het geval geweest, dan had
het protest van de rebellerende studenten veel van zijn kracht verloren. Nu
moet iedere eerlijke toeschouwer toegeven dat het werkelijk tijd wordt dat een
verouderde opvatting serieus herzien wordt. De actie van de jongeren heeft dit
hervormingsproces beslist verhaast. Het is nu maar te hopen, dat de Italiaanse
inertie na 20 oktober, wanneer de Giardini gesloten wordt, weer niet de ge
makkelijkste weg kiest en alleen maar afwacht. Dan zou het lot van de Biën
nale wel eens definitief beslecht kunnen zijn.

Het wachten van de liturgie
T. van der Stap

In 1941 verscheen in ons land de beroemde Catechismus — dat is onderrichting
in het ware geloof van dr. F. van der Meer. Daarin kan men in het hoofdstuk
'De Eeredienst' de volgende zinnen aantreffen:
„Eén doel gaat alle andere te boven, Gods eer
Die vrije loftuiting is de eerste plicht der Kerk; het is haar grootste blijdschap,
en haar voornaamste bekommernis. Als de mensen zwijgen, zal zij tenminste
nog roepen en desnoods stenen laten roepen. De dienst der eere Gods noemt
zij dan ook slecht en recht officium of liturgie dat is de dienst — in onze taal,
onverbeterlijk juist, eeredienst. Of de Kerk menschen alleen laat in de op
kamer, of bijeenroept met klokken tot een vergaderde gemeente, er komt altijd
een oogenblik dat stichting, vertroosting, ja, innerlijke verlichting als bijkomstig
opzijgaan voor de gedachte aan Gods eer
Dan brengt hij (de mens) de
redelijke dienstbetuiging waarvoor hij geschapen is als redelijk wezen, dan is
hij de stem der schepping, de levende lofprijs temidden der stomme doode;
dan vergeet hij de majesteit niet om de liefde, dan staat hij op de rechte plaats,
en nooit staat hij hooger, noch dichter bij God. Want de aanbidding Gods
omvat de zuiverste akten van geloof, hoop en liefde, en er is geen onzelfzuchti
ger beweegreden omtrent God dan Zijn eer. Vindt de Schepper wel iets beters
in Zijn schepping dan den vrijen man, die opstaat om, zichzelf en de zaligheid
van zijn ziel voor het oogenblik vergetend, uit den grond van zijn hart te
zeggen Te decet laus — U komt lof toe?"
Wanneer iemand zo iets leest, bijna dertig jaar nadat het geschreven is, reali
seert hij zich pas goed de armoede waarin het gelovig denken van onze tijd
zich hullen moet. Het boek van Van der Meer is een monument. Er is in de
hedendaagse vergelijkbare literatuur niets te vinden dat in zijn schaduw kan
staan. En dat is ook niet te verwachten, voorlopig in ieder geval niet. Welke
systematische theologie, en welke poging tot heldere synthese van de geloofs
belijdenis dan ook zal zich altijd, van het begin af aan al, geheel anders moeten
opstellen dan Van der Meer's boek deed. Bij hem zijn alle facetten van wat
men toen nog zo vanzelfsprekend 'de geloofsleer' noemde, geordend en tot een
geheel gebracht. Alles is afgerond, en waar. De belijdenis heeft de stellige toon
van een die de eeuwen achter zich heeft. Echte vragen kunnen er eigenlijk niet
zijn, het antwoord staat van tevoren al vast — het komt uit de eeuwen op ons
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af in de stemmen van Trente, van Johannes Chrysostomus, van Augustinus.
De vraag naar de zin van de eredienst, van de cultus, bijvoorbeeld, kan nooit
een echte vraag zijn, want wie haar zin betwijfelt, stelt zich ipso facto buiten
het spoor van degenen die het antwoord al weten: „Eén doel gaat alle andere
te boven, Gods eer". Zo is het altijd geweten en gezegd, en zo klinkt het nog
in 1941. Daarna zijn we de vraag toch hardnekkig gaan stellen, en des te klemmender naarmate wij meer beseften dat het antwoord van de eeuwen gerechtvaardigd is, tot het ogenblik waarop blijkt dat het de vragen meer toedekt dan
erop ingaat. Er komt een moment waarop zelfs de meest hechte synthese, hoe
schoon en aantrekkelijk ook geformuleerd, niet meer levensvatbaar is, en op
dat moment staan wij, met onze armoede.
Wie heden ten dage de kathedraal van Amiens bezoekt, is niet alleen verrukt
over de prestatie van de dertiende eeuw, hij ervaart de ruimte op een ondefinieerbare wijze ook als de zijne. Wie Eckehart leest, zal plotseling beseffen waar
de — echte — inspiratie van de God-is-dood-theologie ligt. Zo ook gaat het
erom in de eeuwenoude liturgievieringen de authentieke behoefte te herkennen,
zonder daarmee de noodzaak te beamen dat aan die behoefte dan ook op de
eeuwenoude manier gestalte dient te worden gegeven. Zoals wij geen kathedralen meer bouwen en de taal van Eckehart niet meer spreken, zullen wij op
zoek moeten gaan naar een vorm van viering die alle valse archaïserende tendensen en alle sporen van formalisme vermijdt. Maar daartoe is het noodzakelijk de vraag naar de liturgie op een nieuwe manier te stellen, en haar niet
voorbarig dicht te stoppen met een beroep op de historische praktijk van de
Kerk of een argument uit de theologie. Het gaat eenvoudigweg om de noodzaak zelf van de liturgie.
Wat is liturgie? Laten wij, om het dichterbij te halen, spreken van 'de viering
van de eucharistie', of liever nog, want als uitgangspunt concreter, over de
zondagse kerkdienst, want die roept tenslotte de vragen op.
De kerkdienst dus. Wat is dat? Is het een gelegenheid tot bezinning? Tot
gebed? Is het de herdenking van het offer van Christus, misschien zelfs wel de
hervoltrekking ervan? Dat zal het allemaal wel zo'n beetje zijn, maar veiliger
is het een weg te zoeken die niet onmiddellijk zo ver van huis voert. De kerkdienst is een manier van samenkomen van mensen. Een vergadering van een
groep mensen met een voorganger, waarbij het evangelie wordt verkondigd en
een gebaar wordt gesteld met brood en wijn. Prediking en rite, in een samenspel van voorganger en gemeente — om dat oude woord dat ook Van der
Meer gebruikt weer eens op te nemen — die bepalen de dienst. De liturgische
viering treft dus een voorgegeven vorm aan. Het kan heel goed zijn, dat die
vorm problematisch is, of dat er een zondagse dienst denkbaar is die één van
al die elementen ontbeert. Maar omwille van de helderheid noemen wij een
eucharistieviering een dienst waarbij ze alle vier aanwezig zijn: gemeente en
voorganger, het woord en de tafel. Laat men er één van weg, dan hebben we
niet meer te doen met wat we gewoonlijk een eucharistieviering noemen.
Het eerste en belangrijkste is de gemeente. Zij bestaat uit een rekbaar, onbe-
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paald aantal mensen van totaal verschillend karakter. Jonge mensen zonder
verleden, ouderen met hun al dan niet bewust ervaren, al dan niet belaste
geschiedenis. Ieder draagt zijn eigen gaten met zich mee en zijn eigen beetje
geluk. Wanhoop komt er naast tevredenheid te zitten, de vijftigjarige wiens
illusies zich voor nieuwe illusies verruilden naast de zestigjarige die weet dat
de waarheid ook armoede is. Pijn en isolement schuiven aan bij wie gemakkelijk pratend de problemen wegleven. De gemeente. Zij worden niet door dezelfde motieven bewogen om naar de kerkdienst te komen. Zij verwachten er
ook niet allen hetzelfde van. Zij staan met de grootst mogelijke scala van
gevoelens voor de drempel van de kerk: vanaf scepsis en weerstand tot welwillendheid en wat zij voelen als geloof. Zij zijn vooral geen ingewijden. Op de
drempel van de kerk laten zij niets achter, eenmaal binnen zal hen niets overkomen dat hen per se anders maakt, in een hogere orde heft, deel doet hebben
aan de geheimen van het Jenseits. Het enige waarin zij allen overeenkomen is,
dat zij, hoe dan ook, die drempel overschrijden. Dat is het punt dat hen bindt.
Zij zetten een slordige of weloverwogen stap. Laten wij dat hun 'gelovigheid'
noemen. Laten wij zeggen, dat zij zich op dit moment althans als gelovigen
willen bekennen, en als zodanig zullen worden aangesproken. Dat betekent op
de eerste plaats dat zij ook hier heiden èn gelovige zijn. En het betekent verder,
dat wat er gebeuren gaat aan de andere kant van de drempel, zo er daar al iets
gebeurt, niet los te denken is van de anonimiteit en veelkleurigheid die elke
groep met zich meebrengt. Het eigene van liturgie is dat het een groepsgebeuren is. Wanneer de man op de tweede stoel in de zevende rij zich persoonlijk
aangesproken voelt door een woord dat in de groepsruimte klinkt, dan kan hij
alleen zeggen: het was alsof het voor mij werd gezegd.
In het groepsgebeuren speelt de voorganger de voornaamste rol. Ook hij is
geen full-time gelovige, en dat wordt ook niet van hem gevraagd. Wat van
hem gevraagd wordt, is de stem van de gemeente te zijn. Hij dient het evenwicht te vinden tussen eigen specifieke begaafdheid en aanleg, en de veelvormigheid van de gemeente. In gebaar en taal moet hij uitdrukkelijk maken,
waar déze gemeente nu om vraagt, wat zij te horen hoopt en welke haar noden
zijn. Hij moet zich bewegen binnen de elastische grenzen die de groep bepaalt.
Doet hij dat niet, dan wordt hij onverstaanbaar of ongeloofwaardig. De voorganger die de gemeente overschreeuwt of die bij haar achterblijft, wordt
onmiddellijk betrapt, hij holt het groepsgebeuren uit, dat na zijn woorden
opnieuw op gang moet komen midden in de dienst.
De voorganger treedt op in het midden van de gemeente. Om bij haar aansluiting te vinden, staat hem een taal ter beschikking die op de huid van de
gemeente geschreven is en tegelijk de uiterste grens van haar verwachtingen
markeert. Dat is de liturgische taal. Zij begint te spreken van de gedetailleerde
veelzijdigheid van de kerkgangers en eindigt bij God. Zij kan niet uitsluitend
bij het concrete ervaringsveld van de gelovige blijven staan, zij moet ook
woorden laten vallen die te maken hebben met zulke van tijd tot tijd voor ieder
van ons problematische zaken als God, geloof, verlossing, hoop enzovoort.
Een taal waaruit al dit soort woorden zijn geschrapt is geen liturgische taal
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meer. Een canon zonder het woord 'God' en de naam 'Jezus' erin is geen
canon meer. Zo iets kan heel goed als verwoording van bestaanservaring fungeren bij een willekeurige samenkomst ook van gelovigen, maar niet in de
liturgie. Want aan de liturgie is eigen, dat zij die bestaanservaring juist uitdrukkelijk in verband brengt met God.
De liturgische taal grijpt boven de eigen fluctuerende, momentane ervaring uit
naar het gebied waarvan wij het bestaan vermoeden, en hoogstens van tijd tot
tijd als mogelijkheid, of zelfs als waarheid ondervinden, en stelt voluit dat dat
gebied bestaat. Van de dingen die wij doorgaans alleen maar hopen kunnen,
en slechts bij uitzondering illusieloos gerealiseerd zien — de vrede, de liefde,
het heil, het eeuwig leven —, van de mogelijkheid van al die dingen spreekt zij
alsof het gedrukt stond. En het staat ook gedrukt, in het evangelie namelijk.
De liturgische taal staat achter het evangelie, zij probeert de boodschap daarvan op te nemen en opnieuw uit te spreken. Daarom is de liturgische taal meer
dan alleen maar de taal van de beschrijving, zij is ook de taal van de belofte.
Uit de beschrijving staat op een goed moment de profetie op. Hoe menselijk en
bescheiden zij ook is, zij heeft noodzakelijk een moment dat boven de minimumgrens van het gemeenschappelijk verstaanbare uitgaat. Dat betekent niet
dat zij onverstaanbaar moet worden; het betekent alleen dat zij óók woorden
moet kunnen spreken die de gemeente tonen dat er meer is dan het tot nu toe
bestaande ervaringsveld, opdat zij geïntrigeerd blijft vragen. De liturgische taal
moet behoeden, maar ook wegroepen. Zij kan niet alleen maar blijven zeggen
wat haalbaar is, maar moet ook durven zeggen wat — nog — onhaalbaar is.
Zij moet vertolken, maar ook profeteren.
De liturgische taal deelt ons verlangen en zoeken, maar op het beslissende punt
gelooft zij onvoorwaardelijk en kent geen aarzeling. Deze besliste toon van de
liturgie is even aanstootgevend als bevrijdend. Het is haar machteloosheid en
haar zekerheid beide. Voor de voorganger betekent het in ieder geval dat hij
de taal der liturgie niet overal en altijd helemaal volgen kan. Er ontstaat soms
een noodzakelijke gaping tussen de woorden die hij zegt en de instemming van
zijn hart. Waar dan zijn eigen beamen ophoudt en de weifeling begint, lopen
de woorden door, op hem vooruit. Er valt een gat, een leegte tussen de woorden en zijn herkenning ervan. — Bij de gratie van die gaping nu leeft de
liturgie. Want het gat blijft niet per se een ledige ruimte, het kan worden
opgevuld, en wel in de gemeente, wier spreekbuis de voorganger is. Waar de
persoonlijke instemming van de voorganger ophoudt, behoeft die van de gemeente niet noodzakelijk te eindigen. De woorden van de liturgie markeren
een ruimte, die altijd noodzakelijk een open veld is. Iedereen in de gemeente
mag gaan zover hij wil en kan, de voorganger incluis. Het is alleen noodzakelijk, de grenslijnen zo wijd mogelijk te trekken, en zelfs nog in de begrenzing
openingen uit te sparen.
Dat is het spel der liturgie, een volstrekt oncontroleerbaar gebeuren, waarvoor
men alleen maar de voorwaarden scheppen kan. Noodzakelijk zijn een voorganger, bij monde van wie de gemeente het speelveld krijgt uitgezet, en een
groep mensen die het veld vullen tot aan die gebieden die sommigen van hen
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als vreemd en onbetrouwbaar voorkomen, maar waar anderen misschien pas
hun ware thuis herkennen.
Wat gebeurt er nu eigenlijk in die gaping tussen het woord en zijn herkenning?
Wat is het gebeuren dat zich op dat open veld aan alle waarneming onttrekt?
Het Nieuwe Testament heeft daarvoor een woord dat in de kerkdienst terug
keert, zij het op een andere wijze. Dat is het woord 'prediking'.
De gebeurtenis die het Nieuwe Testament 'prediking', 'verkondiging' noemt, is
niet gebonden aan een bepaalde plaats, en ook niet aan bepaalde vaststaande
formules. Wanneer de verkondiging telkens weer, en in allerlei variaties ge
bruik maakt van formuleringen als: Jezus Christus, die gestorven is, is verre
zen, hij is verheven aan Gods rechterhand, hij is verheerlijkt, hij is Heer, dan
zijn dat geen constateringen van een objectief feit vooraf, waaraan de christe
nen eerst moeten geloven om dan in die overgave hun eigen heil te ontdekken.
Het zijn getuigenissen, en wel van iets dat de predikers zelf gezien, ervaren
hebben. Iets dat in hun leven ingreep, en dat hen een ander mens maakte. Dat
'iets' kunnen zij onmogelijk exact omschrijven. Zij weten alleen wat het in hen
uitrichtte. Hoe zij van duisternis naar licht kwamen, van chaos naar orde, van
wanhoop naar perspectief, van dood tot leven. Zij weten hoe zij bevrijd zijn
van een leegte die hen benauwde en waarin zij geen gat meer zagen. Zij weten
dat zij in hun leven zijn georiënteerd geraakt, dat de stilstand is opgeheven en
dat zij weer verder kunnen. Zij weten dat er toekomst is.
Heel dat gebeuren in zichzelf, daarvan weten zij dat zij het niet uit eigen
kracht, door eigen denken of eigenhandig hebben tot stand gebracht. Het is op
hen afgekomen als een genade. De bevrijding is niet gemaakt, maar geschon
ken. Het nieuwe leven dat zij begonnen zijn, dat hebben zij ontvangen. Zij
voelen het in zich bewegen, maar het vindt zijn oorsprong niet in henzelf.
Zij geloven dat het van God komt, omdat zij voelen dat het hen te boven gaat.
Die gebeurtenis in hun eigen leven brengen zij in verband met de persoon
Jezus Christus. Er is een onlosmakelijke samenhang tussen hun eigen overgang
van duisternis naar licht en de dood en de verrijzenis van Jezus. Van het begin
af aan liggen hun eigen ervaring en de overtuiging dat Jezus is opgewekt in
eikaars verlengde. Wij kunnen niet verder vragen. Wij kunnen niet vragen, hoe
en waarom de oudste predikers met hun eigen leven tegelijk Jezus' verrijzenis
beaamden. Feit is dat zij het doen. Feit is dat zij hun eigen ervaring het beste
uitgedrukt weten in een formule als: God heeft Jezus van de doden opgewekt,
en daarvan zijn wij de getuigen.
En er is nog een ander feit, en dat is dat de prediking gehoor vindt. Dat zij
aanstekelijk is. Het staat er, hoe er steeds meer 'geredden' bijeenkwamen.
'Geredden', dat zijn mensen die net zo'n ervaring ondergingen als de predikers.
Mensen die op hun beurt vanuit de prediking hun levensoriëntatie ontvingen.
Mensen voor wie het daar begonnen is en die op de beslissende punten van
hun bestaan zich opnieuw door dat evangelie aangesproken en gecorrigeerd
weten, weggeroepen uit zichzelf en hun verleden, op gang gezet naar een toe
komst die zij als mogelijkheid door het evangelie krijgen aangereikt.
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Natuurlijk is dat aangesproken worden tot op de bodem van de ziel, dat
opgeroepen worden tot iemands meest eigenlijke bestemming, niet iets dat
vanzelf lukt overal waar maar mensen opstaan om te spreken over Jezus en
hun geloof in hem. Het is iets waar men op moet wachten, meer dan dat men
het ergens kan gaan opzoeken. Het is een gebeurtenis die niet voor het grijpen
ligt. De ervaring die in staat is ons leven te veranderen ontvangen wij niet per
se van woorden over Jezus, en al helemaal niet noodzakelijk van de woorden
die van de kansel komen. Die ervaring is onvoorspelbaar. Ze kan evengoed uit
de ruimte van de vriendschap komen als uit de stille confrontatie met het boek;
het evangelie gaat zijn eigen gang, en kiest zich mensen en woorden waarin wij
het misschien het minst dachten aan te treffen.
Nu vinden wij in de kerkdienst ook prediking. En als de ontmoeting met het
evangelie overal kan plaats hebben, spreekt het vanzelf dat de preek niet de
geprivilegieerde plaats is voor die confrontatie. Die kan daar ook doorbreken,
maar dat is niet van tevoren te zeggen. Er is een duidelijk verschil tussen de
vitale, overrompelende ervaring in het leven door het evangelie te worden
geraakt, en het komen luisteren naar de prediking in de kerkdienst. In het
leven wordt het 'verlossende woord' opgevangen zonder dat men erop bedacht
was. In de kerkdienst staat de prediking in een kader, waarin alles erop be
dacht is om het te vernemen. Dat kader is de liturgie. De liturgie is een daad,
is gaan naar, spreken, luisteren en zwijgen met elkaar; het is het pad effenen,
het uiterste doen óm datgene te kunnen laten gebeuren dat in het leven als een
pure genade van boven ervaren wordt. Liturgie is het uitsteken van handen
naar iets waarnaar men uiteindelijk geen hand kan uitsteken. Zij stelt zich
geheel en al in op die gebeurtenis die niet te reglementeren valt: de verandering
waarin een mens meegezogen wordt door de roep van de beslissende dingen
in zijn leven. De liturgie doet niets anders dan de wegen openen die daartoe
kunnen leiden. Zij richt alles in opdat er iets zou plaats hebben dat zich aan
alle planning onttrekt.
Maar het typische van die activiteit is, dat zij zich voortdurend van die
onmacht bewust is. De activiteit van de liturgie is niet het uitzinnig gebaar van
naar zich toe te willen trekken wat boven haar macht is, maar een bepaalde
vorm van wachten. Het is op de uitkijk staan, hopen op. Als liturgie iets is,
dan is zij een gespeelde, geritualiseerde vorm van wachten. Het is daarom dat
liturgie bestaat bij de gratie van de gaping tussen wat nu herkend en beaamd
wordt, en wat nog vraag is, duisternis en leegte. Omdat liturgie niets anders
hoopt dan dat het evangelie weer vlees en bloed wordt hier in het midden van
de gemeente, stelt zij zich op aan de kant van het evangelie, en roept onaflaatbaar over de hoofden van de gemeente uit dat Jezus Christus ons heil is, en
dat zijn Vader onze God is. Daarmee verlegt zij de bakens van het herkenbare
naar de uiterst mogelijke grenzen. Enerzijds de gemeente en haar wel en wee
omvattend en anderzijds hartstochtelijk verwijzend naar de grenzen van het
ervaarbare en denkbare omspant zij een ruimte waarin van alles mogelijk
wordt. Telkens opnieuw wil de liturgie het doorleefde uitspreken, maar ook
boven het tot nu toe constateerbare uit reiken naar wat nog niet is, maar altijd
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komen kan. Daarom durft de liturgie het gat, de leegte aan. Want alleen daar
is iets nieuws mogelijk. In wat nog niet is kan God doorbreken en doen wat
een mens niet voor mogelijk gehouden had. In de leegte waarvan de liturgie
leeft, kan God nieuwe mensen maken, zoals in de eerste dagen der prediking.
De leegte die de liturgie schept is de ruimte van haar verwachting. Met al haar
zekerheden, met heel haar hoge toon en haar grote woorden is zij daarom even
machteloos als overtuigd. Al doet zij nog zo haar best, al zingt zij haar keel
droog en al roept zij levensgroot haar visioen uit, niets of niemand kan haar
garanderen dat zij slaagt in haar pogen. Op grandioze wijze bewijst de liturgie
de vrijheid van het evangelie, en in haar armoede wijst zij heen naar de souvereiniteit ervan. In deze zin is zij werkelijk 'leitourgia', dienstwerk.
Ondertussen richt de liturgie de tekens op die verwijzen naar het onbereikbare.
Al wachtende slaat zij overal kleine tenten op voor onderweg. Kleine herken
ningspunten, knooppunten waar voorlopig de draden van een verward bestaan,
een verwarde wereld even samenkomen. Daarom moet in de prediking alles
ter sprake komen, en moeten in het liturgisch gebed alle vragen en noden
genoemd worden, vanaf de politiek en de oorlog over de huwelijksproblema
tiek tot aan de kwesties die ten diepste ons geluk raken: de zin van ons bestaan,
onze naasten, onze doden. Het is nodig dat er oriëntatie wordt gegeven onder
weg, woorden worden aangereikt die iets verhelderen, leren verzoenen, genezen
kunnen. Dit alles met de openheid en in de armoede van het voorlopige. Litur
gie is de beweging die voert over het scheppen van herkenningsmomenten heen
naar een einddoel dat zich hopelijk ooit voordoet. Liturgie is de dynamiek
naar een grens toe die zij zelf niet kan opheffen, maar waarvan zij hoopt dat
die ooit — of telkens weer — doorbroken wórdt. Liturgie is bestemd voor
mensen die geen genoegen kunnen nemen met de bestaande orde, die geen
enkele vraag afsluiten en die de onrust van het heimwee kennen.
Er is nog een vierde element dat de kerkdienst bepaalt: de viering van het
avondmaal des Heren, de eucharistie. Het tafelgebed, de canon, en daarin het
gebaar met brood en wijn verlenen aan de kerkdienst het meest het karakter
van een cultus. Hoe men deze cultus theologisch ook interpreteren mag, het
gaat er hier nu om dat het een viering is op de wijze van een ritus.
De rite is een gereglementeerde, geregisseerde handeling, die uitdrukking wil
zijn van iets wat niet onmiddellijk en vanzelfsprekend aanwezig is, maar wat
wel komen kan dank zij de rite. De rite prepareert de komst van het numineuze
en stelt dat tegelijkertijd present. Het is vooruitgrijpen op wat nog niet is. Wat
een rite is, lijkt heel goed uitgedrukt in deze regels van een lied dat hier of
daar in de liturgie nog al eens gezongen wordt:
Breken en delen, zijn wat niet kan
doen wat ondenkbaar is:
dood en verrijzenis.
Het rituele gebaar is een onefficiënt gebaar. Het behoort niet tot die hande
lingen waaruit een effectief resultaat ontstaat, zoals bijvoorbeeld het koken
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van water en het gieten van het hete water in de koffiekan doelbewust resul
teren in het kopje koffie. Het rituele gebaar beoogt niets buiten wat het gebaar
zelf uitdrukt; op die manier kan het drinken van een kopje koffie rite zijn: de
bedoeling van het gebaar valt volledig met het gebaar zelf samen.
De betekenis van het rituele gebaar in de kerkdienst komt aan het licht in de
woorden die het vergezellen. Maar die woorden zijn volstrekt niet helder en
één-duidig; ze staan aan de limiet van de herkenbaarheid en kloppen tegen de
poort van het eeuwige, dus andere. Het rituele gebaar en het woord dat het
duidt roepen een werkelijkheid op die zich wel binnen bepaalde grenzen be
weegt, maar die daarom nog niet grijpbaar en éénzinnig is. De werkelijkheid
die in de rituele handeling verschijnt is de numineuze, die waarover de mens
niet beschikken kan, en die hij dus ook niet in een heldere formule kan vatten.
Zij behelst het mysterie, en dat laat zich alleen zien in het naar zichzelf ver
wijzende handelen en spreken van de rite.
Het is heel goed mogelijk dat de vorm waarin de rituele handeling in de
liturgie zich op het ogenblik nog voltrekt, in de toekomst voor wijzigingen
vatbaar blijkt. Maar hoe men daar ook over denken mag, de liturgie zal het
toch nooit goed kunnen stellen zonder het rituele gebaar. Niet alles in de
liturgie is rite. Maar de rituele momenten, het geregisseerde zitten, staan,
lopen, spreken en zwijgen komen tot een hoogtepunt in de 'dienst van de tafel'.
Deze is de duidelijkste uitdrukking van wat liturgie is: een manier van wachten
op het onmogelijke, dat voorbereiden, stellen dat het werkelijkheid is, en
geloven dat het voor ieder vlees en bloed kan worden.
Er is een opvatting die de ondergang van de liturgie voorspelt op grond van
het feit dat zij buiten het leven staat. De eigenlijke problematiek van de gelovi
ge zou zich niet afspelen binnen de kerkruimte, maar op het niveau van het
engagement, de oplossing van de wereldvraagstukken, de honger, de vrede.
Hoezeer deze opvatting ook als een waakzame stem tegen de verabsolutering

van de cultus kan klinken, zij berust toch op een vergissing. Het is nu eenmaal
zo, dat er altijd een moment komt in ons geëngageerd bezig-zijn waarop wij
vanzelf door de bodem van onze eigen activiteiten heen zakken, en ons de
vraag gaan stellen: waarom dit alles, en waarom doe ik eraan mee. Op dat
moment wordt de contemplatie belangrijker dan de driftige daad. Naast het
gesprek, het denken en het gebed staat daar dan ook de liturgie. Zij móet
natuurlijk nooit per se, zij biedt zich alleen maar aan. Zij claimt ook niet altijd
een en dezelfde vorm; op haar terrein staat niets van tevoren vast, en er valt
niets te dwingen. Maar onder andere vormen wil ook zij wel iets behoeden wat
verloren dreigt te lopen in de stad van de mens. Al wachtende wil zij onder
tussen namen bewaren voor de vergetelheid. En temidden van veel andere
vormen die dat niet doen neemt zij het risico de gebeurtenis waarop zij wacht
te beschouwen als komende van God.

Je faime, je faime van Alain Resnais
Eric De Kuyper

Twee jaar na La guerre est finie komt Alain Resnais, naast J. L. Godard de
belangrijkste hedendaagse Franse cineast, opnieuw in de actualiteit met Je
faime, je faime . Vele cineasten dromen ervan ooit eens een musical of een
western te maken, maar allen willen ze vroeg of laat een science-fictionfilm
draaien . Na Godard's Alphaville (1964) en diens sketch Anticipation (1966) in
Le plus vieux métier du monde, na Truffaut's Fahrenheit 451 (1966) en Varda's
Les créatures (1966), heeft Resnais nu ook zijn SF-film gerealiseerd.
1

2

Van de science-fiction tot de 'fiction

dramatique'.

Op de gevaren van dit eigenlijk literaire genre heb ik terloops al enkele keren
gewezen . Het kan natuurlijk heel aantrekkelijk zijn, in de toekomst te kijken
om het heden te beluisteren of te ontluisteren, maar het gevaar, dat de cineast
verdwaald raakt in zijn toekomstdromen en zijn latente hoofdbekommernis,
het heden, uit het oog verliest, is beslist niet denkbeeldig. De verleiding zal hier
echter wel niet groter zijn dan in een werk dat zich in het verleden afspeelt, een
historische film laten we zeggen. Hoe dan ook, historische zowel als sciencefictiononderwerpen kunnen gewoon gekozen worden om hun spectaculaire
mogelijkheden. Dat doet Hollywood bijvoorbeeld . Europese cineasten daarentegen voelen zich om heel andere redenen tot deze genres aangetrokken. In de
SF zien zij vooral de pamflettaire en filosofische mogelijkheden. Maar intelligent over het heden spreken vanuit de toekomst is nog altijd moeilijker dan
vanuit het verleden. Het verleden is nu eenmaal rijker aan feitelijkheden, de
3

4

1 Je faime, je faime (1968). Scenario en dialogen: Jacques Sternberg. Beeld: Jean Boffety.
Muziek: Krystof Penderecki. Realisator: Alain Resnais. Vertolkers: Claude Rich en Olga
Georges-Picot. — Rond dezelfde tijd zijn weer twee nieuwe monografieën over Resnais
verschenen. Cfr. boekbesprekingen in dit nummer.
2 Cfr. Un entretien avec Alain Resnais, in Etudes Cinématographiques, 64-68, p. 186:
„Tous les metteurs en scène de cinéma, ou presque, ont deux rêves: faire une comédie
musicale et un film de science-fiction".
3 Cfr. J. L. Godard, Masculin-Féminin, in Streven, april 1967, p. 680, en Naïef kijken, in
Streven, april 1966, pp. 636-637.
4 Over de Amerikaanse SF-film kan men een interessant stukje lezen van Susan Sontag in
Against Interpretation (Delta Paperback): „SF-film is concerned with the aesthetics of
destruction" (p. 213), en juist daarin is hij spectaculair. En verder: „There is absolutely no
sociale criticism, of even the most implicit kind, in science fiction film" (p. 223). Deze twee
beweringen gaan beslist niet op voor de Europese SF-film.
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toekomst alleen aan mogelijkheden; in de praktijk blijken de feitelijkheden van
het verleden uiteindelijk echter meer mogelijkheden te bieden dan de onbeperkte keuze welke open gelaten wordt door de toekomst. In een genre zoals
de SF lijkt de toekomst gemakkelijk te kneden, ze is in ieder geval niet zo vast
'historisch' omschreven. Via een fabel over morgen of overmorgen schijnen de
meest gedurfde thesissen over vandaag aanvaardbaar te maken. Maar in
werkelijkheid blijkt de SF heel vaak nog een reactionair produkt te zijn. Omdat
er een angstcomplex aan ten grondslag ligt? Praten over morgen, omdat je
bang bent voor vandaag, is nog altijd praten in de verleden tijd.
Zowel Godard's als Truffaut's SF-films zijn a-spectaculair. Alphaville speelt
zich af in het hedendaagse Parijs, Fahrenheit 451 ergens in Groot-Brittannië;
uitwendig verschillen ze weinig van andere films. Beiden bezondigen zich
echter aan een manicheïstische thesisbehandeling: er bestaat een enorme discrepantie tussen de ernst van hun bedoelingen en de draagwijdte van hun werk
(ik spreek niet van 'vorm' en 'inhoud'). Zij hebben een belangrijke boodschap
mee te delen: hun angst voor de verontmenselijking van de samenleving. Maar
wordt die boodschap omgezet in het SF-genre, dan wordt ze vernauwd. Film is
uiteraard anti-allegorisch, schijnbaar direct op de concrete werkelijkheid afgestemd. Wil men hieraan ontsnappen via een filmgenre, dan moeten ook de
regels van dat genre gerespecteerd worden. Science-fiction is per definitie een
vernauwing. Dat dient men van meet af aan te beseffen; de vernauwing mag
niet gebruikt — en misbruikt — worden als een facade voor verruiming. Mijn
achterdocht tegen het genre betreft dus niet het onernstige karakter ervan,
maar de mensen die het onernstige genre op een oer-ernstige wijze willen gebruiken . Dan was Agnès Varda's aanpak in het onderschatte Les créatures
veel overtuigender. Zij behandelde de SF als een gemakkelijke conventie, zonder enig misprijzen voor het genre, wel met de nodige gesofistikeerde (zelfironie. Vroeger was ze trouwens al op dezelfde manier te werk gegaan: de
5

mensen elegant bedriegen en valselijk betrekken in een spel met verschillende

bodems, om aldus zichzelf te verbergen én te onthullen.
Ook Resnais in Je faime, je faime weet blijkbaar waar de voetangels van de
SF liggen . Voor hem is het genre slechts een stramien, geleverd door zijn
scenarist Jacques Sternberg, waarop hij als cineast verder kan borduren. In een
interview in Le Monde (28 - 29 april 1968) zei hij dat zijn film alleen uiterlijk
iets te maken heeft met SF. Zoals steeds heeft hij ook nu weer heel nauw
samengewerkt met een literator. Meer dan zes jaar lang hebben Sternberg en
Resnais aan het gegeven gewerkt, dat nochtans vrij simpel is. Een jonge man,
Claude Ridder, slachtoffer van een mislukte zelfmoordpoging, wordt door een
groep geleerden gebruikt als proefkonijn voor een experiment met de tijd:
de jonge man wordt ertoe gebracht, één minuut uit zijn voorbije bestaan
opnieuw te beleven.
6

5 Christian Metz heeft dit onderwerp in een veel ruimere context geanalyseerd in zijn opstel
Het filmisch waarschijnlijke, in Streven, februari 1968.
6 Naar aanleiding van de moeilijkheden die hij kreeg met La guerre est finie had hij vroeger al verklaard: „Ik maak liever films over de actualiteit, met het gevaar dat ik daarmee
sommige mensen kwets, dan te vluchten in de Griekse tragedie of in de science fiction".
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Al direct valt het verschil op met de klassieke SF-thematiek: het experiment
verplaatst de proefpersoon niet in de toekomst, maar in het verleden. Wie
Resnais kent, zal zich daarover niet verwonderen. Het verleden, meer bepaald
de invloed welke het verleden via geheugen en herinnering op het heden en de
toekomst kunnen uitoefenen, bepaalt een lijn die gaat van Hiroshima, mon
amour (1959), over L'Année dernière a Marienbad (1961) en Muriel ou le
temps d'un retour (1963), tot La guerre est finie (1966).
Het motief van de tijdmachine is een klassiek thema in de fantastische literatuur. Maar, zoals het SF-aspect in Je faime, je faime eigenlijk uit de weg
gegaan wordt, zo wordt ook het fantastische (le fantastique) helemaal niet
beklemtoond, integendeel uitgehold. Het ongewone uitgangspunt, het experiment, wordt tot het uiterste gebanaliseerd. De wetenschapsmensen die hier aan
de gang zijn, lijken stuk voor stuk op de artsen die Claude verzorgen na zijn
zelfmoordpoging: even zakelijk en onopvallend burgerlijk. De inrichting waar
het experiment plaatsheeft („Crespel, un lieu qui n'existe pas encore") is al
even anoniem als het eerste het beste rusthuis voor ouden van dagen. De
apparaten staan opgesteld in een kale ruimte die veel lijkt op een opslagplaats.
Ze hebben niets vreesaanjagends, doen denken aan een soort do-it-yourself
hi-fi-keten. Het hele experiment lijkt een beetje dilettanterig. Ook het vakjargon
dat de geleerden onder elkaar gebruiken, heeft weinig exotisch . Alleen de
koepelachtige, foetale ruimte waarin Claude voor zijn tijdreis plaats moet
nemen (een 'vorm' van de decorateur Pace), is een concessie aan het genre.
„Le point de départ est le fantastique, la suite est banale et déchirante, comme
la vie de tous les jours", zegt Sternberg . Ook Ridder's tocht in het verleden
bestaat uit neutrale brokstukken, feiten of momenten: 'dode tijden', een uitdrukking die in het geval van de ter dood veroordeelde Claude Ridder bijzonder raak uitvalt. Het fantastische is niet ongewoon, zegt Resnais, en ook de
verbeelding is doorgaans niet erg verrassend: „L'imagination n'est pas toujours
fantastique; le plus souvent les représentations mentales sont rigoureusement
banales et quotidiennes" . Vooral sedert Muriel en La guerre est finie tracht
Resnais het verbeeldingsgehalte van het dagelijkse en het dagelijkse van de
verbeelding uit te drukken . Zoals in alle hedendaagse films van betekenis
wordt het fantastische gepuurd uit het meest banale, niet zozeer om tot interessante contrasten te geraken — een wezenlijk verschil met het surrealisme —
maar om het dagelijkse te begrijpen, beter te omschrijven. Hierin is beslist
7

8

9

10

7 Sternberg: „Je me souviens que nous avons buté trés longtemps sur une phrase que
j'avais écrite en désespoir de cause: 'il faut employer la solution Z \ Alain ne voulait absolument pas de la solution Z: c'était trop commode, c'était flou, il fallait justifier" {VArc,
no 31, p. 29). Enkele geleerden in de film spreken Nederlands. Alain heeft zijn film in
België, meer bepaald in Brussel, gesitueerd. Hij wilde een sfeer oproepen die gelijkenis vertoont met de Franse, maar er toch helemaal van verschilt. Slechts kleine, maar opvallende
details — zoals Belgische kranten, sigaretten, bier, bepaalde zinswendingen ('septante' in
plaats van 'soixante-dix', enz.) — laten zien dat de werkelijkheid die bekend (Frans) lijkt, in
feite vreemd is. Natuurlijk is dit een facet dat alleen in Frankrijk gewaardeerd kan worden.
8 VArc, p. 26.
9 Positif, no 79, octobre 1966.
10 Ibid.: „II me semblait qu'on n'avait jamais traité le cöté imaginaire dans le quotidien,
le cöté banal de Fimagination".
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sprake van een streven naar meer 'realisme', van een afwijzing van de scheiding
tussen het 'irreële' en het 'reële', en indirect dus toch wel weer van een tendens
naar het echte surrealisme . Hoe nietszeggender de concrete realiteit, des te
fantastischer kan de cinema-scopie worden. Steeds meer is dit een van de
belangrijkste bezigheden van de film aan het worden. (Vandaar bijvoorbeeld
het belang dat zo'n 'neutrale' films als De man die zijn haar kort liet knippen
van André Delvaux of Gertrud van Dreyer voor velen kunnen krijgen).
11

Science-fiction als raamhandeling?
Resnais peilt dus naar het fantastische in de dagelijkse werkelijkheid — of
zoekt hij naar de zin van de alledaagsheid? Het verleden van Claude Ridder is
een aaneenschakeling van onbenullige momenten: „des moments apparemment
insignifiants, des temps morts et pourtant vécus, des moments d'attente, des
instantanés quotidiens, a la fois absurdes et importants, des bribes de dialogues
anodins, des rêves et des cauchemars, bref tout ce qui fait qu'une vie est un
mélange d'ennui, de panique, de douceur, d'effroi, de quiétude, d'insolite et de
banalité" . Daarvoor gebruikt Resnais het strak gecodificeerde stramien van
de science-fiction (alhoewel, cfr. verder). Meer dan dat is de science-fiction
hier blijkbaar niet (alhoewel, cfr. verder). Daarom is de definitie van C. Zimmer misschien verkieslijker: 'fiction fantastique' .
12

13

Het uitgangspunt, het experiment met de tijdmachine, werkt aanvankelijk
irriterend. Toch is het niet veel meer dan een soort raamhandeling, het neemt
slechts een zesde van de film in beslag. Op het eerste gezicht schijnt Resnais
deze aanleiding zonder de minste innerlijke noodzakelijkheid aan te wenden:
zijn niet al zijn figuren, ook die van zijn vroegere films, steeds geobsedeerd
door de tijd? Geen enkele mechanische of para-wetenschappelijke dwang zet
hen aan om naar hun verleden terug te keren. Voor Claude Ridder in Je faime,
je faime is dat net eender: ook zonder experiment zou hij, eenmaal genezen en
in het banale bestaan teruggekeerd, zijn tocht in het duister van zijn tienjarige
verhouding met Catrine hebben ondernomen. Je krijgt de vervelende indruk
dat het technische of narratieve procédé uitsluitend moet dienen om, overbodig-didactisch, het verdere verloop te verduidelijken. Alsof Resnais hetzelfde
wilde gaan doen als wat Alain Robbe-Grillet gedaan heeft in Trans-EuropExpress: Robbe-Grillet draaide zijn vorige film, Uimmortelle, opnieuw, maar
nu met een gebruiksaanwijzing voor de imbecielen. Organisch in het gegeven
ingewerkt kreeg de toeschouwer logische verklaringen die de onlogisch schijnende gedeelten uit TEE moesten verduidelijken. De 'sleutels' waar domme
filmcritici telkens weer naar zitten te zoeken, en die in dergelijke werken nooit
gevonden kunnen worden, omdat het per definitie werken zijn zonder 'sloten',
waarvan de deuren naar alle windstreken open staan! — de sleutels op Uimmortelle leverde Robbe-Grillet veilig in TEE; met een bewust ironisch — com11 „J'espère toujours demeurer fidéle a André Breton qui se refusait a considérer que la
vie imaginaire ne fait pas partie de la vie réelle" (Etudes Cinématographiques, a.c.) — „Je
sais que j'ai été trés marqué par André Breton et par le surréalisme" (Le Monde, a.c).
12 Sternberg in L'Arc, no 31.
13 Note sur Je faime, je faime, in Etudes Cinématographiques, p. 200.
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mercieel — knipoogje. Limmortelle was een commerciële flop, TEE een
succes. Toeschouwers houden van geruststellingen, het meest nog van denkbeeldige. Welnu, de raamhandeling van Je faime, je faime doet denken aan
dergelijke procédés. Maar is dat heel de betekenis ervan? Wijst het toch ook
niet op een nieuwe dimensie in Resnais' zoeken?
De samenwerking Resnais-Sternberg of 'l'incompatibilité

d'humourfs)'

„Notre ambition a été de rester légers, même gais. Le désespoir peut avoir un
caractère comique", verklaarde Resnais in Le Monde. Beter dan door een
omschrijving kan deze voor Resnais nieuwe bekommernis duidelijk gemaakt
worden door het volgende dialoogje, dat ik hier uit het hoofd citeer. Midden
in de nacht belt Claude Ridder een vrouw op, over wie we verder niets vernemen; we zien alleen Ridder in de telefooncel:
De vrouw: J'ai terreur.
Claude: Mais 9a ne se dit pas. On dit: j'ai peur.
De vrouw: Non, j'ai terreur. La peur c'est quand on a chaud; la terreur c'est quand on a
froid.
Claude: De quoi as-tu peur? Tu as peur de mourir?
De vrouw: J'ai peur de ne pas mourir.
Claude: Essaie de dormir un peu.
De vrouw: Je ne sais pas.
Claude: Lis un peu.
De vrouw: Je ne sais pas. J'ai un oeil qui voudrait lire, et un autre qui voudrait dormir.
. . . . Et maintenant j'ai aussi peur.

De film zit boordevol zulke dialoogjes, met een pastelachtige humor, een beetje
gemaniëreerd en wrang tegelijk, in ieder geval veel brozer dan de aria-achtige
sing-song van Marguerite Duras in Hiroshima of van Robbe-Grillet in Marienbad, gevoeliger en menselijker dan de nogal kleurloze en ongeïnspireerde
teksten van Jorge Semprun in La guerre est finie, frêler dan de poëtische dagelijkse taal van Jean Cayrol in Muriel. Clauche Rich (in de rol van Claude Ridder) ont-leedt deze teksten bijzonder gevoelig; hij is trouwens een en al emotionele 'trilbaarheid' en herinnert me aan Gérard Philipe in Musset-dialogen.
Steeds is voor Resnais de samenwerking met zijn tekstschrijver-draaiboekauteur van doorslaggevende betekenis. In Je faime, je faime lag de moeilijkheid in de beperking. Sternberg wilde een eindeloze film maken, een elastische
film, die twaalf of vierentwintig uren zou hebben geduurd; „de mensen zouden
zijn binnengekomen of buitengegaan wanneer ze wilden, dat had geen belang,
het verhaaltje kon immers aangepakt worden aan om het even welke kant".
Resnais daarentegen wilde een film van normale duur, en stevig geconstrueerd .
„Plonger au hasard dans un passé — ou faire semblant de plonger au hasard
— cela peut mener loin, cela laisse le choix entre des millions de flashes ou de
séquences qui pouvaient toutes avoir leur sens, leur force de frappe, leur
efficacité" . Sternberg heeft die brokstukken, soms heel korte flitsen, geleverd;
Resnais heeft ze geselecteerd en a-chronologisch achter elkaar gezet. Belangrijk
14

15

14 „Un film d'une durée moyenne, soudement charpenté". L'Arc, a.c.
15 Sternberg in Etudes Cinématographiques, a.c.
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is het toevallige karakter van deze existentie-flarden. Er bestaan een paar
thematische links. Vele scènes bijvoorbeeld spelen zich af in en bij een bed
waarin iemand ligt die niet kan slapen of plotseling wakker schiet (cfr. ook het
geciteerde dialoogje): ze houden natuurlijk verband met de slaaptoestand van
Claude in zijn sferische ruimte. Er is bijvoorbeeld Claude's monoloogje met
het poesje op het bed, dat verwijst naar een monoloog van Catrine over de kat
als opperste wezen van de schepping. Het scheppingsthema wordt door Claude
zelf in een andere monoloog aangeraakt: hij spreekt over een potlood dat
samen met hem op de aardbol draait; het gesprek verglijdt dan in een pseudoscheppingsverhaal, met als slotwoord: „Et puis Dieu dit: j'espère, nom de
Dieu, qu'elle tournera!". Van potloden heeft Claude overigens een afkeer,
maar voortdurend zit hij er met een in de hand. Gommen daarentegen, daar
houdt hij van. En vlak daarna zie je de auteur van Les Gommes, Alain RobbeGrillet, in een kort gesprekje met zijn uitgever, Claude Ridder. Het zou echter
misleidend zijn, deze intellectuele rijmen als grondplan of wegwijzer in het
labyrint te gebruiken.
Voortdurend blijkt dat Resnais nogal wat last heeft gehad met Sternbergs
toonaard. Het duidelijkst is dat te merken in de hoofdfiguren, vooral in de
figuur van Claude Ridder. Maar eerst even iets over de nevenfiguur, Catrine.
r

„Le centre c'est oü? Mais vous y êtes, monsieur!" (Muriel)
De vrouw rond wie heel Je t'aime, je t'aime draait, is een bijzonder zwakke,
bijna onbestaande figuur. We krijgen Catrine (Olga Georges-Picot) uitsluitend
via de waarnemingen en herinneringen van Claude Ridder te zien. Zij boeit
hem geweldig. Voor haar heeft hij een heel goede betrekking laten vallen. De
fascinerende kracht die van haar uitgaat is zo groot, dat hij, wanneer hij haar
meent omgebracht te hebben — het was een ongeluk, en dat weet hij zelf ook
— zelfmoord pleegt. Zij is voor hem „comme un marécage", een moeras,
waarin hij dan ook helemaal wegzinkt. In werkelijkheid echter is deze vrouw

heel banaal. Voortdurend beweert Ridder wel dat zij iets fascinerends heeft,
maar nergens laat Resnais zien dat dat ook zo is. Waarom die 'onmacht' in het
suggereren van de fascinatie-pool? Miscasting? Maar Resnais is altijd een
bijzonder begaafd talent-scout geweest: hij heeft Emmanuelle Riva en Delphine Seyrig ontdekt en onder zijn leiding hebben Yves Montand en nu ook
Claude Rich hun beste vertolkingen geleverd. Ergens ben je ook geneigd deze
miscasting een particuliere uitleg te geven: de relatie actrice-regisseur geeft niet
altijd zulke gunstige resultaten als in historische voorbeelden zoals Mariene
Dietrich — Josef von Sternberg of recentere als Anna Karina — J. L. Godard.
Zou het echter ook geen subtiliteit van Resnais kunnen zijn, een poging
om de verhouding Ridder - Catrine te relativeren, zelfs te banaliseren?
Heeft Resnais de interne obsessie van zijn held willen laten samenvallen met
een meer gedetacheerde waarnemersblik? In dat geval wordt de aanleiding tot
de zelfmoord des te absurder: zich het leven benemen voor De Vrouw is in de
westerse narratieve traditie een bekende gemeenplaats of een aanvaardbare
motor. Gaat het om 'een vrouw zoals een andere' dan krijgt die zelfde wan-
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hoopsdaad een heel andere kleur. Hoe dan ook, zelfs in deze interpretatie blijft
de enscenering hier in gebreke.
Claude Ridder: een Lazarusfiguur
Dat de samenwerking met Sternberg nogal moeilijk is geweest, blijkt vooral,
zoals al gezegd, in de figuur van Claude Ridder. Sternberg geeft dit zelf toe:
„Alain aurait voulu que le héros du film fut un militant. Je lui ai dit que je
n'arriverais jamais a faire parler un militant. Pour moi c'était encore plus
difficile que de faire parler un macon. La, nous avons discuté ferme. Le fait
qu'un personnage se moque de tout, qu'il n'ait pas de convictions, gêne beaucoup Resnais (Resnais kan niet overweg met een personage dat met alles spot,
dat geen overtuiging heeft)" . Het soort intellectuele bohème waarin deze
figuur evolueert, is Resnais vreemd. Het losse, pijnlijk onstandvastige, het
elegante (a la Giraudoux) spelen met de dood klinkt bij Resnais stroef en vals.
Misschien is het vooral hieraan te wijten dat de film je niet echt raakt. De
broze elegantie van het dagelijkse doodgaan, de kleine onzichtbare barsten in
het dagelijks geluk, die zo kenmerkend zijn voor Truffaut (vooral in het
sublieme La Peau Douche) en voor het beste werk van Jacques Demy {Lola en
La baie des anges), zijn gevoelens die buiten het vermogen van de ietwat
stevigere Resnais vallen.
16

René Prédal heeft een verband gelegd tussen de Lazarus-thematiek van de
na-oorlogse Franse romanciers en dezelfde obsessie bij Resnais: „De Lazarusfiguur is een typische figuur voor onze tijd, eenzaam, anoniem, vastgeroest in
een wankel evenwicht, gewond en uitgeput door al de ellende van de wereld" .
Zo'n Lazarus-figuur is Claude Ridder letterlijk en figuurlijk. Hij heeft de dood
gezien en dwaalt nu rond; hij behoort niet meer tot de levenden, en nog niet tot
de doden: 'un mort en sursis', een van die spookgedaanten zoals er vele voorkomen in de Japanse No-spelen, die verplicht zijn nog even op aarde te vertoeven voor ze definitief verdwijnen. Maar om dit goed in te zien moeten we
nader ingaan op de interne structuur van de film en vooral op de uitwerking
ervan. De figuur van Ridder kan niet anders begrepen worden dan via het
filmmechanisme.
17

'Vivre sa mort'
De motief-rijmen waar ik hierboven al op gewezen heb, zijn geen ernstig
bindmiddel. C. Zimmer heeft, terecht dunkt me, aangetoond dat elke sequens,
elk spiegelfragmentje, waaruit deze anti-verhaalfilm bestaat, hoe groot of hoe
klein ook, een film op zichzelf is. Telkens opnieuw vormt het één feitelijke
situatie: een poging van Ridder om op een bepaald moment iets te beleven,
en zo een van zijn vraagtekens 'weg te gommen'. Dat deze momenten zowel
chronologisch als in de affectieve baan van de verhouding Claude - Catrine
zeer verspreid liggen, heeft niet de minste dramatische betekenis, wel een
existentiële. Bij sommige scharniermomenten blijft Ridder langer stilstaan,
16 Stemberg in UArc, a.c.
17 Prédal verwijst terecht naar de studie van J. Cayrol, Pour un romanesque lazaréen.
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andere worden abrupt afgebroken, weer andere keren regelmatig terug, alsof
ze een of andere verborgen betekenis hebben. De film is beslist niet op een
toevallige manier in elkaar gezet, maar elk onderdeeltje bestaat op zichzelf:
„car tous ces plans qui sont comme autant d'instants neufs, vierges de durée,
et par suite de signification, ne se ramènent nullement a une succession de
sensations, d'émotions. Nous y voyons chaque fois un être agir, tenter de se
définir, de se créer. Et tout se passé comme si chacun de ces instants était une
nouvelle orientation ouverte au destin du personnage, Pamorce de possibles
inconnus, la chance inédite d'une liberté. Chacun de ces instants est un départ
possible pour le film; chacun d'entre eux est le film, puisqu'a partir de lui nous
avons chaque fois la faculté de construire 1'histoire avec les éléments épars qui
nous ont été fournis" .
18

De reden waarom het recuperatie-experiment mislukt, geeft indirect ook de
reden aan voor Ridder's nieuwe zelfmoord. Tevens kan het ook meer licht
werpen op de aard van de mislukking van Je faime, je faime als film. Je ervaart het vrij strakke mechanisme van de film namelijk op een vrij contradictorische wijze naargelang je de film voor de eerste keer of meerdere keren
ziet. Vooral in een science-fictionfilm zou het mechanisme een duidelijke
uitwerking moeten hebben; het heeft hier integendeel minstens een dubbele.
(Eigenaardige film, waarvan je zonder jezelf tegen te spreken kunt zeggen dat
hij strak-mechanistisch in elkaar zit en tevens bijzonder open functioneert).
Bekijk je Je faime, je faime een eerste keer, dan zijn er twee suspense-polen,
die de filmische ervaring van de toeschouwer richten: 1) heeft Ridder Catrine
vermoord? 2) hoe zal het experiment met Ridder aflopen? Op de eerste vraag
krijg je zekerheid: Claude heeft Catrine niet vermoord, het was een dom
accident; maar toch voelt Ridder zich schuldig. De tweede vraag krijgt helemaal een ondubbelzinnig antwoord: Ridder pleegt voor een tweede keer zelfmoord, in zijn verbeelding, maar het experiment mislukt, omdat de geleerden
Ridder niet meer uit zijn verleden kunnen halen. Die ene willekeurige minuut
uit zijn bestaan brengt hem terug op zijn verhouding met Catrine; van hieruit
is het vanzelfsprekend dat hij associatief de tien jaren die hij met haar heeft
doorgebracht weer oproept. En het is ook vanzelfsprekend dat hij op die
manier cirkelt rond het moment van zijn zelfmoord, de zelfmoord die destijds
mislukt was, maar die hij nu, door toedoen van de geleerden en hun tijdexperiment, opnieuw kan plegen. En nu eerst goed! Via de herbeleving van zijn
leven, herleeft hij zijn dood. „Vivre sa mort", zoals hij zelf zegt. Dat is de
betekenis die het experiment voor Ridder krijgt. En de geleerden zijn bijzonder
dom geweest, dat ze als proefkonijn een zelfmoordkandidaat kozen.
Om het even welk banaal moment uit Ridder's bestaan, zoals die éne minuut,
moest vanzelfsprekend dezelfde uitwerking hebben als bij Proust: alle voorbije
gebeurtenissen moesten opnieuw beleefd worden. Door de onvermijdelijke
associaties komt Claude in de draaikolk van zijn voorbije bestaan terecht,
in plaats van braafjes zijn ene minuutje te herleven waarop de geleerden hem
recht gaven! Of: wat je met een muis kunt doen, kun je niet met een mens,
18 Etudes Cinématographiques, a.c.
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vooral niet met een mens zonder heden en zonder toekomst. Ridder heeft geen
vrije wil meer: hij kan onmogelijk het leven recupereren, hij kan in het experi
ment alleen de dood vinden. Hij is aan de andere kant van de spiegel geraakt:
terugkeren naar deze zijde betekent de definitieve dood.
Zie je de film voor de eerste keer, dan lijkt het echter dat Ridder wel degelijk
vrij is. Dat is gewoon te wijten aan de conventie: de toeschouwer geeft prin
cipieel altijd toe dat een verhaal om het even welke kant op kan. Ook in een
tragedie is dat zo. Principieel neemt de toeschouwer geen determinisme aan.
In Je faime, je faime sluit hij alle determinisme des te gemakkelijker uit om
dat hij niet kan verwachten dat het experiment een fatale afloop moet krijgen.
Dat het organisch in het gebeuren zit, merkt hij pas als hij Claude Ridder
beter leert kennen, als hij de zin begrijpt van zijn zelfmoord. Pas gaandeweg
gaat hij beseffen dat de geleerden, zonder het te weten, deze mens aan het
vermoorden zijn. Zij hebben hem namelijk het enige ontnomen dat zijn nood
lottige spiraal zou kunnen doorbreken: het heden. Claude Ridder is een mens
zonder heden en zonder toekomst: hij móet volledig opgeslorpt worden door
zijn herinneringen. Hij móet erin wegzinken als in een 'moeras' (Catrine). Hij
heeft absoluut geen kans om aan zijn dood te ontsnappen, hij is slechts een
spookgedaante, zonder heden en zonder toekomst, verdwaald in zijn verleden.
C. Zimmer noemt dit „une vision parfaitement plate du temps et du destin" .
Even terecht merkt hij op dat het hier niet zoals in de andere films van
Resnais het personage is dat het verleden oproept, maar dat er zich een omge
keerd proces afspeelt: de tijd slorpt het personage op. En hier is dan een
inconsequentie te noteren die zal leiden tot het 'mis-verstaan' van de film, en
dus ook een verklaring kan zijn voor de noodzakelijke 'mislukking' ervan.
Gemakkelijkheidshalve onderscheid ik in Je faime, je faime een dubbele
approach: de ethische vraag naar de zelfmoord, en de stilistische structuralis
tische gegevens. Bij een eerste visie meen je dat Ridder nog vrij kan kiezen,
mede omdat het om een narratief-structuralistisch probleem schijnt te gaan:
blijkbaar is er geen determinisme in het spel. Omgekeerd dringt de losse kaart
spelconstructie aanvankelijk de indruk op dat er wel degelijk enige gerichtheid
aanwezig moet zijn. Maar ook die verwachting komt niet uit: de zelfmoord zit,
zoals gezegd, organisch vast aan het gegeven; de losse tijdfragmenten zijn niet
gericht, niet gedetermineerd: hoe ook geselecteerd, hoe ook gerangschikt, ze
moeten altijd op hetzelfde uitmonden. Vanwege die dubbele vergissing in de
verwachtingen en de lectuur geloof ik dat de afspraak met Je faime, je faime
noodzakelijkerwijze moet mislukken.
10

SF als een nieuwe dimensie in het werk van Resnais
De science-fiction-aanleiding is dus wel degelijk meer dan een toevallige presen
tatievorm. Resnais' andere personages voelen zich onprettig in het heden en
gaan op zoek in hun verleden. Claude Ridder daarentegen is een man met één
enkele dimensie: zijn verleden; hij kan er niet anders aan ontsnappen dan door
de dood. Net zoals in zijn vroeger werk vraagt Resnais ook hier van de toe19 ibid.
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schouwer een actief-kritische participatie: hij moet de dimensies van zijn held
aanvullen. Hij moet hem een geheugen lenen, een heden. Hij moet de helft van
de film creëren .
Zimmers briljant geformuleerde analyse lijkt me echter in de praktijk slechts
een vrome wens te zijn. Niet omdat de toeschouwer zich moeilijk kan identificeren met een held zonder heden; het identificatieproces speelt bij Resnais
doorgaans geen rol; hij vraagt een identificatie met gevoelens, niet met figuren.
Maar Je faime, je faime laat moeilijk enige participatie toe vanwege het dubbelzinnige mechanisme dat de toeschouwer voortdurend op een vals spoor zet:
hij stelt voortdurend de verkeerde vragen (over het gedetermineerd- of nietgedetermineerd-zijn) en vergist zich dus in zijn perceptie.
Aldus heeft hij ook last met de draagwijdte van de titel: het motief van Je
faime, je faime is meer de dood dan de liefde. De film zou moeten handelen
over afwezigheid van liefde: „J'ai 1'impression qu'il s'agit d'un film sur
1'absence d'amour", zei Resnais. Ook dit gebrek aan liefde moet 'ingevuld'
worden. Op die manier wordt het, voor de intelligent-gevoelige toeschouwer,
een buitengewoon boeiende film: inderdaad een halve film. Maar dat invullen
wordt bijna onmogelijk gemaakt omdat Resnais zijn film in een bijna onmogelijke situatie heeft geplaatst: door aan een simpel mechanisme (dat van de SF)
een uiterst subtiel gegeven te verbinden. Door het mechanisme worden subtiliteit en draagkracht verdrongen en het mechanisme blijkt uiteindelijk ook al
niet meer te werken. De tijdmachine, die de film Je faime, je faime zelf is,
heeft zijn proefkonijnen, de toeschouwers, ergens onderweg verloren.
20

20 ibid.: „A ce personnage qui n'a plus de mémoire paree que, paradoxalement, il n'est
plus que sa mémoire (qu'en d'autres termes le reeul de la mémoire s'est aboli chez lui), il
nous demande de lui en donner une, de lui prêter la nötre. Aux images que nous voyons, il
nous demande de fournir leur complément logique, leur doublé conscience. Au passé qu'il
nous dévoile, il nous demande d'attribuer un présent. C'est la moitié d'un film en somme,
qu'il nous revient de créer".
21 Le Monde, a.s.

De verbeelding van de vrijheid
De romancier Alfred Andersch
Ludo Verbeeck

De Duitse auteur Alfred Andersch (geb. 1914) behoort beslist niet tot dat soort
schrijvers wier geestelijke afstamming men als 'intellectueel' zou kunnen bestempelen. Trekken we even zijn steekkaart uit, dan krijgen we ongeveer het
volgende beeld: met lichte tegenzin school gelopen, gymnasium vroegtijdig
afgebroken, mede wegens de dood van zijn vader (een kleine verzekeringsagent
en zwaar invalide uit de eerste wereldoorlog), later leertijd in de sector boekbedrijf, communistische sympathieën, weldra militant in de Münchner Jugendverband der KP. Aan dit alles werd dan begin 1933 bruusk een einde gemaakt
door enkele maanden concentratiekamp in Dachau. Tijdens de oorlog afwisselend kantoorbediende en soldaat. In de vroege zomer van 1944 desertie uit het
Duitse leger, dan krijgsgevangenschap. In 1946 sticht hij samen met Hans
Werner Richter het tijdschrift Der Ruf, dat weldra door de Amerikaanse militaire overheid verboden wordt. Lid van de Gruppe 47. Vanaf 1948 werkzaam
bij de radio, met activiteiten die een dubbele voorkeur verraden: die voor het
levend actuele en die voor literaire vormgeving.
Zo is Andersch tot de literatuur gekomen. Als autodidact en los van traditie
vooreerst. Omdat het niet anders ging; de jaren van het Hitlerregime en de
eerste na-oorlogse chaos lieten jonge mensen niet toe, wortel te schieten in het
verleden. Dit is het wat de generatie van 47 zo sterk het gevoel heeft gegeven
in een geestelijk vacuüm terechtgekomen te zijn. Deze toestand hield mede in,
dat de Duitse schrijvers van na de oorlog in veel geringer mate dan normaal
het geval zou zijn geweest, door de literatuur tot de literatuur zijn gekomen.
En ook dat zij zich sterk tot de buitenlandse literatuur, met name de Angelsaksische en de Franse, aangetrokken voelden. Door dit alles onderscheidt deze
generatie zich duidelijk van de vooroorlogse, die in hoofdzaak ofwel burgerlijkaristocratische beoefenaars van literatuur kende (type Ernst Jünger, Thomas
Mann), ofwel vertegenwoordigers van de bohème (type Rilke, Josef Roth), en
waar literatuur in hoofdzaak een zichzelf voedende, zichzelf in stand houdende
werkelijkheid was. Door de brutale breuk met het verleden werd wie zich na
de oorlog aan het schrijven wilde zetten, ertoe genoopt dit schrijven zelf in de
eerste plaats als een primaire vorm van leven te beoefenen. Dit verklaart ook
waarom de generatie van 47 geen omwenteling bracht zoals b.v. het expressionisme er een had willen doorvoeren en waarom zij zich evenmin met vorm-
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experimenten inliet; zij koos eenvoudige vormen en wilde daarin direct aanspreken.
Een zo nuchter en onopvallend schrijversdebuut als dat van Andersch met Die
Kirschen der Freiheit past helemaal in deze sfeer. Het boek is geen roman,
hijzelf noemt het een 'Bericht'. Het bevat een relaas over zijn jeugdjaren tussen
1920 en 1938 en gaat dan vrij onverwacht over tot het verhaal van de desertie
uit het Duitse leger in de zomer van 1944. De episode wordt niet enkel boeiend
verteld, de auteur zoekt naar een verantwoording van deze daad, naar haar
plaats in zijn leven. Op zichzelf blijkt ze een tamelijk banaal en zeker geen
alleenstaand feit te zijn en het relaas is ontdaan van elke heldhaftige ondertoon, die het woord 'Fahnenflucht' wellicht bij de lezer zou oproepen. Andersch
beschrijft hoe hij als lid van een speciaal gedurende een jaar in Denemarken en
België voor de bewegingsoorlog getrainde keurtroep, in geforceerde dagmarsen
over de wit-stoffige en zonovergoten wegen van Midden-Italië oprukte, om
de geallieerde troepen te gaan opvangen die bij Cassino en Nettuno een grote
doorbraakpoging deden. Het recept was heel eenvoudig: op één dagmars van
de vijand laat soldaat Andersch zijn fiets een lekke band oplopen en blijft zo
achter op zijn troep. Hij verlaat dan de 'Aurelia', de enige grote weg die naar
het Zuiden loopt, en stoot na een tocht van een dag door veld en wildernis op
een flank van het Amerikaanse leger, waar hij zich overgeeft.
Een daad zonder de fleur van het heroïsche, ze kon evengoed uit lafheid geboren zijn. Het gaat dus om de verantwoording. „Ich hatte mich entschlossen,
rüber zu gehen, weil ich den Akt der Freiheit vollziehen wollte, der zwischen
der Gefangenschaft, aus der ich kam, und derjenigen, in die ich ging, im Niemandsland lag
Und ausserdem wollte ich natürlich rüber, weil ich Angst
1

hatte, ins Feuer zu kommen
" (p. 55). Het gaat dus klaarblijkelijk om een
ethische verantwoording. Maar even duidelijk treedt hier een andere kentrek
naar voren, die onrechtstreeks het schrijverschap van Andersch schijnt te raken.
Het is namelijk zo, dat Andersch zich zijn desertie eerst volledig toeeigent in
dit boek, dat zich de 'unsichtbare Kurs' van zijn leven naar deze daad toe eerst
ten volle verheldert al schrijvend, en met deze toeëigening gaat een proces van
mythisering gepaard, niet in de zin van vervalsing, maar van zingeving, waarbij
de daad wordt opgevangen in een beeld en deze beiden gaan dan samen in een
onverbrekelijke eenheid een vaste pool vormen, een soort baken. Het beeld of
beter de reeks beelden die de centrale, vrijheidstichtende daad van de vaandelvlucht vergezellen, zijn het niemandsland en de wildernis: „mein WildnisGefühl" (p. 50), „die Freiheit lebt in der Wildnis" (p. 74), „meine Wüste war
sehr schön" (p. 83). Andersch beschrijft aan het slot van zijn bericht de tocht
door de zonverbrande zomerwildernis van de Campagna; hij eindigt bij een
wilde kerselaar: „das Rollen der Panzer klang nur gedampft herein. Sie sollen
warten, dachte ich. Ich habe Zeit. Mir gehort die Zeit, solange ich diese Kirschen esse. Ich taufte meine Kirschen: ciliege diserte, die verlassenen Kirschen,
die Deserteurs-Kirschen, die wilden Wüstenkirschen meiner Freiheit. Ich ass
1 Frankfurt, 1952. Citaten naar: A. Andersch, Bericht, Roman, Erzahlungen, Walter Verlag, Olten, 1965.
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ein paar Hande voll. Sie schmeckten frisch und herb" (p. 84).
Het doet er niet toe, volgens welk recept in dit autobiografisch relaas waarheid
en verbeelding gedoseerd zijn; waar het op aan komt is te zien hoe Andersch
als schrijver op zijn eigen leven betrokken is: hij put er geen avontuurlijke
vertelstof uit maar neemt het als grondslag voor een verbeeldingswereld die
door haar ethische bekommernis en door haar mythische beeldstructuur eng op
het leven gericht blijft en in haar vormgeving als het ware nooit vrij zwevend
zal worden. Hijzelf heeft het in zijn boek over dit vrij zwevende, esthetische
bestaan, waar hij vertelt hoe hij zich na het brutale einde van zijn communistische activiteit in de introversie van doffe zielestemmingen terugtrok, behoed
door de natuur, die hij tijdens lange fietstochten opzocht met Rilke als cicerone: „Ich lebte auf der Hallig meiner Seele, als sasse ich jahrelang auf dem
Klosett" (p. 49). „Emigration aus der Geschichte", noemt hij dit soort leven
(p. 33).
Andersch wijst dit esthetisch bestaan af, ook voor de kunstenaar. Aan het
begin van zijn schrijversloopbaan staan niet Rilke en de droominterieurs
van Beierse rococo-kerkjes, maar de intuïtie van de vrijheid, gewonnen uit de
ruïnes van zijn jeugd en van de oorlog. Deze vaststelling is belangrijk, want
zoals niemandsland en wildernis in Die Kirschen der Freiheit de verhouding
van de autobiograaf tot zijn eigen leven bepalen, zo wordt in het latere romanoeuvre de relatie tot de actualiteit door deze zelfde intuïtie geregeld. Onder
actualiteit kunnen we hier verstaan wat hij zelf in bovenstaand citaat 'Geschichte' noemt, d.w.z. het hele samenspel van levende realiteit waarin de mens
zich opgenomen voelt. Andersch belijdt geen openlijk engagement, hij beschikt
als kunstenaar over een scherp gevoel voor de onzichtbare grenzen die realiteit
en verbeeldingswereld scheiden en verbinden. Dit komt des te sterker tot uiting,
omdat Andersch ook als romancier zeer bewust met fragmenten uit een historisch herkenbare omgeving werkt, en hij deze herkenbaarheid niet tracht te
verbergen onder dat fijne laagje stof dat symbolisme of wellicht ook magisch
realisme heet. Hij noemt deze fragmenten met name, maar schuift de afzonderlijke stukken op zulke wijze over elkaar heen, dat hieruit spanningen ontstaan die voorheen niet zichtbaar waren. Technisch gezien komt deze werkwijze
bijzonder duidelijk tot uiting in een stuk als Tn der Nacht der Giraffe' (1960) ,
een radiomontage, waarin de gespannen atmosfeer te Parijs in de nacht van
29 op 30 mei 1958 wordt opgeroepen, toen generaal de Gaulle door de president van de Franse Republiek verzocht werd het beleid over het land op zich
te nemen. Reële en gefantaseerde figuren lopen door elkaar heen, nauwkeurige
situering van het verloop der handeling in de Parijse binnenstad, vermenging
van nuchtere, zakelijke passages met poëtische flitsen, de afwisseling wordt ook
ritmisch vertaald in bruuske omslagen. Onder dit alles door loopt een handeling
die op zichzelf niet meer belangrijk is en slechts dient om de verticale montage
een horizontale ondertoon mee te geven.
Deze kenmerken zijn ook in zijn romankunst terug te vinden. Andersch is er
zich als zovele auteurs van onze tijd van bewust, dat het verhaal als zodanig
2

2 In: Fahrerflucht. Hörspiele, DTV, 1965.
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slechts een schrale spiegeling vermag af te stralen van de complexe werkelijkheid waarin de mens zich beweegt. Het redmiddel van het 'symbolisme', waarin
deze complexiteit door middel van diepzinnige beelden dan toch in het verhaal
tegenwoordig wordt gesteld, wijst hij af. Hij geeft de voorkeur aan het observeren en beschrijven van wat we met een wetenschappelijke term 'levensprocessen' zouden kunnen noemen . In de plaats van de symboliek treedt de montagetechniek: de realiteit wordt opgevangen in beelden van verschillende diepte,
waardoor een geheel eigen esthetische spanning ontstaat. Daarmee is het probleem van Andersch als romancier in grote trekken omschreven: als een poging
om de ons omgevende werkelijkheid in te bouwen in de wereld van zijn romanpersonages, en wel op een meer organische manier dan dit tot nu toe in het
gangbare realisme het geval was.
3

Deze inzet weerspiegelt zich zowel in stofkeuze en thematiek als in aanzet en
vormgeving. Andersch' eerste roman, Sansibar oder der letzte Grund (1957), is
daarvan een goede illustratie. Eén van de hoofdpersonages, Gregor, komt als
afgevaardigde van het centraal comité van de K P naar het kuststadje Rerik,
om er de ijver van de plaatselijke partijcel wat op te poetsen. In werkelijkheid
heeft hij een heel andere bedoeling: hij hoopt via Rerik naar Skandinavië te
ontkomen en zich op die manier uit een partijapparaat te bevrijden waarvan
hij innerlijk reeds vervreemd is. De grenssituatie waarin Gregor zich bevindt, is
kenmerkend voor de romanfiguren van Andersch: zij staan alle op het punt,
zich uit een of andere vorm van onvrijheid los te werken en een nieuw bestaan
te zoeken. In het geval van Gregor heet deze bevrijding voorlopig nog vlucht.
Hij zal in Rerik echter in een net van ontmoetingen terechtkomen, waardoor
hij uiteindelijk anderen helpt vluchten en zelf achterblijft.
Er is het gegoede joodse meisje uit Hamburg dat langs dezelfde weg Duitsland
hoopt te ontvluchten (het verhaal speelt zich af in 1937); er is de dominee
Heiander die een helper zoekt om zijn als 'entartete Kunst' met afvoering bedreigde 'lezende monnik' uit zijn kerk te redden en die daar zelf het leven bij
laat. Die helper zal de weerbarstige visser Knudsen zijn, juist degene die ook
om vijf uur in de kerk een afspraak heeft met de contactman van het hoofdbestuur van de KP, en die de daaropvolgende nacht, gestuwd door Gregor en
bijgestaan door de bootsjongen, het meisje Judith èn het monniksbeeldje met
zijn kotter naar Zweden brengt. Vijf personen treffen elkaar schijnbaar toevallig op deze late herfstnamiddag in een verloren stadje aan de Oostzeekust. Het
verleden waaruit zij komen en het onzichtbare historische ogenblik dat hen
naar hier gedreven heeft, dwingen hen tot menselijk contact; in de ontmoeting
veranderen zij. Vijf draden, vanuit totaal verschillende hoeken vertrekkend,
lopen in één punt, op één plaats samen. Vijf belichtingen van één enkele handeling, de vlucht, waarbij het wisselend innerlijk perspectief der personages de
aangewezen verteltechniek vormt. De dromerijen van Knudsens bootsjongen,
die het hele verhaal door naar de laatste grond zoekt waarom hij uit de benauwende engte van Rerik wegwil, roepen daarbij ook in schikking en aanzet zeer
3 Een passage waarin Andersch zich uitspreekt over de onverenigbaarheid van symbolisme
en wetenschappelijke observatie is te vinden in Die Kirschen der Freiheit, pp. 38-39.
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bewust contrast en diepte op, zij geven de utopische limiet aan waarheen de
intuïtie van de vrijheid tendeert. Het beeld waarin deze voor de jongen haar
neerslag vindt, is 'Sansibar', het droomeiland in de oceaan, een duidelijke
variante van de wildernis uit het vroegere werk. Het beeld wordt dan echter
aan het einde van het boek teruggenomen: de bootsjongen keert met zijn baas
terug naar Rerik. Wat blijft, is de innerlijke dimensie van de vrijheid.
Deze eerste roman is in een zeer zuivere stijl geschreven en kan als een klein
meesterwerk gelden. Het roept in zijn heldere gebaldheid en vooral in zijn vijfvoudig lineair verloop herhaaldelijk reminiscenties op aan Thornton Wilder's
Bridge of San Luis Rey. De daaropvolgende roman, Die Rote (1960), verraadt
door zijn gescherpt gebruik van de innerlijke monoloog en aanverwante technieken en door de trefzekerheid in het uitzetten der figuren dezelfde geoefende
hand, maar is compositorisch zwak. Qua inhoud het oude grondthema: een
jonge vrouw ontvlucht het luxueuze maar lege leven met haar man om zich in
de eenzaamheid een nieuw bestaan te bouwen.
Ook hier ontmoeten mensen uit flagrant tegengestelde milieus elkaar: de rijke
lui die het esthetische als een soort after shave genieten (Franziska zegt van
haar man: hij zwoer nog bij Rilke) en Fabio, de marxist uit de Venetiaanse
voorstad. Het lijkt echter of Andersch zich hier op sleeptouw heeft laten nemen
door wat men zijn topografische vertelkunst zou kunnen noemen: personage en
stad worden in een zo nauwe handeling op elkaar betrokken, dat het geheel de
allure krijgt van een detectiveverhaal. Andersch schiet daardoor zijn doel voorbij, hij slaagt er niet in, de verschillende diepten waaruit zijn romanwereld
steeds is opgebouwd, harmonisch met elkaar te verbinden. Vooral dat aspect
dat wij boven als actualiteit, historisch ogenblik hebben omschreven en dat bij
Andersch een conglomeraat vormt uit eigentijdse historische werkelijkheid,
ideologische flitsen en kritiek op de maatschappij, wordt verwezen naar een
paar zwaarwichtige gesprekken en reflecties, die in deze omgeving jammerlijk
uit de toon vallen.
Misschien is Andersch zich na het voltooien van zijn boek van zijn falende
compositie bewust geworden. Het is alleszins niet oninteressant, bij het bespreken van zijn laatste, in 1967 verschenen roman Efraim*, van deze hypothese uit
te gaan. Want ook in deze roman gaat het om meer dan om een goed geschreven verhaal. Andersch schijnt met deze roman al het vroegere nog eens te hebben willen overdoen in een poging zijn inzichten op een nieuwe wijze te formuleren. Hoofdpersoon van dit lijvige boek is George Efraim, een Duitse jood.
Zijn ouders kwamen om in Auschwitz, in Berlijn staat nog het huis waaruit zij
verdreven werden. Hijzelf werd als kind tijdig bij een oom in Londen ondergebracht, huwde een Engelse fotografe, liet zich tot Brit naturaliseren en verwierf
naam als correspondent in het Verre Oosten van een niet nader genoemde
Londense weekly. Thans heeft hij zijn standplaats te Rome. Bij het begin van
het verhaal bevindt hij zich in een ernstige innerlijke crisis: van de journalistiek
heeft hij genoeg, zijn huwelijk is gestrand, inwendig is hij in een toestand van
metafysische verveling terechtgekomen, een 'nausée', die hem gaandeweg uit4 Diogenes Verlag, Zürich, 1967.

73

De verbeelding van de vrijheid

holt. Niet vermoedend waartoe dit hem zal voeren, zet hij zich aan het neer
schrijven van een aantal persoonlijke notities. Geen herinneringen: flarden
waarneming, los opgevangen omgeving, en ook een soort intiem rapport van
wat hij nu aan het doen is. Daarmee tekent zich dan een heel schraal handelingsstramien af. In opdracht van zijn chef Keir Horne onderneemt Efraim een
reis van drie dagen naar Berlijn, hoofdzakelijk om opsporingen te doen naar
een sinds 1938 spoorloos verdwenen joods meisje, dat een natuurlijk kind van
Keir blijkt te zijn. Hij heeft er een vluchtige ontmoeting met een jonge marxis
tische actrice, Anna Krystek. Hij poogt haar over te halen met hem naar Rome
te gaan, maar op het vliegveld van Frankfurt keert zij terug naar huis, met de
vage belofte later te komen. Nogmaals vanuit Rome vliegt hij enkele dagen
later naar Londen om Keir persoonlijk in te lichten omtrent de resultaten van
zijn opsporingen in Berlijn. Hij ontmoet er zijn vrouw Meg, die hij de laatste
jaren slechts af en toe gezien heeft. Zijzelf heeft van voor hun huwelijk een
verhouding met Keir, Efraim weet dat. Hij keert alleen terug naar Rome.
Het boek is in de ik-persoon gesteld: de held vertelt zijn eigen verhaal. Hij
begint als volgt: „Gegen vier Uhr am Morgen regnet es. Ich wache von dem
Gerausch auf, das der Regen macht". Een veertigtal bladzijden verder wordt
deze aanhef hernomen, maar voorzien van de volgende inleiding: „Ich befinde
mich genau in der Stimmung, in der ich meine besten Reportagen geschrieben
habe, einem Zustand gemischt aus Nachdenklichkeit und Spannung. Ich klimpere auf den Tasten herum. Die Zigarette, die ich geraucht habe, brennt im
Aschenbecher aus. Dann beginne ich zu tippen. Ich kann nur mit zwei Fingern
tippen. Ich schreibe: Gegen vier Uhr am Morgen regnet es
" (p. 56). Efraim
vertelt dus eigenlijk niet, de mogelijke aanwezigheid van een luisterende of
lezende andere stoort deze sensibele eenzelvige herhaaldelijk. De auteur heeft
aan deze overgevoeligheid van zijn held voldoening geschonken; daarom trekt
hij de epische illusie zover mogelijk op de hoofdpersoon terug, die dan zijn
leven niet vertelt, maar schrijft, hier uiteraard enkel voor zichzelf. Eerst tegen
het einde van het boek wordt ook deze illusie nog eens opgeheven, wanneer
een onverwacht opgedoken uitgever de tegensputterende Efraim ertoe brengt,
zijn boek toch als een roman aan het publiek voor te stellen.
De auteur krijgt daardoor de kans om voortdurend twee niveaus over elkaar
heen te schuiven: dat van het verhaal en dat van het schrijven ervan. In het
begin van de roman vallen deze twee nagenoeg samen: Efraim tekent op zijn
hotelkamer in Berlijn eenvoudig op wat hij op dat moment ziet en doet, een
herfstige oktoberzondag van 1962. Daar het eigenlijke gebeuren zich beperkt
tot enkele weken van diezelfde herfst, liggen de feiten en de optekeningen ervan
op het einde van het boek ongeveer twee jaar uit elkaar. Door een verrassend
spel van verwijzingen naar deze dubbele chronologie wordt de lezer telkens
weer uit het perspectief van het verhaal gerukt en tot een onvermijdelijke en
dikwijls pijnlijke identificatie met de held gedwongen. Niet het gebruikte pro
cédé — de roman van een roman — is hier origineel, ook niet het feit, dat op
die manier een aantal technische vragen omtrent het vertellen mede tot het
coördinatensysteem van dit boek gaan behoren en dat daarmee gespeeld kan
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worden, maar wel de sterke concentratie op de hoofdpersoon en de maximale
dekking tussen gebeuren en verhaal, leven èn schrijven over het leven, die de
auteur daardoor heeft weten te bereiken. Efraim zoekt in dit boek het antwoord op een aantal eenvoudige maar tegelijk aartsmoeilijke vragen: de reden
van zijn mislukt huwelijk en het geheim van Megs verhouding met Keir, de
reden van Keirs speuren naar het verdwenen meisje Esther (die een jeugdvriendin is van Efraim), de vraag naar Keirs rol in zijn, Efraims, leven en
daarmee samenhangend de vraag naar zijn relatie tot de journalistiek. Eigenaardig genoeg speelt ook de toevallige ontmoeting met Anna een grote rol, ze
komt tot uiting in de meermaals herhaalde vraag, waarom Anna niet naar
Rome gekomen is en het treft deze man, die in geen voorzienigheid en in geen
'Schicksal' maar enkel in het toeval gelooft, aangenaam dat juist Anna, „dieses
grosse, schattenhafte Madchen mich dazu disponiert hat, gewisse Zeichenanordnungen einzuleiten, mit deren Hilfe es mir hoffentlich möglich sein wird,
meine Position auszumachen" (p. 215).
Het antwoord op al deze vragen wordt telkens weer weggeschoven, deels omdat
Efraim zijn hang naar wat hij reflexie noemt niet kan intomen, vooral echter
omdat hij niet in staat is, de draad te ontdekken die hem door het labyrint van
zijn verkorven leven naar de kern kan voeren. Deze vragen zijn zovele omwegen, waardoor het eigenlijke hem dreigt te ontsnappen: „In Rom habe ich
noch dies und jenes gekritzelt, Reflexionen zumeist (vor denen ich mich eigentlich hüten sollte), bis ich begriff, dass ich mich mit allem, was ich schrieb, vor
dem, was eigentlich zu schreiben war, drücken wollte: vor dem Protokoll
meiner privatesten Dinge" (p. 114). Zoals gezegd wordt ook de draad van het
verhaal op die manier telkens afgebroken. Op de lezer hebben deze storingen
een dubbel effect: aan de ene kant groeit uit dit herhaalde uitstel de eigenlijke
spanning waardoor hier met een minimum aan feiten toch een stuk echte epiek
wordt opgebouwd, aan de andere kant treedt uit de ongeordende schrijftrant
het tragisch profiel van deze ontredderde man op scherpe wijze naar voren:
een boek dat niet afraakt, omdat het hoofdpersonage er niet in slaagt klaarheid
te winnen over zichzelf. Pijnlijk revelatief is in dit verband de nuchtere, louter
op facts bedachte journalistieke trant waarmee Efraim over zichzelf schrijft:
hij blijft ook tegenover zijn eigen intieme bestaan een toeschouwer, een reportagemens. Zo wordt de lezer een blik gegund in de moeizame en vaak stuntelige
poging van deze geestelijk ontheemde, om via een belijdenis zijn leven te ordenen. Eigenlijk, en daar ligt goeddeels de waarde van het boek, is het de roman
geworden van iets dat, als persoonlijke notities aangevat en later onordelijk
aangroeiend, toch nog geen naam heeft.
Daarmee zou het essentiële over de hoofdpersoon van dit boek gezegd zijn,
ware het niet dat Andersch in deze figuur een aantal krachtlijnen heeft samengebundeld die haar nog een diepere dimensie geven. De auteur heeft Efraim
omringd met een aantal figuren die, zou men kunnen zeggen, elk een aspect
van zijn eigen leven vertegenwoordigen, b.v. Keir de journalistiek, Meg het
erotische, Anna het revolutionaire instinct, Esther de joodse afstamming.
Bovendien werden een aantal historische of actuele politieke gebeurtenissen met
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de handeling verweven: de Berlijnse muur, het einde van het Franse koloniale
rijk in Indochina, de jodenvervolgingen en de concentratiekampen, de Cubacrisis, de Spiegel-affaire, paus Johannes. De handeling is verder gesitueerd op
drie betekenisvolle plaatsen: Berlijn, Rome, Londen. De lezer maakt tijdens
wandelingen of taxiritten kennis met uitgebreide delen van deze drie metropo
len. Binnen deze driehoek tekent zich geleidelijk aan de topografie van Efraims
hele leven af.
Zo wordt een achtergrond van gebeurtenissen en actuele politieke spanningen
ontworpen, met perspectiefverschuivingen naar het verleden toe, waarmee
Efraim ofwel door zijn persoonlijke leven ofwel door zijn beroep rechtstreeks
of onrechtstreeks verbonden is. Bij Andersch zal dit inschuiven van een duide
lijk herkenbare maatschappelijke, ideologische of politieke context in het profiel
van zijn romanfiguur, na al wat hierover reeds werd gezegd wel niet verwon
deren. Het is duidelijk dat de auteur daarmee niet eenvoudig een bruikbaar
milieu wil schetsen waarin de held kan evolueren. Van dit procédé heeft de
verhaalkunst zich sedert enkele decennia genoeg gedistantieerd. Wat Andersch
hier doet, ligt qua bedoeling o.i. in dezelfde lijn als wat een Broch zocht te
bereiken, toen hij in zijn trilogie Die Schlafwandler essayistische fragmenten
inschoof, of een Faulkner, die in Requiem for a Nun lange historische uitwei
dingen inlaste. Deze bedoeling hebben we reeds omschreven: voor de moderne
auteur is de representatieve waarde van het loutere vertelgegeven sterk ver
schaald. Deze zogenaamde uitweidingen zijn een poging om in de plaats van
de oude representativiteit een andere te stellen. Wat deze dan ook zij, in elk
geval een veel complexere.
Men kan daarover denken wat men wil, in het geval van Efraim is dit invoegen
van een actuele en politieke context technisch gezien beslist gelukkig te noemen:
vooral door de keuze van Efraims beroep konden deze gegevens centraal ver
ankerd worden in de hoofdfiguur. Eerst nu is het mogelijk, de gestalte van
Efraim in haar ware verhouding te zien. Deze ex-Duitse, Engels genaturaliseer
de jood, door afstamming en opvoeding een vaderlandsloze, door de omstan
digheden van het leven (persoonlijke en politieke wisselvalligheden) tussen de
grenzen terechtgekomen, een man zonder duidelijk omlijnde identiteit, die dan
nog het zo vage en neutrale achtergrond-beroep van journalist uitoefent: is hij
een prototype van de moderne mens die van zichzelf vervreemd is en een
bestaan leidt zonder kern? Door lotsbestemming en beroep heeft hij deel aan
het grote wereldgebeuren, innerlijk is zijn leven een diaspora geworden, ver
strooid over de grote hoofdsteden van de wereld. 'Ou tis', 'ik ben niemand' zou
hij, naar zijn uiteindelijke identiteit gevraagd, met Odysseus en Ezra Pound
(Pisan Cantos LXXIV) kunnen antwoorden.
Maar ook hier speelt Andersch' centrale thema van de vrijheid, zij het op een
andere en verborgen wijze mee. Ook deze held staat op een keerpunt van zijn
leven: hij neemt afscheid van de journalistiek, verlaat zijn vrouw voorgoed,
bindt zich niet aan een nieuwe; hij verkiest de eenzaamheid, de eenzaamheid
en de vrijheid van het schrijven. „Aber es ist wahr, dass diese Blatter, an denen
ich nun seit Berlin sitze und mit denen ich auch literarische Absichten verfolge,
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— durchaus sollen sie ja ein Buch ergeben, jedenfalls irgend etwas Zusammenhangendes, mit dem ich mich entweder frei oder leer schreibe —, es ist wahr,
meine ich, dass sie mir den Geschmack an jenem einfachen Spass, den mir der
Journalismus bisher bereitet hat, allmahlich verderben. Statt mir Spass zu ver
schaffen, haben sie mich in etwas gestürzt, was ich als qualendes Vergnügen
bezeichnen möchte (
) Habe ich vielleicht die alles andere verluchtende, die
traurige Lust der Literatur vorausgeahnt? Ich finde auf solche Fragen keine
Antwort" (p. 113).
Dit boek is dus niet toevallig een roman over het ontstaan van een roman. Deze
Efraim die geschiedenis en mensenbestaan als louter speling van het toeval
aanziet, vindt bij het bekijken van bouwvakarbeiders die een dwarsbalk
plaatsen in een raamopening, in de arbeid het enige zinscheppende gebaar
waardoor de mens aan dit toeval ontsnapt, m.a.w. vrij wordt. Deze passage is
een van de weinige optimistische in het boek, maar zij is belangrijk. Ook Efraim
schrijft zich vrij — of leeg: daarin ligt het risico van ieder geestelijk engage
ment. Andersch toont het schrijven in zijn oorsprong, als poging van een mens
in geestelijke nood, het chaotisch verstrooide leven opnieuw om zich heen te
verzamelen. Het verstrooide bijeenbrengen is inderdaad een beeld dat meer dan
eens in dit verband opduikt, het treffendst wellicht in de passage waar Efraim
bedenkt dat hij, als verwoed lezer, in Saigon, in Bangkok, in andere grote ste
den van de wereld verspreid stapels boeken heeft achtergelaten, brokstukken
van zijn persoon, die hij nu zou willen laten overkomen. Het schrijven verwerft
voor Efraim gaandeweg dezelfde betekenis: het groeit tot een mogelijkheid uit,
het leven draagbaar te maken. Schrijven als een primaire vorm van zelf-analyse
en zelf-ontdekking, van vrijheid.
Met deze laatste roman heeft Andersch een richting gekozen waardoor hij aan
het gevaar van het anecdotische dat hem bedreigde, gemakkelijker zal ontsnap
pen. Meteen is hij erin geslaagd, de hem eigen problematiek op een dieper vlak
voort te zetten. Het is in zijn pijnlijk-koele, bevroren stijl een opvallend Angel
saksisch getint boek geworden, o.i. een belangrijk werk, dat door de Duitse
kritiek wellicht niet zo direct gewaardeerd zal worden, maar dat in de Duitse
literatuur van na de oorlog voorlopig geen parallel heeft.

Politiek overzicht
Internationaal

Verenigde Staten
De eerste fase van de strijd om het presidentschap is voorbij. Beide grote
partijen hebben hun conventies gehouden en hun kandidaat aangewezen. De
republikeinse partij vergaderde begin augustus in Miami en kwam vrij gemak
kelijk tot de verkiezing van Richard Nixon; alle pogingen van Rockefeller om
hem de voet dwars te zetten leverden geen succes op; Nixon behaalde bij de
eerste stemming reeds 692 stemmen, waartegenover Rockefeller er slechts 277
kon plaatsen, terwijl Reagan er nog 182 behaalde. Zoals gebruikelijk werd
daarna om de eensgezindheid van de partij te demonstreren een poging gedaan
om eenstemmigheid te bereiken, maar deze lukte niet geheel, daar beide andere
kandidaten tezamen nog een kleine honderd stemmen kregen. Het enige dat
nog interessant was, was de aanwijzing van de running-mate voor het vicepresidentschap; alle voor en tijdens de conventie gemaakte speculaties bleken
foutief te zijn, daar Nixon Spiro T. Agnew, gouverneur van Maryland, aan
wees. Een poging van de progressieve vleugel om deze conservatief te wippen
mislukte, daar men vast wenste te houden aan de traditie dat de presidents
kandidaten zelf hun running-mate aanwijzen.
Einde van dezelfde maand kwam de democratische conventie in Chicago bij
een. Ook hier viel de beslissing spoedig; nadat de aandrang op Johnson om
zich alsnog verkiesbaar te stellen geen succes had gehad en Edward Kennedy
voor de zoveelste keer geweigerd had zich kandidaat te stellen, was McCarthy
de enige belangrijke tegenstander van Humphrey, maar hij kon het niet verder
brengen dan iets meer dan / 3 van het aantal stemmen dat Humphrey reeds bij
de eerste stemming behaalde. Hier werd E. Muskie, senator voor Maine, als
tweede man door Humphrey aangewezen.
De democratische conventie ging gepaard met hevige betogingen tegen de hui
dige Vietnampolitiek, die door Humphrey wordt gesteund; het politie-optreden
tegen de betogende hippies werd vrij algemeen afgekeurd. Ook de republikein
se conventie kende haar betoging, n.1. van de negers onder leiding van ds.
Abernathy; deze verliep wel rustig, maar Abernathy waarschuwde, dat Nixon
niet geschikt was om veel negerstemmen voor de republikeinse partij te winnen.
Gaan deze de doorslag geven? Erg warm loopt de massa voor geen van beide
kandidaten. Zij zijn geen duidelijke politieke figuren; Nixon wordt beschouwd
als een conservatief, maar is in staat om een progressief geluid te laten horen
1
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als dit in zijn kraam te pas komt; Humphrey neigt meer naar de liberale vleu
gel, maar wekt de indruk het steeds met de laatste spreker eens te zijn. Wie zal
straks de leiding van een van de twee machtigste mogendheden in de huidige
wereld op zich nemen?
Tsjecho-Slowakije
De brutale inval van de troepen van Rusland, Polen, de DDR, Hongarije en
Bulgarije op 21 augustus kwam op een ogenblik dat vrijwel iedereen meende,
dat het hoogtepunt van de crisis voorbij was. Gedurende de maand juli had de
Sovjet-Unie zware druk uitgeoefend op Dubcek om zijn hervormingspolitiek
op te geven of minstens aanzienlijk te matigen en samen met bovengenoemde
bondgenoten hem zelfs gesommeerd verantwoording te komen afleggen op een
multilaterale conferentie. De Tsjecho-Slowaakse communistische leiding ver
wierp deze eis en verklaarde zich slechts bereid tot besprekingen op bilaterale
bijeenkomsten en dan nog op basis van de souvereiniteit van elke partij in
zaken van binnenlandse politiek. Half juli kwamen genoemde vijf landen bijeen
in Warschau om de Tsjechische ontwikkelingen te bespreken; alhoewel Hon
garije ook hier enigszins uit de pas schijnt te hebben gelopen, werd er een
gemeenschappelijke brief naar Praag gezonden, waarin optreden tegen reactio
naire krachten, censuur op pers, radio en televisie en handhaving van de
Marxistisch-Leninistische beginselen werd geëist. Wel ging men akkoord met
bilaterale besprekingen mits deze gevolgd werden door een topconferentie.
Een voorstel van Moskou om de Russisch-Tsjechische onderhandelingen in
Moskou, althans in Rusland te houden werd door Praag van de hand gewezen
met het motief dat de Tsjechische leiders moeilijk het land konden verlaten nu
er zo'n grote Russische troepenmacht aanwezig was sedert de laatste Warschau-pactmanoeuvres. De Sovjet-Unie verdedigde deze aanwezigheid met te
wijzen op imperialistische en revanchistische neigingen van het Westen en de
onvoldoende verdediging van de Tsjechisch-Duitse grens. In dit verband was
het verstandig van Bonn om de reeds eerder geplande manoeuvres in de buurt
van deze grens te verplaatsen naar een ander terrein.
Er werd tenslotte overeengekomen de besprekingen te houden in Cierna, een
dorp in Slowakije vlak bij de Russische grens. Hoe belangrijk de bijeenkomst
was bleek uit het feit, dat voor het eerst in de geschiedenis het bijna voltallige
Russische Politbureau naar het buitenland was gegaan; behalve op deze ma
nier probeerde de Sovjet-Unie ook indruk te maken door Russische troepen
concentraties in Polen en de DDR langs de Tsjechische grens, terwijl daar
naast duidelijke toespelingen werden gemaakt op de economische afhankelijk
heid van Tsjecho-Slowakije van Rusland. Vanuit Praag arriveerde het voltal
lige presidium, aangevuld met president Svoboda en nog 3 plaatsvervangende
leden. Deze meer dan voltalligheid was geëist door Moskou, omdat men kenne
lijk hoopte op onderlinge meningsverschillen, waarvan de Sovjet-Unie zou
kunnen profiteren. Alhoewel bekend was, dat minstens drie leden van het
presidium het niet in alle opzichten met Dubcek eens waren, vertoonde de
Tsjechische leiding in Cierna geen scheuren; zij bleven vasthouden aan het
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communisme, het pact van Warschau en de Comecon, maar ook aan hun meer
liberale weg tot verwezenlijking van hun binnenlands program. Tijdens deze
besprekingen gaven Joego-Slavië en de Franse en Italiaanse communistische
partijen te kennen, dat zij de Russische druk veroordeelden en hieraan schreef
men toe, dat er geen Russische politieke of militaire interventie volgde, maar
een vaag gehouden slotcommuniqué werd uitgegeven, waarin alleen duidelijk
was, dat op 3 augustus in Bratislava een topconferentie van zes Warschaupactlanden — Roemenië niet — zou bijeenkomen.
De nog steeds aanwezige Russische troepen en de nu volgende staking van de
perspolemieken wekten echter wantrouwen op onder de Tsjechen en Slowaken;
het eerste leek op bezetting, het tweede op een inbreuk op de persvrijheid en
men vroeg zich af of er nog meer, niet openbaar gemaakte afspraken waren.
Na Bratislava leek de dreiging van een militair ingrijpen geheel voorbij. Hier
werd uitdrukkelijk het recht van de afzonderlijke communistische landen op
een eigen politieke ontwikkeling erkend, maar tevens gesteld dat de leidende
rol van de communistische partij niet mocht worden aangetast. Daartegenover
stond de versterking van de politieke, militaire en economische samenwerking
in het pact van Warschau en de Comecon. De Russische troepen werden
langzaam teruggetrokken en Dubcek leek een faire kans te krijgen om een
communistisch stelsel op te bouwen dat overeenkwam met de politieke wensen
van de Tsjechen en Slowaken en de impasse te doorbreken tussen een verstard
politiek systeem en de eisen van een veranderde economie; hij scheen te mogen
werken aan een menselijk socialisme. Het Stalinisme leek verleden tijd.
Praag werd in de daaropvolgende dagen druk bezocht; Tito kwam om nog
eens zijn steun aan de opvattingen van Dubcek te bevestigen; hetzelfde was het
geval met het bezoek van de Roemeense partijleider, Ceausescu, die evenals
Tito in de voorafgaande crisis alle morele steun aan het Praagse standpunt
had verleend. Tussen beide bezoeken in ontmoetten Dubcek en Ulbricht elkaar
op 12 augustus, echter niet in Praag maar in Karlovy Vary; er was een schrille
tegenstelling tussen de sfeer bij beide eerstgenoemde bezoeken en het laatste,
daar iedereen het wantrouwen van Ulbricht tegen de liberalisatie in Praag
kende en zijn drijven om daar een einde aan te maken.
Intussen bleef de gevaarlijke aantrekkingskracht van het Tsjecho-Slowaakse
experiment op Polen, Hongarije, de DDR, de Oekraïne en op Rusland zelf;
bleef ook de vrees dat op het in september bijeen te komen Slowaakse partijcongres de orthodoxe elementen uit de partijleiding zouden worden verwijderd;
bleef — ondanks de Tsjechische verklaring van het tegendeel — de mogelijkheid dat Praag zich zou distantiëren van de a.s. wereldconferentie van communistische partijen; bleef de mogelijkheid tot samenwerking tussen Praag, Boekarest en Belgrado om hierdoor vrijer tegenover Moskou te staan en betere
contacten met het Westen te krijgen, en bleef tenslotte de in Russische ogen te
grote persvrijheid in Tsjecho-Slowakije. Dit alles kan geen oorzaak zijn geweest voor de Russische inval op 21 augustus; net zo min als wij ons kunnen
indenken, dat na Bratislava de invloed van Ulbricht plotseling zo veel groter
was geworden dan voordien. Ook de perspolemieken tussen Rusland en Tsje-
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cho-Slowakije, die half augustus weer oplaaiden, zijn geen oorzaak, eerder een
gevolg. Binnen de Sovjet-leiding heersten allang meningsverschillen over de
tegenover Praag te volgen tactiek; in de daar aan de gang zijnde machtsstrijd
heeft halverwege augustus de harde lijn de overhand gekregen en toen was er
geen aanleiding meer nodig en ook geen beïnvloeding door Ulbricht.
Deze harde lijn zette een militair-technisch perfecte inval in elkaar, waartegen
Tsjecho-Slowakije geen schijn van kans had; het Tsjechische volk stond alleen
en wist, dat het alleen stond; dat het geen hulp van het Westen of van JoegoSlavië of Roemenië kon verwachten; wel sympathie, geen hulp.
Tactisch zat de zaak niet zo goed in elkaar; het was psychologisch fout om
Duitsers aan de inval te laten deelnemen, daar deze snel geïdentificeerd werden
met hun binnenrukkende vaders uit de tijd van Hitier. Verder bleek men zich
in Moskou misrekend te hebben voor wat betreft de reactie van het Tsjechoslowaakse volk; met machtsvertoon had men gemeend de medewerking wel te
verkrijgen, maar een eensgezind lijdelijk verzet en een bijna totaal afwijzen
van de 'hulp' hadden als gevolg, dat na de gevangenneming van Dubcek en
enkele andere leiders het onmogelijk was een Russisch-getrouwe regering
samen te stellen. Misschien had men ook verwacht, dat president Svoboda,
„held van de Sovjet-Unie", zijn invloed wel ten gunste van Rusland zou aanwenden en had men hem daarom aanvankelijk met rust gelaten, maar deze
bleek zijn naam, die vrijheid betekent, alle eer aan te doen en weigerde niet
alleen alle medewerking maar ging voorop in de duidelijke afwijzing van het
Russische standpunt. Was de Russische inlichtingendienst zo slecht op de
hoogte van de Tsjechische opvattingen of negeerde zij deze omdat deze niet
pasten in hun gedachtengang?
Door de bewonderenswaardige houding van het Tsjechische en Slowaakse volk
werd Moskou gedwongen het spel te wijzigen. Svoboda ging naar Moskou en
wist de vrijlating van Dubcek e.a. te bewerken. Daarna werd er onderhandeld,
d.w.z. door Rusland gedicteerd welke maatregelen Dubcek moest nemen. Dubcek leeft en zit niet in een Russische gevangenis; wij dachten dat dit vrijwel het
enige is wat bereikt werd. Zijn positie is bijna onmogelijk, want op bevel van
Rusland moet hij maatregelen nemen die lijnrecht ingaan tegen wat hijzelf de
laatste acht maanden voorstond en tegen alles wat zijn volk wil. Hopen
Brezjnew c.s., dat hij zich zo in de ogen van zijn volk zal compromitteren,
dat ze hem alsnog door een voor hen aanvaardbare figuur kunnen vervangen?
Afkeuring van dit optreden zal men van het Westen wel verwacht hebben; ook
van Peking — hetgeen natuurlijk niet inhoudt, dat Mao het eens is met de
Tsjechische opvattingen. De categorische afkeuring door de Italiaanse en Franse communistische partijen lijkt ons moeilijker te verwerken; er is een nieuwe
scheur gekomen in de communistische wereld en dit voorspelt weinig goeds
voor de communistische topconferentie die voor het najaar op het programma
staat. Had men in Rusland gedacht dat beide communistische partijen evenals
in 1956 — de inval in Hongarije — de actie ook nu wel achteraf zouden goedkeuren, al was het dan maar om de fictie van eenheid te laten voortbestaan?
Hoe reageert het meer dan een half miljoen tellende leger — meer dan de

81

Politiek

overzicht

Verenigde Staten in Vietnam hebben — op de ijskoude ontvangst van deze
'bevrijders' en welke invloed hebben hun verhalen straks thuis? Door het
Russisch optreden wordt het machtsevenwicht verstoord; wie Tsjecho-Slowa
kije beheerst, beheerst centraal Europa; dit kan gevaarlijk zijn voor Rusland
als Praag zich bij het Westen zou aansluiten, maar is ook gevaarlijk voor het
Westen nu het land geheel door Russen is bezet. Kan dit de stimulans zijn, die
nodig is voor het tot stand brengen van meer eensgezindheid in de Nato?
Rusland heeft deze slag gewonnen; het zou met een dergelijk optreden ook
Roemenië kunnen dwingen, maar daarmee kan het de aan de gang zijnde ont
wikkeling toch alleen maar afremmen. In alle satellietlanden en ook in Rus
land zelf wordt de drang naar vrijheid langzaam sterker. Na hoeveel jaren en
met hoeveel offers het doel zal worden bereikt, weet niemand.
J. Oomes

België
Tsjechoslowakije:

weerslag

België is een van de kleine Westeuropese landen waar de bezetting van Tsje
choslowakije een goed merkbare weerslag op had.
Minister van buitenlandse zaken Harmei had in het recente verleden herhaal
delijk opdrachten uitgevoerd die aanstuurden op ontspanning tussen Oost en
West. In het raam van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie was hem
zelfs een bijzondere taak toevertrouwd: hij moest een algemene inventaris
opmaken van de NATO, én contacten opnemen met landen van het Pact van
Warschau. Aldus zou een geleidelijke ontspanning tussen de twee blokken, en
o.m. wederzijdse troepenvermindering in Oost- en West-Europa, een periode
van actieve toenadering kunnen voorbereiden. Minister Harmei had hierbij
niet de Sovjet-Unie zelf op het oog, maar landen als Polen, Tsjechoslowakije,
Roemenië, enz.
Aan deze taak heeft minister Harmei, bijgestaan door o.m. de minister van
landsverdediging, nogal wat tijd besteed. In 1967 bezocht Harmei bijvoorbeeld
Hongarije, Roemenië en Tsjechoslowakije. Minister Poswick was in Polen.
Op 24 en 25 juni bracht Harmei verslag uit op een vergadering van de NATOministerraad te Reykjavik. Er werden vele andere rapporten over opgesteld.
In het licht van wat nu in Praag gebeurd is, lijkt het dilettantenwerk, dat steun
de op een verkeerde beoordeling van de machtsverdeling in het Sovjetblok.
Niet alleen te Brussel heeft men zich daarin misrekend. Tenslotte trachtte Bonn
op veel grotere schaal en met meer ingrijpende middelen hetzelfde te doen als
wat de Belgische regering bereikbaar achtte: het nastreven van ontspanning
langs de minder belangrijke communistische landen om.
Het hele concept schijnt nu onwerkelijk. Wie een wijziging van de betrekkingen
met het Sovjetblok op het oog heeft en hierover wil onderhandelen, dient dat
in Moskou zelf te doen. Daarvoor zijn de vertegenwoordigers van kleine
landen echter niet aangewezen. Het aanknopen van nauwere banden met klei
nere Staten van het Sovjetblok is niet alleen nutteloos, maar ook hinderlijk
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voor alle betrokken partijen. Moskou wenst niet dat kleinere landen van
het Pact van Warschau diplomatiek actief worden, tenzij die activiteit streng
beperkt blijft tot de duidelijk afgebakende terreinen, bijvoorbeeld het Rapackiplan.
Normaal gesproken zou er nu een einde moeten komen aan Harmels speciale
bedrijvigheid in oostelijke richting en in het kader van de NATO. Hij zou zich
bij voorkeur moeten bezighouden met de behandeling van het E.E.G.-dossier,
waarin voor kleinere Staten wél bruikbare stof zit, en met het speciale onder
deel van de Belgische buitenlandse politiek dat betrekking heeft op Kongo.
Zijn bezoek aan Bonn in de eerste septemberdagen, en het bezoek van de
Kongolese minister van buitenlandse zaken Bomboko aan Brussel, eind augus
tus, kunnen in die richting wijzen. Het behoud van de NATO, de herbevesti
ging en de uitbreiding van de E.E.G. o.m. door toelating van Engeland en het
bepraten van Frankrijk, de activering van Benelux en de verbetering van de
betrekkingen met Kongo lijken zowat de belangrijkste punten van België's
buitenlandse beleid te zijn; de enige waarvoor Brussel aanleiding kan hebben
om zich speciaal in te spannen.
Begroting 1969: 265 miljard fr.
De hervatting van het politiek leven in de eerste dagen van september werd
gekenmerkt door de publikatie van de eerste gegevens over de begroting 1969.
De gewone begroting zal een totaalbedrag van 264,7 miljard fr. bereiken. Dat
is 9,9% meer dan de gewone begroting 1968, zoals die aanvankelijk was inge
diend. Sedertdien is deze echter aangegroeid met een bedrag van 5,7 miljard fr.
vanwege bijkomende kredieten, en met regularisatiebedragen die grotendeels
zijn goedgemaakt door schrappingen van bepaalde uitgaveposten. In feite zal
de begroting 1968 in totaal 246,5 miljard fr. bereiken, en zou de begroting over
1969 dus een stijging van 7,4% vertonen.
Het is belangwekkend te vermelden hoe dit stijgingspercentage in regerings
documenten verklaard wordt. Men verwacht dat het nationaal produkt in 1969
met 3,5 a 4 % zal stijgen, de prijzen met 3 a 3,5%. Verder verwacht de minister
van financiën dat de belastingopbrengsten uit zichzelf met 1% zullen aan
groeien. Zo komt men dan tot een 'gewettigde' expansie van de staatsbegroting
met 8 a 8,5%. In werkelijkheid zijn dat alleen maar handige vergelijkingspun
ten en referenties, die voldoende zijn om althans in zeer algemene lijnen de
ontwikkeling van het financieel beleid der overheid te volgen. De echte vraag
stukken liggen dieper.
Er zijn milieus die er sterk op aandringen dat de staatsbegroting niet sneller
zou aangroeien dan het nationaal produkt. Dat zou betekenen dat de budgetten
jaarlijks slechts met circa 3 a 4 % mogen aangroeien. Hierover zal men wel
blijven polemiseren zolang er overheidsbegrotingen opgesteld worden. Het
dient evenwel gezegd dat de staatsbegrotingen hun eigen groeiritme mogen
hebben, in overeenstemming met de gewijzigde rol van de Staat in het maat
schappelijk en economisch leven. Er bestaat geen enkele steekhoudende reden
waarom eens en voorgoed een onveranderlijke verhouding tussen het nationaal
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inkomen en de staatsbegrotingen vastgelegd moet worden, zeker niet in een tijd
dat de rol van de overheid op conjunctureel en structureel gebied zo ingrijpend
is gewijzigd.
Dit is geen pleidooi voor een mateloze verhoging van de staatsuitgaven en van
de fiscale lasten. Alleen een waarschuwing tegen oppervlakkige beweringen,
waarbij dan tevens al te dikwijls vergelijkingen gemaakt worden tussen de
begrotingen van verschillende landen. Omdat de verhoudingen tussen de begrotingen van de centrale en van de ondergeschikte besturen zo aanzienlijk verschillen van land tot land, en ook vanwege de uiteenlopende budgettaire technieken en bevoegdheidsgebieden der overheid, zijn die vergelijkingen onmogelijk of moeilijk te hanteren.
Fraude en kapitaalvlucht
Tenslotte dient nog verwezen naar de aankondiging door de regering Eyskens
van een verhoging (de enige fiscale verhoging in 1969 tot nog toe) van de
vennootschapsbelasting, op grond van de wet op de bijzondere volmachten van
31 maart 1967 — volmachtwet dfe een niet onbelangrijke rol gespeeld heeft in
de Belgische politiek. Tevens kondigde de regering de verscherping aan van de
strijd tegen de fiscale fraude.
Vermoedelijk wordt dit in het vooruitzicht gesteld om de socialistische regeringspartner voldoening te schenken. Het betreft hier een soort 'democratische
hobby', waarvan de praktische uitwerking echter meestal nergens toe leidt.
De werkelijk grote inkomens worden door een dergelijke controle toch niet
geraakt, omdat ze internationaal gespreid zijn en voortkomen uit bronnen en
activiteiten die beweeglijk over de nationale grenzen heen wippen. Ze zitten in
die weinig bekende maar belangrijke stroom van 'hot money' en van kapitaalvlucht onder allerlei vormen. Dat zijn aspecten van het economisch leven
waarvan de democratische politici en hun volgelingen weinig afweten, en die
nochtans financieel en monetair van eminent belang zijn. Het is de prijs die
betaald moet worden voor een internationale economische vrijheid waarvan de
voordelen zeker opwegen tegen de nadelen.
Wat er ook van zij: vermoedelijk zullen verscherpte controle op de fraude en
een verhoging van de vennootschapsbelasting niet die personen en inkomens
treffen die sommige democratische politici in echte of voorgewende naïviteit
op het oog zeggen te hebben.
Regering Eyskens: 17 juni
De vakantieperiode heeft verhinderd dat in deze kroniek de vorming en de
start van de regering-Eyskens tijdig hun beurt kregen. Prof. Eyskens kon met
zijn regering van wal steken op 17 juni. De vorming van deze regering sloot
een periode af in de loop waarvan de crisis rond de ruimtelijke splitsing van de
Leuvense universiteit niet alleen de val van een regering veroorzaakte, maar
ook tot vervroegde verkiezingen leidde. Hierover werd in vorige afleveringen
van dit tijdschrift uitvoerig gehandeld.
Voor de beoordeling van de regering-Eyskens is het thans vanzelfsprekend nog
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veel te vroeg. Spoedig zal echter moeten blijken of ze voldoende samenhang
heeft om op te wegen tegen de desintegratieverschijnselen in het partijwezen.
Evenmin kan nu al iets gezegd worden over de rol van de oppositie, een
oppositie die zeer heterogeen is. Op het parlementaire en gouvernementele
vlak zal de liberale Partij voor Vrijheid en Vooruitgang wel het leeuwenaan
deel van de anti-gouvernementele actie voor zich opeisen, maar talrijk zijn de
oppositionele krachten die niet in de P.V.V. uitmonden. Dan denken we niet
alleen aan de oppositiepartijen met een federaal programma — Volks-Unie,
M.P.W. - F.D.F. — maar ook aan de vele andere breuklijnen en spannings
velden die zich over de partijgrenzen heen uitstrekken en die de grote partijen
als de C.V.P. en de B.S.P. voor wel heel netelige problemen stellen.
Daarop werd reeds dadelijk nadat het nieuw gekozen parlement samenge
komen was, de aandacht gevestigd door het ontslag van Prof. R. Derine. Hij
was tot kamerlid verkozen voor de C.V.P. te Antwerpen, nadat hij als voorzit
ter van de Vereniging van Vlaamse Professoren een hoofdrol had vervuld in de
strijd voor de ruimtelijke splitsing van de Leuvense Universiteit. In de mate
waarin de val van een regering afgedwongen kan worden door de vasthou
dendheid van één persoonlijkheid, was dat bij Prof. Derine het geval geweest.
Op 13 juni nam hij ontslag als C.V.P.-kamerlid, zonder de partij te verlaten en
met behoud van zijn stedelijk mandaat. Hij motiveerde die stap met argumen
ten die de kern zelf raakten van de partijpolitieke problematiek in Vlaanderen:
de volledige zelfstandigheid van de Vlaamse C.V.P., die stellig beloofd was in
de verkiezingsperiode en die tijdens enkele weken een werkelijkheid geweest
was, bleek nadien, vooral bij de vorming van de regering, — aldus Prof. Derine
— weer grotendeels ongedaan gemaakt. Inspraak bij de opstelling van het
regeringsprogramma was er aan de Vlaamse C.V.P. als aan een autonoom
organisme niet gegeven.
Het ontslag van Derine wierp al direct een licht op een aantal onvolkomen
heden en dubbelzinnigheden van het regeringsprogramma, o.m. wat de
Vlaamse ontvoogding betreft. Op korte termijn leidde het ontslag tot een
voorbehoud van een aantal Vlaamse C.V.P.-leden tegenover de regering. En
kele mandatarissen onthielden zich of stemden tegen toen Eyskens het vertrou
wen vroeg. Op langere termijn is het een aanduiding van de groeicrisis die de
C.V.P. in Vlaanderen nog zal moeten doormaken, alvorens ze in staat kan zijn
om integraal de levende politieke krachten van de gemeenschap tot uitdrukking
te brengen. Dit geldt dan echter niet alleen voor de C.V.P.
10 september 1968

Hektor de Bruyne

Forum

9

Bij de 'Nijmeegse colleges
van Prof. Asselbergs
1

De bundel Nijmeegse colleges werd
door Prof. Asselbergs samengesteld op
verzoek van zijn mederedacteuren der

Zwolse reeks van taal- en letterkundige
studies „met het vooruitzicht op mijn
vijfenzestigste verjaardag". Omdat de
verschijningsdatum van het boek zou
samenvallen met zijn vijftienjarig hoogleraarschap te Nijmegen, koos de auteur
voor deze verzameling die publikaties
welke hun ontstaan danken aan door
hem aldaar gegeven colleges. Deze data,
door de schrijver meegedeeld in zijn
Verantwoording (p. 9), komen in een
ander licht te staan, nu we weten dat
het zijn laatste boek is geweest. D e Nijmeegse colleges werden onvoorzien Asselbergs' wetenschappelijk testament.
D e grondslag voor de wetenschappelijke
loopbaan van Prof. Asselbergs werd gelegd door Anton van Duinkerken met
diens Bloemlezing uit de katholieke

poëzie van de vroegste tijden tot heden,
waarvan het derde en laatste deel verscheen in 1939 onder de titel Dichters
der emancipatie. In 1940 werd hij vanwege de Vondelstichting benoemd tot
bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Viel er uit wetenschappelijk oogpunt wel iets aan te merken op Van Duinkerkens becommentarieerde bloemlezing, zij ontgon niettemin het terrein waarop vele van Assel-

bergs' promovendi hun dissertatie oogstten. Alberdingk Thijm was in zijn
Volks-Almanak met emancipatorische
geestdrift begonnen het vergeten aandeel van katholieken in de beschavingsgeschiedenis der Nederlanden op te delven in even kleurige als wetenschappelijk onbetrouwbare schetsen en novellen. Dit ontwikkelingswerk werd door
Anton van Duinkerken, prominent lid
van het Thijmgenootschap, voortgezet
en vervolmaakt door doelbewuste exploratie van de bronnen. In 1951 voltooide deze katholieke wetenschapsbeoefenaar het negende deel van de Ge-

schiedenis van de letterkunde der Nederlanden, in 1952 werd hij benoemd tot
gewoon hoogleraar aan de Nijmeegse
universiteit. D e verdiensten van ook zijn
wetenschappelijk werk hadden daarmee
erkenning gevonden in Nijmegen en de
Nederlanden.
Als Asselbergs' wetenschappelijk credo
wordt vaak aangehaald: „De geschiedenis der letteren is een wetenschap van
feiten, alvorens een wetenschap van
waarden te worden". (Het tijdperk der
vernieuwing van de Noordnederlandse
letterkunde, p. VII). Wie hieruit afleidt,
dat deze literatuurhistoricus alleen oog
heeft voor de feiten en de bepaling der
waarden uitstelt tot betere tijden, zal bij
lezing van de Nijmeegse colleges zijn
mening herzien. Het opmerkelijke van
deze studies is juist, dat ze bij een overvloed aan feitenmateriaal perspectieven
openen op waarden die het literaire

1 Dr. W. J. M. A. Asselbergs, Nijmeegse colleges. (Zwolse drukken en herdrukken, Tjeenk
Willink, Zwolle, 1967, 323 pp., ƒ 19,50.
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kader niet ontkennen doch overstijgen.
Asselbergs is een geleerde met de ver
beeldingskracht van een dichter: zijn
overrompelende feitenkennis wordt be
zield door zijn creatieve visie. Dreigt de
lezer soms te bezwijken onder de last
van zoveel eruditie bij de schrijver, zijn
volharding wordt beloond, als hem bij
verrassing uitzicht wordt gegund op het
bos waar hij eerst slechts bomen zag.
Asselbergs bezit dat wonderlijke zintuig
waarmee hij ook onder de stoffigste
tekst een levend mens ontdekt; het is
voor de toeschouwer een gewaarwording
van bijzondere aard, zo'n opwekking uit
de volstrekte vergetelheid mee te maken.
Johan van Someren (wie deze dichter
kent, mag het zeggen) herrijst al in de
beginzinnen van het aan hem gewijde
opstel (Op wandel met de syndicus,
pp. 213-221): „De vierde en laatste
syndicus van de stad Nijmegen moet een
tamelijk luie man zijn geweest. In elf
jaren tijds wist hij zijn ambt overbodig
te maken". Aan zo'n verrassende intro
ductie beleeft de schrijver kennelijk ook
zelf plezier; is het de stijl van de rede
naar die zijn toehoorders vangt bij het
eerste woord? Zeker is dat vrijwel drie
kwart van de hier gebundelde studies
bestaat uit voordrachten, terwijl ze alle
op hoorcolleges teruggaan. (Men zou
zo'n boek moeten kunnen leveren met
de geluidsband erbij). In eerste aanleg
bestemd voor studenten, dragen deze
colleges verder dan tot het gehoor van
alleen vaklieden, al kunnen vooral zij er
hun postacademiale voordeel mee doen.
Het slotstuk van het boek met twintig
'colleges' uit Asselbergs' hoogleraarstijd
is zijn inaugurale rede te Nijmegen
(Vijftig jaar na Schaepmans dood). An
ton van Duinkerken besloot zijn beken
de gedicht Voorbijgang met de regels:
„Het wezen der dingen is vlucht.
Het wezen der ziel is verdriet".
Prof. Asselbergs eindigt met het aan
halen van de dichter Schaepman, aan
wie hij zijn schok der herkenning be
leefde. De slotsom geldt wel schrijver
en beschrevene: „Bij al zijn populariteit
keek hij te ver vooruit om in zijn ziel
niet eenzaam te zijn" (p. 323). Men her
kent de toonaard van Anton van Duin
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kerken in de weemoedige regels van
Schaepman, waarmee Prof. Asselbergs
zijn laatste boek besloot:
„Van al den luister,
Die eens me omving,
Zijt gij gebleven,
Herinnering!
Des morgens glorie
Brengt Gij weer mee,
Gij, onzer blindheid
Antigoné!"
F. van Tartwijk

Studenten van eergisteren
Zijn de spraak- en oproermakende stu
denten van vandaag werkelijk, zoals zij
menen, hun tijd vooruit of begrijpen zij
de problemen van de toekomst helemaal
niet en lopen zij eigenlijk achter? Aan
deze vraag wijdt de Spaanse filosoof
Salvador de Madariaga in de Neue Züricher Zeitung enkele beschouwingen.
D e Madariaga bewondert de studenten
in Praag om de moed waarmee zij zich
voor de vrijheid van hun volk tegen de
Russische bezetters te weer stellen. Voor
de houding echter van de studenten in
de rest van Europa heeft hij weinig
waardering. Men zou van hen mogen
verwachten, dat zij als intellectuelen-inwording hun houding oordeelkundig
zouden bepalen; in werkelijkheid laten
zij zich door een minderheid op sleep
touw nemen en hun oordeel bepalen
door leuzen, waarvan zij de holheid
eigenlijk moesten doorzien. Het is toch
te dwaas om los te lopen, dat zij nog
over de 'kapitalistische uitbuiting van de
arbeiders' praten terwijl de arbeiders
zelf in hun eigen land daar al lang heel
anders over denken.
Beseffen deze studenten wel wat zij zijn.
Een arbeider is een arbeider en een ban
kier is een bankier. Maar wat is een
student? Een halfprodukt. Hij moet nog
wat worden. Hij moet met name iemand
worden die zijn kracht ontleent aan het
verstandelijk argument. Wanneer de
studenten van vandaag hun toevlucht
nemen tot geweld, plegen zij verraad
aan hun roeping — vooral wanneer zij
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dit geweld gebruiken om universitaire
'hervormingen' af te dwingen, die in
feite niets meer betekenen dan een financieel probleem, dat naar alle waarschijnlijkheid veel efficiënter kon worden opgelost met een goed georganiseerd congres van studenten en prof essoren samen. De Madariaga noemt het eenvoudig belachelijk om in de ruïneuze
mei-opstand van de Parijse studenten
iets anders te willen zien dan een catastrofale denkfout.
Medezeggenschap van de studenten in
de Universiteit? Het idee is niet nieuw,
de studenten van Salamanca hadden zo
iets al in de 15de eeuw, maar bepaald
gunstige ervaringen heeft dat systeem
niet afgeworpen. Een dergelijke medezeggenschap is heel iets anders dan de
medezeggenschap der arbeiders in het
bedrijf. Een vergelijking daarmee zou
alleen opgaan wanneer men met de medezeggenschap der arbeiders bedoelde,
dat de leerlingen het in de fabriek voor
het zeggen kregen.
De studenten onderkennen de grote
problemen van het universitair onderwijs niet. Met name niet het probleem,
dat de Staat, door de inschrijving aan
de universiteit voor iedereen mogelijk
en gemakkelijk te maken, door de academische studie van een leien dakje te
laten lopen, ten eerste wel handige jongens maar geen karakters kweekt en ten
tweede de intelligentie aan de andere
maatschappelijke groepen onttrekt.
Wanneer de studenten praten over klassenstrijd halen zij oude koeien uit de
sloot en verwarren zij klassenstrijd met
klassen-spanning. Zij zien niet dat dergelijke spanningen in een organische
maatschappij even noodzakelijk zijn als
de bloeddruk in het menselijk organisme.
De Praagse studenten, die tegen de
tanks van de vijand vechten, zijn de
mannen van de toekomst; de Parijse
studenten, die met oude, afgedankte
leuzen de eigen politie te lijf gaan, zijn
mannen van eergisteren.

Studenten van overmorgen
In de gedachtengang van het theoretisch
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communisme is de communistische partij de avant-garde van de revolutie. Zo
zou het ook volgens Jean-Paul Sartre,
nog steeds officieel communist, aangesloten bij de partij, moeten zijn. Maar
zo is het niet. Bij de mei-opstand in
Parijs heeft de communistische partij
geen vinger uitgestoken naar de leiding.
Integendeel: zij ging er naderhand trots
op de burgeroorlog te hebben verhinderd. Jean-Paul Sartre heeft daar, blijkens een vraaggesprek in Der Spiegel,
geen goed woord voor. De communistische partij heeft volgens hem in die
mei-opstand verstek laten gaan, omdat
zij het niet aandurfde de macht over te
nemen. En zij durfde de macht niet
overnemen omdat zij niet wist wat zij
ermee moest beginnen. Zij durfde de
noodzaak van een anti-kapitalistische
revolutie niet onder de ogen te zien.
Van een revolutie die radicaal een eind
maakt aan het systeem van winst maken
ten koste van de werkelijke producenten: de arbeiders.
De studenten hebben de avant-gardistische taak van de communistische partij
overgenomen. Dat zij ook de macht
konden overnemen was natuurlijk een
illusie. Daarvoor zijn de 700.000 studenten van Frankrijk te gering in aantal.
Tot een werkelijke revolutie kan het pas
komen, wanneer 'de producenten' — de
arbeiders — hun schouders eronder zetten. Zij kunnen het produktie-apparaat
stopzetten als „hun machtige arm dat
wil". Zonder hen gaat het niet.
Welnu: enkele miljoenen arbeiders hebben zich in die mei-dagen achter de studenten geschaard. Aarzelend weliswaar,
te laat en te kort, maar het begin was
er. Een begin van contact vooral. De
studenten praatten met de arbeiders op
het Champ de Mars. Niet, dat dit praten veel uithaalde. Studenten en arbeiders spreken nu eenmaal niet dezelfde
taal. Zij kunnen elkaar veel beter vinden in één zelfde actie.
De communistische partijleden echter
waren bang voor die contacten. Dat zijn
zij altijd geweest. Zij hebben cellen gevormd onder de studenten evengoed als
onder de arbeiders, maar nooit cellen
waarin studenten en arbeiders elkaar
ontmoetten.
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De studenten zijn degenen geweest die
de noodzaak van een gewelddadige re
volutie zagen. Zij kwamen tot de erken
ning, dat zij niet dan ten koste van
enorme inspanningen de top van de
kapitalistische samenleving konden be
reiken en dat zij aan die top dan nóg de
slaven van het systeem zouden zijn.
Zij hebben de weg gebaand naar een
revolutie. Hun contacten met de arbei
ders zetten zij voort. Binnen tien jaren
is er van al de 'linkse' politieke leiders
van vandaag, die met elkaar het poli
tieke beeld van Frankrijk tot een akelig
vertrokken karikatuur maken van het
werkelijk sociale beeld der Franse sa
menleving en die met elkaar De Gaulle
andermaal de macht hebben toege
speeld, niets en niemand meer over.
Dank zij het revolutionair elan van de
studenten.
Zij zijn de mensen van overmorgen!

Frustraties
in de ontwikkelingshulp
Met wat voor frustraties met name het
opvoedingswerk in de onderontwikkelde
gebieden rekening moet houden, blijkt
uit enkele mededelingen, die een der
vooraanstaande figuren uit de weten
schappelijke uitgeverij in Amerika, Datus C. Smith Jr., publiceert in de Ameri
kaanse Foreign Affairs.
In dit opvoedingswerk speelt uiteraard
het boek een belangrijke rol en het
spreekt haast vanzelf, dat onderontwik
kelde landen ernaar streven de produktie van boeken, met name van eenvou
dige school- en leerboeken, in eigen
hand te houden. Aan de andere kant
echter zoeken deze landen naarstig naar
middelen om hun financiële onafhanke
lijkheid te versterken. Zij heffen alle
maal invoerrechten, zoveel als zij kun
nen. Alleen niet op boeken, want boe
ken genieten nu eenmaal internationaal
vrijheid van invoerrechten en het zou
de ontwikkelingslanden een stempel van
culturele minderwaardigheid opdrukken
wanneer zij van die internationale over
eenkomst afweken.
Maar wat is het gevolg? Dat boeken
van buiten vrij mogen binnenkomen,

maar dat inheemse drukkers en uitge
vers zware invoerrechten moeten beta
len op onbedrukt papier. Smith ving
een uitlating op van een bankier in het
Midden-Oosten: „Als een uitgever een
ton papier in voorraad heeft, ben ik
graag bereid dit als een betrouwbaar
onderpand te beschouwen voor een
lening. Maar als hij met alle geweld dat
papier wil bederven door het te bedruk
ken dan is het voor mij geen piaster
meer waard". Diezelfde situatie heeft
ertoe geleid, dat een man als Abdoulaye
Diop, de uitgever van de Présence
Africaine en een der vurigste pleitbezor
gers voor de eigen Afrikaanse boekproduktie, zijn hoofdkwartier in Parijs
heeft gevestigd. Daarin speelt ook de
omstandigheid mee, dat de Afrikaanse
landen elkaar de vorming van een cul
tureel centrum als een uitgeverij nu
eenmaal is, niet gunnen. Dakar koopt
geen boek dat in Abidjan is uitgegeven
en omgekeerd. Wel een boek uit Parijs.
Ditzelfde geldt voor Londen.
De conservatieve Minister-President Harold Macmillan van Engeland heeft na
zijn aftreden en tussen zijn safari-toch
ten door de relaties van zijn uitgevers
bedrijf in Afrika ter hand genomen en
tot stomme verbazing van zijn partij
genoten en grote ergernis van zijn socia
listisch getinte concurrenten, contracten
afgesloten met tal van staatsuitgeverijen
in dit werelddeel: contracten die het
huis Macmillan evenzoveel nagenoeg
volledige monopolies voor school- en
leerboeken in Afrika opleverden. De
Tory Macmillan heeft met andere woor
den van de staatssocialistische tenden
sen in de nieuwe Afrikaanse staten meer
geprofiteerd dan enige socialist of enige
Afrikaan.

Intensieve

hart-bewaking

De cardioloog Prof. Dr. Bernard Lown,
verbonden aan de Harvard universiteit,
constateerde, dat in Amerika per jaar
ongeveer 600.000 mensen sterven aan
een hart-attack. Indien iemand niet op
genomen wordt in een ziekenhuis dat
hierop speciaal is ingesteld, heeft hij
geen betere overlevingskansen dan ie-
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mand die dit een dertig jaren geleden
overkwam. Karakteristiek immers voor
een aandoening aan de kransslagader is
de plotse dood. In meer dan 80% van
de gevallen treedt de dood reeds 24 uur
na de eerste storing op. Anatomisch
blijkt bij vele slachtoffers de hartspier
niet of nauwelijks beschadigd. Welk me
chanisme ligt aan deze plotse dood ten
grondslag?
Naar men thans aanneemt is de voor
naamste oorzaak primair, dat de krans
slagader vernauwd is door arterosclerosis, d.w.z., dat cholesterol en andere vet
ten zich aan de binnenkant van de wand
hebben afgezet. De vernauwing kan zo
ver gaan, dat de bloedtoevoer onvol
doende wordt om een deel van de hart
spier te voorzien van voedsel. Vaak kan
men nu constateren, dat een dergelijk
beschadigd hart grillig en onregelmatig
begint te kloppen, wat kan leiden tot de
gevreesde toestand, dat het hart begint
te 'fladderen'. Het hart electrocuteert
zichzelf door een excessief hoge elek
trische activiteit, waardoor de kamers
ongecoördineerd samentrekken. Een di
recte ingreep is noodzakelijk. Een uitstel
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van drie minuten vermindert de over
levingskansen tot slechts 10%.
Het is nu al gebleken met behulp van
elektrocardiogrammen, dat het kamerfladderen zich van tevoren al aankon
digde bij patiënten met een vernauwing
van de kransslagaders doordat steeds
meer extra samentrekkingen van de ka
mers zich gingen voordoen. Vanaf dat
moment besloot toen Lown om in zijn
ziekenhuis een bepaald gedeelte in te
richten voor deze patiënten. Voortdu
rend worden zij elektronisch bewaakt
en op de oscilloscopen in de controleka
mer is steeds hun hartactiviteit af te le
zen. Indien bij deze patiënten het hart
ritme verstoord wordt door extra sa
mentrekkingen van de kamers, kan
direct lidocaine toegediend worden. De
ze stof onderdrukt de extra kamercon
tracties en verhindert daardoor bij deze
patiënten preventief de mogelijkheid
van kamerfladderen.
Deze speciale centra ter bewaking van
patiënten met ernstige arterosclerosis
zouden per jaar, volgens de berekening
van Lown, 60.000 levens sparen.
(Scientific American, juli 1968).

Boekbespreking

THEOLOGIE

Lesslie Newbigin

Godsdienst in een geseculariseerde
wereld
Aula, Spectrum, Utrecht /Antwerpen, 1968,
160 pp.
Het hier geboden christelijk antwoord op
het uitdagende feit van de secularisatie is in
de drie hoofdstellingen die worden uitgewerkt, moedig en tevens overtuigend: seculiere beleving van het christendom is alleen
denkbaar en mogelijk op basis van het geloof in God, die heel de mensheid en alle
mensen tot het heil roept, die in onze menselijke geschiedenis zijn aanwezigheid en zijn
heilshandelen zichtbaar maakt (waarin de
geschiedenis die wij mensen zelf maken, in
werkelijke zin de geschiedenis van Gods
heilshandelen aan ons mensen wordt), en die
zich daarin openbaart als 'de Andere' door
wie de mens wordt aangesproken en op wie
hij in heel zijn bestaan antwoord moet zijn.
Hoewel de uitwerking principieel positief
gericht is, distantieert schr. zich duidelijk
van andere gegeven „antwoorden op de
secularisatie" (met name die van R. Bultmann, J. A. T. Robinson en P. van Buren).
Hij doet dit zeer bekwaam. Een belangrijk
boekje over deze kwestie, dat bovendien
goed leesbaar is.
S. Trooster
Prof. dr. H. van der Linde, e.a.

Geloof bij kenterend getij
Peilingen in een seculariserend
Christendom
Romen & Zonen, Roermond - Maaseik,
1967, 144 pp., ƒ 19,75.
Opgedragen aan prof. dr. W. H. van de Pol
bij diens 70e verjaardag, tevens zijn vertrek

van de Nijmeegse universiteit, is deze bundel opstellen een poging om op verschillende hedendaagse vragen, die van de Pol in
zijn jongste boek (Het einde van het con~
ventionele Christendom) min of meer rechtstreeks aan de orde stelde, dieper in te
gaan. Het is een waardevolle feestgave geworden, waarvoor aan de samenstellers èn
aan de schrijvers onze oprechte dank.
Om althans enige van de twintig bijdragen
te vernoemen — een keuze die natuurlijk
subjectief gekleurd is —: het meeste hebben wij gehad, zowel vanwege de thematiek
als vanwege de wijze van behandeling, aan
Bakker's profetische beschouwing over vergeestelijking, veralgemening en verpersoonlijking van het heil; aan Schillebeeckx' hermeneutische beginselen; aan H. M. M.
Fortmann's poging tot psychologie der ontmythologisering ; aan Schoonenberg's christologisch-trinitaire belijdenis; aan Lescrauwaet's reflectie over liturgie en hedendaags
levensbesef; aan Willems' uiteenzetting
over Christendom metterdaad en Christendom als duiding van het bestaan.
Maar ook de overige opstellen zijn zonder
uitzondering het lezen en overdenken
waard. Zodat wij dit mooie boek aan alle
theologisch geïnteresseerden van harte kunnen aanbevelen.
F. Malmberg
Leslie Dewart

The Future of Belief
Burns & Oates, London, 1967, 223 pp.,
30/-.
Leslie Dewart

De toekomst van ons geloof
Ambo, Utrecht, 1968, 236 pp., ƒ 12,50.
In een inleidend hoofdstuk wordt de bedoeling van deze studie duidelijk gemaakt: geloof en bestaanservaring van de hedendaagse mens verzoenen op basis van een 'onthellenisering' van het christelijk dogma; geconcentreerd vooral op het christelijk Gods-
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begrip. De wijze waarop dit dan verder gebeurt, heeft mij heel wat hoofdbrekens gekost. Zo zelfs, dat ik mijn tekort aan begrijpen heb afgewenteld op onvermogen de
originele tekst te lezen, en daarom de Nederlandse bewerking heb afgewacht. Grotendeels vergeefs, helaas. En werkelijk niet
omdat deze Nederlandse vertaling niet behoorlijk zou zijn. Goed, er staan enige
mooie passages in dit boek: een boeiend
hoofdstuk (2) over geloven in ongeloof;
een uitstekende samenvatting van de visie
van K. Rahner (maar die is weer sterk geïnspireerd door K. Barth) op het mysterie
van Gods drieëne bestaan (pp. 131 -145).
Maar daarmee is het dan wel gebeurd. Verder zit de auteur alsmaar in zichzelf en
voor zichzelf uit te filosoferen zonder ook
maar ergens in werkelijke dialoog te treden
met zijn lezer. Des te moeilijker omdat hij
voortdurend in polemiek denkt tegen het
thomistisch-scholastieke denken, dat hij bij
meergenoemde lezer veronderstelt. Voeg
daaraan toe, dat hij dit scholastieke denken
reduceert tot een zó skeletachtig residu, dat
degene die door een groot aantal neo-thomistische duidingen en modern-kritisch onderzoek van de originele teksten is heengegaan, dit nauwelijks kan herkennen — en
men zal kunnen aanvoelen dat lezing van
dit werk geen kinderachtige bezigheid is.
Vooral ook waar de positieve suggesties
voor een hedendaagse theïstische Godsbenadering verre van overtuigen. Of wat
denkt u van een God die men geen 'personality' mag toeschrijven, maar die niettemin 'aanwezigheid', 'welwillendheid' is die
'in persoonlijke relatie tot ons mensen'
staat? En dit dan gezegd van God die geen
'zijn', geen Vezen*, en geen 'bestaan' heeft?
Trouwens, op p. 179 tracht schr. m.i. te bewijzen wat hij veronderstelt: uit de werkelijkheid dat de mens ernaar streeft het eigen
persoon-zijn te overstijgen (want hij verlangt
naar God), wordt afgeleid dat God zeker
geen 'persoon' is. Een moeilijk leesbaar
boek, dat niet helemaal voldoet. Misschien
toch belangrijk omdat het weer eens toont,
hoezeer de christen van heden worstelt met
zijn Godsbenadering.
S. Trooster

Arvid S. Kapelrud

Die Ras-Schamra-Funde und das Alte
Testament
vert. door Friedrich Cornelius, Ernst Reinhardt Verlag, München/Basel, 1967, 91 pp.,
DM. 7.50
Kapelrud heeft een aantal colleges uit 1951
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tot een aardig boekje gebundeld. Jammer
genoeg vermeldt het Vorwort niet, wanneer
hij het geheel nog eens bewerkt heeft. Men
krijgt de indruk, dat dit nog al lang geleden
is. Niet alleen de nieuwe uitgave van Gordon's Ugaritic Textbook (1965) wordt niet
vermeld, maar ook Aistleitner's Ugaritisches
Wörterbuch (1963) was ten tijde van de
bewerking blijkbaar nog niet verschenen. In
het register ontbreekt verder de naam van
Dahood volledig! Het gebied van nieuwe
onderzoekingen dat hij geopend heeft, blijft
onbesproken. Bij de snelle ontwikkelingen
van de ugaritische studies is dit alles wel een
bezwaar. Men kan dus zeggen: een goede
inleiding, maar al tien jaar oud.
W. Beuken

GODSDIENST

Arthur A. Vogel

Het Nieuwe Christelijk Tijdperk
Romen en Zn., Roermond, 1967, 182 pp.,
ƒ 9,75.
De schrijver, na studies aan de Universiteit
van Chicago en aan de Harvard University,
Cambridge Mass., in 1950 gedoctoreerd in
filosofie en theologie, behoort tot de Episcopal Church en heeft door enkele boeken
o.a. Reality, reason and religion, The gift
of grace, The christian person en vele artikelen naam gemaakt. In dit boek The next
christian epoch, vertaald onder bovenstaande titel door Jos Mertens, legt hij een enthousiast, zeer diepgaand, getuigenis af van
zijn visie. In de serie 'Christendom in discussie', waarin schrijvers van onderling zeer
verschillende richtingen een positieve bijdrage willen leveren voor een beter zicht op
het christendom past dit boek uitstekend.
De zeven hoofdstukken geven duidelijk de
richtlijnen van de schrijver aan: 1. Onze
huidige situatie als uitgangspunt; 2. Tegen
God en voor het Evangelie; 3. Kritische
beoordeling van het wereldlijk evangelie; 4.
De moraal en de mens in crisis; 5. De
werkzaamheid van de mens in de wereld;
6. Pleidooi voor God; 7. Godsdienstig
leven. De schrijver aarzelt niet, al te lichtvaardige beschuldigingen tegen traditioneel
christelijke opvattingen vlijmscherp aan de
kaak te stellen. Goedkope sensatiekritiek
gedijt het best bij een min of meer karikaturale voorstelling van het christendom. Een
exclusief horizontalisme bestrijdt hij waarbij
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een uitermate evangelische bekommernis
om de mensen in nood uitdrukkelijk naar
voren treedt. „Het christelijk evangelie
heeft een volledige belangstelling voor de
profane wereld, maar het evangelie kan
alleen een blijde tijding binnen deze wereld
zijn, omdat het evangelie van buiten deze
wereld aan deze wereld een zin geeft" (p.
129). Door het hele werk loopt de gouden
draad van intens geloof; het doet weldadig
aan iemand zo enthousiast te zien opkomen
voor eeuwige waarheden met zulk een diepe
bewondering voor de mysteria fidei.
W. Theunissen
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maken. Het is beslist geschreven vanuit een
Evangelische geraaktheid en daarom wijst
het bij herhaling ook op hoopvolle perspectieven. Het is in vele talen vertaald, wordt
op conferenties vaak besproken en biedt —
kritisch gelezen en veelal positief te waarderen — stof in overvloed voor een praktisch Christendom.
W. Theunissen

Neophytos Edelby
Liturgikon
Verlag Bongers, Recklinghausen, 1967, 1091
pp..

Josef Hromadka

Evangelie voor Atheïsten
Ahbo, Utrecht, 1967, 70 pp., ƒ 4,50.
Dit geschrift, reeds in 1950 verschenen s.t.
Evangelium für Atheïsten is nu vertaald en
van een enthousiast-geschreven inleiding
voorzien door Alb. H. van den Heuvel. De
schrijver, Hromadka, geboren in 1889 en
behorend tot de Tsjechische Broederkerk,
heeft als hoogleraar aan de theologische
faculteit van Johannes Hus te Praag en
door zijn vele publikaties en spreekbeurten
in eigen land en vele andere grote bekendheid gekregen. Hij geldt als theoloog van
de Marxistische revolutie. Al zijn studies
en 'preken' en zijn stuwende activiteiten
binnen 'de Praagse Vredesbeweging' gaan
uit van de geweldige ommekeer die de Russische revolutie van 1917 heeft gebracht en
waardoor een nieuw tijdperk van de geschiedenis der mensheid met felheid naar

voren trad. Op zoek naar echte existentie
bespreekt hij hier de kernkwesties, de perspectieven, de ontmoeting en houdt een vurig pleidooi voor het g e v e n . . . . „hierin
laat de christen de zuiverheid van zijn geloof zien". Bij de gegeven situaties van uiterste differentiaties is hij een vurig voorstander van een levende dialoog tussen
christenen en marxisten vanwege de gezamenlijke mens-gerichtheid. Zich verzettend
tegen het a-religieuze secularisme staat hij
positief tegenover secularisering.... de
Kerken hebben een taak binnen de wereld
. . . . „de hele Bijbel van het oude en nieuwe testament getuigt van de weg van God
naar de mens" (p. 38). Mits goed verstaan
zal de pro-existentie (het aanwezig zijn voor
anderen) het zoutende zout blijken, gestuwd
door Christus die aldoor op weg is naar de
mens en zich solidair naast hem opstelt.
Dat Hromadka zowel voor- als tegenstanders heeft, is ook uit dit geschrift wel op te

In 1960 verscheen in Beiroet Missel byzantin d l'usage des fidèles; in 1962 kwam een
herziene en op vele plaatsen aangevulde
Arabische editie en voor beide uitgaven
bleek zeer grote belangstelling. Hier hebben
wij de Duitse vertaling van de Franse editie
waarbij aanzienlijke verbeteringen verwerkt
zijn. Het Liturgikon — een liturgisch boek
— kan gemakshalve het best weergegeven
worden met m i s s a a l . . . . al zullen de echte
liturgiebewonderaars daaronder veel meer
verstaan. Dit Liturgikon is opgedragen aan
Paus Joannes X X I I I . . . . „dem hervorragenden Förderer der christlichen Einheit
und grossen Freund der Kirchen des Ostens
zum Gedachtnis" en kreeg een enthousiast
voorwoord mee van de inmiddels overleden
Patriarch-Kardinaal Maximos IV. Zeer veel
valt er te prijzen in dit boek; (dat in drie
verschillende uitgaven verkrijgbaar is) gewezen zij slechts op het volgende: a) zowel de
Duitse vertaling (van Joh. Madey) als de
vertaling der gebeden en hymnen uit het
Grieks (door J. Blank) tonen filologische
akribie; b) bijzonder waardevol is de medewerking van de Benediktijn Irenaeus Totzke: in 37 pp. staat in de inleiding nagenoeg
alles wat onmisbaar is voor een eerste kennismaking met het christelijk Oosten. Van
zijn hand zijn ook de toevoegingen der variaties die in de Slavische liturgie voorkomen
en het 'klein liturgisch woordenboek' (pp.
1053 -1074); c) De vele aangehaalde Schriftuurteksten zijn gebaseerd op de Septuagintvertaling, een traditie die in de Byzantijnse
Kerk nimmer is verlaten; d) de 74 kleurenreprodukties, overal in het boek verspreid,
van ikonen uit het beroemd geworden Ikonenmuseum te Recklinghausen, zijn een
prachtige toelichting bij grote feesten en bij
de gedachtenis der Heiligen. Bij de korte
levensbeschrijving van Heiligen zijn hier en
daar wel enkele fouten aan te wijzen en de
Romeinse keizers kregen wel eens een ver-
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keerde levensomlijsting. Maar de kleine
smetjes vallen weg bij het geheel. Het christelijk Oosten en met name de liturgieviering
heeft het Westen onzegbaar veel moois te
bieden. De minnaars kunnen hier terecht.
W. Theunissen

Boekbespreking

FILOSOFIE

Jean Pucelle

Le Contrepoint du Temps
Methodologie de la Liberté
G. J. M. Wentholt

Jongeren vragen naar het geloof, VIII
Een journalistieke verkenning
G-3 Centrale, Ubbergen, z.j., 64 pp., ƒ 1,90.
In het achtste deeltje van de G-3 serie:
Jongeren vragen naar het geloof geeft aalmoezenier Wentholt een overzicht welke onderwerpen op het Studentenconcilie (STUCON) in 1967 te Amsterdam gehouden, aan
bod zijn gekomen. In een inventarisatie probeert hij de rode draad door de vele onderwerpen te ontdekken. In een Bijlage vinden
we een situatieschets van de geloofsbeleving
van de katholieke student van de hand van
G. A. J. ter Heine.
De goed overzichtelijk en duidelijk geschreven gedachten in dit boekje wekken dezelfde indruk als de kerk op 'de gemiddelde
student': 'hoogstens een oude vriend. Maar
missen doe je het niet' (p. 62).
G. Wilkens

Albin Luchini

Les chrétiens croient-ils au livre?
Ed. Ouvrières, Paris, 1967, 207 pp..
Een vulgarisatie van verschillende opiniepeilingen, uitgevoerd in opdracht van de
Franse uitgeversbedrijven, door de groep
Economie et Humanisme, en afgesloten in
1964. Bevat een aantal interessante gegevens
betreffende het godsdienstige boek in
Frankrijk. Zowel het distributieapparaat als
de uiteenlopende verlangens van het gespecialiseerd lezerspubliek worden erin op de
korrel genomen. (Pikant detail: het fameuze schema dertien van Vaticanum II over
de communicatiemiddelen rept met geen
woord over het godsdienstige boek. Gelukkig heeft de pastorale constitutie 'Gaudium
et Spes' in een tussenzin van paragraaf 61
dit verzuim, zij het dan in extremis, weten
goed te maken door toedoen van een van
Luchini's medewerkers). In aanhangsel alle
nuttige schemata en vraagformulieren die
bij de gevoerde enquêtes werden aangewend.
S. De Smet

(Etudes sur la valeur), Nauwelaerts, Leuven, 1967, 347 pp., 300 Fr..
Laten we uitgaan van de idee, dat de tijd
alleen bestaat op het ogenblik van de ontmoetingen, en dat het (abstracte) kader ervan vanuit dit ogenblik ontvouwd wordt,
vooruit naar de toekomst en terug naar het
verleden. Deze idee is zeer geschikt om tot
een inzichtelijke beschrijving te komen van
de wijze waarop de menselijke vrijheid zich
uitoefent binnen het verloop van de gebeurtenissen. Dit verloop neemt de vormen aan
van ritme, melodie, harmonische samenklank en contrapunt. Ten overstaan van
een andere geschiedenis, verloopt de mijne
eerst in onwetendheid, dan in wederzijdse
aantrekking, daarna afwisselend in dialoog,
verwijdering, vernieuwde toenadering. Dit is
een eerste gedachte van Le Contrepoint du
temps en wel de interessantste. In het boek
wordt ze vermengd met een andere waarheid, namelijk dat het mogelijk en noodzakelijk is om een logisch coherente, en zelfs
geformaliseerde theorie uit te werken van
de wijze waarop de menselijke vrijheid zich
in deze ontmoeting realiseert. We moeten
echter zeggen dat de vermenging van deze
interessante en o.i. zeer ware gedachten te
zeer in het stadium gebleven is van een geimproviseerde quatre-mains, om geslaagd te
heten.
M. De Tollenaere

Guy Planty Bonjour

The Categories of Dialectical
Materialism
D. Reidel, Dordrecht, 1967, VI en 184 pp.,
ƒ30.—
Deze, oorspronkelijk in het Frans verschenen
studie over de ontwikkeling van de ontologie
in de Sovjet-unie is met groot begrip voor
het historisch materialisme, hoewel tevens
met gezonde opbouwende kritiek, geschreven. Voor wie zich op de hoogte wil stellen
van de tegenwoordige toestand van de russische filosofie is dit boek een must. Enkele
nieuwere schrijvers zijn niet behandeld.
Schrijver houdt zich ook strikt aan de
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filosofen die zich binnen de USSR zelf bevinden en betrekt andere marxisten, merkwaardiger wijze met uitzondering van
Lefebre, niet in zijn betoog. Het boek is
voorzien van een zeer uitvoerige bibliografie.
C. J. Boschheurne

GESCHIEDENIS

Heinz Höhne

Het zwarte korps onder de doodskop
De geschiedenis van de SS
Vertaling: Dolf Koning, Uitgeverij In Den
Toren, Baarn, 1967, 495 pp., ƒ 17.50.
Dit boek is een vertaling van de studie van
Höhne die oorspronkelijk in afleveringen in
'Der Spiegel' is verschenen. Het is kortweg
voortreffelijk. Ik kan weliswaar niet voldoende oordelen over de betrouwbaarheid
van de gebruikte bronnen en al evenmin
durf ik beweren dat hiermee nu het laatste
woord over de SS gezegd is. Maar ik noem
het^bek voortreffelijk, omdat het bij mijn
weten veruit de beste materiaalverzameling
biedt over SA-SS-SD en het Derde Rijk die
tot nu verschenen is, omdat Höhne erin
slaagt dat materiaal te presenteren in een zo
leesbare vorm dat je de bijna vijfhonderd
bladzijden in één ruk uitleest, en vooral omdat er zoveel boeiende aanknopingspunten
en gegevens voor verdere studie in worden
gegeven.
Höhne schrijft de geschiedenis van de SS.
De ondertitel is juist: niet minder, maar wel
meer. Door de positie en de functie van een
van de voornaamste pijlers van het Derde
Rijk diepgaand te analyseren, legt hij tegelijk
de machtsstructuur van dat Derde Rijk
bloot. Een uitvoerig citaat als voorbeeld
hiervan: op p. 423 beschrijft Höhne het
ontstaan van een steeds wijder wordende
kloof tussen de SS-intelligentsia en de Führer:
„Alleen in de binding aan dit 'Grootste
brein aller tijden' zoals Himmler zijn afgod
noemde, zagen de SS-leiders zin en zaak van
hun orde ( . . . . ) Met de karikatuur van de
ordeloze Weimardemocratie voor ogen,
droomden vele SS-leiders van het utopia
van een nationale orde-staat, geleid door
een geniale, zijn eeuw beheersende Führer,
gedragen door een toplaag van technologen
die onsentimenteel en 'zakelijk' (een van
hun geliefkoosde uitdrukkingen) de eisen

van de staatsleiding verwezenlijkten. De
totalitaire staat was voor hen het enig zaligmakende, daarvan verwachtten ze de veelgeroemde orde en nationale discipline waar
ze al evenzeer naar verlangden als miljoenen
niet-politieke Duitsers. Maar de al te nauwe
omgang met de machtsdragers van het
regime ontnuchterde vele SS-leiders. Ze
merkten weldra dat in de plaats van de democratische partijstrijd niet de uniforme wil
van de Führerdictatuur was gekomen, maar
de competentieheibel van een veelvoud van
nazihiërarchieën die Hitier ter bescherming
van zijn alleenheerschappij alle speelruimte
liet". Alleen tegen het laatste woord heb ik
bezwaar: als er had gestaan 'moest laten'
in plaats van 'liet' zou m.i. de analyse van
de machtsstructuur in het Derde Rijk treffend zijn geweest. Maar het is maar een
klein voorbeeld van Höhne's stijl en van zijn
methode van analyseren op basis van feiten
— hij schijnt er inderdaad lange jaren op
gezeten te hebben.
Ondertussen geeft Höhne ook nog opheldering over vele duistere zaken, met name ook
over historische feiten die niet altijd even
aangenaam zijn om ze te horen. Wie is
schuldig aan de uitmoording van het Tsjechische dorp Lidice, wat gedaan is als represaille voor de gelukte moordaanslag op de
SS-leider Heydrich? Höhne spreekt niet in
termen van schuld of onschuld; hij vermeldt alleen dat de SS-bezettingspolitiek zoals door Heydrich in Tsjechoslowakije bedreven, ertoe dreigde te leiden dat de hele
verzetsbeweging tegen het Duitse regiem zou
verdwijnen: in eerste instantie door een medogenloze jacht op verzetsgroepen, in tweede
instantie door een zeer soepele en zelfs
vooruitstrevende binnenlandse politiek. Dat
was voor de regering in ballingschap in
Londen aanleiding de moordaanslag op Heydrich te beramen en te laten uitvoeren door
twee in Engeland opgeleide en in Tsjechoslowakije geparachuteerde Tsjechen. Is het
waar wat Höhne schrijft: „alleen moord op
de machtige Rijksprotector kon het Duitse
geweld teweegbrengen zonder hetwelk een
Tsjechisch verzet doel- en zinloos was" (p.
427)? Als enige bewijs voert hij een citaat
aan van een Britse labourafgevaardigde (p.
428/429), wat niet wegneemt dat de rdenering op zich sterk is. Er is meer gebeurd in
de tweede wereldoorlog dat niet direct tot
glorie strekt van wie dan ook: van de Duitsers weten we dat al, we beginnen te ontdekken wat er aan de andere kant beraamd
en uitgevoerd is.
Tenslotte is het interessant te vernemen in
welke mate de SS, en zelfs Himmler persoonlijk, betrokken waren bij direct verzet
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tegen Hitier, bij pogingen een regeringswisseling te voltrekken, of om een afzonderlijke
vrede met de geallieerden te sluiten. Ook
daarover is weinig bekend. Voor een zinniger kijk op de meest recente geschiedenis is
dit een van de betere boeken, met name ook
omdat het geen apologetisch geschrift is,
ook al komt het uit Duitse handen. Want
waar we in ieder geval snel van af moeten
komen, is het alsmaar projecteren van ingehamerde vooroordelen op de recente geschiedenis of op het heden — terwijl er al genoeg materiaal voorhanden is om beter te
kunnen weten.
H. W. Tromp
Jochim C, Fest

Das Gesicht des driften Reiches
Profile einer totalitdren Herrschaft
R. Piper & Co Verlag, München, 1964, 513
pp., DM 22.—
Boeken over de nazistaat blijven belangrijk
en worden zelfs belangrijker omdat het fascisme de grootste bedreiging blijft vormen
voor de verdere ontwikkeling en daarmee
voor het bestaan van onze beschaving. Dit
boek geeft in hoofdzaak een aantal karakterschetsen van de belangrijkste leiders van de
Hitlerbeweging, waarbij ook Röhm niet
wordt vergeten. Wij zien hier uit dat al deze
leiders ondanks onderlinge verschillen en ondanks grote rivaliteit één ding gemeen hadden, namelijk hun verachting voor de mens.
Juist uit de begintijd zijn er talrijke uitingen
waaruit blijkt dat deze verachting niet alleen
joden of buitenlanders betrof maar ook duitsers. Het sterkst en duidelijkst is dat ontwikkeld bij Goebbels en Röhm. Naast deze leiders behandelt de schrijver ook nog een
aantal figuren die hij 'het personeel van de
totalitaire heerschappij' noemt waarbij hij de
officieren en intellectuele meelopers behandelt, maar ook figuren als Hess, von Papen,
Rosenberg en Speer.
Duidelijk komt uit dit boek naar voren dat
het nationaal-socialisme aan de macht kon
komen door de steun van mensen die zich
niet konden aanpassen in de moderne produktieverhoudingen.
Het boek is voorzien van een zeer goed
register, uitvoerige noten en een zeer bruikbaar literatuuroverzicht. Op een enkel punt
moet men zich echter afvragen of de schrijver niet enige verhalen te snel heeft geloofd,
zoals dat van de joodse grootvader van
Hitier en de hulp die de latere Führer in het
Weense tehuis voor daklozen van joden
kreeg.
C. J. Boschheurne
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PSYCHOLOGIE

Dr. W. Brouwer en
Prof. Dr. J. H. Dijkhuis

Praten met patiënten
Bijleveld, Utrecht, 1967, 175 pp., ƒ16,90.
Een beschrijving van belangrijke aspecten
in het gesprekscontact tussen arts en patiënt. Mede met behulp van fragmenten uit
gesprekken wordt verhelderd, wat zich in
zulk contact kan voordoen. De auteurs
trachten bij te dragen tot een grotere bewustwording bij de artsen van hetgeen patiënten trachten mee te delen en wat het
effect kan zijn van woorden van de dokter.
In een apart hoofdstuk zijn de problemen
behandeld van de langer durende gesprekscontacten, waarin op voorzichtige wijze
vraagstukken van psychotherapie ter sprake
komen. Ieder hoofdstuk wordt besloten met
een korte, geannoteerde bibliografie. Een
boek dat past bij het sterke verlangen naaf
echt contact tussen mensen.
J. Kijm
R. Denker

Agressie
Vertaald door A. Dijk, Van Ditmar, Amsterdam, 1967, 135 pp..
Na aandacht te hebben geschonken aan de
opvattingen van Kant over het 'ongezellige'
deel der menselijke natuur en van Darwin
over 'the struggle for life' staat de auteur
wat langer stil bij Freuds theorie over de
doodsdrift en bij de aan het onderzoek van
dierlijke gedragingen ontleende ideeën van
Lorenz over agressie, om daarna tot een
slotconclusie te komen met betrekking tot
de toekomst van de mensheid.
De schrijver presenteert deze studie van de
agressie als een onderdeel, een voorbode
van een groter, nog niet afgesloten werk.
Misschien is daarom de verbindende tekst
tussen de citaten uit Kants en Darwins geschriften weinig verhelderend, en zijn om
dezelfde reden de kanttekeningen bij de
theorieën van Freud en Lorenz summier.
Het besluit is vrijblijvend en wordt afgerond
met een onuitgewerkte uitspraak van Mitscherlich over regeling van de intermenselijke verhoudingen op de basis van wederzijdse achting. Het komt er op aan, aldus
Denker, ook de tot dusver niet nauwkeurig
onderzochte vormen van verdringing en afweer van de — te ontmythologiseren —
doodsdrift bloot te leggen en de strijd tegen
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de dan zichtbaar wordende, door mensen
aangedane, vermijdbare ontijdige dood op
te nemen. Deze idealistische conclusie
wordt danig ontkracht door de opmerking
dat de eerste, gemakkelijker begaanbare
weg zou zijn: de strijd tegen de dood opnemen met alle middelen van de moderne
wetenschap en techniek, gevolgd door de
verzuchting: „Misschien ontplooien de
menslievende krachten zich daarna geheel
van zelf".
Er staan ettelijke belangwekkende dingen in
dit boek.
Willen deze kernachtigheden echter een bijdrage leveren in de door het Polemologisch
Instituut (van Prof. Röling) gestimuleerde
discussie over oorlog en vrede, dan kan
beter gewacht worden tot dat Rolf Denker
zijn grote boek klaar heeft waarin een en
ander verder en evenwichtiger zal zijn doordacht en geëxpliciteerd.
J. J. C. Marlet
Prof. Dr. P. C. Kuiper

Aanpassing in theorie en praktijk
Bijleveld, Utrecht, 1967, 239 pp., ƒ 22,50.
Bundel van 17 opstellen, waarin o.a. de
nadelige gevolgen van verkeerde gewetensvorming en de noodzaak om mogelijkheden
tot preventie van neurotische stoornissen te
zoeken en te benutten onder de aandacht
worden gebracht. Veel van deze artikelen
zijn geschreven voor medici, maar ook anderen die in aanraking komen met psychisch gestoorden of die, b.v. door hun
invloed op de opvoeding, tot preventie
kunnen bijdragen, zullen er met vrucht kennis van nemen.

J. Kijm

Ulrich Beer

Verborgen mede-opvoeders van de
jeugd
H. Nelissen, Bilthoven, z.j., tweede herziene
en uitgebreide druk, 151 pp., ƒ6,90.
De schrijver, docent aan een pedagogisch
instituut kwam tijdens zijn opvoedkundige
taak te staan tegenover de 'benauwende'
macht van de invloed van niet minder dan:
'de boulevardbladen, de geïllustreerde weekbladen, de stripverhalen, film en televisie,
radio en grammofoonplaten, prikkel- en
kitsch lectuur en narcotica'. De bezorgdheid over de opvoeding van de jeugd en
daarmee over de toekomst van de mensen
legde hij neer in een aantal hoofdstukken
getiteld van 'de mitrailleur van de beschaving' tot 'de afweer'. De poging om de
toenemende invloed van de collectieve
machten op de opvoeding te beschrijven, de
opvoeders hierop te wijzen en er een kritische ontleding van te geven, blijft, juist
omdat in een kort bestek teveel te ongenuanceerd en te negatief wordt aangeroerd,
ontoereikend.
De in deze Nederlandse vertaling bijgevoegde besprekingen van het boek alsmede een
verzameling van opstellen van middelbareschoolleerlingen over de invloed van de
communicatiemiddelen accentueren de ontoereikendheid van het boek nog eens. We
hopen dat de pedagogische gedachten, zoals ze in dit boek naar voren komen, ook
in Duitsland, 'waar nergens ter wereld geest
en techniek, waarden en werkelijkheden zo
zonder verband tegenover elkaar staan' (p.
7) verborgen medeopvoeders van de jeugd
mogen blijven.
G. Wilkens

Prof. Dr. S. Wiegersma

Psychologie van beroep en
beroepskeuze

SOCIOLOGIE

Wolters, Groningen, 1967, 297 pp., ƒ 16,90.
Herziene en uitgebreide editie van een werk
dat eerder als pocket verscheen. Gedetailleerd behandelt de auteur de aspecten waarnaar beroepen onderscheiden kunnen worden, de geschiktheidseisen, de factoren die
van invloed zijn op beroepskeuze, het beroepskeuzeproces en de hulp die daarbij
geboden kan worden. Men krijgt een breed
overzicht van de problemen en van de onderzoekingen die op dit terrein zijn verricht.
Het boek is zo geschreven dat het ook voor
hen die niet speciaal zijn ingewijd in deze
problematiek, toegankelijk is.
J. Kijm

L. Laeyendecker

Religie en conflict
De zogenaamde secten in sociologisch
perspectief
J. A. Boom en Zoon, Meppel, 1967 XIV +
356 pp., ƒ 17,50.
Deze bespreking komt als mosterd na de
maaltijd, nadat onmiddellijk na verschijning
zelfs in de dagbladpers al uitvoerige aandacht aan de dissertatie van de Amsterdamse socioloog Laeyendekker was gewijd. Die
aandacht kon wel eens een aanduiding zijn
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voor het maatschappelijk belang van Layendekkers onderzoek.
Het is een empirische sociologische studie,
wat betekent dat een probleemstelling getoetst wordt aan feitelijk materiaal. In dit
geval heeft Laeyendekker daartoe geen
eigen onderzoek ondernomen, maar geput
uit andere onderzoekingen (een zg. 'secundaire analyse'), een procedure die naar mijn
smaak nog lang niet voldoende gebruikt
wordt. Veel materiaal wordt in empirisch
onderzoek opgehoopt, en slechts een klein
percentage van de verkregen informatie
wordt daarna gebruikt. Secundaire analyse,
het uitputten van materiaalverzamelingen in
allerlei richtingen, zou ook voor de methodologie van de sociale wetenschappen wel
eens verrijkend kunnen werken, en er met
name toe kunnen leiden dat primaire onderzoekingen breder, diepgaander en veelomvattender worden opgezet. Je zou wensen
dat af en toe eens veel, goed en grondig
materiaal werd verzameld, in plaats van dat
er allerlei pilotstudies met korte vragenlijsten en weinig respondenten worden ondernomen. Maar dat terzijde. Laeyendekker
heeft zich in zijn probleemstelling enkele
maatschappelijke relevante vragen opgeworpen. Is er een onderscheid tussen kerk en
secte? Hoe ontstaan 'secten', 'kerken', ofwel (samenvattend) 'religieuze groeperingen'? Zijn uitkomsten wijzen in de richting
van een conflicttheorie als verklaring voor
het ontstaan van 'religieuze groeperingen'
(het pejoratieve woordgebruik dat een negatieve betekenis hecht aan de 'secte' en 'kerken' positief waardeert, blijkt dan al achterhaald, beide moeten worden gerekend tot
eenzelfde categorie, die Laeyendekker dan
het etiket 'religieuze groepering' geeft).
Kerken en secten ontstaan uit sociale conflicten, en die conflicten op hun beurt komen voort uit wat in het vakjargon 'relative
deprivation' heet: het gevoel, ten opzichte
van anderen ('relative') iets tekort te komen
('deprivation'). Laeyendekker onderscheidt
drie vormen van deprivatie: in de sociaal
economische sfeer, in de sociaal psychologische sfeer en in de culturele. Leden van
kerkgenootschappen, kerken en secten kunnen gecategoriseerd worden in een van deze
drie — of meerdere — lagen. Op deze manier worden deze geledingen van deprivatie
tot verklaringen van het lidmaatschap van
religieuze groeperingen. Laeyendekker besluit daaruit dat de toestand van relatieve
deprivatie op welk gebied dan ook gecompenseerd kan worden door de godsdienst,
die dan gebruikt wordt voor een zingeving
aan het leven die het naar de perceptie van
de betrokkenen elders niet meer kan vinden. Deze toestand wordt kenbaar door de

impliciete maar vaak ook expliciete protesten conflictsituatie vanuit de religieuze groepering, het zich afzetten tegen wat zij als
de oorzaken van hun deprivatietoestand beschouwen. Dat betekent dat religieuze groeperingen een factor kunnen worden in het
proces van sociale verandering, in het herinterpreteren van waardesystemen, en zelfs
tot een soort revolutie kunnen leiden —
wie even over verschillende godsdiensten en
hun geschiedenis nadenkt zal daar niet van
staan te kijken. Jezus was een revolutionair,
niets meer en niets minder. En — om even
een sprong te maken — in het tweede deel
van het bij Ambo verschenen Keerpunt-pleidooi voor een revolutie, vermeldt de auteur,
de theoloog Richard Shaull, hoe in een
studie van Walzer, hoogleraar in Princeton,
het puritanisme wordt beschreven als een
politieke beweging die uiterst radicaal moet
worden genoemd (aldaar, pp. 242). Tenslotte wijdt Laeyendekker nog een beschouwing
aan de functie van het conflict. Hij stelt dat
conflicten (1) onvermijdelijk en (2) zinvol
zijn, een opvatting die deze recensent deelt,
maar minder op grond van voldoende empirisch onderzoek dan wel op basis van intuïtieve vermoedens en empirische aanwijzingen in die richting — wat ook Laeyendekkers fundering wel zal zijn geweest, en
welke conclusies dan ook niet als apodictisch moeten worden opgevat. Helemaal aan
het eind van zijn boek formuleert de auteur
voorzichtig enkele voorwaarden voor de regulering van conflicten. Een voortreffelijke
studie.
H. W. Tromp
.5. C. Derksen

Hoe leren we de vrede?
Wolters, Groningen, 1967, 140 pp., ƒ7,90.
Derksen geeft in dit boekje een welsprekend pleidooi voor een meer bewuste opvoeding tot vrede. Het is niet een boekje
om voor verdere recensie beknopt weer te
geven; het is al beknopt genoeg en je zou
hoogstens kunnen zeggen dat het maar gelezen moet worden in plaats van de recensie. Nu ik het toch moet recenseren zou ik
twee opmerkingen willen maken: in de
eerste plaats vind ik erg belangrijk dat
Derksen achter de kern van zijn betoog ook
enkele suggesties heeft gedaan in de vorm
van aan te bevelen boeken en films, en zelfs
een leerprogramma 'International Understanding' heeft opgesteld. Dat vraagt niet
alleen om uitvoering, navolging en uitbreiding, het roept ook onmiddellijk de vraag
op hoe gerealiseerd kan worden wat Derksen oorspronkelijk in een GiVfa-artikel en nu
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in dit boekje voor ogen staat. De tweede
opmerking: eigenlijk weten we nog maar
weinig over hoe meningen, opvattingen en
houdingen die van belang zijn voor internationaal-politiek gedrag, gevormd worden.
Er is niet veel onderzocht, en we kunnen er
niet zonder meer zeker van zijn dat het
alléén ligt aan wat er onderwezen wordt.
Ik heb de indruk dat de waarde-oriëntaties
die in en door de gehele cultuur worden
doorgegeven (socialisatie-proces) aan een to
tale herinterpretatie toe zijn, dat m.a.w.
ander en beter onderwijs op onderwijsin
richtingen niet direct tot het beoogde effect
zal leiden, maar wellicht veel leerlingen
grote spijsverteringsmoeilijkheden zal bezor
gen, met name wanneer de waarde-oriënta
ties doorgegeven door b.v. kerken ('de
rechtvaardige oorlog') in strijd blijken te
zijn met de waarde-oriëntaties doorgegeven
of bewust aangeleerd in een ander onderwijspatroon ('oorlog is onmenselijk'). We
staan nog maar aan het begin van een ver
der onderzoek in deze richting.
Maar het boekje van Derksen moet wel
gelezen worden.
H. W. Tromp
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zonderste krachtlijnen voor een creatief
modern gezinsbeleid te schetsen. In heel de
bundel wordt het gezin benaderd als een
uiterst dynamisch gegeven, dat onophoude
lijk groeit, verandert en beweegt. Zonder
angst voor de hieruit volgende onzekerheid
wordt eerlijk en durvend vooruitgekeken
naar aanpassing en hervorming. Rekening
houdend met de industrialisatie, de verste
delijking en de socialisatie, wordt gezocht
naar de nieuwe noden en wezenstrekken
van het gezin van morgen, zowel op het
plan van ideologische bezieling als in het
concrete sociale beleid. Men zoeke er geen
pasklare, definitieve antwoorden in, maar
degelijke stof tot verantwoord nadenken.
J. Crick

Georges Gurvitch

Handboek van de Sociologie, I en II
Aula, Utrecht/Antwerpen,
pp..

1968, 415/440

De uitgeversmaatschappij Spectrum heeft
het aangedurfd om de Traité de Sociologie
van Georges Gurvitch en een aantal mede
werkers in een 4-tal Aula delen te publice
ren. Dezer dagen kwamen de eerste twee
Vragen omtrent het Gezin
van
de pers, bevattende een complete socio
Teksten van de 42e Vlaamse sociale Week.
A.C.W., Brussel 4, 1967, 204 pp., 100 Fr. logische theorie van Gurvitch, bijdragen
over sociologie en psychologie van Bastide,
van Braudel over geschiedenis en sociale
Op de 42e Vlaamse sociale Week werd het
wetenschappen en voorts overzichten van
resultaat van een bezinning over het gezin,
de geografische sociologie, sociale demogra
gehouden in honderden gespreksgroepen der
fie, stadssociologie, agrarische sociologie,
basisafdelingen van het A.C.W., geconfron
sociologie van de ontwikkelingslanden (Bateerd met de persoonlijke kijk van referen
landier), economische sociologie (vnl. van
ten, die wetenschappelijk de nieuwe opvat
J. Lhomme) en industriële sociologie (G.
tingen en perspectieven inzake het moderne
Friedmann).
gezinsleven presenteerden. In de uitgewerk
Genoemde schrijvers zetten onder leiding
te teksten van deze referaten wordt de
van Gurvitch de sociologie ruimer op dan
weerslag ontleed van het veranderend mens
in de Angelsaksische landen de gewoonte
en wereldbeeld op verschillende aspecten
is. Tot nu toe waren deze inzichten slechts
van het gezin zoals de man-vrouw verhou
via Ponsioen en Hoefnagels tot Nederland
ding, de specifieke gezinsopdrachten, de
doorgedrongen. Nu is rechtstreekse kennis
pedagogie en de gezinsvorming. Referenten
name mogelijk. De vertaling werkt zelfs
zijn Prof. Dr. J. Ghoos, F. Smets, J. Tim voor hen die het Frans redelijk machtig zijn
mermans, A. Mattheeuws en B. Drees.
gunstig op hun perceptie van wat de Fran
Meer technische en juridische vragen, zoals
sen sinds Durkheim, Mauss en Halbwachs
het inkomens- en verbruiksbeleid van het
bedoelen. De ruimere opzet vindt zijn oor
arbeidersgezin en het statuut van de ge
sprong in een meer totaal verstaan en ver
huwde vrouw, worden behandeld door H.
klaren van de werkelijkheid. Daarbij gaat
Detremmerie, J. L. Dehaene, Prof. Dr. V.
het niet om een of andere vorm van vaag
Van Rompuy en N. Staels-Dompas. Hier
encyclopedisme, maar om het vatten van de
aan werden 13 bijlagen met aan het N.I.S.
altijd bewegende sociale werkelijkheid. In
ontleende statistische tabellen over het ge
die zin is de Franse sociologie dynamischer
zinsinkomen en -verbruik toegevoegd. In
en mobieler dan wij wel eens vermoeden.
een laatste hoofdstuk poogt voorzitter W.
Gurvitch, Braudel en Bastide komen op de
D'Havé de referaten en de gegevens der ge- ze manier — met lichte variaties — tot het
spreksavonden samen te vatten en de bij
duiden van progressieve en retarderende
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tendenties in de maatschappij, waarbij de
tijd binnen hun benaderingswijze een grote
rol vervult. Op die wijze raakt de sociologie
aan de centrale vraagstukken van de menselijke geest, die zich uitstrekt, opwerpt en
verschuilt in wat we de tijd noemen.
Natuurlijk stelt een dergelijke benadering
eisen aan de lezer. Wellicht kan men het
beste met Balandier, Friedmann, Braudel
en Bastide beginnen om daarna Gurvitch
zelf te beluisteren. Bij deze laatste moet
men beseffen dat zijn unieke kennis — zowel historisch, analytisch als dialectisch —
van de maatschappelijke werkelijkheid niet
altijd gemakkelijk over de drempel komt.
Levensgroot blijft de vraag in hoeverre deze
sociologie in zijn volledige uitgestrektheid
hanteerbaar is. Mij zelf komt ze op sommige punten als te ludisch en literair voor.
Gurvitch heeft niet altijd de relatieve betekenis van het functioneel-analytische denken weten te taxeren. Het komt mij voor
dat het voor velen — ergens werkzaam in
de maatschappij — nuttig kan zijn regelmatig stukken te lezen uit deze Traité de
Sociologie. Als een soort reflectie op wat zij
doen, waarom zij dat doen en met welke
theoretische vooronderstellingen. Aan de
hand van persoonlijke ervaringen komt men
dan tot kritische verwerking van eigen sociologisch functioneren. Daarvoor bieden
deze bundels vele waardevolle aanzetten.
Th. de Jong

Prof. Dr. H. Thierry

Organisatie en Leiding

waarvoor hij geschreven is: een inleiding te
zijn, meer extensief dan intensief, op de wetenschap van organisatie en leiding.
Voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn
en die zich niet laten afschrikken door de
hoekige stijl in de trant van een uittreksel,
zal het van nut kunnen zijn.
G. Wilkens

ECONOMIE

J. Kuczynski

Het ontstaan van de arbeidersklasse
Vertaling door J. Bouwmeester-Fortuin van
Das Entstehen der Arbeiterklasse, Wereldacademie. W. de Haan/J. M. Meulenhoff,
Hilversum, z.j., 255 pp., ƒ 9.50.
De auteur beweegt zich op een terrein dat
hem bij uitstek vertrouwd is en geeft er een
boeiende verkenning van. Hij begint met een
uiteenzetting van de algemene kenmerken
van de ontwikkeling van de produktiefactor
arbeid in de laatste eeuwen en vervolgt met
een afzonderlijke beschrijving voor Engeland, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde
Staten.
Het werd een aardig geïllustreerd en goed
gedocumenteerd verhaal dat op verantwoorde wijze in het Nederlands is vertaald.
J. J. Meltzer

Tweede geheel herziene druk, H. Stenfert
Kroese, Leiden, 1968, 216 pp., ƒ 15.—

Philippe de Woot
In deze tweede geheel herziene, vooral in de
zin van aangevulde, uitgave van deze inleiding tot de traditionele theorie en de moderne systeem- en procesbenadering (waarvan de eerste druk besproken werd in Streven, aug.-sept. 1967, p. 1150) zien we een
uitgebreidere en aan de huidige stand van
de organisatie-wetenschappen aangepaste behandeling van de betekenis van de arbeidsbeloning als instrument van de leiding alsmede in een aparte paragraaf de behandeling van de vraag in hoeverre loonstelsels
een prikkel tot hogere prestaties vormen.
De grootste verandering en uitbreiding onderging deze uitgave bij de behandeling van
de systeem- en procesbenadering, waar naast
de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten
vooral aan het tijdsaspect uitvoerig aandacht
wordt besteed.
De aangebrachte veranderingen maken deze
uitgave nog meer geschikt voor het doel

Pour une Doctrine de VEntreprise
Editions du Seuil, Paris, 1968, 284 pp..
Met zijn boek La Fonction d'entreprise
(1962) heeft Philippe de Woot bekendheid
verworven. Op dezelfde thema's is hij verder ingegaan met als jongste vrucht het
voorliggende werk. Hierin streeft hij het
ambitieuze doel na: een doctrine van de
onderneming voor te houden, d.i. een interpretatie van de realiteit met het oog op
de actie. Om deze doctrine te funderen gaat
S. op zoek naar de specifieke functie van
de onderneming en komt tot de conclusie
dat deze gevormd wordt door de economische creativiteit. Deze creativiteit kan en
moet bijdragen tot het bereiken van hogere
waarden: de ontplooiing van de arbeidende
mens, de sociale en economische vooruitgang. Tot volle ontplooiing, maturiteit en

Boekbespreking

100
vrijheid zal de arbeidende mens niet komen
zonder de inspraak tot op het laatste niveau, d.i. zonder 'participatie' in de beslissingsmacht en (of) de controle hierop. Anderzijds moet de mededinging tegelijk worden gevrijwaard en onder controle gehouden. De auteur meent inderdaad dat het
vrij initiatief een conditio sine qua non is
voor de creativiteit. Maar evenzo moet erop
gewaakt worden dat de onderneming haar
macht niet voor dominatiedoeleinden aanwendt in plaats van ze in dienst te stellen
van de sociale en economische vooruitgang.
Daartoe is 'concentratie' aangewezen tussen
de ondernemingen enerzijds en anderzijds
professionele, sociale en economische organismen, in het bijzonder de overheid. De
rol van de overheid is het immers, door
middel van centrale, regionale en sectoriële
planning, de sociale en economische vooruitgang te integreren. Dit werk opent horizonten. De lezing ervan wordt warm aanbevolen aan alwie zich van ver of van nabij
interesseert voor de evolutie van de bedrijfseconomische structuur. In zijn beoordeling moet de lezer nochtans de volgende
ernstige beperking voor ogen houden: de
geschetste doctrine slaat alleen op Europese
landen met een vrije markteconomie.
P.-H. Virenque

BIOGRAFIE

Sigmund Freud en William C. Bullitt
Thomas Woodrow
Wilson
Boom en Zn., Meppel, 1967, 256 pp.,
ƒ 13,50.
De probleemstelling is interessant. Alleen
van Hitier wordt zonder meer aangenomen
dat hij persoonlijk de loop der geschiedenis
ingrijpend heeft beïnvloed, voornamelijk
omdat hij gek was. Beide opvattingen zijn
waarschijnlijk onjuist. Dit boek gaat echter
niet over Hitier, maar over Wilson, en er is
een boeiende overeenkomst tussen de nog
algemeen aanvaarde opvattingen over Hitier
en die van Freud en Bullitt over Wilson.
Het boek dateert van ver voor de tweede
wereldoorlog, en het is in 1966 postuum
verschenen, nadat alle betrokkenen, met
name mevr. Wilson, waren overleden. Dat
maakt het tegelijk een document van een
wijze van psychologiseren die ondertussen
allang is achterhaald. Het is een uiterst
slecht boek — wat niet wegneemt dat het

om andere redenen boeiend is. De poging
een politicus op de pijnbank van de psychoanalyse te leggen is op zijn minst origineel.
Dat er in dit geval zo weinig uitkomt is een
andere zaak. De inhoud van het boek zegt
mij meer over de geestesgesteldheid van
Freud — die wel duidelijk in zijn nadagen
verkeerde — en Wilsons vroegere medewerker Bullitt, dan over Wilson zelf. Methodologisch is het een schoolvoorbeeld van
hoe het niet moet. De heren zijn gestart
met een bepaalde theorie over Wilson, die
hun bepaald niet sympathiek was, en zij
hebben zijn levensloop uitgeplozen om bewijsstukken aan te voeren voor de juistheid
van die theorie. Ze hadden moeten zoeken
naar episoden die met hun theorie in strijd
waren, om bij afwezigheid daarvan te mogen concluderen dat hun opvatting wellicht
juist was.
Het boek bevat een korte en pregnante uiteenzetting van Freuds gedachten (pp. 4557), die getoetst kan worden aan de inhoud
van het boek zelf. Ik heb verschillende recensies ervan gelezen, variërend van Time
(vernietigend) tot die van prof. Grewel in
Acta Politica, die ik de beste vind. Wie
kort en snel georiënteerd wil zijn verwijs ik
verder naar deze recensie (Acta Politica,
Boom, Meppel, jrg. III afl. 4, pp. 376 378). Grewel besluit: „Een onbehopen, tendentieus, politiek en psychologisch totaal
onvoldoende boek. Zou Freud niet een van
de schrijvers zijn geweest, het zou met een
paar zinnen zijn afgedaan. Dat is wat het
verdient".
H. W. Tromp

H. F. Peters

Lou Salome
Lemniscaat, Rotterdam, 1968, 296 pp.,
ƒ 16,50.
Schrijver probeert de rol van Lou Salome,
die in 1937 stierf, in het leven van enige
belangrijke personen weer te geven. Men
kan niet ontkomen aan de indruk dat hij
haar rol in het leven van Nietzsche, Rilke
en Freud overdrijft. Vast staat in ieder geval dat zij Nietzsche liet schieten voor de
onbelangrijke Ree en deze weer voor de
onbeduidende Andreas. De werken van Rilke begreep zij niet en de prijzende woorden
van Freud moet men als Weense hoffelijkheid beschouwen. Tolstoij vond haar duidelijk onbelangrijk en haar jeugdverering voor
de Nederlandse nabloeier van de school
van Bauer Hendrik Gillot kan moeilijk als
interessant worden beschouwd. Dat zij inderdaad een verhouding met Rilke zou heb-
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ben gehad, zoals deze schrijver meent, die
over het platonische heen kwam, is nergens
anders bevestigd.
De documentatie van de schrijver is trouwens hoogst merkwaardig. Hij geeft aan
het eind van het boek een lijst van bronnen
op en geeft sterretjes bij mondelinge overleveringen. Wanneer hij echter een bepaalde bron gebruikt, en welke, geeft hij nergens aan. Controleerbaar is het werk dientengevolge niet. De stroom van zelfmoorden die dit leven begeleiden, is dan ook
niet helemaal overtuigend. Wie echter door
de overdreven verering voor Lou Salome
heen kan zien, zal in dit boek toch veel
waardevols vinden voor de reconstructie
van het milieu waarin de boven genoemde
personen werkten,
C. J. Boschheurne

deze paper-back volkomen identiek met de
uitgave van 1958. Deze 2e druk bevestigt de
behoefte aan een systematische oriëntering
omtrent de opvattingen van Freud, Adler,
Jung, Rank, Harvey, Fromm en Sullivan.
De auteur kwijt zich van deze taak op voorbeeldige wijze, waarbij hij de meningsverscheidenheid aangaande de oedipale relatie
centraal stelt. Hij geeft bij de bespreking
van elke afzonderlijke analyticus soms een
stukje persoonlijk commentaar. In het laatste hoofdtuk komt Mullahy uitvoerig terug
op zijn eigen appreciatie van de verschillende dieptepsychologische theorieën, waaraan
Dr. A. J. Westerman Holstijn — in een
overwegend waarderende inleiding — nog
enkele kritische kanttekeningen toevoegt.
Een boek waarvan de instructieve waarde
moeilijk overschat kan worden. De vertaling
is hier en daar wat stroef uitgevallen.
J. J. C. Marlet

WETENSCHAP
LITERATUUR
Robert Jungk

Op Weg in een andere Wereld
Kernonderzoek dat Vrede en
Vooruitgang dient.
Lannoo, Tielt / Den Haag, 1968, 261 pp.,
165 Fr..
Dit boek beschrijft de ontwikkeling en de
werking van CERN, het grootste Europese
en ook op wereldschaal vooraanstaande
centrum voor kernonderzoek, op een wijze
die men van de schrijver van De toekomst
is reeds begonnen verwachten mag. Op enkele bladzijden na, die omwille van hun
simplificatie eenieder die een meer dan oppervlakkige kennis van de fysica bezit
grondig ergeren zullen, boeit het een geïnteresseerde lezer even sterk als de beste
avonturenroman. Ondanks genoemde ergernis zullen niet weinigen het werkelijk in één
adem uitlezen; de vlotte vertaling zal daartoe niet weinig bijdragen.
E. De Graeve
Patrick Mullahy

Oedipus, Mythe en Complex
(Ontwikkeling van de psychoanalytische theorie)
Uitgeverij Van Ditmar N.V., Amsterdam,
19672, 446 pp.
Behalve de omslag en de randafmetingen is

P. H. S. van Vreckem

De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse
Tijdschrift van de Vrije Universiteit te
Brussel, (1968), 408 pp., 280 BF.
In deze doctorale dissertatie heeft S. zich
tot taak gesteld na te gaan in welke mate
de door de literairhistorici aan C. Buysse
toegeschoven karakterisering als naturalist
in feite opgaat. Daarvoor onderzoekt hij
eerst de penetratie van naturalistische tendensen in Zuid-Nederland, met de speciale
inbreng van V. Loveling (b.v. erfelijkheidsleer) en R. Stijns (sociaal onrecht, paria's).
Als hij C. Buysses persoonlijke ontwikkeling reconstrueert, dan ziet S. eerst nog
autobiografische belijdeniselementen, een
plotselinge explosie van radicaal naturalisme met de Nieuwe-Gids-publikatie De biezenstekker (1890) (door hem verantwoord
als het gevolg van een frustratiecomplex,
een aspect dat toch nog nadere uitdieping
vergt) en Het recht van de sterkste (geschreven 1891, publikatie 1893), daarna stagnatie
met romantiserende plattelandsidyllen, een
tweede naturalistische periode met De
wraak van Permentier (1896), Van Alleyne's
ziel (1897) en de roman Schoppenboer
(1898). Wat hierop volgt is dan geen naturalisme meer, maar een uiting van de tweede zijde van Buysses fundamentele dubbel-
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heid, de ethische romanticus; het belang
van deze naperiode steekt enkel nog in het,
nog te sterk onopgemerkt gebleven, aan
geven van impulsen waaruit de moderne
roman sedert Walschap in Zuid-Nederland
is voortgekomen. Het meest positieve as
pect van deze studie is dan ook dat S. erin
geslaagd is deze dubbele geaardheid in
Buysse als een nieuw zicht op deze auteur
in de literatuurgeschiedenis op te nemen.
Een derde deel wil zich bezighouden met
de structurele gegevens van de naturalisti
sche roman zowel van de Franse voorbeel
den als van Buysse zelf. S. moet echter be
kennen dat de structurele analyse van deze
roman voorlopig nog niet ver genoeg is ge
vorderd om tot meer dan oppervlaktever
schijnselen te kunnen besluiten. Niettemin
weet hij ook hierin over te dragen dat de
eenzijdige invloed van Zola in tegenstelling
tot de gevestigde opinie gedeeld moet wor
den met Maupassant, met minder gegevens
voor G. Eeckhoud en C. Lemonnier. De
Buysse-exegese kan na deze diepteverken
ning nooit meer dezelfde zijn, al blijven er
nog vele details over die nader onderzoek
vragen.
C. Tindemans

Ladislav Mnacko

De smaak van de macht
Bruna, Utrecht/Antwerpen, 232 pp.
De uitgever zegt op de achterkant dat in
deze roman in een droog ironisch proza de
verwording van de macht in een totalitaire
staat wordt verhaald. Dat is niet waar. De
schrijver laat zien hoe een voormalig partisanencommandant door de omstandigheden
een positie krijgt, die van minister president,
waar hij moreel niet tegen opgewassen is.
Hij komt in botsing met een andere figuur
uit de oude garde, een puriteinse wereldver
beteraar, van het type Robespierre. Beiden
horen ze eigenlijk in de tijd dat dit verhaal
speelt als de revolutie zich geconsolideerd
heeft, tot het verleden, maar met hun be
krompenheid hebben ze fouten gemaakt die
niet meer goed te maken zijn. De weten
schappelijke marxisten, gepersonifieerd in de
figuur van de voormalige hoogleraar Fonda,
zijn verminkt en berusten daarin.
Het is te begrijpen dat men in Tsjechoslo
wakije met dit boek niet erg ingenomen is.
De schrijver laat bij voorbeeld zoveel plaats
beschrijving in zijn werk toe, dat men niet
ten onrechte de indruk zou kunnen krijgen
dat hier sprake is van een sleutelroman.
Het procédé dat schrijver toepast, is bijzon
der belangwekkend. Hij vertelt de overden

kingen die een oud vriend van de overleden
ministerpresident bij diens begrafenis heeft.
De oude vriend is fotograaf en de episoden
die hij overdenkt, herinnert hij zich als
foto's. Het is duidelijk dat de schrijver zich
op deze wijze met succes binnen het socialis
tisch realisme wil houden. Toch weet hij in
het kader daarvan een zeer onreële sfeer op
te roepen. Daartoe gebruikt hij twee midde
len. Ten eerste worden de episoden niet in
chronologische volgorde verteld. Belangrijker
is echter dat terwijl alle in het boek voorko
mende personen uitvoerig met naam en toe
naam genoemd worden, de naam van de
ministerpresident nergens voorkomt. Hij
wordt steeds aangeduid met 'de dode'. Dit
is geen anti-roman, maar een anti-epos.
C. J. Boschheurne
Philip Thody

Jean Genét. A Study of His Novels
and Plays
Hamish Hamilton, London, 1968, 261 pp.,
35/-.
Na zijn gunstig ontvangen studies over Camus en Sartre, heeft S. thans in de beste
analytisch-chronologische manier een be
schrijving geleverd van wat er met het ver
schijnsel Genét, deze onderwereldfiguur die
op 31-jarige leeftijd plots in staat bleek
klassiek Frans te schrijven en één der be
langrijkste hedendaagse toneelauteurs te
zijn, precies aan de hand is. Na een bio
grafische inventaris, presenteert S. de alge
mene ideeën van Genét en gaat dan over
tot een thematische, technische, stilistische
sectie van elk van zijn publikaties. S. staat
t.o. Genéts standpunten kritiekloos; dat is
gunstig om een rechtvaardige descriptie van
hun inhoud af te leveren maar het werkt
toch ook irritant zonder enige stellingname
de omkering der morele waarden die Genét
consequent heeft toegepast, gepresenteerd
te zien als een onmiddellijke en niet te nu
anceren bijdrage tot de moraal en zelfs tot
de filosofische evaluatie van de eigentijdse
mens. Zonder onkritisch te zijn, loopt het
dan toch allemaal uit op een beschermende
verdediging. De waarde van deze knappe
studie ligt dan ook veeleer in de analyse
van wat er is dan in de zelfstandige syn
these van de betekenis ervan. Tenzij je echt
van oordeel bent dat dit een exclusieve zaak
voor ieder lezer of toeschouwer wordt. Dat
is zonder twijfel een individuele opdracht
maar het stelt meteen toch een vraagteken
achter de zin van iedere studie over soort
gelijke objecten.
C. Tindemans
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Anthony Kerrigan

Selected Work of Miguel de Unamuno
3 Our Lord Don Quixote
Routledge & Kegan Paul, London, 1968,
554 pp., £ 2 16 s.
De Engelse vertaling van het oorspronkelijk
Spaanse werk maakt een uitermate belangwekkend letterkundig fenomeen voor een
breder publiek toegankelijk. De vraag is of
wat de schrijver met het meesterwerk van
Cervantes gedaan heeft, toelaatbaar is. Men
moet daarbij bedenken dat ook met de bijbel door alle eeuwen heen hetzelfde is gebeurd.
Cervantes bedoelde een geestige parodie op
de ridderroman, die in zijn tijd een literaire
plaag was, te schrijven. Door het vele wat
hij in zijn leven had meegemaakt en met
name door zijn contact met het burgerlijk
en het militaire leven van zijn tijd werd de
betekenis van dit boek veel dieper. Het laat
zien dat in de nieuwe maatschappij zoals
die in Spanje was ontstaan geen plaats meer
is voor een onafhankelijke feodale adel.
Nergens is de ridder zo bang als in het
avontuur met de voldermolens. Nergens
komt ook de bedoeling van het boek zo
duidelijk naar voren als wanneer Don Quixote wordt verslagen door de windmolens,
in die tijd een moderne industriële vernieuwing in Spanje. Cervantes zegt het telkens
weer uiterst duidelijk: een carrière kan men
in die tijd alleen nog maken in dienst van
de koning, van de kerk of van de handel
(de zeevaart). Voor de dolzinnige eerzucht
van de ridder is geen plaats meer in de
toenmalige maatschappij en voor de dolzinnige hebzucht van Sancho is er nog geen
plaats. Zoals uit het tweede deel blijkt, is
de lagere adel alleen nog maar een speelbal voor de hogere adel, zonder dat ze dat
zelf goed beseft. In ieder opzicht blijkt de
eerzucht van de ridder op bedrog (in het
tweede deel) of zelfbedrog (in het eerste
deel) te berusten. Terecht laat Cervantes
de ridder uiteindelijk tenondergaan in de
moderne burgerlijke stad Barcelona.
Wat doet nu Unamuno. Hij draait de betekenis van het hele verhaal om. Daarom
moet hij ook stukken gewoon weglaten. Zo
het hele verhaal van de verderfelijke
nieuwsgierigheid. Cervantes laat dat spelen
in de stad die kan gelden als het symbool
voor de burgerlijke maatschappij, Florence.
Het beoogt te zeggen dat in die burgerlijke
samenleving, anders dan in de feodale, het
onderling vertrouwen fundament van alle
handelen moet zijn. Unamuno, die in de
nadagen van de burgerlijke samenleving
leeft, wil daarvan geen verdediging, vindt

dan ook dit verhaal vreemd aan de inhoud
van het meesterwerk. Voor hem is Don
Quixotte een martelaar van de goede oude
tijd; de man die terecht de molens bestrijdt.
Zoals zijn held moet hij dan ook waarheid
en fantasie dooreenhalen. Terwijl Cervantes
in het verhaal van de grot Montesinos wil
laten zien dat de ridder inderdaad deze beide niet meer kan onderscheiden: met andere woorden het is een bewijs dat de ridder gek is, verbindt Unamuno er de opmerking aan dat we vertrouwen moeten hebben
in visioenen.
Zo keert deze schrijver al hervertellend de
betekenis van het verhaal om. Hij doet dat
echter in de vorm van een exegese. Hij zegt
dan van zich zelf wat talrijke bijbelexegeten
van zich zelf, de evangelisten van Jezus
denken: ik ken Don Quixote beter dan
Cervantes. Dat Cervantes de betekenis van
zijn verhaal niet volledig zal hebben begrepen, is hoogst waarschijnlijk. Maar zijn bedoeling, het schilderen van een bespottelijke
figuur, was hem en is ons duidelijk. Hij had
geen enkel medelijden met zijn anti-held.
Om de ridderroman bespottelijk te maken
stelde hij haar verouderde ideaal in de toen
moderne burgerlijke maatschappij die hij
met een grote nauwkeurigheid in al haar
lagen afschildert. Wanneer we de betekenis
van een kunstwerk vaststellen, mogen wij
de bedoeling van de kunstenaar, hoewel
die soms slechts een ondergeschikte rol
daarin speelt, nooit verwaarlozen. Slechts
bij hoge uitzondering, namelijk bij een sterk
psychopatische kunstenaar, zal men aan een
kunstwerk een betekenis mogen toekennen
die in strijd is met de duidelijke bedoeling.
Voordat men dat doet zal toch eerst de
psychopatie van de kunstenaar moeten zijn
aangetoond. Bij Cervantes is daarvan geen
sprake.
Unamuno heeft de betekenis van een van
de belangrijkste werken van de Europese
letterkunde vervalst.
C. J. Boschheurne
Reinhard Baumgart

Aussichten des Romans oder
Hat Literatur Zukunft?
Frankfurter Vorlesungen
H. Luchterhand, Neuwied, 1968, 176 pp.,
DM. 7,50.
Academisch-onthecht gaat het in deze lesteksten van S. (geb. 1929), met Der Löwengarten (1961), Hausmusik (1962) en Ranzerkreuzer Potjomkin (1967, cfr. Streven, juni
1968, p. 938) één der meest boeiende exponenten van het moderne Duitse proza,
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niet toe. Zonder ook maar ergens zijn op
vattingen als een pleidooi voor zijn eigen
vormwil te kleuren, drijft S. resoluut de
wig tussen de vertrouwde, degelijke roman
vorm uit vorige en deze eeuw en de meest
actuele internationale tendensen. Het is er
hem niet om begonnen de bejaarde roman
buiten spel te zetten, wel om toekomstige
ontwikkelingsnormen geëngageerd te intro
duceren. In wezen wenst hij een documen
tenroman i.p.v. de bekentenisroman, trekt
hij voortdurend parallellen met de filmvorm
en wil het narratieve fantaseren uitschake
len; d.w.z. niet in een acribie van een be
schrijvingsmanie zoekt hij de impulsen,
maar in een structureel ordenen van onmid
dellijke prikkels uit de omgevende actuali
teit, waarin de realiteit niet een buiten-lite
rair gegeven is dat hoe dan ook in taal
wordt omgezet, maar waarin door en in de
taal een realiteit haar eigen bestaan en
vorm verkrijgt. A. Kluge en J. Becker zijn
daarbij zijn favoriete voorbeelden. Als do
cument van een hedendaags streven is deze
collectie reflexies bijzonder belangrijk, ook
omdat S. herhaaldelijk een niveau van dui
delijkheid en suggestie bereikt dat door vele
bibliotheken filologenopstellen zo zelden
wordt bereikt.
C. Tindemans

Peter Chotjewitz

Die Insel
Erzahlungen auf dem Barenauge
Rowohlt, Reinbek, 1968, 370 pp.,
DM. 9,80.
Je kunt deze hippe verzameling vertelfragmenten altijd meegeven dat dit fundamen
tele gebrek aan interne ge- en verbonden
heid precies het literairtechnische werkprin
cipe is geweest. Maar je kunt ook minder
welwillend zijn en zeggen dat een aantal
willekeurige schrijfdelen aan elkaar werden
geniet en dat S. nu verwacht dat we dit
een roman gaan noemen. Incidenteel is het
heel fijn te lezen, maar zowel 100 als 1000
van deze bladzijden zouden het resultaat
niet wijzigen. Het zijn dagboekkrabbels, nu
eens met een wat langer aangehouden fi
guur, dan Bildzeitungsreportages, of een
Bond-parodie, randstadballaden, literaire
cenakelintimiteit (anti-Grass), autobiografie
in achterwaartse spiegel, Sjah- en Teufelromantiek, Paasmarsdemagogie, en heel veel
'gammeln', provootjespelen. Misschien wou
S. zo drastisch doen om de traditionele ro
man werkelijk goed onder de zoden te
brengen, maar dan is hem alvast één ele
ment ontgaan: de subjectieve destructie van
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de conventionele roman is in dit voorbeeld
niet te scheiden van de objectieve wirwar
van deze particuliere collage.
C. Tindemans

Herbert Fichte

Die Palette
roman
Rowohlt, Reinbek, 1968, 365 pp.,
DM. 14,80.
Ogenschijnlijk sluit deze roman zich aan bij
wat momenteel in Duitse literair-progressieve kringen sterk in trek is: de contourloze roman, de roman zonder interne dui
delijkheid, het zomaar neergeschreven relaas
van onbelangrijke dingen die ergens metho
disch lang niet onknap zijn maar uit zich
zelf nauwelijks enige bestaansdwang weten
te leveren. Inderdaad stroomt ook deze
roman over van de bohémientypes, de zon
dige buurten, de erotisch- en seksueel-ondernemende jonge en niet meer heel
jonge lui, de Lesbische en homoërotische
kliekjes, de 'Gammler' en provomilieus.
Centrum van deze nieuwe wereld is het
kelderlokaal met de titelnaam. En daarin
Jacki, biseksueel zowel als kind van een
niet-Arische vader en een Arische moeder.
En deze Jacki promoveert 'Die Palette' tot
de navel van de wereld. Daarin leeft hij zijn
nachten en dagen en beleeft hij zijn mede
mensen. S. vangt dit op in woordenstromen
vol plastische nieuwigheden, onpsychologi
sche etslijnen, compositieloze schrijforgieën,
narratief heel onbelangrijke fragmenten.
Maar juist dit Mikpunt Jacki is het geheim
en de sleutel van de roman. Het geraffi
neerd volgen van deze onheld ontwricht
elke modieuze verkettering van dit nieuwe
schrijfgenre. Niet wie Jacki is, maakt het
centrum van het boek uit, maar wat hij is.
Wat hij vertegenwoordigt, waarom hij zich
zo aan de rand ophoudt, waarom zijn leven
een wankelen en stotteren is tussen beslist
heid en humeur. Het boek is via Jacki een
grandioos protest tegen de 20e eeuwse ont
wikkeling, een eminent politiek boek waar
aan alle esthetische geheimdoenerij altijd in
functie blijft van deze fundamentele bedoe
ling. S. gaat niet over tot rechtstreeks do
ceren en verklaren, maar hij slaagt erin als
kern van deze ongenadige registratie de
vraag te stellen naar het waarom van deze
tijd i.p.v. verbaal te verdrinken in het eenzijdig-literaire hoe. Om deze provocatieve
politieke kern, die het boek aan zijn verant
woorde bestaan als roman helpt, is een hele
beschouwing op te zetten die noodzakelijk
zou culmineren in de discussie van het stu-
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dentenoproer en de algemene maatschappelijke onrust. Als je je weerzin tegen de outsiders-seksualiteit van deze driftelingen weet
te overwinnen, dan dring je door tot één
der prachtigste romans van de na-oorlogse
Duitse letterkunde, zonder enig spoor van
Böll-kater of Grass-evasiviteit.
C. Tindemans
Horst Bienek

Die Zelle
roman
C. Hanser, München, 1968, 183 pp.,
DM. 16,80.
Ondanks de autobiografische herkenbaarheid (S. werd in 1951 in de DDR gearresteerd, bracht 4 jaren dwangarbeid door in
het Siberische kamp Workuta), is dit bericht uit de éénpersoonscel bewust uitgebouwd tot een parabel. S. (geb. 1930) puurt
uit het individuele het typische en houdt
met opzet de spanning, het verhaal (een
serie oprispingen met reflexief, hoogst zelden narratief karakter) en de persoon statisch. Achtergrond, psychologisch portret,
psychopatische studie staan voorop als instrument om de absolute vereenzaming van
de hedendaagse mens in een wereld die hem
een cel is geworden, na te tekenen. Een
smet op deze prachtig volgehouden obsessie
is het niet-vermijden van claustrofobe clichés als de celvlieg, de klopsignalen, de
kerkerkoer, de erotische herinneringen.
Maar in zijn beste momenten (en die overheersen) toont S. zich een nuchter registrator van onderhuidse stromingen, zonder
vervalsend sentiment, met dieptepeiling zonder één overbodig opsmukwoord. Literatuur die zichzelf andermaal reveleert als in
staat tot het analyseren van inzichten die
een ander medium kan aaien.
C. Tindemans
Alfred Polgar

Auswahl. Prosa aus vier Jahrzehnten
Rowohlt, Reinbek, 1968, 350 pp.,
DM. 12,80.
Dit huisboek uit het overrompelend veelzijdige werk van de door en door Weense
auteur (1873 - 1955) tracht hem te presenteren in al zijn facetten, in ieder van hen
telkens iets te beknopt, in alle samen toch
wel een aangename en rechtvaardige legkaart. Het grootste aandeel gaat naar de
feuilletons die over ditjes en datjes badinerend, toch altijd haarscherp de stand van
de tijd signaleren, met veel geïnverteerde

humor, met het rake detail, met het onderbelichte drama, nooit met zakelijke koelheid. Zijn novelleachtige bijdragen zijn aan
deze instelling veel verschuldigd en in de
gereduceerde volledigheid van toon en
thema bereiken ze een onnavolgbare volmaaktheid. Dan neem je de helaas toch
wel uit hun verband gerukte theaterkritische
flarden maar op de koop toe, omdat ze
hoe dan ook toch altijd de relatie tussen S.
en medium in de mensbenaderende vriendelijkheid die de roede niet spaart, uitdrukken. Een boek om met kleine teugjes te
nemen, omdat ze in staat zijn de hele persoon langzaam te doordringen met schrijfkunstig raffinement en emotionele goedheid.
C. Tindemans

Rolf Dieter Brinkmann

Kelner weisz mehr
roman
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1968, 308
pp., DM. 20.
In deze roman staan zowel een individueel
persoon als een generatiementaliteit centraal, en naargelang je de accenten wilt
leggen, is het een liefdesverhouding of een
huwelijkscrisis. In de beatsfeer is op onverantwoorde wijze een gezin tot stand gekomen en wanneer de partners uit elkaar vallen, start de reflexie van de echtgenoot met
wat dan deze roman wordt. Het is wel een
driehoeksgegeven maar dan zonder hypotenusa; de bedreiging zelf komt uit de twee
mensen voort die in hun dagelijks samenzijn, eenzijdig geconcentreerd op hun seksuele intimiteit, van elkaar vervreemden.
Structureel is het een los schakelbericht in
de derde persoon, volgepropt in associatief
verband met achteromkijken en herinneren,
bekennen en nadenken, wensdromen zonder
openheid voor de onmiddellijke toekomst.
Natuurlijk is deze erotische obsessie aanleiding tot een, behalve literair-obsceen,
indrukwekkend-eenzijdige
subjectiviteit;
maar nergens brengt het provocatorische
gehalte door een meesterlijke mengeling
van nervositeit, vermoeidheid en innerlijke
onzekerheid de literaire betekenis van dit
boek in het gedrang. Kenmerkend voor zijn
grote potentie als schrijver is b.v. het feit
dat elke fysische belevenis die aanleiding
wordt tot een nieuwe actie en reactie, altijd
ingeplant staat als psychische gebeurtenis.
Dat vooral doet ons voor S. duimen bij
zijn eigenzinnige groei naar een eigen toon
en niveau.
C. Tindemans
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Jerzy Andrzejewski

Die Pforten des Paradies
Deutscher Taschenbuch Verlag, München,
1967, 121 pp., DM. 9,80.
De Poolse schrijver — geboren in 1909 —
heeft naam gemaakt door enkele romans,
gebaseerd op ervaringen tijdens de jaren
van bezetting en verschrikking. In dit, ook
stilistisch merkwaardig opgezette verhaal,
wordt een geromantiseerde dichterlijke visie
in één grote volzin neergeschreven met de
kinderkruistocht als thema. Deze tocht, ge
houden in de tijd van paus Innocentius III
(1198 -1216) geldt als een typisch bewijs
van de tijdgeest. De kinderen zijn diep
overtuigd dat zij in hun onschuld zullen
slagen waar zondige ridders niet waren ge
slaagd. Die overtuiging maakte zo'n indruk,
dat slechts weinigen het gewaagd hebben
hun stem te verheffen tegen de fanatieke
dweperijen der jonge kruisvaarders. Aan
genoemde paus worden de woorden toege
schreven: „de kinderen maken ons be
schaamd; terwijl wij slapen, trekken zij wel
gemoed erop uit om het Heilig Land te
veroveren". Het hele verhaal is uitermate
boeiend; de zestienjarige Franse herders
knaap Jacob de Vondeling drijft, geleid
door de stem van God en gestimuleerd
door een mysterieuze zondige ridder, die
door de Kinderkruistocht vergiffenis wil
krijgen, de kinderen van 8 tot 16 jaar
voort. Een oude priester hoort onderweg
de b i e c h t . . . . overal komen waandenk
beelden, zondige gedachten en daden naar
voren in een wirwar van geëxalteerde emo
ties. Het verhaal eindigt wat abrupt en be
spreekt niet de uiteindelijke verschrikkin
gen. Een feit is dat de onderneming voor
duizenden kinderen de ondergang beteken
de: ziekten, honger, slavernij, dood en wan
hoop worden niet verhaald, maar gesugge
reerd in een werkelijk bijzonder geslaagde
meeslepende verhaaltrant.
W. Theunissen
Paul Pörtner

Einkreisung eines dicken Mannes
Erzahlungen, Beschreibungen, Grotesken
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1968, 182
pp., DM. 15.
'Inventur' luidt de titel van de middelste
van deze 7 vertellingen en deze naam kon
eigenlijk boven ieder van hen staan. Het
zijn altijd inventarissen, zowel in de mentale
pakhuisopstapeling die de epische zenuw
uitmaakt als in de schrijftechnische veel
heid van details die aan elkaar worden
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geregen. In wezen is het een terugkeer naar
de stijl van de 'Neue Sachlichkeit', waarin
het individueel-psychologische element wordt
opgegeven voor de schildering van een omgevingstotaliteit waaruit dan de compositie
van het mensbeeld opgetimmerd wordt.
Karakteristiek en tevens in hoge mate de
eentonige thematiek van de pechvogelfiguur
vervolmakend is 'Hotel Espérance' waarin
de Beckett-vereenzaming van een man door
de opsomming van gebeurtenissen uitste
kend slaagt in het overbrengen van een
schizofrene situatie die dan ook consequent
en zeer hallucinant uitloopt op de opname
in een gekkenhuis. Deze geobsedeerde
schrijftrant wijkt in grote mate af van S.'s
vorige werk, zodat hij bekeerd lijkt tot de
stilistiek en het programma van de lector
van deze uitgeverij, D. Wellershof. Jammer
alleen dat deze niet onaardige schetsen zo
sterk het sigma van het epigonisme dragen.
C. Tindemans
Rolf Roggenbuck

Der

Namlichkeitsnachweis

roman
Rowohlt, Reinbek, 1967, 334 pp.,
DM. 19,80.
Deze eerste roman van een 32-jarige schil
der en jazzmusicus is zonder twijfel merk
waardig, al lijkt de bewering van uitleider
P. Ghotjewitz dat hij is „ein ewiges Werk,
von dem sein Verleger ihn befreit hat" al
vast wat overdreven. Dit zowel in taalbe(mis)handeling als in structurele verward
heid virtuoos uitgebouwde werk bevat in
derdaad zoiets als een verhaal, de odysseia
van een Duitser die, uit Altona afkomstig,
in New York heeft geleefd en teruggekeerd
is, althans dat tracht te doen, naar zijn
geboortestad. Maar niet de mislukkende
pogingen om zijn stad terug te vinden,
mensen incluis, zoals ze in zijn jeugdherin
nering bestaan heeft, maken de kern uit,
maar wel de hopeloze bewustzijnscompositie van deze losgeslagen man, het vergeefse
achterhalen van een identiteit via een bewustzijnsreconstructie. Bijgevolg wordt alles
wat aan chronologische inhoud voorradig
is, systematisch versplinterd door reeksen
associatieve invallen, terugvallen van de be
leefde tijd in de herinneringstijd, bovendien
nog doorkruist door een verteltijd. Dat ge
beurt dan in een taal die, met het Hamburgs dialect als basis, gemoduleerd wordt
tot een instrument dat van een uiterst des
tructieve stilistiek getuigt en de lezer de
overbodige vraag opdringt of na deze eer
steling nog enige consequente evolutie mo
gelijk is. Voor de huidige evolutie van de

Boekbespreking

107
Duitse literatuur, dit keer weg van het imiterende gedoe met de nouveau roman, een
absolute meevaller, maar op langere termijn
waarschijnlijk een knap staaltje kundigheid
zonder herhaling.
C. Tindemans
Gerhard Fritsch

Fasching
roman
Rowohlt, Reinbek, 1967, 240 pp.,
DM. 19,80.
S.'s tweede roman is een creatieve discussie
van het onmiddellijke politieke verleden van
de oudersgeneratie. Het is de introverte
herinnering van een deserteur die, eerst verborgen gehouden door enkele bewoners van
een braaf-klassiek landelijk stadje, na de
oorlog als zondebok wordt aangewezen,
in een Russisch kamp terechtkomt en na
vele jaren tenslotte terugkeert. Deze terugkeer is het debuutmoment van het verhaal
en wat er aan voorafgaat wordt in retrospectieve verteld in een technisch-opvallend
meesterschap bij het door elkaar leggen van
de vertel- en gebeurtijden. Thematisch zit er
wellicht thans geen grote frisheid meer aan
vast, maar in structuurzekerheid en taalfinaliteit bewijst S. tot grootse dingen in
staat te zijn, waarin de cynische humor (zowel situationeel als zwart-literair) een van
de belangrijkste en gaafste wapens is.
Merkwaardig is bovendien ook het pessimistische land- en mensbeeld dat als basis
staat voor de epische feiten. Daardoor kan
het individualistische avontuur inderdaad
exemplarisch gaan staan voor een mentaliteit van een brede groep.
C. Tindemans

FILM

John Ward

Alain Resnais, or the Theme of Time
Secker and Warburg, London, 1968,
168 pp., geïll., 15/-.
In deze nieuwe, qua presentatie en illustratie erg fris aandoende reeks filmpublikaties
verschijnt nu, na een schitterende Losey on
Losey en Godard van Richard Roud, een
beschamende studie gewijd aan Resnais.
J. Ward vertrekt van Bergsons tijdtheorieën om Resnais' tijdproblematiek van naderbij te beschouwen. Vanwege de vulgari-

serende opzet van de reeks een nogal verengend standpunt, dat echter toch bijzonder
boeiende facetten had moeten opleveren in
de Resnais-studie. Helaas, de auteur vervaagt zijn uitgangspunt zozeer dat hij tot
louter banaliteiten komt, die zijn basis bijzonder gezwollen en pretentieus doen lijken.
S. laat de vraag onbeantwoord, hoe en
waar precies Resnais op een persoonlijke of
eigen cinematografische manier de gegevens
van Bergson zou hebben kunnen assimileren. Deze mislukking is te wijten aan het
feit dat S. het cinematografische van Resnais niet eens schijnt aan te voelen, ja zelfs,
de indruk geeft dat te misprijzen. Zo beëindigt hij een saaie bespreking van Muriel
met de woorden: „As in all his films, Resnais' technique is superbly appropriate to
his theme" (p. 86). En dat moet dan volstaan voor Muriel 'als film'! Film is 'techniek'! Vanzelfsprekend geraakt Ward dan
ook niet veel verder in zijn analyse dan een
monotoon debiteren van gemeenplaatsen, al
zijn deze dan nog ingekleed met filosofische
pretentie.
E. De Kuyper
R. Prédal, e.a.

Alain Resnais
(Etudes Cinématographiques), M. J. Minard, Lettres Modernes, Paris, 1968, 206
pp., geïll., FF. 21.
In deze speciale aflevering van Etudes Cinématographiques gaat R. Prédal van nabij
enkele grote thematische krachtlijnen na in
het oeuvre van Alain Resnais. Merkwaardig is wel dat, na zoveel geschrijf over de
Franse cineast, S. nog tot een boeiend
synthetisch overzicht komt en hier en daar
zelfs bijzonder frappante nieuwe aspecten
blootlegt (o.m. het lazarus-type in Resnais'
films, de politieke draagwijdte ervan en zijn
'spectaculair-opera-achtige' aanpak van de
realiteit). De analyse is vooral boeiend
doordat ze aangevuld wordt met vele —
erg intelligente uitspraken van Resnais
zelf. Een detailpunt, maar tekenend voor de
hele geest van deze studie, is de verruiming
die S. telkens weer, onnadrukkelijk, maar
heel systematisch, poogt te doen door de
films van Resnais te situeren in een ruimere
literaire context. Resnais' jongste werk, Je
t'aime, je t'aime, wordt hierbij nog niet betrokken: een tekort dat gedeeltelijk opgevangen kon worden door een schitterende
analyse van deze film door C. Zimmer, en
een getuigenis van de co-auteur, Jacques
Sternberg. Een niet erg uitvoerig gesprek
met de cineast sluit het geheel af.
E. De Kuyper
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TONEEL
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uit deze roltraditie, de troepen en de Europese verspreiding van dit Italiaanse volkstoneelelement. Plus een verrassend uitvoerige bibliografie.
C. Tindemans

Han Meyer

Teater open — teater dicht
Stichting Teater Terzijde, Amsterdam, 1968,
80 pp., ƒ 4 , - .
De uitgave begint met een beschrijving van
de functie en werkwijze van Het Toneel —
het ritueel van het naar de schouwburg
gaan, de dominerende positie van de regisseur, de individuele prestatie van de acteur,
de vrijheid die van boven naar beneden
steeds kleiner wordt, door de strikte verdeling van taken en verantwoordelijkheden.
Teater Terzijde stelt hier een open werkwijze tegenover — de basis voor de totstandkoming van de produktie (inhoud en overdracht) is discussie. Aan de hand van een
verslag over de TT produktie 'Fiesta' (over
Spanje) wordt duidelijk hoe dit uitgangspunt in de praktijk is geconcretiseerd. Behalve artikelen over de ontwikkeling van
het script (produktie fase I) en de bouw
van het stuk door de spelers (fase II) is een
aantal foto's en tekeningen opgenomen, alsmede afrondende gesprekken met de initiatiefnemer schilder Walter Barten (Waarom
Spanje), musicus Willem Breuker (werken
met TT), kostuumontwerpster Ellen Uitzinger en artistiek leider Anne Marie Prins,
(Waarom Terzijde en waar precies). De uitgave kwam in eigen beheer tot stand en is
het lezen meer dan waard.
Paul Mertz

Giacomo Oreglia

The Commedia delV Arte
Methuen, London, 1968, 158 pp., 58 ill.,
36/-.
Natuurlijk is dit vlugge boekje niet van die
aard dat het meteen alle historische wetenswaardigheden bevat over oorsprong, motieven, ontwikkeling. Maar met het gegeven
doel (accurate maar beknopte introductie)
voor ogen, is het resultaat goed. Na een
definitie en een omschrijving van de technische voorwaarden, volgen enkele scenarii
(met in het verlengde de toneelstukken die
op deze grondbeweging werden uitgedacht)
en een verkenning van de meest beroemde
figuren (Arlecchino, Brighella, Pantalone,
Dottore, Pulcinella, Capitano, Scaramouche,
de Innamorati, de Zani), afgerond met een
overzicht van de meest bekende vertolkers

Agnes Hüfner

Brecht in Frankreich 1930 -1963
Verbreitung. Aufnahme.

Wirkung

J. B. Metzier, Stuttgart, 1968, 278 pp.,
DM. 36.
Tussen de mislukte opvoering van de Opéra
de Quat'Sous in 1930 en de genuanceerde
waardering voor La Vie de Galilée door
het TNP in 1963, met als zeer belangrijke
snijlijn het jaar 1954, het eerste optreden
van het Berliner Ensemble met Mutter
Courage und ihre Kinder in het Théatre
des Nations in 1954, ligt de geschiedenis
van de ontvangst en uitstraling van B.
Brecht op het Franse theater en het geestesleven. S. tekent de geleidelijke ontdekking
vóór de oorlog (met matige verspreiding),
de antifascistische accenten na de oorlog
met J. M. Serreau, J. Dasté en R. Planchon, de revelatie van het Berliner Ensemble en daarna de volle explosie rond het
marxistische theatertijdschrift Thédtre Populaire (o.m. B. Dort, R. Barthes, A. Gisselbrecht) en de kritische evaluatie die op
beïnvloeding (b.v. G. Cousin, A. Adamov,
M. Vinaver, A. Gatti) uitloopt. Deze historische lijnen worden raak gekarakteriseerd
maar in de analyse die ertoe leidt, ontbreekt nuancering. S. heeft, om de evolutie
op te vangen, 41 kranten, weekbladen en
tijdschriften geanalyseerd maar ze maakt
geen onderscheid tussen de betrekkelijke of
absolute betekenis van al deze recensenten,
critici en zelfstandige auteurs; bijgevolg
blijven ook achtergronden, personen, tendensen, de geestelijk-maatschappelijke opinie achterwege. Waarom b.v. zijn een Elsa
Triolet of een Roger Vailland, twee partijcommunisten mét gezag op het literaire
vlak, zo anti-Brecht geweest? Bovendien
wijt S. het uitblijven van aanvankelijke
Brechtinvloed aan de manke vertalingen,
maar bewijzen doet ze dat niet. Waarom
ook is Brechts theoretische werk zo sterk
beïnvloedend geweest en werd zijn lyrisch
en prozaoeuvre volkomen verwaarloosd? S.
weet echter wel overtuigend te documenteren dat de Brechtreceptie samenvalt met
de discussie over zin en inhoud van een
'théatre populaire' waar alle gezelschappen
naar op zoek zijn.
C. Tindemans
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Peter Handke

Kaspar
Suhrkamp, Frankfurt, 1968, 85 pp., DM. 2.
Wat ik, afgaande op S.'s Publikumsbeschimpfung, deze regelrechte kanonade van
het theater in zijn technische conventie,
niet voor mogelijk hield, is met dit stuk
dan toch gebeurd: auteur en stuk zijn be
langrijk geworden in de ontwikkeling van
het eigentijdse drama. De titelheld is zowel
de legendarische Hauser-figuur als de
clown, maar dat is dan ook meteen onbe
langrijk. Want S. stalt geen historisch dra
ma uit, maar het desintegratieproces van
een mens. De pantomimische rol van Kas
par, immers slechts in het bezit van één
enkele spreekzin, wordt door megafonische,
onpersoonlijke, taalvirtuoze stemmen de ge
legenheid ontnomen om te behoren tot de
mensorde; als mimische clownsshow be
gonnen, wordt geleidelijk, met exclusieftheatrale middelen, deze figuur zijn mens
zijn verhinderd, uitgroeiend tot een avondlange metafoor van de eenling in de maat
schappelijke massa. Waar de taairadheid in
het vorige stuk een zelfvernietigend geheim
wapen was, is ze hier onmiddellijk en con
tinu een functioneel instrument. De moei
zaam gevonden esthetica blijft niet bij zich
zelf stilstaan maar produceert een sociale
gebeurtenis die zijn theatrale zin aanschou
welijk zoekt en vindt.
C. Tindemans
Friedrich Rothe

Frank Wedekinds Dromen
Jugendstil und Lebensphilosofie
Metzier, Stuttgart, 1968, 150 pp., DM. 22.
Het is S.'s stelling dat Wedekind, met alle
respect voor zijn baanbrekende functie, niet
beschouwd kan worden als een auteur die
los stond van de impulsen van zijn tijd,
geen individualistisch pionier was die daar
om geroyeerd werd door de massa. S. wil
bewijzen dat Wedekind en 'Jugendstil' (fi
losofisch te plaatsen als een ontvluchten
van de maatschappelijke impasse, een op
nieuw opzoeken van de waarachtige domei
nen van natuur en mens, een teruggrijpen
naar de vitale fasen in het menszijn, daar
door inderdaad sterk a-, zelfs antisociaal
uitvallend) bij elkaar passen. Daartoe kon
hij niet alle drama's gebruiken, maar zijn
analyse van Frühlingserwachen, de Luludrama's, Der Marquis von Keith, Hidalla en
(als antibewijs) de neoklassieke stukken
(van Schloss Wetterstein tot Herakles) is
voldoende om zijn opinie te verantwoorden,
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al moet hij daarvoor ook een aantal andere
kenmerken terzijdeschuiven; zo is b.v. het
symbolistische element a la Maeterlinck
toch al te vlug afgehandeld, waar m.i. een
meer fundamentele, dus ook breder-internationale motieven- en vormenvergelijking ge
boden is. Datgene waar het S. om te doen
was, nl. het bewijs van het onnaturalisme
en de essentie van de 'Jugendstil', staat
overtuigend in deze studie; wat ontbreekt,
is die andere scala van tijdsmodi die even
sterk het algemene beeld van Wedekind,
zowel in de onmiddellijke actualiteit als in
de nawerking, hebben geconditioneerd.
C. Tindemans
Bertolt Brecht

Leben Eduards des Zweiten von
England
Vorlage, Texte und Materialien
269 pp., ed suhrk 245

lm Dickicht der Stadte
Erstfassung und Materialien
171 pp., ed suhrk 246

Materialien zu Brechts 'Der gute
Mensch von Sezuan'
177 pp., ed suhrk 247

Baal. Der böse Baal der asoziale
Texte, Varianten und Materialien
234 pp., ed suhrk 248
Suhrkamp, Frankfurt, 1968, DM. 3 per
deel.
Deze 4 nieuwe deeltjes, voorlopig de enige
momenten van een filologisch-kritische
teksteditie van de volledige Brecht, lopen
volgens het nu wel als onmisbaar te karak
teriseren procédé: grondtekst met varianten
(auteurs- of voorstellingswijzigingen), his
torische commentaar, bijvalsgeschiedenis,
kritisch apparaat. Bij Eduard II zijn er tijdevocerende documenten uit de eerste hand
gevoegd, bij Baal is het theater- en tekst
kritische gedeelte chronologisch zeer ruim
genomen, bij Sezuan staan enkele essays
(K. H. Schmidt, V. Klotz, F. Henneberg)
afgedrukt, bij Dickicht zijn vele afwijkende
fragmenten (zowel vóór als na de creatie
datum) opgenomen.
C. Tindemans
Carl Sternheim

Frühwerk. Gesamtwerk Bd 7
H. Luchterhand, Neuwied, 1967, 857 pp.,
DM. 63.
Met voorbeeldige regelmaat legt uitgever
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Prof. W. Emrich nu reeds het 7e deel voor
van een indrukwekkende editiearbeid. Het
bevat alles wat in druk verscheen vooraleer
S. met de creatie van zijn toneelstuk Die
Hose (geschreven 1911) eindelijk doorbrak.
Dat zijn, behalve een dichtbundel (Fanalel,
1901), uitsluitend toneelstukken, die alle
maal een nogal lange maar kranige aanloop
vormen tot een autonome techniek en in
houd. Ze staan zonder uitzondering in het
teken van een produktief epigonisme, ze
zoeken zichzelf en daarom zijn ze stilistisch
zo disparaat: naturalistisch koloriet voor
een burgerlijk (althans qua milieu en ach
tergrond, maar niet meer in menselijke
oriëntering) conversatiedrama (D»er Heiland,
Auf Krugdorf), historische drama's met
listige psychologische analyse (Judas Ischarioth, een Casanova-gegeven in Der Abenteurer), neoromantische verbeeldingen (Ulrich und Brigitte, Vom König und der
Königin, Don Juan, dit laatste met bijzon
der boeiende brieven over ontstaan en in
tentie), tenslotte een Maupassant-adaptatie
(Der Scharmante), Twee facetten vallen op:
1) de aanhoudende zoektocht naar de maat
staven waaraan het individuele menselijke
gedrag beantwoordt om over de vele eeu
wen heen zoiets als een gerichte ontwikke
ling in de mens terug te vinden, uiting van
zijn behoefte om in de wankele tijd vóór
1914 een poëtisch houvast te ontdekken; 2)
de technische consequentheid waarmee S.
voor zichzelf een geldig type van modernmodieuze komische held ontwikkelt. Dat
maakt dit niet zo spectaculaire deel meteen
weer tot een uiterst belangrijk werkdocu
ment zowel voor het oeuvre van S. als voor
de geest en de mentaliteit van zijn generatie
en tijd.
C. Tindemans

KUNST

Christian Kellerer

Objet trouvé und Surrealismus,
Zur Psychologie der modernen
Kunst
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het er voor deze in de positieve wetenschap
pen geschoolde denker in de eerste plaats
op aan, wegen te ontdekken die leiden naar
wat hij noemt het 'Total-Relativismus', een
westerse omschrijving van het nirwana. Zo
als zijn beschouwingen over de Kitsch, zijn
ook die over het 'objet trouvé' en het sur
realisme vaak heel pertinent en verhelde
rend. De kern van het boek is een beschrij
ving van het parallellisme tussen het wester
se surrealisme en het chinese Ch'an-wereldbeeld.
Geert Bekaert
Jean Cayrol

De Vespace humain
Editions du Seuil, Paris, 1968, 194 pp..
In het oeuvre van Jean Cayrol heeft de
'omgeving' van de personages altijd een
grote rol gespeeld. Hun omgeving was hun
redding, hun herinnering, hun verankering,
of hun pijniging en ondergang. Over die
omgeving gaat het in dit boek, het eerste
uit de collectie 'intuitions'. In een aantal
observaties, die door iedereen gemakkelijk
kunnen gecontroleerd worden, beschrijft
Cayrol het verlies van wat hij noemt Tespace humain', een menselijk milieu, en wat
dit verlies voor de mens zelf betekent: met
het milieu verliest de mens ook zichzelf.
Cayrol vat het als volgt samen in een per
soonlijke ervaring: „J'avais le sentiment
d'un certain espace et aujourd'hui ce n'était
plus qu'un terrain vague". „On m'avait
volé ma ville". Oorspronkelijk zijn deze
aantekeningen niet altijd, en ook niet altijd
even pertinent. Het belang van het boek
bestaat er echter in dat de bezwaren tegen
de moderne architectuur en stedebouw, die
reeds vaak door specialisten zijn geformu
leerd, hier gefundeerd worden in een direc
te, heel-menselijke ervaring. Hoewel Cayrol
beweert dat zijn aanklacht niet is ingegeven
door de macht van het heimwee, maar door
een soort onbeschrijfelijke angst, toch is het
sentiment dat hier alles kleurt en de over
tuigingskracht enigszins verzwakt, een on
geneeslijk verlangen naar een tijd die alleen
nog maar in de herinnering bestaat.
G. Bekaert
Pierre Daix

Rowohlts Deutsche Enzyklopadie, De Inter
nationale Pers, Berchem/Antwerpen, 1968,
134 pp., 45 Fr.

Nouvelle critique et art moderne

Het nieuwe boek van Chr. Kellerer is een
verdere ontwikkeling van gedachten die hij
in zijn Weltmacht Kitsch (zie Streven, jan.
1960) reeds had uiteengezet. Ook hier komt

In de collectie 'Tel Quel' doet het verschij
nen van een boek van de orthodoxe mar
xist Pierre Daix vreemd aan, en deze indruk
wordt nog bevestigd wanneer men bij de

Editions du Seuil, Paris, 1968, 204 pp..
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lectuur gaandeweg gaat beseffen dat de
hoofdredacteur van Les Lettres Frangaises
met dezelfde overtuigingskracht waarmee
hij vroeger het socialistisch realisme verdedigde, nu de moderne kunst voorstelt als
wetenschappelijk de enig mogelijke kunstvorm. De moderne kunst wordt dan bepaald
als de kunst die niet langer de realiteit als
een vaststaande grootheid beschrijft, maar
zelf realiteit opbouwt door het scheppen van
nieuwe voorstellingsmodellen. Naar uit een
post-scriptum blijkt, heeft deze 'bekering*
zich voltrokken naar aanleiding van een
studie over Picasso, die hij als partijgenoot
marxistisch wilde interpreteren. Het boek
van Daix bevat vele gevatte formuleringen
en argumenten, maar het is ook voor een
deel ongenietbaar omdat de auteur er (na
zijn bekering) nog altijd evenveel behoefte
aan heeft om, na het socialistisch realisme
vanuit Marx te hebben afgeleid, nu de moderne kunst marxistisch te funderen.
G. Bekaert

VARIA

Otto Hamburg

Muziekgeschiedenis in voorbeelden
Van de Griekse Oudheid tot Bach
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968, 224 pp..
Het is verblijdend, dat een vrij kostbare uitgave, met 175 bladzijden muziekdruk, op
goedkope wijze als pocketboek in de handel
komt. Bovendien is het een voortreffelijke
bloemlezing uit het rijke repertoire van 17
eeuwen europese muziek. De 96 muziekvoorbeelden gaan vergezeld van een beknopt, maar duidelijk en goed geschreven
commentaar (pp. 178 - 219).
De keuze van de muziekvoorbeelden werd
zowel bepaald ten behoeve van het onderricht in de muziekgeschiedenis als voor de
liefhebber die zich wil oriënteren in de evolutie van de muziekkunst. Daarom is het
voorbeeld-repertoire het meest uitgebreid
voor de muziek van de 16e en 17e eeuw.
Ik voor mij acht de repertoire-keuze dermate verantwoord, dat ik de lezerskring verder
zou willen uitbreiden dan de samensteller
beoogt, en het ook aan de beginnende vakmusicologie-student met nadruk aanbeveel.
Als detail-opmerking voor een tweede
druk: op p. 13 bij de tweede, resp. derde
balk staat de uitdrukking „Vox organalis'*
niet op een gelukkige plaats.
J. Smits van Waesberghe
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René Simmen

Mens en machine
Vertaling van Der Mechanische Mensch
door H. Wagemans. Van Lindonk, Amsterdam, ter gelegenheid van de ingebruikneming van de nieuwe fabriek van IBM Nederland N.V., in mei 1968, 107 pp.
Een wonderlijk boek is dit geworden, deze
samenbundeling van teksten en documenten
over automaten, androïden en robots. Een
onderwerp dat tot nu toe weinig belangstelling heeft ondervonden, maar dat in onze
computertijd, waarin robots de ingewikkeldste becijferingen (en nog veel meer) kunnen
verrichten, een actuele waarde bezit. René
Simmen, de Zwitserse uitgever, moet heel
wat gespeurd hebben om met een zó grote
hoeveelheid historische gegevens en literatuur voor de dag te komen. Hij greep terug
tot ver in de Antieke en in de Oosterse
oudheid. Pausanias (180 v.C.) had het al
over een ijzeren adelaar die kon wegvliegen.
In de Middeleeuwen bezat een kalief van
Bagdad een gouden boom waarin gouden en
zilveren vogels met hun vleugels sloegen en
zongen. En in de 13de zou de geleerde
Albertus Magnus uit leer, hout en messing
een kamerdienaar gemaakt hebben die deuren opende en andere nuttige werkzaamheden verrichtte; maar Thomas van Aquino
moet dit apparaat vernietigd hebben omdat
het hem stoorde bij zijn werk. Leonardo da
Vinei maakte in 1509 de figuur van een
leeuw die bij een feest te Milaan naar de
troon van koning Lodewijk XII liep om
met een klauw zijn borst te openen waarin
lelies zichtbaar werden. En René Descartes
zou een androïde (d.w.z. een op een mens
lijkende automaat) bezeten hebben — „ma
belle Francine" — die hij in een met fluweel gevoerde kist meenam totdat ze door
een Hollandse kapitein, die in de duivel geloofde, overboord werd gegooid. Wolfgang
Ritter von Kempelen bouwde in 1769 een
schaakspelautomaat waarin een mens verborgen was; in 1809 heeft Napoleon er nog
een partijtje mee gespeeld.
Het met veel speelse fantasie samengestelde
kloeke boekwerk bevat een groot aantal
pakkende verhalen, schetsen en artikelen
over dit onderwerp, stukken die meestal
worden toegelicht met soms uitslaanbare
tekeningen, oude prenten en fotoreprodukties. De platen vormen zelfs een bijzondere
attractie, zonder welke het boek hier en
daar zelfs misschien wat minder begrijpelijk
zou zijn. Toch is het om te lezen ook zeer
boeiend door de bonte verscheidenheid van
opstellen, w.o. stukken van E. T. A. Hoff-
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mann, Maurice Sandoz, Edgar Allen Poe,
Jean Paul, Villiers de lTsle Adam, Karei
Capek en Isaac Asimov. Van Romain Rolland is een filmscenario opgenomen: De
opstand der machines en de glorierijke vernietiging ervan door de menselijke geest.
Achterin het royaal uitgegegven en prachtig
verzorgde boek vindt men een personenregister met bibliografie, zeer nuttig voor wie
zich in het ongewone onderwerp nader
wenst te verdiepen.
Herman Besselaar

Elisabeth Wetzlar
Freizeit-Raume

Hans Joachim Störig

Geschiedenis van de wetenschap
in de 19e eeuw
De geesteswetenschappen
Prisma, Utrecht/Antwerpen, 1967, 238 pp..
Na een inleiding rondom Hegel worden behandeld: de geschiedeniswetenschap, de
rechtswetenschap, de economische wetenschap, de maatschappijleer, de taalwetenschap en de psychologie. Zoals de titel het
zegt gaat het niet om de afzonderlijke wetenschappers die in dit werk besproken
worden. Vaak kon maar een deel van hun
aspecten uiteengezet worden. Het interessante van dit boekje is dat het laat zien hoe
de verschillende wetenschappen zich ontwikkeld, vernieuwd en verjongd hebben; en
hoe ze in deze beweging met elkaar samenhangen. Terecht is niet gestreefd naar allerlei nieuwe interpretaties, maar naar overzicht. Door de helderheid van taal en stijl
heeft schr. dat overzicht vergroot. En gelukkig heeft de vertaler/bewerker de helderheid niet vertroebeld.
M. Chappin

Joos Florquin

Ten huize van

voorbereidend gesprek". In deze vierde serie worden gesprekken gevoerd met Jan de
Hartog, Dirk Vansina, Yvonne de ManGust de Muynck, Michel Seuphor, Dr.
Leon Elaut, Desiderius Stracke, Lode
Craeybeckx, Pieter van der Meer de Walcheren. Niet alleen de biografie van de prominenten herleeft in deze bladzijden, maar
een heel stuk geschiedenis.
S. Heester

4

Davidsfonds, Leuven, 1968, 340 pp., geïll.,
115 Fr..
De uitgave van de series gesprekken die
onder de titel 'ten huize van' door de
Vlaamse Televisie werden uitgezonden, is
geen letterlijke weergave van de uitzendingen. „Hoofddoel blijft de biografie op te
stellen van een vooraanstaande, op basis
van de gegevens die hijzelf bezorgt. De
teksten in dit boek zijn het verslag van het

Ullstein, Berlin, 1968, 112 pp., 80 tek., 80
afb., geb. DM. 19,80
Met de toenemende vrije tijd neemt ook de
behoefte toe om meer ruimte voor het
doorbrengen ervan te scheppen. Dit kan
overigens op zichzelf al als vrijetijdsbesteding beschouwd worden. Voor wie het in
die zin opvat heeft het boek van Wetzlar
zijn nut. Ze heeft het over de inrichting
van tv-hoek, bibliotheek, muziekkamer, bar
en party-kamer, hifi stereofonie, studio,
fotolabo, knutselkamer, wintertuin en plantenserre, sauna, zwembassin, alles geïllustreerd met schetsen en foto's.
S. Heester

Attilio Gaudio

Les civilisation du Sahara
Marabout Université, Verviers, 1967, 320
pp..
De titel zelf van dit boek is reeds enigszins
bevreemdend voor wie niet vertrouwd is
met de mysterieuze Sahara: de woestijn als
cultuurgebied. De ondertitel maakt het nog
iets raadselachtiger: 'dix millénaires d'histoire, de culture et de grand commerce',
met eronder een afbeelding van de merkwaardige moskee van Agadès. Met Attilio
Gaudio maakt men een ontdekkingstocht
in de immense ruimte en tijd van de levende woestijn. In twee delen verdeeld — het
oosten en het westen van de Sahara —
geeft het boek een bijzonder boeiende beschrijving zowel van de voorhistorische
overblijfselen als van de actuele levenswijze
van deze meestal nog als nomaden levende
stammen, nu in hun bestaan bedreigd door
de moderne beschaving.
S. Heester

DR. M. A. LATHOUWERS

F. M. Dostojewskij
Het literair oeuvre van de Russische auteur F. M. Dostojewskij
(1821 - 1881) blijft de gehele wereld boeien. Zijn werken worden
steeds herdrukt, voor toneel bewerkt en verfilmd. Zijn romans zijn
in hoge mate bepaald door ideeën. Dit geeft ze een bijzondere
geladenheid, maar maakt het lezen ervan tegelijk zoveel moeilijker.
Daar komt nog bij dat Dostojewskij's ideeën nergens verklarend
zijn. Eerder het tegendeel is waar. In de chaotische gebeurtenissen,
die hij in zijn werk beschrijft, laat hij steeds weer uitkomen dat het
bestaan met zijn grenssituaties veeleer in het teken van het alogische, soms zelfs van het absurde staat. Dit absurde is voor Dostojewskij nochtans geen eindresultaat. Niet de zinloosheid, hoe
evident ook, maar de zinvolheid heeft bij hem het laatste woord.
Wat hij in zijn werk primair beoogt is juist: het doorzicht op een
laatste antwoord open te houden.
In dit boek wordt Dostojewskij gevolgd bij zijn verkenningen van
het bestaan en zijn paradoxen en bij zijn zoeken naar de uiteindelijke zin ervan. Het wordt gedaan in de overtuiging dat hetgeen
Dostojewskij bezig hield actueel is en actueel zal blijven. Omdat hij
ook daar, waar hij stilstaat bij op het eerste gezicht specifiek Russische thema's, toch steeds weer onmiddellijk doorstoot tot diepten,
die aan gene zijde liggen van elke bepaaldheid en het algemeen
menselijke betreffen.
Dr. M. A. Lathouwers
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Andrzejewski, Jerzy, Die Pforten des Paradies. — D.T.V., München, 1967, 121 pp., D M .
9,80.
Baraüna o.f.m., G., De kerk in de wereld van nu. — Nelissen, Bilthoven, 1968, 647 pp.,
ƒ 57,50.
Barber, William J., A history of economie thought. — Pelican Books, Harmondsworth,
1967, 266 pp., 5/-.
Battcock, Gregory, The new american cinema. — Dutton, New York, 1967, 256 pp., geïll.,
$ 1,75.
Baumann, Hans, Eduard von Keyserlings Erzahlungen. — Atlantis, Zürich, 1967, 99 pp.,
Zw.Fr. 12.
Berting, Dr. J., In het brede maatschappelijke
midden. — Boom & Zn, Meppel, 1968, 260
pp., ƒ 17,50.
Booth, Alan, Niet alleen vrede. — D e Branding, Antwerpen, 1968, 158 pp., 165 Fr..
Bosc, Jean, en Georges Lefebvre, Vivre ce qui unit. — Desclée de Brouwer, Brugge, 1968,
232 pp., 145 Fr..
Braem, Renaat, Het lelijkste land ter wereld. — Davidsfonds, Leuven, Horizonreeks, 1968,
68 pp., geïll., 55 Fr..
Brown, John Russell, Modern british dramatists. — Prentice Hall International, London,
1968, 176 pp., 18/6.
Calder, Niguel, e.a., Tenzij er vrede komt . . . . — Sijthof, Leiden, 1968, 233 pp., ƒ 9,50.
Cartoonboek 1 Heist Duinbergen 1967. — Davidsfonds, Leuven, 1967, 112 pp., geïll., 75 Fr..
Cervantes Saavedra, Miguel de, Die Zwischenspiele. — Insel, Frankfurt a.M., 1967, 266 pp..
Collins, Howard S., The comedy of sir William Davenant. — Mouton, Den Haag, 1968,
179 pp., ƒ 22,—.
Corvez, Maurice, L'être et la conscience morale. — Nauwelaerts, Louvain, 1968, 396 pp.,
480 Fr.
Descartes, Discourse on method and other writings. — Penguin books, Harmondsworth,
1968, 188 pp., 5/-.
Destouches, Jean-Louis, ed., E. W. Beth. Memorial
colloquium.
— Reidel, Dordrecht,
1968, 137 pp., ƒ 2 1 , — .
Dominicus, J., Portret van Oostenrijk. — Prisma, Utrecht/Antwerpen, 1968, 256 pp..
Dorfman, R., Prijstheorie. — Prisma, Utrecht/Antwerpen, 1966, 231 pp..
Dubois, Pierre H., Het binnenste buiten. — Nijgh & Van Ditmar, Den Haag, 1968, 118 pp.,
ƒ 6,90.
Duesenberry, James S., Geld en krediet. — Prisma, Utrecht/Antwerpen, 1966, 160 pp..
Eerenbeemt, Prof. Dr. H. F. J. M. van den, Tussen Scylla en Charibdis koersend naar een
organische maatschappijleer.
— Malmberg, Den Bosch, 1968, 27 pp., ƒ 2,50.
Effigies & vitae professorum Academiae Groningae et Ommelandiae. — Groninger Universiteitsfonds, Wolters, Groningen, 1968, ƒ 30,—.
Eisermann, Gottfried, Soziologie der Entwicklungsldnder.
— Kohlhammer, Stuttgart, 1968,
196 pp., D M . 16,80.
Etienne, Jean-Michel, Le mouvement rexiste jusqu'en 1940. — Colin, Paris, 1968, 193 pp.,
FF. 30.
Feder, José S.J., Vivre le mystère. — Mame, Paris, 1968, 661 pp., FF. 16,80.
Fraenkel, Ernst, Deutschland und die westlichen Demokratien.
— Kohlhammer, Stuttgart,
19683, 205 pp., D M . 9,80.
Fromm, Harold, Bernard Show and the theater in the nineties. — University Press of
Kanas, Lawrende, 1967, 234 pp., 4 7 / 6 .
Frost, David, The school of Shakespeare, — Cambridge University Press, London, 1968,
304 pp., 55/-.
Fuchs, J., Le renouveau de la théologie morale selon Vatican II. — Desclée, Doornik, 1968,
138 pp., BFr. 9 6 — .
Genton, Elisabeth, Jacob Michael Reinhold Lenz et la scène allemande. — Didier, Paris,
1966, 296 pp., geïll..
Geyer, Dietrich, Die russische Revolution. — Kohlhammer, Stuttgart, 1968, 163 pp..
Giese, Prof. Dr. Hans, herausg., Zur Strafrechtsreform.
— Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1968, 118 pp., D M . 24,—.
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Guicharnaud, Jacques, Modern french theatre jrom Giraudoux to Genet. — Yale University
Press, London, 19682, 383 pp., 22/-.
Haes, Jos de, en Hubert van Herreweghen, Gedichten '67, een keuze uit de tijdschriften. —
Davidsfonds, Leuven, 1968, 66 pp., 75 Fr..
Hafner, German, Kreta en Hellas. — Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1968, 264 pp., 300 ill.,
150 kl., ƒ 2 6 , 5 0 , int. ƒ 23,50.
Hebei, Johann Peter, Werke. — Insel, Frankfurt a.M., 1968, 2 banden, 502 en 550 pp..
Hendrickx, H., Evangelie en actualiteit. — Desclée de Brouwer, Brugge, 1968, 160 pp.,
90 Fr..
Heyden, Dr. M. C. A. van der, Een groot schat in een klein vat. — Prisma, Utrecht/Antwerpen, 1968, 309 pp..
Heyden, Dr. M. C. A. van der, Neemt hier exempel aan. — Prisma, Utrecht/Antwerpen,
1968, 315 pp..
Heyden, Dr. M. C. A. van der, O Muze, kom nu voort. — Prisma, Utrecht/Antwerpen,
1968, 472 pp..
Heyden, Dr. M. C. A. van der, Vrijmoedige
bedenkingen.
— Prisma, Utrecht/Antwerpen,
1968, 368 pp..
Hirschberger, Johannes, Beknopte geschiedenis
van de filosofie. — Utrecht/Antwerpen,
1968, 224 pp..
Hochwalder, Fritz, Dramen. — Langen-Müller, München, 1968, 349 pp., D M . 18,80.
Hogan, Robert, After the irish renaissance. — University of Minnesota Press, Minneapolis,
1967, 282 pp., $ 6,95.
Hoogewerff, Frits, Is 't er iets? — Blommendaal, Den Haag, z.j., 80 pp..
Jouvet, Louis, Tragédie classique et théatre du XlXe siècle. — Gallimard, Paris, 1968, 272
pp., FF. 16.
Kemenade, Dr. J. A. van, De katholieken en hun onderwijs. — Boom & Zn, Meppel, 1968,
355 pp., ƒ 18,50.
Kenen, Peter B., Internationale economie. — Prisma, Utrecht/Antwerpen, 1967, 160 pp..
Kernan, Alvin B., e.a., The modern american theater. — Prentice Hall International, London, 1967, 175 pp., 18/6.
Kramer, Hans R., EWG und EFTA. Entwicklung, Aufbau und Tatigkeit. — Kohlhammer,
Stuttgart, 1968, 132 pp., D M . 10,80.
Kraft, Werner, Rebellen des Geistes. — Kohlhammer, Stuttgart, 1968, 164 pp., D M . 17,80.
Kwant, Prof. Dr. R. C , De wijsbegeerte van Merleau-Ponty.
— Aula, Utrecht/Antwerpen,
1968, 357 pp..
Laarschot, K. van de, Malmbergs
bibliografie
der literaire kritiek van Noord- en ZuidNederland, I. in boekvorm. — Malmberg, Den Bosch, 1968, 386 pp., ƒ 45,—.
Ley-Piscator, Maria, The Piscator-experiment.
— Heinemann, New York, 1967, 336 pp.,
$ 8,50.
MacCann, Richard Dyer, Film: a montage of theories. — Dutton, New York, 1966, 384
pp., $ 2,45.
Majakowski, Wladimir, Werke, Band III, Stücke. — Insel, Frankfurt a.M., z.j., 430 pp..
Mourits, Harry A. A., en J. C. Dekkers, Zoekend geloven. — Lannoo, Tielt, 1968, 184 pp.,
98 Fr..
Naylor, Gillian, The Bauhaus. — Studio Vista, London, 1968, 159 pp., geïll., 10/6.
Nicoll, Allardyce, English drama. A modern viewpoint. — Harrap, London, 1968, 184 pp.,
geïll., 2 1 / - .
O'Dea, Thomas, Godsdienstsociologie^
— Prisma Compendis, Utrecht/Antwerpen, 1968,
192 pp..
Picard, Francois, en Jean Beilliard, La musique sacrée après la réforme liturgique. — Centurion, Paris, 1967, 123 pp., FF. 9.
Poirier, Léon, A la recherche d'autre chose. — Desclée de Brouwer, 1968, 363 pp., 240 Fr..
Politzer, Heinz, Schweigen der Sirenen. Studiën zur deutschen und österreichischen
Literatur. — Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1968, 436 pp., D M . 32.
Prudon, H., G. A. Brederoods Spaanschen Brabander Jerolimo. — Van Gorcum & Co,
Assen, 1968, 217 pp., ƒ 22,90.
Reinhardt, Max, Sein Theater in Bildern. — Diedrich Verlag, Hannover, 1968, 162 pp.,
geïll..
Renan, Sheldon, An introduction to the american underground film. — Dutton, New York,
1967, 318 pp., geïll., $ 2 , 2 5 .
Robichez, J., e.a., Le théatre moderne. II. Depuis la deuxième guerre mondiale. — Centre
national de la recherche scientifique, Paris, 1967, 344 pp., geïll., FF. 40.
Roels, Renaat, Discussiëren en vergaderen. — Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968, 121
pp., ƒ 6,90.
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Rogier, Drs. A. M. L., Meisjes in puberteit en adolescentie. — D e Toorts, Haarlem, 1968,
275 pp., ƒ 15,—.
Rogier, Prof. Dr. L. J., Eenheid en scheiding. — Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968 , 319 pp..
Roosbroeck, R. van, Emigranten. — Davidsfonds, Leuven, 1968, 412 pp., 120 Fr..
Rosenberg, Jakob, On quality in art. — Phaidon Press, London, 1967, 264 pp., geïll., 84/-.
Sanders, Wilbur, The dramatist and the received idea. — Cambridge University Press, London, 1968, 390 pp., 55/-.
Schelling, Ulrich, Identitat und Wirklichkeit bei Robert Musil. — Atlantis, Zürich, 1968,
93 pp., Zw.Fr. 12.
Shakespeare, William, The winter's tale. — Cambridge Univ. Press, London, 1968, 206 pp.,
5/-.
Shakespeare, William, King Lear. — Cambridge Univ. Press, London, 1968, 300 pp., 5/-.
Souchal, Prof. Dr. Franc ois, De Hoge Middeleeuwen.
— Elsevier, Amsterdam/Brussel,
1968, 264 pp., 300 ill., 150 kl., ƒ 26,50, intek. ƒ 23,50.
Steenberg, Sven, Wlassow, Verrater oder Patriot. — Wissenschaft und Politik, Köln, 1968,
256 pp., D M . 18.
Stora-Sandor, Judith, Isaac Bebel'. L'homme et 1'oeuvre. — Klincksieck, Paris, 1968, 154
pp., FF. 12.
Thiel, Christian, Sense and reference in Frege's logic. — Reidel, Dordrecht, 1968, 172 pp.,
ƒ 36,—.
Torre, J. de La, Eglise et communauté humaine. — Desclée, Doornik, 1968, 300 pp., BFr.
190,—.
Vandendijck, W., Politieke propaganda, grenzen en mogelijkheden.
— Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1968, 100 pp., ƒ 7,90.
Vermeire, Rik, Wereld zonder grenzen. — Lannoo, Tielt, 1968, 176 pp., 68 Fr..
Vincent, Dr. H., Laagontwikkelde
gebieden in Europa. — Universitaire Pers, Rotterdam,
1968, 310 pp.., ƒ 15,—.
Voillaume, René, Niet van brood alleen. — Lannoo, Tielt, 1968, 139 pp., 98 Fr..
Vorming, muzikale — van de schoolgaande jeugd. — Centrum voor Staatkundige Vorming,
Den Haag, 1968, 58 pp..
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— Wolters-Noordhoff, Groningen,
1968, 189 pp., ƒ 15,90.
Weber, Hans, Sprung ins Riesenrad. — Neues Leben, Berlin, 1968, 380 pp., M. 7,—.
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zijn opleiding theologie aan de Gregoriana te
R o m e , waar hij in 1941 promoveerde o p 'La
doctrine trinitaire de S. Hilaire de Poitiers',
vanaf 1943 professor in dogma en dogmage
schiedenis, thans aan de Theologische Hoge
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sisch episcopaat tijdens het Tweede Vaticaans
Concilie, peritus bij het Concilie. Voorzitter van
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Amsterdam
Prof. Dr. Karl Rahner s.j., geboren 1904. W a s
professor in Innsbruck, daarna opvolger van
Guardini in München en thans professor in
Munster. Medewerker aan 'Stimmen der Zeit' en
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Johannisstrasse 8 - 10, Munster.
Jan P. Schuyf, geboren 1934. Pseud. van L. van
Vlijmen. Studeerde filosofie en Slavische talen
te Amsterdam. Redacteur van het Deventer Dag
blad. Adres: Jan Luykenlaan 86, Deventer.
Geert Verschuuren s.j., geboren 1945. Studeert
antropologie en prehistorie aan de Leidse uni
versiteit; tevens is hij werkzaam o p het instituut
voor antropobiologie van de Rijksuniversiteit te
Utrecht. Adres: Oostduinlaan 50, D e n Haag - 1.
Geert Bekaert, geboren 1928. Studeerde kunst
geschiedenis, filosofie en theologie. Redactie
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Ludo Bekkers, geboren 1924. Sedert 1946 in
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tieve uitzendingen, leidt hij sedert 1958 de kunst
programma's in de Vlaamse Televisie. Hiervoor
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prijs van de T.V.-kritiek. Kunstcriticus bij het
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T. van der Stap, geboren 1934, studentenpastor
te Amsterdam. Adres: Pieter de Hoochstraat 63,
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Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan
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Ludo Verbeeck, geboren 1925. Studeerde klas
sieke filologie en wijsbegeerte. D o c t o r in de
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Adres: Kerkweg 14, Pellenberg (Leuven).
Drs. J. M. H. Oomes, geboren 1909. Studeerde
geschiedenis te Nijmegen. Thans leraar geschie
denis aan het R . K . Lyceum te Hilversum en
conrector van het Contardo Ferrini avondlyceum
te Amsterdam, Adres: Snelliuslaan 39, Hilver
sum.
Hektor de Bruyne, geboren 1917. Studeerde eco
nomie aan de Rijksuniversiteit te Gent en
handels- en consulaire wetenschappen aan de
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Beursredacteur bij de 'Gazet van Antwerpen'.
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F. W. C. O. van Tartwijk, geboren 1931. Haal
de in 1956 zijn lesbevoegdheid voor Nederlands
aan de Leergangen te Tilburg e n studeert nu
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mee aan 'Jeugd en cultuur' en voor boekbespre
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Ideologische achtergronden van de studentenrevolte, p. 117
Marcuse, p. 126
Wie van Marcuse de profeet van de studentenrevolutie maakt, heeft weer een
goed etiket gevonden, dat ontslaat van verdere analyse. Daarom in dit nummer
ineens twéé artikelen over wat hij eigenlijk wil zeggen. Ze zijn onafhankelijk
van elkaar geschreven; geen van de twee wilden we missen. Dat leidt onver
mijdelijk tot herhalingen, maar misschien ook tot een 'twee-dimensionaal'
inzicht.

Over onontbindbaarheid

van het huwelijk, p. 136

Uitgaande van het geldende kerkrecht gaat de auteur de motivering ervan na
en de bezwaren ertegen, waarna hij tracht deze wetgeving vanuit het wezen van
het huwelijk verder door te denken. Zijn conclusies beschouwt hij uitdrukkelijk
als consequentie van de traditie en allerminst als de ontkenning ervan.

Van Bogota tot Medellin, p. 145
Een recente open brief van het Latijns-Amerikaans verbond van christelijke
vakverenigingen aan de paus stelt o.m.: „Ten aanzien van de revolutie die hier
moet komen gaat het niet meer om de vraag: geweld of geen geweld. Het enige
wat noodzakelijk is, is de revolutie in al haar consequenties". De reis van de
paus naar Bogota en de tweede Algemene Bisschoppenconferentie van LatijnsAmerika in Medellin hebben het geweten van de Kerk weer eens duidelijk voor
deze vraag geplaatst. Daarover wordt bericht door iemand die erbij was.

Recht op informatie, p. 153
De Vlaamse sociale studiedagen stonden dit jaar in het teken van de communi
catiemedia. Welke pers, welke televisie en radio, kortom welke informatie wij
krijgen, hangt niet alleen af van het moreel besef en de vakbekwaamheid van
de communicatoren, maar ook van de verwachtingen en de ontvangstbekwaam
heid van de hele samenleving. Op dat gebied zijn wij dringend toe aan een
permanente opvoeding.

2001: A Space Odyssey, p. 157
Film is een realistisch en concreet medium. Hoe kan een science-fiction-film
realistisch en concreet zijn? Hij handelt over een wereld die nog niet bestaat.
Hoe kan dat geloofwaardig gemaakt worden? Het indrukwekkende filmepos
van Stanley Kubrick en A. C. Clarke heeft een toekomstwereld geconstrueerd
die, als een object van contemplatie, door de toeschouwer zowel zintuigelijk als
geestelijk afgetast moet worden. De sfeer van die contemplatie, zoals van alle
contemplatie, is verwondering: verwondering over het feit dat een film-ding
zo'n diepte kan krijgen.

Nu de presidentsverkiezing

voor de deur staat, p. 165

Schrijver, die onlangs bij Leopold uitgaf 'De strijd om het Witte Huis', geeft
hier enige beschouwingen over de presidentsverkiezingen in Amerika. Hij wijst
in het bijzonder op de grote verschillen tussen Amerika en Europa: het gaat
daar primair over personen en niet om beginselen. In de loop der laatste twin
tig jaar heeft hij herhaaldelijk Amerika bereisd.

De ene tafel in Uppsala, p. 173
Naar aanleiding van de feitelijke gebeurtenissen in Uppsala geeft Fruytier, die
zelf daar aanwezig was, enige theologische beschouwingen om de ontwikkeling
te schetsen. Het voornaamste uitgangspunt voor een communie-gemeenschap,
hoe men die ook moge noemen, is de éne Liefdeskerk.

Het vergelijk der rassen III, p. 181
Als afsluiting van de artikelen over de rasverschillen en hun betekenis, stelt de
auteur in dit artikel dat vooroordelen, hoe destructief ook op het punt van de
consequenties voor anderen, een stabiliserende functie vervullen voor de eigen
psyche. Als zodanig vinden zij in het groepsverband sanctionering, zodra doel
einden bereikt kunnen worden die de veiligheid verhogen. Onderzoek naar de
psycho-zoölogische grondslag — in de ruimte van de evolutie en binnen het
gevoelsleven van de jonge mens — zal nodig zijn om ontstaan, functionering en
effect van het (ras-)vooroordeel vast te stellen.

Gebed achterste voren, p. 187
Gebed moet beginnen en eindigen bij de situatie en dus is er een wisselwerking
tussen gebed en leven. Ja zelfs, men kan zeggen, dat God met ons mee ver
andert.

Editoriaal

In het augustus-septembernummer schreef J. Kerkhofs een artikel over 'De
leken en de vernieuwing van de Kerk in Vlaanderen'. Daarin constateerde hij
een ernstige communicatiestoornis tussen de institutionele kerk en de leken.
Zijn stelling was, dat er een andere vorm van kerk-zijn moet komen, aangezien
de bestaande instituten en de echt levende groeperingen van gelovigen volledig
langs elkaar heen werken. Die nieuwe vorm van kerk-zijn kan er niet komen
„zonder een versoepeling van de verhouding met Rome", zonder „een periode
van creatieve distantiëring, zoals in een noot gezegd wordt.
Het interessante feit doet zich nu voor, dat 'progressieve' kranten enthousiast
zijn over dat artikel, omdat 'de auteur afstand neemt van de paus', terwijl men
van uiterst rechts bezwaren hoort tegen hetzelfde stuk op grond van dezelfde
voetnoot. Beide 'lezers' zijn blijkbaar blind geworden voor de werkelijke opzet
en de teneur van het artikel.
Hetzelfde kan worden opgemerkt over het editoriaal van oktober. Men is
enthousiast omdat eruit blijkt dat de jezuïeten zich tegen hun Generaal keren,
of men is verontwaardigd over een vergelijking die de schijn kan wekken tegen
de paus als persoon gericht te zijn. In beide gevallen blijven de werkelijke
gedachten, de genuanceerde reflecties over de functie van het leergezag buiten
het gezichtsveld.
Dit jaar kenmerkt zich — dat heeft onderhand iedereen wel gezien — door een
geweldige ruk naar rechts. De 'gevestigde posities' verzetten zich tegen veranderingen die hun macht in gevaar brengen. Het optreden van Rusland tegen
Tsjechoslowakije, de keuze van de presidentskandidaten in de Verenigde
Staten, de nederlaag van de Franse studenten tegenover de Gaulle, maar misschien wezenlijker nog tegenover de arbeiders zijn daarvan de klassieke voorbeelden. Ook de strijd die in de katholieke kerk gevoerd wordt ter verdediging
van een 'gevestigde' theologie of gestabiliseerde posities, zoals de kwesties
Schillebeeckx en Bluyssen, of de manipulaties die zich rond de encycliek afspelen, behoort in dezelfde categorie.
Al deze gebeurtenissen kunnen zo gezien worden, dat een nieuwe, vitale beweging aanvallen doet op het 'establishment' en door datzelfde establishment
hard wordt teruggeslagen. Al deze gebeurtenissen kunnen op die manier vrij
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gemakkelijk op één noemer worden gebracht. Vraag is slechts, of er dan niet
een simplificatie plaatsvindt, die niet alleen schadelijk is voor het beoordelen
van de feiten, maar tegelijk de weg naar een verbetering blokkeert.
Er is fel kritiek geoefend op het feit dat de paus tijdens zijn bezoek aan Bogota
zich tegen het gebruik van geweld heeft uitgesproken. In de analyse die Andrès
Mendoza van het bezoek van de paus geeft, merkt hij echter op dat de harde
historische realiteit uitwijst, dat tot nu toe — behalve in Cuba — alle revoluties
in Zuid-Amerika telkens opnieuw door een oligarchie omgebogen zijn tégen de
armen. Al kan men dus in principe, zoals Arona deed in 'De christen en de
revolutie' (juli 1968), de deur voor geweld openzetten, in de praktijk moet men,
zoals bijvoorbeeld een Helder Camara doet, die toch onbetwist tot de voorvechters van een ware democratie gerekend dient te worden, rekening houden
met de reële effecten.
Er is fel kritiek geoefend op de encycliek Humanae Vitae, zoals we hebben
laten horen ons inziens terecht. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht, te
wijzen op de werkelijke problemen die zich naar aanleiding van de encycliek
stellen: hoe kan de mens léven met geboorteregeling, artificieel of niet?
Feiten en ideeën kunnen pas worden geïnterpreteerd en beoordeeld, wanneer
men er, voor zover mogelijk, van nabij kennis van heeft kunnen nemen. Hier
doen zich vaak de ellendige gevolgen van een communicatiestoornis voelen.
Van de ene kant wordt soms wezenlijke informatie achtergehouden, van de
andere kant geeft een detail soms aanleiding om een gebeurtenis, een gedachte,
een mens direct te 'etiketteren' en zo netjes in een bepaalde hoek te drijven.
Het lijkt ons niet de taak van een maandblad als het onze daaraan mee te doen.
Communicatie kan bevorderd worden zowel door informatie als door deskundig commentaar. Het is niet onze taak de oordeelsvorming van de lezer over te
nemen, maar wel hem materiaal daarvoor te geven. Dat is de reden waarom in
dit nummer gesproken wordt over het recht op informatie en de taak van de
communicatiemiddelen. Daarom ook worden de ideeën van Marcuse, die wellicht veel van de verontrusting welke overal leeft, heeft weten te formuleren,
van twee kanten nader geanalyseerd. Het is evident dat zulke uiteenzettingen
tegelijk een keuze inhouden en een beoordeling bevorderen. Een goed voorbeeld van wat onze bedoeling is, lijkt het artikel waarin door een erkend vakman de kerkelijke wetgeving op een zo delicaat terrein als de onontbindbaarheid van het huwelijk niet zonder meer wordt aangevallen of opzijgezet, maar
— zoals de auteur zelf aanduidt — consequent wordt doorgedacht.
Er wordt op het ogenblik van ieder verwacht dat hij onmiddellijk en heel
duidelijk kleur bekent, positie kiest. Het bovenstaande moge dienen als een
verklaring van ónze fundamentele keuze: voor een genuanceerde oordeelsvorming op grond van betrouwbare informatie en deskundige kritiek. Dat is een
moeizame en beslist geen opvallende weg, maar ons inziens een juiste.

Namens de redactie,
G. J. Adriaansen S.J.

Ideologische achtergronden
van de studentenrevolte
Louis Van Bladel

De beste manier waarop ik naar mijn vermogen bij kan dragen tot een discussie
over de ideologische achtergronden van de studentenrevolte, bestaat hierin
geloof ik, dat ik in grote trekken iets probeer te zeggen over de ideeën van
Herbert Marcuse .
Om te beginnen is het dan wel nodig, even stil te staan bij de vraag welk
verband er kan zijn tussen die ideeën van Marcuse en de ideologische achter
gronden van de studentenrevolte; met andere woorden: met welk recht probe
ren we bij Marcuse een eerste antwoord te vinden op onze vraag?
Vraagt men naar de ideologische achtergronden van de studentenrevolte, dan
veronderstelt men eigenlijk al twee dingen. Ten eerste, dat al de verschillende
rellen, revoltes en revoluties, die zowat over heel de wereld, aan verschillende
universiteiten in verschillende omstandigheden zijn uitgebroken, niettegenstaan
de al die verschillen toch zulke fundamentele gelijkenissen vertonen, dat ze een
haast universele revolte vormen, zodat men terecht van één, van dé revolte kan
gaan spreken. Ten tweede neemt men aan dat de ideologische achtergrond
daarvan — en ideologisch wordt hier dan, geloof ik, niet in de pejoratieve zin
bedoeld — te herleiden is tot een bepaald stel ideeën, die ergens onder één
noemer gebracht en als zodanig uiteengezet en beoordeeld kunnen worden.
En die twee veronderstellingen hangen nauw met elkaar samen. Slechts in de
mate dat we doordringen tot de ideeën achter en in de verschillende uitbarstin
gen komen we tot de overtuiging dat we hier niet te doen hebben met losstaan
de fenomenen maar met één wereldwijde beweging.
Zolang we het onderscheid niet willen zien tussen de feitelijke, overal verschil
lende, aanleidingen en de diepere, overal dezelfde, oorzaken, staren we ons
blind op de kennelijke verschillen in de diverse landen, aan de diverse universi
teiten. Er bestaat ongetwijfeld een verschil tussen klachten over een slechte
verlichting in een collegezaal en klachten over een te weinig maatschappij
kritisch onderwijs; tussen klachten over te dure restaurant- en kotprijzen
en klachten over te weinig contact tussen studenten en professoren; tussen
1

1 Geschreven onafhankelijk van het artikel van H. Hoefnagels in ditzelfde nummer, is het
onderstaande slechts de tekst van een referaat dat mij gevraagd werd door de studenten van
de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen voor hun studieweek in Westende,
24 - 28 sept. jl.. Voorop stond de bedoeling dat het een 'open' referaat zou zijn, een tekst
die aanleiding kon geven tot vragen en discussie.
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ontevredenheid over de overbezetting van de lokalen en demonstraties tegen
de oorlog in Vietnam; tussen protesten tegen een potentaat van een professor
die niet op pensioen wil gaan en de eis dat een Franstalige afdeling naar haar
eigen streek zou verhuizen; tussen ontevredenheid over het examensysteem en
het protest tegen het verbod om meisjes op zijn kamer te ontvangen; tussen de
eis van medebeheer en de strijd tegen rassendiscriminatie
Zo kan men de
meest uiteenlopende aanleidingen tegen elkaar op doen botsen, het principe
'divide et impera' toepassen en zichzelf sussen met de gedachte dat het hier
toch maar om heel verschillende, en daarom ook nuchter en realistisch van
elkaar te onderscheiden en zelfs te scheiden dingen gaat.
Al deze — soms banale — aanleidingen konden echter slechts in zulke harde
losbarstingen resulteren om de brutale reden dat ze door de studenten —
overal ter wereld, onder alle politieke regimes — aangegrepen, gezocht of
geprovoceerd werden om uiting te geven aan een veel dieper liggend onbehagen
en om op vernieuwing aan te sturen van een veel meer omvattende aard.
Aanleidingen werden aangegrepen, aanleidingen werden gecreëerd, omdat er
dieperliggende oorzaken en verder strekkende aspiraties werden ervaren. Ervaren, niet uitgedacht. Ervaren, min of meer bewust door duizenden, maar dan
verder, alweer niet uitgedacht of opgedrongen, maar verwoord, bewust gemaakt en verkondigd door enkelen, door minderheden, die men dan geredelijk
en in zekere zin terecht de extremisten of de radicalen kan noemen.
Het merkwaardige nu is dat deze bewuste minderheden, aanvankelijk veel
onafhankelijker van elkaar dan men algauw ging beweren, tot verregaand
dezelfde conclusies kwamen: doodgewoon omdat ze van dezelfde premissen,
van dezelfde ervaringen en van dezelfde ideeën uitgingen. Zodat zich over de
hele wereld, ongetwijfeld bij monde van minderheden, maar spontaan bijgetreden door een grote massa van studenten, een consensus is gaan aftekenen,
een consensus over fundamenteel hetzelfde onbehagen (dezelfde frustraties),
ter verwerkelijking van dezelfde doeleinden (dezelfde aspiraties), een consensus
ten slotte — hoewel hier in een mindere mate — over de te volgen methode
om die aspiraties te realiseren of mogelijk te maken (een anarchistische tendens).
Bijzonder opvallend is daarbij nog dat èn de frustraties èn de aspiraties èn de
revolutionaire methodes bij al die bewuste minderheden tegelijkertijd betrokken worden op direct universitaire èn op breder maatschappelijke conflicten
en problemen. Hier ligt ongetwijfeld de kern van de zaak. De studenten zijn
eigenlijk slechts ontevreden met de universiteit omdat ze niet akkoord gaan
met de maatschappij in haar geheel, waarvan de universiteit een integrerend
deel uitmaakt. De universitaire kritiek is slechts een onderdeel van de maatschappij-kritiek.
Wat wij dus meemaken is een radicaliseringsproces. Een radicalisering van verschillende, vaak zeer uiteenlopende, meer of minder banale conflictsituaties tot
één allesomvattende conflictsituatie; een radicalisering van verschillende, uiteenlopende, meer of minder banale eisen tot een allesomvattende vernieuwingseis. Kortom: integratie van de universitaire problematiek in een globaal-maat-
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schappelijke problematiek, integratie van universitaire hervormingseisen in een
globaal-maatschappelijke hervormingseis.
Neemt men nu kennis van deze verspreide, maar fundamenteel dezelfde frustraties, aspiraties en methoden, dan wordt men getroffen door de vaak haast
letterlijke gelijkenis tussen wat de studenten zeggen en wat Herbert Marcuse
schrijft. Direct moet hierbij aangetekend worden, dat er helemaal geen sprake
is van een louter nazeggen of afschrijven van eikaars ideeën, of van enige
aanwijsbare rechtstreekse beïnvloeding. De Parijse studenten bijvoorbeeld bekennen ronduit: „Personne chez nous n'a lu Marcuse" . Maar toch kun je er
niet omheen: in de filosofie van Marcuse is precies dat mengsel van Marxisme,
Freudianisme en Existentialisme en precies ook dat eigenmachtig transcenderen
van deze drie stromingen te vinden, dat we het heel eigen kenmerk kunnen
noemen van de revolutionaire studentenfilosofie.
Laat ik daarom proberen dit 'Marcusisme' zo bondig en zo simpel mogelijk te
omschrijven. Zo krijgen we tenminste één middel in de hand om de ideologische achtergronden van de studentenrevolte, althans van een belangrijk deel
ervan, aan het licht te brengen. Voorlopig is kritiek op Marcuse niet het voornaamste. Eerst moeten we klaarheid proberen te verschaffen over wat er in de
revolutionaire studentenfilosofie eigenlijk gezegd en gedacht wordt, of misschien alleen maar intuïtief gezocht. Achtereenvolgens wil ik iets zeggen over
1) de kritische visie van Marcuse op de maatschappij; 2) Marcuse's visie op de
positie van de studenten in die maatschappij; 3) Marcuse's visie op de mogelijkheid om die maatschappij te hervormen en bijgevolg op de revolutionaire
methoden van de studenten.
2

Marcuse''s visie op de maatschappij
De huidige maatschappij — zowel in het Atlantisch als in het Sovjetrussisch
blok — wordt volgens Marcuse gekenmerkt en veroordeeld door haar technologisch en bijgevolg egaliserend en gesloten karakter.
1. Technologisch is de huidige maatschappij te noemen zowel in materieel als
in formeel opzicht.
In materieel opzicht betekent dit dat wij thans voor het eerst in de wereldgeschiedenis leven in een maatschappij van overvloed. Dankzij de wetenschap en
de techniek is het nu voor de eerste keer in de wereldgeschiedenis mogelijk
geworden alle materiële behoeften te bevredigen, steeds nieuwe materiële be2 Daniël Cohn-Bendit, in La révolte êtudiante, Ed. du Seuil, Paris, p. 47: „Personne chez
nous n'a lu Marcuse. Certains lisent Marx, bien sur, peut-être Bakounine et, parmi les
auteurs contemporains, Althusser, Mao, Guevara, Lefebvre. Les militants politiques du
Mouvement du 22 mars ont a peu prés tous lu Sartre. Mais on ne peut considérer aucun
auteur comme inspirateur du Mouvement". Geciteerd in Esprit, aoüt-sept. 1968, p. 35, door
Jean-Marie Domenach, die eraan toevoegt: „Quand on compare les déclarations des étudiants du '22 mars' aux manifestes et programmes rédigés par tant d'ouvriers en 1848, on a
presque Timpression d'avoir affaire, cette fois, a des analphabètes en idéologie, et même en
sociologie...". Wel moet Domenach toegeven dat de Franse studenten iets geleerd hebben
van hun Duitse collega's, en die hebben Marcuse wel degelijk gelezen.
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hoeften te scheppen en deze weer te bevredigen, en dit voor alle mensen die deel
uitmaken van deze welvaartsmaatschappij. Wij leven in een maatschappij van
nagenoeg volledige materiële behoeftenbevrediging; wij hebben de zekerheid
dat binnen korte tijd ook alle arbeiders het tot materieel bevredigde consumenten zullen hebben gebracht.
In formeel opzicht betekent het technologisch karakter van de huidige maatschappij dat de allesoverheersende denktrant en geesteshouding dié is van de
wetenschappelijke beheersing, benutting en manipulatie van alle natuurlijke
mogelijkheden. Deze denktrant en geesteshouding heeft zich zo volledig geïncarneerd in heel het politieke, sociale en culturele bestel, dat niet alleen meer
de dingen, de natuur en de machines maar ook de mensen zelf beheerst,
uitgebaat en gemanipuleerd worden. Wij worden niet door die of die persoon
gemanipuleerd of geëxploiteerd: we hebben gewoon geen controle meer op het
systeem als zodanig. Niemand meer. We zijn allemaal materieel bevredigde,
maar technologisch gemanipuleerde consumenten.
Dat betekent dat de mensen materieel kunnen verwerven wat ze verlangen,
maar precies dat verlangen wat het systeem wil dat zij op dat ogenblik verlangen. We bevinden ons m.a.w. in een cirkel. We dénken dat we vrij zijn, dat we
mogen zeggen wat we willen, dat we allemaal autonome grootheden zijn, dat
we nu eens eindelijk in een pluralistische wereld leven, maar wat wij zogenaamd willen, wordt ons eigenlijk gedicteerd. We zijn zo gevangen in de netten
van de welvaartsmaatschappij, van de consumptiemogelijkheden, de publiciteitsmedia, de technologische beïnvloeding van ons denken, de commercialisering van de cultuur en van de seks, dat we denken alles te hebben wat we
willen, maar slechts dat voorgeschoteld krijgen, ja, zelfs dat slechts verlangen
wat het allesbeheersende en door niemand beheerste, het alles controlerende en
door niemand gecontroleerde technologische systeem nodig acht ons voor te
schotelen om zichzelf in stand te houden.
Hier is, dunkt me, al een belangrijke kritische opmerking te plaatsen. Het feit
dat Marcuse dit alles zo duidelijk kan beschrijven, het feit dat wij het na kunnen voelen, schijnt erop te wijzen dat deze beschrijving niet helemaal juist kan
zijn: ergens dan toch ontsnappen wij aan het systeem, we kunnen er ons bewust
van worden. Het systeem is misschien toch niet zo totalitair technologisch als
Marcuse het wil doen voorkomen.
Maar Marcuse gaat verder: juist in de mate dat de technologie verder tot ontwikkeling komt, vooral op sociaal-economisch gebied, in de mate zelf dat ze
magen vult, ogen bekoort, arbeid lichter en minder maakt, ontneemt ze de
mensen gaandeweg vollediger hun kritische geest. De maatschappij laat wel
ideële kritiek toe, maar rangeert die netjes bij de interessante verbruiksartikelen
in de vorm van culturele ontspanning en prikkeling. Ze laat ook privacy toe,
vrije tijd, vermenigvuldigt zelfs overvloedig de mogelijkheid daartoe, maar ook
de vrije tijd wordt gestroomlijnd, gedicteerd en, opgenomen in het consumptieproces, geprogrammeerd zoals bij een t.v.-uitzending. Ook hier geldt, en nog
het sterkst van al, dat de mensen denken dat ze gaan waar ze heen willen, maar
ze gaan slechts daar naartoe waar de publiciteit hen naartoe stuurt. Op één
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terrein voelen de mensen zich op het ogenblik geweldig vrijgevochten: op seksueel gebied. Maar dat is volgens Marcuse juist een van de meest rationele
afleidingsmanoeuvres van het systeem. In de mate zelf dat de erotische aanleg
van de mens krampachtig gefixeerd wordt op de genitale seksualiteit, wordt ze
voor het systeem minder gevaarlijk. Want erotiek — in de marcusisch-freudiaanse betekenis van het woord — is het tegenovergestelde van technologisch
denken en leven, ook van uitbating van de seks.
Het meest ingrijpend maatschappelijk resultaat van de technologie is echter
volgens Marcuse de egalisering of de althans in het vooruitzicht gestelde egalisering van alle maatschappelijke standen en klassen. Dit leidt ons tot het tweede belangrijke kenmerk van de huidige, technologisch gemanipuleerde maatschappij.
2. Het egaliserend karakter van de huidige maatschappij.
Zojuist hebben we al opgemerkt dat er tegen de infernale cirkel van ons hele
maatschappelijk bestel toch nog altijd een oppositiemogelijkheid bestaat: die
van het bewustzijn. De vraag is echter of we daarmee verder komen dan tot
een theoretisch of ideeël protest. Is ook een reëel en efficiënt protest nog
mogelijk? Bestaat er nog een reële macht om de cirkel daadwerkelijk te doorbreken?
In het antwoord op deze vraag ligt het wezenlijke verschil tussen Marcuse en
Marx. Het marxisme gelooft nog altijd in de revolutionaire roeping en de revolutionaire macht van de arbeidersklasse. Marx zelf en het marxisme na hem
spreken zich over de techniek en de technologie veel positiever uit: techniek en
technologie behoren tot de onmisbare produktiekrachten. Ze moeten niet uitgeschakeld worden, maar de controle erover, de eigendomsverhoudingen moeten
hervormd worden. Op die manier is het mogelijk, de maatschappij, de wereld
en de mens te veranderen binnen het technologisch systeem.
Marcuse denkt daar anders over. Juist door de réussites van de technologie
zijn de arbeiders niet meer de oppositionele, revolutionaire kracht die zij vroeger waren, toen zij honger en miserie leden en het bewustzijn van hun negatieve
positie nog levendig was. Thans zijn zij ingelijfd in het systeem van de lichtere
arbeid, van de vele vrije tijd. Ze zijn geïncorporeerd in het technologisch bestel.
In nagenoeg alle ontwikkelde landen, zegt Marcuse, spelen de vakbonden een
conservatieve rol. De arbeiders zijn van behoeftigen tot consumenten, van
revolutionairen tot conservateurs geworden.
Dat wil niet zeggen dat het klassenonderscheid werkelijk is opgeheven. Net als
de behoeftenbevrediging eigenlijk één groot manipulatie-mechanisme is, een
tenslotte frustrerende bevrediging, omdat ze alle echte vrijheid, alle echte behoeften verstikt, zo is ook de egalisering van de mensen — het feit dat de
arbeider naar hetzelfde t.v.-programma kijkt als de patroon, dat de typiste
even modieus gekleed gaat als de dochter van de baas, dat een Amerikaanse
neger in een cadillac rijdt — tenslotte slechts een schijnbare opheffing van de
tegenstellingen: de tegenstelling heeft alleen haar bewust karakter verloren, zij
is toegedekt.
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Marcuse zegt dus helemaal niet dat de tegenstellingen in de huidige maatschap
pij zijn opgeheven. Ze zijn zelfs nog groter geworden dan tevoren, maar door
de directe behoeftenbevrediging en de manipulatie is de oppositie ontkracht.
Dat de contradicties nog toegenomen zijn, blijkt volgens Marcuse vooral in het
hoogst ontwikkeld produktieve en tegelijkertijd destructieve karakter van het
driemanschap: economie - politiek - wetenschap. Er bestaat een hermetisch ge
sloten verband tussen de technologische grootindustrie, de technologische poli
tiek en de technologische wedloop naar de meest destructieve bewapening.
Maar ook deze contradictie tussen produktiviteit en destructiviteit wordt weggemanipuleerd en door de consumenten mee weggedacht. Het systeem slaagt
erin de tegenstellingen in eigen rangen te neutraliseren door de mythe van de
vijand daarbuiten in stand te houden. Het anti-kapitalisme in het oosten, het
anti-communisme in het westen slagen erin het samengaan van de produktivi
teit en destructiviteit als een heel redelijk en realistisch systeem ingang te doen
vinden. Het resultaat is, dat niet alleen binnen het kapitalistische en binnen het
communistische maatschappij bestel, maar ook tussen deze maatschappelijke
stelsels onderling, onder het mom van wederzijdse vijandigheid, de egalisering
voortdurend groter wordt. Rusland en Amerika en wij allemaal onder één
hoed op de rug van de derde wereld.
Het egaliserend verstikken van het oppositionele bewustzijn en van elke reële
oppositiemacht, het grondig frustrerend karakter van de technologische be
hoeftenbevrediging, vinden volgens Marcuse hun laatste grond in de radicale
geslotenheid van het huidige levenssysteem.
3. Het allerbelangrijkste kenmerk van de maatschappij is volgens Marcuse
haar gesloten karakter. Wat bedoelt hij daarmee? Niets minder dan dat alle
openheid op een mogelijke transcendentie radicaal en in de kiem onmogelijk
wordt gemaakt. En met transcendentie bedoelt Marcuse dan: de mogelijkheid
tot opstijging naar een kwalitatief ander, echter, werkelijk bevredigend mens
zijn; doorbraak en bevrediging van de authentiek menselijke behoeften aan
zelfheid, vrijheid, gemeenschappelijkheid, vrede. De maatschappij én het men
selijk bewustzijn zijn totaal ééndimensioneel geworden, d.w.z. de mensen be
leven de dualiteit niet meer tussen feitelijk en eigenlijk bestaan, de vraag naar
de zin van het bestaan wordt grammaticaal, de vraag naar liefde medicaal
opgelost, de menselijke toekomstperspectieven worden wetenschappelijk gepro
grammeerd. Het onderscheid tussen wat feitelijk is en zedelijk behoort, wordt
gereduceerd tot wat reeds en wat nog niet economisch mogelijk is.
Alweer moet men dit niet zo begrijpen dat de huidige maatschappij de mensen
alle dynamisme, alle hoop op vooruitzicht zou ontnemen. De mensen hebben
waarschijnlijk nog nooit zo dynamisch, zo jachtig ook, naar de toekomst toe
geleefd als nu, maar wat zij zo driftig najagen, hun toekomstperspectief, ligt in
dezelfde dimensie als datgene wat ze nu hebben en nu zijn: hun verlangens en
behoeften worden alleen, als ik me zo mag uitdrukken, elastisch uitgelengd,
niet wezenlijk uitgediept noch overschreden naar het ware mens-zijn toe.
Zich reëel verzetten tegen deze gang van zaken kunnen volgens Marcuse alleen
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nog diegenen die nog niet in hun verlangens en behoeften zelf geperverteerd
en gecompromitteerd zijn door het systeem; alleen zij kunnen nog zuiver
instinctief — en hier komt dan Freud om de hoek kijken, maar Freud geïnterpreteerd door Marcuse — verlangen naar bevrediging van de menselijke eros,
naar een natuurlijk, vrij, vredig bestaan. Dit doen alleen nog de uitgestotenen
van de maatschappij, de paria's, de slachtoffers van de rassendiscriminatie, de
nog niet in het systeem geïncorporeerden, én misschien ook de echte intellectuelen. En hier ligt dan het aanknopingspunt tussen Marcuse's maatschappijkritiek en de positie die de studenten volgens hem kunnen innemen in de huidige situatie. Zo komen we tot ons tweede hoofdstuk.

Marcuse's visie op de positie van de studenten in de maatschappij
Al twee keer heb ik erop gezinspeeld dat alleen de intellectuele oppositie nog
mogelijk is. Deze mogelijke oppositie wordt in de meeste gevallen echter verstikt doordat de mogelijke opposanten op een materieel heel bevredigende
wijze gemanipuleerd en in het produktiesysteem ingelijfd worden. De studenten
zijn echter nog niet volledig geïncorporeerd. Zij staan nog enigszins marginaal.
Zij hebben bovendien de gelegenheid tot denken, worden door hun studie zelf
tot bewustwording in staat gesteld. Maar in de mate van hun bewustwording
worden zij geconfronteerd met de blijkbaar onafwendbare incorporatie in het
systeem.
Er is nog meer: hun bewustwordingsproces gebeurt aan een universiteit, die
zelf geen academisch vrij milieu meer is, maar een integrerend deel uitmaakt
van de maatschappij: zij wordt — denken we vooral aan Amerika en Rusland
— door de maatschappij gecharterd om wetenschappelijk en destructief onderzoek aan elkaar te koppelen, om wetenschappelijk onderzoek en economische
dominantie in eikaars dienst te stellen. Het technologisch driemanschap: economie - politiek - wetenschap krijgt een meer concrete naam: grootindustrie staat - universiteit.
Maatschappijkritiek vindt hier een formele en een materiële inspiratie: formeel
dankzij de ontwikkeling van het intellect en het bewustzijn van de studerenden,
dankzij ook hun gedeeltelijke marginaliteit, hun afstandelijkheid en hun nog
mogelijke radicale aspiraties; materieel dankzij de dan toch reële inschakeling
van het universitaire bedrijf in het destructieve en frustrerende produktiebedrijf van de technologische, egaliserende en afgesloten maatschappij in haar
geheel.
Ineens komen verzet tegen de maatschappij in haar geheel en verzet tegen de
universiteit en de universitaire opleiding als zodanig heel dicht bij elkaar te
liggen. Er bestaat niet zo'n grote afstand meer als op het eerste gezicht zou
lijken tussen demonstraties tegen Vietnam, de atoombom of het stalinisme en
eisen van grondige veranderingen in het universitaire onderwijs en beheer,
tussen maatschappijkritiek en de vraag naar een kritische universiteit.
Een kritische universiteit wil dan toch hoofdzakelijk zeggen: een universiteit
die niet zonder meer in functie staat van het bestel zoals het is en die er dus
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ook niet eerst en vooral op uit is employés voor dat bestel op te leiden; maar
een universiteit die een kritische functie uitoefent ten overstaan van het bestel
en er op uit is en ertoe bekwaam, mensen op te leiden die én op de hoogte zijn
van dat bestel én in staat zijn het te beoordelen en zó te veranderen, dat het
een waarachtig menselijke gemeenschap, een 'gepacificeerd bestaan' voor ieder
een mogelijk maakt.
Voor dit gepacificeerd bestaan speelt in Marcuse's ogen én in de revolutio
naire studentenfilosofie de persoonlijke individualiteit van elk mens een door
slaggevende rol, alsook erotiek, naturalisme, pacifisme in een soms wel erg
romantische zin. Mijn eigen ervaring leert me dat daar beslist aan toegevoegd
moet worden: de heel dringende vraag van studenten naar filosofie, meer be
paald moraalfilosofie.
Er blijft alleen één wezenlijke moeilijkheid: hoe geprivilegieerd in zekere zin
de marginale positie van de studenten ook is, tenslotte botst Marcuse aan tegen
zijn eigen totalitaire afschildering van de huidige technologische maatschappij.
Zij is zo gesloten, zo oppermachtig, zij verlamt zo inwendig al diegenen die de
reële macht zouden kunnen bezitten om de maatschappij van binnen uit te
hervormen, dat de enig overblijvende revolutionaire instantie, die van de
studenten en de intellectuelen, ook in hun revolutionaire actie niet anders dan
marginaal kan opereren, n.1. door gewoon buiten het systeem te gaan staan.
Dat is dan ons laatste hoofdstukje.

De visie van Marcuse op de ontwikkeling van deze maatschappij en bijgevolg
ook op de revolutionaire methode van de studenten
Hier blijkt het fundamentele onderscheid niet alleen tussen Marcuse en Marx,
maar ook tussen Marcuse en Freud.
Bij Marx gaat het, zoals reeds gezegd, niet om een anarchistische negatie van
het produktiesysteem, maar om een toeëigening ervan door de arbeidersklasse:
niet om het contesteren en omverwerpen van de produktiekrachten, maar om
het veranderen van de produktieverhoudingen. Er bestaat in deze zin een
wezenlijk verschil tussen antikapitalisme en anti-technologie.
Ook bij Freud gaat het niet om een zonder meer onoverbrugbare kloof tussen
het lustprincipe en het realiteitsprincipe, maar wel degelijk om een compromis,
omdat het realiteitsprincipe door hem niet louter negatief wordt beschouwd.
Bij Marcuse daarentegen gaat het om een niet meer te vermiddelen tegenstel
ling tussen het maatschappelijk-oppressieve realiteitsprincipe van de technolo
gie en het erotische lustprincipe, tussen de huidige technologische maatschappij
in haar geheel en de tot stand te brengen echt menselijke gemeenschap. Dit
brengt hem tot de conclusie dat alleen de 'grote weigering', het radicale neen,
de tenslotte anarchistische ik-doe-niet-meer-mee-methode te huldigen is. Van
daar wel degelijk de contestatie om de contestatie, het conflict om het conflict.
Dit om de eenvoudige reden dat Marcuse enerzijds vasthoudt aan de dialecti
sche wet dat iets positiefs slechts uit een conflict van tegengestelde posities kan
geboren worden, doch anderzijds, zoals we gezien hebben, gelooft dat conflic-
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ten binnen het systeem weggemanipuleerd worden, zodat alleen maar over
blijft: het ganse systeem voortdurend en in zijn geheel op de helling te zetten.
Ik geloof niet dat datgene wat wij over het onbehagen, over de aspiraties en
zelfs over de methoden van de studentenrevoltes over heel de wereld weten,
heel ver af ligt van de ideeën van Herbert Marcuse. Ik heb die ideeën hier heel
bondig en heel schematisch proberen uiteen te zetten. Daarmee is misschien
toch wel een eerste antwoord gegeven op de vraag naar de ideologische achter
gronden van de revolte, al moet dit antwoord nog veel verder uitgewerkt
worden.
Iets anders is natuurlijk, wat te denken over deze ideologische achtergronden.
Ik geloof niet dat het nu direct mijn taak was kritische bedenkingen te formu
leren. Daarmee zou ik vooruitlopen op de waarschijnlijk nog vele discussies die
we daarover zullen moeten voeren. Daarin zullen wel heel bepaalde vragen
aan bod moeten komen. Ik noem er slechts enkele.
1. Verraadt het oordeel van Marcuse over de huidige maatschappij tenslotte
geen defaitisme? We worden er wel eens meer toe verleid, een situatie zo zwart
af te schilderen, dat we er met een gerust geweten van af kunnen zien er iets aan
te veranderen. Zo is het misschien wat te gemakkelijk, te affirmeren dat het
'systeem' oppermachtig is en totalitair, en dat de eigenlijke machten van deze
wereld niet meer te ontwaren zijn. Zo achten wij ons ervan ontslagen deze
machten op te sporen en ze op hun eigen terrein te bestrijden. De antithetische
utopie kan ook als een soort opium werken. „Statt den Herrn dieser Welt diese
Welt streitig zu machen, entwirft Marcuse eine zweite Welt" .
3

2. Een tweede vraag is: defaitistisch of niet, steunt Marcuse's visie wel op een
juiste analyse van de situatie en het bestel? Zijn kritiek op de maatschappij
moet ook zelf aan een kritisch onderzoek onderworpen worden. Op het eerste
gezicht maakt zij een nogal generaliserende en massieve indruk.
3. Een verdere vraag betreft de efficiëntie van de marginale, revolutionaire
methode welke Marcuse als de enig mogelijke voorstelt.
4. Een laatste, allerbelangrijkste vraag lijkt mij te zijn, of de visie van Marcuse
op de mens, de visie van waaruit hij oordeelt over de huidige maatschappij en
over de maatschappij zoals die zou moeten zijn, tenslotte geen naturalistische
en individualistische visie is; of hij zich geen al te geleidelijke overgang indenkt
van instinctuele behoeften naar redelijke, ethische aspiraties, of m.a.w. zijn
eigen denken zelf niet één-dimensioneel verloopt.
Hoe dan ook, een verder doorgedreven discussie zal beslist ook veel uiterst
positieve, vooral suggestieve ideeën van Marcuse aan het licht brengen, meer
en beter dan in deze summiere en al te grove uiteenzetting werd gedaan.
3 Wolfgang Fritz Hang, Das Ganze und das ganz Andere. Zur Kritik der reinen revolutienaren Transzendenz, in: Antworten auf Marcuse, hrsg. von Jürgen Habermas, Suhrkamp,
Frankfurt a.M., 1968, p. 63.
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„De mensheid heeft het historische stadium bereikt waar zij technisch in staat
is, een wereld van vrede te scheppen — een wereld zonder uitbuiting, ellende
en angst" .
„De bereikte graad van de beheersing van de natuur en van de maatschappe
lijke rijkdom maken het mogelijk, onbevredigende arbeid tot een minimum te
beperken
vrije tijd kan levensinhoud en arbeid het vrije spel van mense
lijke begaafdheden worden" .
„Als het individu niet meer onder de dwang zou staan, zich als vrij economisch
subject op de markt gelding te verschaffen", zou de weg naar een nieuwe
civilisatie open liggen: „de technologische processen van mechanisering en
standaardisering zouden de individuele energie vrijmaken voor een nog onbe
kend rijk der vrijheid, waar geen noodzaak meer bestaat. De inwendige struc
tuur van het menselijk bestaan zou veranderen; het individu zou bevrijd wor
den van de levensvreemde behoeften en mogelijkheden welke de wereld van de
arbeid oplegt. Het individu zou vrij zijn, autonoom over een leven te beschik
ken dat werkelijk zijn eigen leven is" .
Herbert Marcuse, aan wie deze citaten ontleend zijn, laat er geen twijfel over
bestaan, dat hij gelooft aan de mogelijkheid van een wereld die niet meer de
kwalen vertoont van de onze. Het ideaal dat hij nagestreefd wil zien en dat
niet meer ver van zijn verwerkelijking hoeft te zijn, is niet alleen de opheffing
van alle onvolkomenheden van onze samenleving, maar ook de afschaffing
van alle dwang, alle afhankelijkheid. De doelstelling van het maatschappelijk
streven kan geen andere zijn dan een samenleving die het individu volledige
autonomie over zijn eigen leven geeft en volledige vrijheid om zijn geluk na te
streven en de bevrediging van zijn lusten te zoeken.
De utopische tendens van Marcuse's werk zal voor menigeen aanleiding zijn
het naast zich neer te leggen. Een gedachtengang die zo ver van de werkelijk
heid schijnt te staan, kan toch geen aanspraak maken op ernstige aandacht!
1

2

3

4

1 Herbert Marcuse, Kultur und Gesellschaft II, Frankfurt 1957 , p. 156. (De oorspronke
lijke Engelse tekst van de meeste van Marcuse's publikaties is vaak moeilijk te krijgen.
Daarom baseer ik mij bij het citeren op de Duitse en Franse vertalingen, die voor mij be
reikbaar waren).
2 Herbert Marcuse, Psychoanalyse und Politik, Frankfurt/Wien 1968, p. 30.
3 Psychoanalyse und Politik, p. 22. Zie ook: Herbert Marcuse, Der eindimensionale
Mensch, Neuwied 1968 , p. 263.
4
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Daarmee gaat men echter voorbij aan het feit dat Marcuse de profeet is van de
radicale jeugd van vandaag en dat vaak juist de meest intelligente jongeren bij
hem inspiratie zoeken. Of zij geloven in zijn utopische voorstellingen van de
'niet-repressieve samenleving' mag betwijfeld worden. De reden dat hij hen
zo aanspreekt, moet wel zijn dat hij de kritiek op de samenleving formuleert
die bij hen leeft. Dat betekent, dat men, wil men nog begrip opbrengen voor
wat deze jongeren beweegt, op zijn minst kennis moet nemen van de door
Marcuse geformuleerde samenlevingskritiek.
De kritiek van Marcuse op onze samenleving komt kort samengevat op het
volgende neer: niet alleen beantwoordt zij niet aan de eisen die bij de heden
gegeven mogelijkheden aan een menswaardige samenleving gesteld moeten worden; zij verzet zich zelfs tegen de verruiming der vrijheid, de uitbouw van de
democratie, de betere bevrediging der behoeften, welke door de ontwikkeling
van de menselijke produktiecapaciteit mogelijk zijn geworden. Omdat het contrast tussen wat is en wat zou kunnen zijn steeds groter wordt, moeten de
mensen aan een steeds strakker discipline onderworpen worden. Vandaar de
paradoxale situatie: met de zich uitbreidende heerschappij der mensen over de
natuur vermindert de vrijheid van het individu en schrompelt zijn invloed op
het beleid van de gemeenschap in.
Men hoeft nog niet de gedachtengang van Marcuse te accepteren om te erkennen, dat er in onze samenleving aanleiding te vinden is voor een dergelijke
kritiek. De gevaarlijke verschijnselen die hij in onze samenleving signaleert,
verdienen dan ook onze aandacht.
De democratie vertoont uithollingsverschijnselen. De afstand tussen de volksvertegenwoordigers en het volk dat zij vertegenwoordigen is zo groot geworden, dat in feite over de hoofden van de mensen heen geregeerd wordt. De
politieke partijen ontaarden tot logge lichamen, beheerst door een apparaat dat
stemmen verzamelt om een groep van beroepspolitici in het zadel te houden.
Het administratieve apparaat van de overheid is aan steeds minder controle
van de zijde van het 'souvereine volk' onderworpen. Het ontwikkelt zich tot
een macht die overal in het leven van de mensen doordringt en hun activiteit
op alle gebied aan steeds nauwere regels onderwerpt.
Het 'openbare leven' absorbeert meer en meer het privé-leven. Het wordt steeds
moeilijker tegenover de in de huiskamer binnendringende buitenwereld zoiets
als een eigen gezinssfeer te handhaven. De kinderen worden vanaf hun jongste
jaren via geïllustreerde bladen en televisie door de maatschappij 'gesocialiseerd'.
De vrije meningsvorming met de daarmee verbonden openbare discussie is
ernstig bedreigd. Massabladen, die leesvoer verkopen, verdringen de opiniebladen. Reclame en andere vormen van 'publiciteit' dringen de mensen behoeften op. In het politieke leven worden met slogans gepreformeerde meningen bij
de mensen erin gehamerd .
4

4 Marcuse heeft zeer belangrijke passages over de taal van onze samenleving: hij laat zien
hoe deze een instrument aan het worden is waarmee het 'establishment' de kritische reflectie
verhindert (Der eindimensionale

Mensch,

104- 123).
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Tegenover deze verschijnselen is de doorsnee-burger van vandaag geneigd een
geresigneerde houding aan te nemen. Hij is vertrouwd geraakt met de idee dat
allerlei maatschappelijke idealen slechts onvolkomen verwerkelijkt worden.
Hij neemt de uitgroei der bureaucratie als een begeleidingsverschijnsel van de
welvaartsstaat; hij ziet de uitholling van de democratie als een onvermijdelijk
gevolg van de massa-democratie; hij neemt het op de koop toe, dat de massa
media in dienst staan van commerciële en politieke belangen .
Marcuse dwingt ons de vraag te stellen of aan deze tendenties geen halt toege
roepen kan worden. Bestaat er voor ons geen andere keuze dan te accepteren
dat democratie en individuele vrijheid holle frasen worden?
Als Marcuse de noodklok luidt is dit nog niet zozeer vanwege de ernst der
bedreigingen als wel omdat de mensen zich bij voorbaat bij de feiten neerleg
gen. Hij is verontrust, omdat de ontwikkeling geen verzet oproept, omdat er
geen oppositie meer is die de mensen tot tegenstand mobiliseert. Hij legt daar
om zo grote nadruk op de noodzaak van verzet: „Als het voor ons nadelig is
illusies te koesteren, het is niet minder nadelig en misschien zelfs nadeliger
defaitisme en quietisme te preken" .
5

6

Marcuse weet heel goed, dat de mens zich in het verleden heeft moeten schik
ken in maatschappelijke stelsels die in veel opzichten nog minder beantwoord
den aan het ideaal van een samenleving van vrije wezens dan ons maatschap
pelijk bestel. Maar dat was goeddeels omdat toen de voorwaarden voor een
democratische samenleving nog niet ontwikkeld waren. Bovendien waren deze
samenlevingen in één opzicht menselijker dan de onze: de maatschappelijke
organisatie riep verzet op, zij was het voorwerp van een kritiek die de krachten
tot verandering mobiliseerde. Onze samenleving is fundamenteel onmenselijk,
omdat zij het verzet tegen de gevestigde orde en daarmee het elan van de
vooruitgang heeft weten te breken . Het protest van de intelligentsia is daarom
vandaag een levensnoodzaak. „Zelfs als wij geen resultaten van ons werk zien,
moeten wij doorgaan; wij moeten verzet plegen, als wij nog als mensen willen
leven, werken en gelukkig zijn" .
Over één ding laat Marcuse geen illusie meer: wat zich in onze westerse samen
leving van „gezapige, verstandige, gestroomlijnde democratische onvrijheid"
oppositie noemt, heeft geen alternatieven te bieden voor onze fundamentele
7

8

9

10

5 „Wij leven en sterven rationeel en produktief. Wij weten dat vernietiging de prijs voor de
vooruitgang is zoals de dood de prijs voor het leven, dat ontzegging en moeite de voorwaar
den zijn voor genot en vreugde, dat de zaken verder moeten gaan en dat alternatieven
utopisch zijn. Deze ideologie hoort tot het bestaande maatschappelijke bestel" (Der eindimensionale Mensch, p. 160).
6 Psychoanalyse und Politik, p. 67.
7 Theorieën die historische mogelijkheden vaststellen en daar consequenties aan verbinden,
worden „irrationeel of schijnen veeleer irrationeel te zijn, omdat zij ingaan tegen de ratio
naliteit van het bestaande universum van spreken en handelen". (Der eindimensionale
Mensch, p. 202).
8 „De verhindering van elke sociale verandering is wellicht de meest op de voorgrond
tredende prestatie van de ontwikkelde industriële samenleving". (Der eindimensionale
Mensch, p. 14).
9 Psychoanalyse und Politik, p. 68.
10 Herbert Marcuse, Ueber das Ideologieproblem in der hochentwickelten Industriegesellschaft, in: Kurt Lenk, Ideologie, Neuwied, 19673, p. 392.
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Ongewoon:
Elke maand een stukje feestgeschenk
Geef een abonnement op Streven. Dan geeft u elke eerste van de maand een stukje
feestgeschenk. Stuur nu de kaart op.

Ik geef een abonnement op Streven (januari tot september 1969) ten geschenke aan:
naam:
straatnaam en nr.
gemeente:

mijn eigen naam is:
adres:
gemeente:
De abonnementsprijs van 260 Fr. voor deze periode wordt overgeschreven op
postrekening 884.67 van Streven, Antwerpen 1.
Ik wens wel/niet als schenker vermeld te worden.
Datum:

Handtekening:
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A.C.A.P.S.U.L, 39, 266, 268. 634.
— Memorandum over universitaire expansie, 306, 315 e.v.
— Sociologische enquête i.v.m, probleem
Leuven, 200.
Actiecomité Maaskant.
Zie : Limburg.
Actiecomité Universitaire Expansie.
Zie : Universitaire expansie.
Actiecomité Vlaams-Brabant.
— Oprichting, 244.
Activisme, 233.
Adel.
in diplomatie : V.U.-voorstel, 131,
* 184, 251.
Agglomeratieraad Brussel, 244 e.v., 335.
Zie ook ; Brussel.
— Voorstel Bestendige Deputatie Brabant, 180.
— Voorstel Brusselse burgemeesters, 178
e.v., 246 e.v, 287, 547.
Algemeen Belgisch Vakverbond (A.B.V.
V.), 400, 549.
Zie ook: Fédération Générale du
Travall de Belgique.
— Eenheid van de vakbeweging, 332,
365.
— Federalisme in de vakbeweging, 451,
591.
— Sociale verkiezingen 114, 172, 282 e.v.
— Voorzitterschap, 332, 366.
Algemeen Christelijk Vakverbond (A.C.
V.), 467, 615.
— Eenheid van de vakbeweging, 365.
— Sociale verkiezingen, 114, 172, 282 e.v.
— Voorzitterschap, 9 e.v, 114, 400, 441.
Algemeen Christelijk Werkersverbond
(A.C.W.), 193.
— Betoging 5 november, 433.
— Standpunt m.b.t. koepelwet, 62.
Algemeen Nederlands Verbond (A.N.V.),
203, 531,
Algemeen Nederlands Zangverbond (A.
N.Z.), 43 e.v, 89.
— Vlaams Nationaal Zangfeest, 232,
274 e.v.
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (A.C.L.V.B.), 441.
— Sociale verkiezingen, 282 e.v.
— Voorzitterschap, 173 e.v.
Algemene Praktische Rechtsverzameling, 259.
« Amis de Louvain », 52, 146, 478.
— Colloquium, 571.
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Zie ook : Repressie.
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twerKerstboodschap
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té, 623.
— 40e Ijzerbedevaart, 358.
« Amoco ».
— Interpellatie, 188.
— Vestiging te Geel, 134 e.v., 341.
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— - in de B.S.P., 442, 590 e.v.
Antwerpen.
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Zie : Havens.
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Zie : Brussel.
— Universiteit,
Zie : Rijksuniversitair Centrum.
Auteursrecht, 440.
Autowegen, 189, 257.
Zie ook : E3, E5, E10, Waalse autoweg.
— Autostrade-vignet, 413, 414.
Band.
— Vlamingen in Wallonië, 523.
Bastaardwoorden.
— Spelling van —.
Zie : Spelling, Nederlands.
Beauval.
Zie: Franstalige missen (te Vilvoorde).
Bedrijfsleven.
— Vernederlandsing van —, 29, 69, 369,
384, 449, 615.
Bedrijfssluitingen.
Zie : Economische omschakeling.
Begroting.
Zie ook : Rijksbegroting.
van Nationale Opvoeding, 193,
261 e.v, 267.
Belastingen, 56, 123, 290, 414.
Zie ook : Rijksbegroting, Koepelwet.
— Koepel wetsbesluit, belastingsontduiking, 334.
Belgisch Instituut.
— - voor Voorlichting en Documentatie (I.N.B.E.L.), 363.
Belgische Socialistische Partij (B.S.P.),
167 e.v., 175, 397, 475.
— Betoging 5 november, 427 e.v, 434
e.v.
— Brusselse federatie : standpunt l.v.m.
de hoofdstad, 168 e.v.
— Charter van Quaregnon, 58 e.v, 442.
— Commissie van 18, hervorming van
de partij, 58, 114 e.v, 442, 595 e.v.,
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— Eén mei, 239.
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chronologisch feitenrelaas
november 1967

oktober.

31
— De parlementsfracties van de Vlaamse C.V.P. zullen als groep niet deelnemen
aan de 5 november-betoging ; de leden kunnen echter persoonlijk opstappen in deze manifestatie (zie blz. 526 e.v.).
— In hun manifest « Autonomie » bepleiten de C.V.P.-Jongeren een fundamentele
hervorming van de Belgische instellingen (zie blz. 533 e.v., 544 en 645 e.v.),
5
— Onder het motto « Het gaat ons allen aan
» betogen duizenden Vlamingen te
Antwerpen voor de realisatie van een minimumprogramma (zie blz. 523 e.v., 580 en 644).

1 november.
november.

I

6 november. — De Rijksuniversiteit van Luik bestaat 150 jaar (zie blz. 572).
9 november. — De raad van beheer van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
(N.F.W.O.) weigert aan de beide afdelingen van de Katholieke
afzonderli|ke vertegenwoordiging toe te kennen (zie blz. 568 e.v.).

Onderzoek
Universiteit van Leuven een

13 november. —
14 november. —
worden opnieuw
14 november. —

Prof. Dr. H. Uyttersprot overleden (zie blz. 578).
Opening van de nieuwe parlementaire zittijd : de hh. Van Acker en Struye
voorzitter respectievelijk van kamer en senaat (zie blz. 543).
Het Staatsblad publiceert een laatste reeks uitvoeringsbesluiten in het raam
van de zgn. koepelwet ; heden verstrijken de volmachten die krachtens deze wet aan de
regering werden verleend (zie blz. 543 e.v.).
— De B.R.T. programmeert een eerste aflevering van een reeks televisie-uitzendingen, samengesteld door de heer Maurice De W i l d e , over de Belgische havens ; bedoelde
uitzending lokt protesten uit (zie blz. 552 e.v.).
— De h. Julien Kuypers, ere-gevolmachtigd minister voor de buitenlandse culturele
betrekkingen, overleden (zie blz. 577 e.v.).
— Het weekblad van het Vlaams Economisch Verbond (V.E.V.) maakt bekend dat
vanaf 3 januari 1968 door het Verbond een gespecialiseerd dagblad zal worden gepubliceerd :
<; De Financieel-Economische Tijd » (zie blz. 575).
— Een parlementaire werkgroep met het oog op de grondwetsherziening, wordt
samengesteld (zie blz. 546).
21
— De Brusselse federatie van de B.5.P. keurt een wetsvoorstel goed, voorgedragen
door de hh. Simonet en Machtens, dat voorziet in een bestuurlijke inrichting van de Brusselse
agglomeratie (zie blz. 547 e.v.).
— Leden van de Waalse C.V.P. beantwoorden vragen van hun Vlaamse collega's
over de expansie van de Leuvense universiteit op de algemene p a r t i j r a a d (zie blz. 565),
— Het « Aktiekomitee Universitaire Expansie », overkoepelend orgaan van de
Leuvense studentenvereniging, publiceert een basisprogramma (zie blz. 566).
— De regering wenst een dubbele vertegenwoordiging voor
Katholieke Universiteit van Leuven in de beheersorganen van de N a t i o n a l e Raad voor Wetenschapsbeleid
(N.R.W.B.) - (zie blz. 571).
— De Economische Raad voor Vlaanderen publiceert een memorandum i.v.m. het
investeringsbeleid van de regering (zie blz. 550 e.v. en 647).
— Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg begint het
onderzoek naar de gegrondheid van de klachten van Franstaligen tegen de Belgische taalwetgeving (zie blz. 555 e.v.).
— Congres van
Waalse socialisten te Verviers : zij eisen de hervorming van
staat op basis van de gemeenschappen ; er wordt een plan goedgekeurd met als doel de
economische decentralisatie en economische heropleving van W a l l o n i ë te bespoedigen
(zie

15 november.
16 november,
17 november.

21 november.
november.

21 november.
23 november.
24 november.

de

25 november.
25 november.

26 november.

de

de

blz. 536 e.v.).

26 november. —

Nationaal

colloquium van « Les Amis de Louvain » te Namen (zie blz. 571).

- a(1 k., Kongres vun „Hand" in JSuinrii : tweetaligheid viin Vlaams kinderen in Wallonië waarborgt behoud
Z I E T
van de moedertaal. (I>e Standaard.
— L. Meerts, Cireolo (ailturale llain- U E V E N
mingo - Tweede lust rum van Vlaamse
Kulturele Kring te Kome, Gisteren N A :
vierde de Vlaamse Kulturele Kring te
Home zijn tienjarig bestaan, Dit werd
op plerhtige wijze herdacht i du grote
/aal van de A ca dem ia Hc!gi< n de • de 652 bladzijden
oude
Via Omero, nvt een concert
muziek uit de lf>e en Itte eeuw, door
van de jaargang 1967
het Vokaal Kwartet v.' Brussel, De/e
werden volledig geput u i t :
viering werd gesteund tidoor
de
Kulturele Diensten van het minisl erie va n
—
25 verschillende dag-,
liu i ten land se Zaken, terwijl voor de
verdere winst act ivi te i ten de Kul t uiir- — 39 week-,
raad voor Vlaanderen andermaal zijn
— 55 maandbladen en
jaarlijkse toelage vernieuwde.
— 5 officiële parlementaire
De Vlaamse Kulturele Kring werd opdocumenten
gericht in 1 f»57 om een oude traditie
te hernemen. Tot in 1914 best ond in- • iedere maand een uitgebreid
derdaad in de Keuuige stad het kulchronologisch relaas
tureel genootschap de Ruusbroeek-Kring
waar regelmatig lezingen werden gevan de feiten
houden. Omwille van liet groeiend aantal Vlamingen te Rome, zowel geest e- • een omstandig naam- en
1 ij ken als leken, werd de gedachte voorzaakregister in het laatste
op gezet opnieuw een kulturele kring
in het leven te roepen. *. (Gazet van
nummer van de jaargang
Antwerpen, 15,11.67).
Mr. H. Borginon, Ken antwoord op
: Diksmuide, « ...Bevinden
„de anderen"
ons hier niet in een kringloop '• D A T I S
wij vrijzinnigen blijven meestal af wemedewerking
De en op rechtstreekse
moeilijk een beroep
/ig die kring i,kanomdat
men ni 't weet B R U I K B A R E
gedaa. te wenden.
uit.
Kr
geen
worden zich
lot wie ïai'om dat zo zou moei blijE N
reden w
ven.
Voor uw redactielid schijnt echter de O B J E C T I E V E
grootste moeilijkheid te liggen in het
schijnbaar koppelen van een II. Mis aan
de eigenlijke Bedevaart en op dit stuk
D O C U heerst noga 1 misverstand.
De duizenden katolieken die de plechtigheid bijwonen willen bun zon da gmis M E N T A T I E !
niet verzuimen en dut dit hun \ olste
recht is, zullen alleen fanatiekers betwisten.
Wat de suggestie betreft, die, volgens uw redactielid zou gedaan geworden zijn dat de niet-kat holleken
pas na de eucharistieviering de weide
zouden betreden, die is te dwaas, en
zou alleen verwarring en ontreddering
voor gevolg hebben.
VRAAG
Het lijkt mij niet a priori uitgesloten dat, in afzienbare tijd voor de Be- E E N
devaart een ander tijdslip van het jaar
zou gekozen worden en dat wij te Diks- P R O E F N U M M E R
muide zouden bijeenkomen op een zaterdag, waardoor het. probleem van de
H. Mis meteen zou opgelost Zijn.
Zal dat inderdaad gebeuren, en w a nneer ? Dal weet ik niet, maar wat ik
wei weet is dat het Komitee een gesprek
met. de vrijzinnigen over al deze pun1 en niet uit de weg zou gaan, en het
integendeel ten zeerste wenselijk zou
achten. (Het Pennoen, november '67 >.
betoging van 5 november
(zie ook : documenten)
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problemen. Of in Amerika de Republikeinen of de Democraten regeren, in
Duitsland de C.D.U. of de S.P.D., maakt nauwelijks verschil. Ook de linkse
partijen lopen in het gareel, zij zijn geïntegreerd in het gevestigde maatschappelijk systeem.
Tegen deze kritiek zal men wellicht inbrengen, dat het zinloos is de mensen iets
te willen aanpraten waaraan zij geen behoefte hebben. Zij zijn te voldaan met
het reeds bereikte dan dat zij het door maatschappelijke experimenten in
gevaar willen laten brengen. Zij willen zekerheid en zij weten dat elke ingrijpende verandering risico's meebrengt.
Hierop moet in de geest van Marcuse gerepliceerd worden, dat stilstand van
het streven naar groter menselijkheid onherroepelijk regressie betekent. De
waarheid, ook die van de samenleving, kent een ontwikkelingsproces. Wat,
gezien de reële mogelijkheden gisteren als ware sociale orde kon gelden, is het
vandaag niet meer. De samenleving moet om 'waar' te zijn steeds verdere vermenselijking nastreven. Een samenleving die de sociale waarheid van gisteren
realiseert, is vandaag 'onwaar' geworden. Zij kan zich alleen maar handhaven
doordat zij met lapwerk — en dat betekent onwaarheid — de schijn van waarheid tracht op te houden. De systematische instandhouding van het bestaande
betekent niet alleen stilstand van het streven naar groter menselijkheid, maar
ook ontmenselijking. 'Establishment' betekent een systeem dat doel op zich
wordt en dat het leven aan zich onderwerpt.
Met deze uitweiding zijn wij reeds doorgedrongen tot twee met elkaar samenhangende fundamentele leerstukken van Marcuse's werk: zijn theorie van de
'één-dimensionele mens' en zijn leer over de 'repressieve samenleving'.
11

Kenmerkend voor de huidige mens is, volgens Marcuse, dat hij steeds meer
opgaat in zijn functie in het maatschappelijk stelsel en geen andere levensdimensie meer schijnt te hebben. Hij is 'object' van de samenleving geworden,
integrerend bestanddeel van het maatschappelijk apparaat. Niet alleen zijn
behoeften, maar ook zijn gedachten worden bepaald door het maatschappelijk
stelsel. De spanning tussen ideaal en werkelijkheid bestaat voor deze mens niet
meer, omdat het ideaal gereduceerd is tot datgene wat verwerkelijkt is.
Typisch voor deze één-dimensionele mens is, dat idealen als 'vrijheid' en
'democratie' hun kritische lading verloren hebben. Het bestaande wordt niet
meer aan een ideaal gemeten, wat bestaat wordt gelijkgesteld met het ideaal:
„Het één-dimensionele denken wordt door de managers van de politiek en de
verspreiders van massa-informatie systematisch bevorderd; hun gedachtenwereld wordt gevuld met hypothesen die zichzelf bewijzen en die door ononderbroken en monopolistische herhaling tot hypnotische definities of gedicteerde gedachtenvormen worden. 'Vrij' zijn bijvoorbeeld de instituties die in de
landen van de vrije wereld functioneren; alle andere vormen der vrijheid zijn
per definitie anarchisme of communisme of propaganda
' .
, 1 2

11 Bij de laatste verkiezingen voor de 'Bundestag' was het parool van de C.D.U. 'Unsere
Sicherheit' en dat van de S.P.D. 'Sicher ist sicher'!
12 Ueber das Ideolagieproblem . . . . p. 401 v.
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De 'één-dimensionele mens' is de mens die volmaakt aangepast is aan de eisen
van het maatschappelijk systeem, wiens persoon samenvalt met zijn maatschappelijke functie en die spreekt zoals van hem verwacht wordt: in de termen die
de massamedia geijkt hebben. Waar de mensen „vanuit hun persoonlijk standpunt de politieke situatie
beschrijven, beschrijven zij
wat hun massamedia hen vertellen — en dat versmelt met wat zij werkelijk denken, zien en
voelen" .
De huidige mens staat niet alleen onder invloed van reclame en propaganda,
„het produktie-apparaat en de goederen en diensten die het levert 'verkopen'
het sociale systeem en bevestigen het" . Met de goederen en de welvaart die
het systeem verspreidt, vindt een indoctrinatieproces plaats, waarin een bepaalde levensstijl opgedrongen wordt. „Aldus ontstaat een patroon van êéndimensioneel denken en handelen, waarin ideeën, strevingen en doelstellingen,
die over het bestaande universum van spreken en handelen uitgaan, ofwel
gedeprecieerd worden ofwel tot begrippen van dit universum gereduceerd" .
13

14

15

Wij zullen een poging doen Marcuse's gedachtengang, ontdaan van zijn Freudiaanse en Marxistische elementen, zo algemeen mogelijk te formuleren.
De één-dimensionele mens is het produkt van de 'repressieve samenleving'.
De 'repressieve samenleving' vindt haar oorsprong in de liberale economie,
die de mensen als concurrenten tegenover elkaar stelt. In de strijd om het
bestaan, die deze 'antagonistische samenleving' kenmerkt, is ieder gedwongen
zichzelf tot een optimaal produktie-instrument te maken. Wie in de wedloop
der rationele produktie achterblijft gaat ten onder.
De 'anarchie' van de zuivere individuele concurrentie heft zich echter geleidelijk zelf op, omdat het beginsel van de rationaliteit naar steeds grotere eenheden
drijft. Aldus gaat het geheel op de duur een samenhangend systeem vormen,
dat meer en meer op een groot apparaat gaat lijken en dat beheerst wordt door
de noodzaak het geïnvesteerde kapitaal rendabel te maken.
Dit systeem legt aan de individuen zijn wet op en die wet is: produktiviteitsvermeerdering! De idee produktiviteit „drukt misschien beter dan wat ook de
existentiële houding van de industriële civilisatie u i t " . De produktiviteit staat
niet in dienst van het leven, zij maakt het leven aan zich ondergeschikt: „verhoging van de arbeid is het sacrosancte ideaal van het kapitalistische zowel als
het stalinistische stakhanovisme" . Het beroepsleven wordt levensvervulling;
voor de vrije tijd, waarin de mens zichzelf zou moeten ontplooien, blijft slechts
een marginale plaats over. De mens wordt gevormd voor zijn beroep, niet om
zijn vrijheid te ontplooien. Onderdrukking van de diepere behoeften, niet vrijheid is het ideaal dat hem wordt ingeprent. De vol-ontwikkelde industriële
samenleving laat de drang naar vrijheid niet tot zijn recht komen, zij stimuleert
16

17

13
14
15
16
17

Der eindimensionale Mensch p. 208.
Der eindimensionale Mensch p. 31.
Der eindimensionale Mensch p. 32.
Herbert Marcuse, Eros et civilisation: contribution d Freud, Paris 1963, p. 13.
Eros et civilisation, p. 140.
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„de drang naar geld-verdienen als levensvervulling en behandelt het leven als
middel" .
Niet alleen als producent staat de mens in dienst van het produktie-apparaat,
ons maatschappelijk stelsel maakt ook de mens als consument tot zijn instrument. Teneinde het produktieproces draaiende te houden, moeten de behoeften
gewekt worden die nodig zijn om lonende afzet voor de produktie te vinden.
Het produktiestelsel werkt als „een apparaat, dat a priori zowel het produkt
als ook het individuele en sociale handelen dat voor zijn bediening en zijn
verdere ontwikkeling nodig is bepaalt, d.w.z. dat de maatschappelijk nodige
behoeften, vaardigheden en houdingen vastlegt" . Het produktieapparaat verdraagt geen storingen meer. Het kan aan de vrijheid, die storend dreigt te
werken, geen plaats laten en het vordert een doelmatige besluitvorming, die
geen democratische medezeggenschap toelaat.
Het gecompliceerde geheel laat ook aan de politieke leiders steeds minder
ruimte voor zelfstandige beslissingen. De beslissing moet vóór alles doelmatig
zijn, hetgeen kennis van zaken veronderstelt. Dat betekent dat het politieke
leiderschap plaats maakt voor de met wetenschappelijke kennis opererende
bureaucratie: „de mathematisering en automatisering van de arbeid en de op
berekening berustende bureaucratisering van het bestaan
tenderen ernaar
uit de samenleving en de door haar beheerste natuur een enkel apparaat te
maken" . Als middelen worden daarbij gebruikt: „bevrediging van massabehoeften, marktonderzoek, industriële psychologie, 'computor mathematics',
en de zogenaamde 'science of human relations' " .
Onderwerping aan de discipline die de beheersing van de natuur vordert en
aan het gezag dat ter coördinering van het handelen nodig is, heeft altijd
bestaan en zij was noodzakelijker naarmate de economie nog minder ontwikkeld was. Het nieuwe van onze situatie is, dat de disciplinering niet meer in de
eerste plaats van buiten-af geschiedt, maar van binnen-uit. Door de manipulatie die de massa-media mogelijk hebben gemaakt en met de technieken die de
sociale wetenschappen hebben ontwikkeld, worden de behoeften 'ingeënt* die
het systeem nodig heeft. „De behoeften van de maatschappij worden 'geïntrojecteerd' en tot individuele behoeften gemaakt; maatschappelijk gewenst handelen en streven worden spontaan. Op het hoogste ontwikkelingsniveau vindt
de totale gelijkschakeling zonder terreur en zonder aantasting van de democratische spelregels plaats" . „Het bestaande produktiesysteem ontwikkelt bij de
mensen systematisch het 'valse bewustzijn' waardoor het beschermd wordt, en
— daarin ligt het nieuwe van de situatie — weerlegt als het ware a priori het
ware bewustzijn, dat deze samenleving doorziet en haar zou kunnen overwinnen" . Aldus kan onze 'repressieve samenleving' de schijn ophouden democra18
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Ueber das Ideoïogieprobïem . . . . p. 388.
Ibidem.
Herbert Marcuse, Kultur und Gesellschaft I, Frankfurt 19686, p. 13.
Kultur und Gesellschaft I, p. 9.
Der eindimensionale Mensch p. 24.
Kultur und Gesellschaft II, p. 160.
Ueber das Ideoïogieprobïem . . . . p. 390.
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tisch te zijn, terwijl zij in werkelijkheid totalitair i s .
Het totalitarisme van dit systeem is van dien aard, dat het progressieve bewe
gingen weet te absorberen en de vrijheid van meningsuiting in dienst van de
onderwerping weet te brengen. Zelfs de cultuur en de intellectuele kritiek wor
den door het systeem opgezogen en aldus ongevaarlijk gemaakt. Hiertegen
helpt alleen een revolutionaire beweging die weigert zich aan de spelregels
van het systeem te houden.
Marcuse kent aan de revolutionaire beweging het recht toe geweld te gebrui
ken; hij ontslaat haar van de plicht zich aan de regel van de verdraagzaamheid
te houden. Een verdraagzaamheid die zonder onderscheid geldt voor anti
democratische tendensen en bevrijdende bewegingen, is een aanfluiting .
Juist omdat de repressie totaal is, moet de revolutie de totale verwerping, de
totale negatie van het bestaande zijn. De nieuwe vormen van de samenleving
kunnen slechts in negatieve begrippen geformuleerd worden, aangezien zij op
de ontkenning van de heersende vrijheids vormen uitlopen. „Zo zou economi
sche vrijheid vrijheid van de economie betekenen, van controle door economi
sche krachten en verhoudingen; vrijheid van de dagelijkse strijd om het leven,
van zijn leven te moeten verdienen. Politieke vrijheid zou de bevrijding van de
individuen van de politiek, waarover zij geen effectieve controle uitoefenen,
betekenen" .
Deze kwalitatief andere samenleving is niet „een intellectuele constructie, maar
iets dat in de ontwikkeling van de produktiekrachten is aangelegd" . Deze
ontwikkeling is van dien aard, dat zij slechts met kunst en vliegwerk binnen het
bestaande systeem kan worden opgevangen. Vandaar de twee elkaar weer
sprekende tendenties in de ontwikkelde industrielanden: „de tendens tot vol
einding van de technologische rationaliteit en de krampachtige poging om deze
tendens binnen het kader van de bestaande instituties te houden" . In „toe
nemende irrationaliteit van het geheel, verspilling en produktiebeperkingen,
aggressieve expansie, voortdurende oorlogsdreiging, versterkte uitbuiting, ont
menselijking" komt deze contradictie aan het licht. De situatie zelf is revolu
tionair: „de tegenstelling tussen wat is en wat kan zijn is zo totaal, de idee van
de bevrediging en de bevrijding van het bestaan zo realistisch, dat niets utopi
scher is dan de pretentie de verwerkelijking ervan te kunnen verhinderen" .
Juist het feit dat er zo'n groot contrast bestaat tussen de werkelijkheid en het
26
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25 Marcuse spreekt van de 'totalitaire welvaartsstaat' (Psychoanalyse und Politik, p. 36),
die gekenmerkt wordt door een totalitarisme dat samen kan gaan met „'pluralisme' van
partijen, kranten, elkaar in evenwicht houdende krachten enz." (Der eindimensionale
Mensch, p. 23). „Bestaat er heden in het gebied van de ontwikkelde industriële civilisatie
nog wel een samenleving die niet aan een autoritair regime onderworpen is?" zo vraagt hij.
(Der eindimensionale Mensch, p. 121).
26 Zie Herbert Marcuse, Repressive Toleranz, in: Wolff, Moore, Marcuse, Kritik der reinen Toleranz, Frankfurt 19685, p. 91 -128.
27 Der eindimensionale Mensch p. 24.
28 Psychoanalyse und Politik p. 73.
29 Der eindimensionale Mensch p. 37.
30 Der eindimensionale Mensch p. 30.
31 Herbert Marcuse, Zur Stellung des Denkens heute, in: Zeugnisse: Theodor W. Adorno
zum sechzigsten Geburtstag, Hrsg. Max Horkheimer, Frankfurt, 1963, p. 49.
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door hem geschetste ideaal, is voor Marcuse een bewijs dat wij de grens nade
ren. Omdat offers en ontzeggingen steeds minder maatschappelijk nodig zijn,
moet met alle middelen de gedachte onderdrukt worden de maatschappelijke
mogelijkheden te realiseren. „Misschien is het heden minder onverantwoord een
gefundeerde utopie te formuleren dan
mogelijkheden, die reeds lang reali
seerbare mogelijkheden zijn geworden, als utopie af te doen" .
32

Het radicalisme van Marcuse's denken vindt zijn oorsprong in de radeloosheid
waartoe de beschouwing van de samenleving hem brengt. Hij weet, dat kritiek
slechts zin heeft, als zij aankomt en tot daden inspireert. Hij moet echter
constateren dat er geen klankbord voor is: „er is geen bodem, waarop theorie
en praxis, denken en handelen samenkomen . Het subject der revolutie waarop
Marx zijn hoop had gezet, het proletariaat, bestaat niet meer: „niet slechts een
kleine arbeidersaristocratie, doch het grootste gedeelte van de arbeidende klas
sen is tot een positief bestanddeel van de gevestigde maatschappij gewor
den" . De 'indamming van de oppositie' voert ertoe, dat het revolutionaire
denken 'abstract en utopisch' wordt .
De volkomen verwerping van de bestaande samenleving heeft echter ook iets
te maken met Marcuse's geestelijke achtergrond. Deze is van dien aard, dat hij
in het bestaande niets menselijks vermag te ontdekken. Vanuit zijn mens-opvat
ting moet hij elke vorm van autoriteit als heerschappij van mensen over men
sen verwerpen. Gezien vanuit zijn standpunt kan de bestaande economie niet
anders dan de mensen in hun onderlinge verhoudingen in een onmenselijke
rivaliteit tegenover elkaar stellen.
Marcuse neemt het standpunt van Marx over, dat schaarste aan economische
middelen onvermijdelijk onderwerping van de individuen aan de wet van de
economische noodzaak en aan de discipline van heersers meebrengt (het 'rijk
van de noodzaak'). De samenwerking die nodig is om de middelen-voorziening
in stand te houden, kan slechts op basis van dwang geschieden. Ieder moet zijn
leven verdienen, ieder moet daarom instrument voor de produktie worden.
Daarbij komen de mensen als rivalen tegenover elkaar te staan: de rijkdom van
de één betekent armoede voor de ander. Alleen door de discipline, opgelegd
door een heerser, kan de noodzakelijke orde, de 'marktvrede' gegarandeerd
worden.
De vrije samenleving van vrije individuen wordt in deze gedachtengang pas
mogelijk als de economische schaarste opgeheven wordt. Dan pas komt er een
einde aan de arbeid als door de nood opgedrongen activiteit en aan de heer
schappij die door de arbeidsdiscipline gevorderd wordt. Dan pas komt het 'rijk
van de vrijheid' in plaats van het 'rijk van de noodzaak'. De dan nog nodige
arbeid geschiedt uit vrije aandrift, hij wordt spel, de spontane ontplooiing van
vrije menselijke activiteit. De verdeling der goederen vindt niet meer plaats op
grond van de economische waarde van ieders arbeid maar op grond van het
33
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beginsel: ieder naar zijn behoeften . Het antagonisme dat voortvloeit uit de
economische rivaliteit, verdwijnt en daarmee de noodzaak dat de ene mens in
dienst van de andere staat.
Marcuse is ervan overtuigd, dat er bij de heden ten dage gegeven produktiecapaciteit geen schaarste meer zou hoeven te bestaan. Wij leven in een 'econo
mie van de overvloed' en het automatiseringsproces kan in korte tijd de voor
de voorziening in de menselijke behoeften nodige arbeid tot een minimum
beperken.
Als Marcuse gelijk heeft, dat, althans in de ontwikkelde industrielanden, geen
schaarste meer zou hoeven te bestaan, moet er inderdaad een totaal andere
maatschappij komen. Maar heeft hij gelijk? Hoezeer men ook overtuigd mag
zijn, dat onze welvaart verkorting van de arbeidstijd toelaat, er is reden om te
twijfelen, dat deze in de komende decennia tot een minimum beperkt kan
worden. Natuurlijk, de arbeidstijd voor de voorziening in de materiële behoef
ten van de mensen wordt korter, tegelijk echter vermeerdert de arbeid die in
de dienstensector gevraagd wordt. De verbetering van het onderwijs, de uitbrei
ding der mogelijkheden voor wetenschappelijke vorming, de steeds meer geper
fectioneerde gezondheidszorg eisen de arbeid die in het materiële produktieproces vrij komt, op.
Zonder het geloof in de opheffing van de economische schaarste voert Mar
cuse's gedachtengang tot een uiterst pessimistische visie. Dan is niet alleen de
geschiedenis van de mens een geschiedenis van onmenselijkheid, maar biedt
ook de toekomst geen hoop. Hier rijst de vraag of Marcuse zich niet laat
fixeren door zijn geloof in de opheffing der economische schaarste. Laat hij
zich door dit leerstuk niet verleiden, het bestaande eenvoudigweg als onmense
lijk af te doen en niet eens meer te onderzoeken, of de bestaande maatschappij
geen menselijke elementen bevat?
Voor Marcuse stelt zich de vraag, of de feitelijke economische verhoudingen
werkelijk aan de marxistische constructie van de goederen-ruil beantwoorden
en of de politieke verhoudingen inderdaad alleen maar het resultaat van de
onderwerping van de mens door de mens zijn, in het geheel niet. Hij stelt welis
waar vast dat de samenleving door de werking van de liberale en socialistische
ideeën minder onmenselijk is geworden, maar trekt daaruit geen conclusies
voor de beoordeling van de huidige realiteit. Hij gaat voorbij aan het feit dat
de mens zijn economische concurrent als mens blijft zien en dat hij er naar
streeft samen met hem de economische betrekkingen aan door beiden aanvaar
de regels te onderwerpen (het streven naar sociale rechtvaardigheid). Niet min
der is hij blind voor het feit dat heerser en onderworpene samen tot een voor
beiden aanvaardbare legitieme wijze van gezagsuitoefening trachten te komen
(het streven naar een meer democratische gezagsuitoefening). Zodoende geldt
zijn beschrijving van de bestaande samenleving enkel inzoverre deze er niet in
slaagt, de uitoefening van macht aan de regels van een door allen erkend recht
te binden. Daarbij moet overigens erkend worden, dat deze pessimistische be36 Vgl. Kultur und Gesellschaft I, p. 150 v.
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schrijving juist heden indruk kan maken, omdat het elan waarmee onze samen
leving de laatste anderhalve eeuw naar grotere vrijheid en gelijkberechtigdheid
gestreefd heeft, gebroken is en de drang naar zekerheid tot stagnatie gevoerd
heeft.
Het geloof van Marcuse in de mogelijkheid van economische overvloed hangt
overigens samen met zijn visie op de mens. Hij ziet niet dat de mens niet alleen
op materieel gebied, maar ook op cultureel en geestelijk gebied wezenlijk
afhankelijk is van de medemens. Daarom bestaat voor hem alleen het econo
misch sociale probleem en niet het algemene sociale probleem van de realise
ring van menselijke onafhankelijkheid in voortdurende afhankelijkheid van
anderen .Dat komt omdat hij uiteindelijk individualistisch over de mens
denkt.
Die individualistische mens-opvatting komt bij voortduring in de formulering
van de problemen van het menselijk samenleven aan het licht. Aan Freud
ontleent hij de voorstelling dat elke regeling die aan het individu door de
samenleving wordt opgelegd, of zij nu noodzakelijk is of niet, een repressie, een
beknotting der individuele vrijheid betekent. Als marxist voelt hij de behoefte
om te bewijzen, dat de marxistische traditie 'de elementen van het communis
tische individualisme' die bij Marx te vinden zijn, 'verdund' heeft en dat de
leidende gedachte van Marx geen andere was dan de 'vrije verwerkelijking van
het individu' .
Zowel de beschrijving van het bestaande als de schildering van de na te streven
samenleving neemt onrealistische trekken aan, omdat Marcuse niet ziet dat de
mens fundamenteel een maatschappelijk en sociaal wezen is. Hij heeft er geen
begrip voor, dat de mens niet alleen voor de voorziening van de economische
middelen, maar ook bij het geven van inhoud aan zijn leven, ja zelfs bij de
ontwikkeling van zijn zelfbewustzijn fundamenteel aangewezen is op de mede
mens. Daarom krijgt hij geen vat op het menselijke samenleven als altijd op
nieuw op te lossen probleem. Hij miskent dat de mens een sociaal wezen is
dat de medemens als mens wil ontmoeten, in de economie niet minder dan in
het culturele leven en in het typisch sociale verkeer. Aldus wordt voor hem
het probleem van het menselijke samenleven onoplosbaar.
37
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37 Over het probleem van de realisering van vrijheid in de samenleving van van elkaar
afhankelijke mensen, vgl. H. Hoefnagels, De problemen van het menselijk samenleven,
Roermond/Maeseijk 1964, p. 261 w .
38 Herbert Marcuse, Vernunft und Revolution, Neuwied 1962, p. 259 v.

Over onontbindbaarheid
van het huwelijk
P. Huizing

Mede in verband met te voorziene wijzigingen betreffende de echtscheiding in
het Nederlandse recht is de vraag naar het standpunt van de katholieke kerk
daartegenover actueel. In hoever erkent de kerk echtscheiding, en in hoever
kunnen katholieken een burgerlijke echtscheidingswet goedkeuren? We gaan er
zonder meer van uit, dat een kerkgemeenschap, althans een kerkgemeenschap
die zich op het evangelie baseert, een standpunt in deze vragen kan innemen,
en niet zonder meer te volgen heeft wat statelijke wetgevingen bepalen. Het
nieuwe testament hééft een standpunt ten aanzien van de onverbrekelijkheid
van het huwelijk ingenomen en aan dat standpunt zullen christenen altijd
gebonden blijven. Aan het woord van Jezus: „Wat God verbonden heeft, dat
zal de mens niet scheiden" zal de kerk nooit een jota of stip afdoen. Wat met
uitsluit dat er ontwikkelingen kunnen plaats hebben in het begrijpen en in de
praktische toepassing van de schriftuurlijke visie op die onverbrekelijkheid.

Geldend kerkrecht
In de thans overheersende theologische en canonieke leer wordt elk huwelijk
als intrinsiek onontbindbaar beschouwd; dat wil zeggen dat elk geldig gesloten
huwelijk nooit ontbonden kan worden door de echtgenoten zelf. Als er van
ontbinding sprake kan zijn, dan dus alleen extrinsiek, dat wil zeggen dat de
ontbinding gebeurt door een daartoe bevoegd gezag. De burgerlijke overheid
wordt daartoe niet bevoegd geacht. Waaruit volgt, dat de kerk een burgerlijke
wet die echtscheiding toestaat, nooit als geldig erkent. De enige overheid die
daartoe in bepaalde gevallen wel bevoegd is, is de kerkelijke overheid, met
name de paus.
Het oudste geval van echtscheiding is dat van het z.g. paulinisch voorrecht,
aldus genoemd omdat het wordt teruggeleid tot een tekst van Paulus. Het
betreft het huwelijk gesloten door twee niet-gedoopten waarvan een nadien
gedoopt wordt. Wil de niet-gedoopte partij het huwelijk niet meer voortzetten
of niet meer in vrede voortzetten, of, zoals praktisch altijd het geval is, was het
huwelijk al eerder ontwricht en waren de twee dus al uit elkaar gegaan, dan
kan de gedoopte een nieuw huwelijk sluiten, waardoor het eerste wordt ont
bonden. Vanzelf is dan ook de ander vrij. Zo mogelijk moet de ander vóór het
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aangaan van het nieuwe huwelijk gevraagd worden of hij of zij het eerste
huwelijk in vrede wil voortzetten, om door een weigering of door het weigeren
te antwoorden zeker te zijn dat een wezenlijke voorwaarde voor de ontbinding
is vervuld. Dit gebeurt doorgaans via de bisschoppelijke curie. Verdere proce
dures zijn niet nodig.
In de latere middeleeuwen, begin 15de eeuw, is de ontbinding van een onvol
tooid huwelijk ingevoerd, dat wil zeggen van een huwelijk waarin de echtgeno
ten nooit een normale geslachtelijke gemeenschap hebben gehad. Om deze
ontbinding te verkrijgen moet een onderzoek in het eigen bisdom worden
gevoerd, om vast te stellen dat het huwelijk inderdaad onvoltooid is gebleven
en dat er een ernstige reden voor ontbinding bestaat. De processtukken worden
door de congregatie van de sacramenten gecontroleerd. Op advies van deze
congregatie spreekt de paus tenslotte de ontbinding uit.
Sinds 1924 is het aantal ontbindingen 'ten gunste van het geloof' — in favorem
fidei — zeer sterk toegenomen. Deze gevallen zijn onderscheiden van die van
het paulinisch voorrecht. Ze betreffen huwelijken gesloten door twee nietkatholieken waarvan een gedoopt was en een niet gedoopt. Bij overgang naar
de katholieke kerk van een van de twee kan het eerste huwelijk, dat praktisch
altijd allang ontwricht is, ontbonden worden. Een onderzoek in het eigen bis
dom stelt vast, dat inderdaad een van de twee niet gedoopt was en in ieder
geval geen echtelijke gemeenschap heeft plaats gehad door twee gedoopten.
Het dossier wordt gecontroleerd door de congregatie voor de geloofsleer, en de
paus spreekt na advies van deze congregatie de ontbinding uit.
In de laatste decennia zijn door de paus ook ontbindingen uitgesproken van
huwelijken door een katholiek na dispensatie gesloten met een niet-gedoopte;
en van huwelijken gesloten door niet-katholieken, die beiden niet gedoopt
waren of waarvan een van beiden met gedoopt was, ook zonder overgang naar
de katholieke kerk, om een nieuw huwelijk met een katholieke partij mogelijk
te maken.
Gezien deze in de loop van de geschiedenis uitgebreide gevallen van echtschei
ding, neemt men nu vrijwel algemeen aan, dat alleen het huwelijk, bestaande
tussen twee gedoopten, en als zodanig voltooid, absoluut onontbindbaar is, ook
extrinsiek. Alle andere huwelijken zijn, gegeven bepaalde voorwaarden, extrin
siek door het kerkelijk gezag ontbindbaar.
Motieven van het kerkrecht
In eenvoudige woorden komen deze motieven op het volgende neer. Het woord
van Jezus „wat God verenigd heeft, dat zal de mens niet scheiden" geldt voor
alle mensen. Het is een positieve goddelijke wet, volgens velen ook een natuur
wet, die alle mensen bindt. Geen enkele menselijke instantie kan van deze wet
ontslaan. Wanneer de paus een ontbinding uitspreekt, doet hij dat dan ook niet
krachtens enige menselijke bevoegdheid, maar met 'vertegenwoordigende be
voegdheid' — potestas vicaria — als plaatsbekleder van Christus. Hij kan dit
doen door een algemene regeling voor alle gevallen, zoals bij het paulinisch
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voorrecht, of ook door een verlening van de ontbinding in elk geval afzonder
lijk.
Tot nu toe menen slechts enkele theologen en canonisten, dat krachtens die
vertegenwoordigende bevoegdheid de paus ook een voltooid huwelijk van twee
gedoopten zou kunnen ontbinden; en dat dat alleen feitelijk nooit gebeurt. De
praktisch algemene leer, die zeker ook meer overeenstemt met de kerkelijke
documenten, is dat ook de paus dat niet kan. De motivering hiervan is niet
zeer duidelijk. Men geeft toe dat het motief niet alleen kan zijn het sacramen
tele karakter van het huwelijk van twee gedoopten, aangezien dit reeds vóór de
voltooiing bestaat. Het motief wordt dan gezocht in de mystieke betekenis van
het huwelijk als beeld van de vereniging van Christus met zijn Kerk in de
incarnatie. Het voltooid sacramenteel huwelijk zou dan het meest volmaakte
beeld daarvan zijn, en daarom absoluut onontbindbaar, ook extrinsiek.

Praktische bezwaren
In de praktijk deden zich herhaaldelijk gevallen voor, waarin de toepassing van
het geldende kerkrecht of althans van de gangbare interpretatie daarvan tot
duidelijk onbevredigende conclusies voerde. Dit ziet men het best aan een con
creet voorbeeld. Een jongeman maakt kennis met een katholiek meisje, en
daardoor ook met het katholieke geloof. Dit trekt hem zo aan dat hij ook
katholiek wil worden. Daarna willen ze samen trouwen en wenden zich tot een
pastoor. In het gesprek blijkt dat de jongeman al getrouwd was geweest, maar
binnen een jaar weer gescheiden. Op de vraag of hij en zijn eerste vrouw ge
doopt waren, antwoordt hij beslist ontkennend. Beiden kwamen uit gezinnen
die met geen enkele kerk betrekking hadden en geen enkele godsdienstige prak
tijk kenden. Het onderzoek van de pastoor wijst echter uit, dat beiden wél
gedoopt waren en wel toen ze nog heel klein waren, door een rondreizend
predikant, die de ouders had overgehaald hun kinderen te laten dopen. Waarop
de pastoor tot zijn grote spijt moest concluderen, dat aan een ontbinding van
het eerste huwelijk niet viel te denken en dus evenmin aan een kerkelijke slui
ting van een nieuw huwelijk. In dit en soortgelijke gevallen is dus een doopsel
dat toevallig ontvangen is en verder niet de minste betekenis in het leven heeft
gehad, beslissend voor de vraag, of een huwelijk een sacrament is, en derhalve
na voltooiing onontbindbaar.
Bovendien wordt deze voltooiing alleen als fysiek gebeuren beschouwd. Er
werd niet naar gevraagd of dit gebeuren al of niet een uiting was van een
werkelijke echtelijke verhouding. Waren twee gedoopten geldig getrouwd en
had eenmaal dit fysiek gebeuren plaats gehad, dan was er een sacramenteel en
voltooid en dus absoluut onontbindbaar huwelijk, ook al bleek dat dit huwelijk
een volkomen vergissing was en dat er nooit een werkelijke echtelijke verhou
ding tussen deze twee tot stand was gekomen en evenmin ooit zou kunnen
komen. Hoe vaak treft men niet mensen aan die gelukkig met hun gezin samen
leven, maar wier verbintenis niet kerkelijk wordt erkend omdat ze nog altijd
geacht worden gebonden te zijn aan een eerste onmogelijk gebleken huwelijk?
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Deze onredelijke en dus zeker onchristelijk harde situaties hebben meerdere
theologen en canonisten er toe gebracht zich opnieuw te bezinnen op de werkelijkheid van de onontbindbaarheid van het huwelijk.
Wat God verbonden heeft
Toen Jezus die woorden sprak, heeft hij zeker niet gedacht aan een wet die aan
man en vrouw van buiten af moest worden opgelegd. God legt zich niet op van
buiten af met wet en dwang. Wat hij werkt, werkt hij in de mens en in zijn
vrijheid zelf. Als God man en vrouw verbindt, verbinden man en vrouw zich
zelf in volle vrijheid met elkander. Zij zijn het zelf die hun band onherroepelijk, voor het leven willen. De onontbindbaarheid van het huwelijk wordt door
hen zelf tot stand gebracht, niet door een wet aan hen opgelegd. Een eeuwenoud beginsel, in de kerkelijke canonieke traditie steeds bewaard, zegt dat de
wederzijdse overeenstemming het huwelijk tot stand brengt: Consensus facit
matrimonium. Er is geen enkele instantie buiten man en vrouw zelf, noch
kerkelijke noch burgerlijke, die tussen hen een huwelijksband, met al wat dat
inhoudt, tot stand kan brengen. Ook de onverbrekelijkheid daarvan komt voort
uit hun eigen wil. Alleen zij zijn onontbindbaar verbonden die zo verbonden
wilden zijn. En die van elkaar weten dat ze zich aan elkaar voor het leven
gegeven hebben.
De opvatting dat Jezus een wet van onontbindbaarheid zou hebben uitgevaardigd, welke wet de Kerk eenvoudig verkondigt, raakt dus nog niet de kern van
de zaak. De woorden van Jezus zijn allereerst een appèl tot onvoorwaardelijke
zelfgave aan de huwenden zelf, een opdracht tot trouw voor het leven aan de
gehuwden zelf. Waar tussen man en vrouw zelf deze onherroepelijke wederzijdse aanvaarding met bestaat, daar kan geen enkele wet die tot stand brengen.
Wél kan een wet, door de gemeenschap aanvaard, een sterke steun zijn voor de
huwelijksbeleving van de enkelingen, en ik meen, dat de kerkelijke wet inderdaad zo'n steun geweest is, en een machtige factor voor de opvoeding van de
christenheid tot het onontbindbare huwelijk. Maar het woord van Christus
komt niet in de wet tot leven, maar in de trouw van de gehuwde mensen aan
elkaar.
Dit geheim is groot
Van hieruit wordt ook de visie op het christelijk huwelijk als 'geheim' — mysterium — of als sacrament realistischer. Het is traditionele leer dat de geldige
huwelijksovereenkomst tussen twee gedoopten een sacrament is. Het zou iets
duidelijker zijn te zeggen, dat de voor de kerkgemeenschap geldige huwelijksovereenkomst tussen een man en een vrouw die beiden gedoopt zijn, het in die
gemeenschap geldende teken van het sacrament is. Dat uiterlijke teken is en
blijft voor de kerkgemeenschap, we zouden kunnen zeggen in de canonieke
orde, geldig en hoeft nooit opnieuw gesteld te worden. Maar daarmee staat
nog niet vast dat de werkelijkheid van het sacramentele gebeuren zich ook
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inderdaad in man en vrouw voltrokken heeft. Evenmin als wetten, heeft Christus
op de eerste plaats uiterlijke tekenen op aarde willen brengen. Wat hij aan
gehuwde mensen te geven heeft, is de verlossing van hun samen verbonden zijn.
Dat het huwelijk van twee gedoopten een sacrament is, wat kan dat concreet
anders betekenen dan dat zij, in de kracht van hun geloof aan Jezus, ontvangen
in het doopsel, zichzelf ook als christenen aan elkaar geven? Dat hun huwelijks
liefde de dimensies van christelijke liefde aanneemt en aannemen wil, met al
wat die inhoudt aan het 'dragen van eikaars lasten', het 'zeventig maal zeven
keer vergeven', het 'zijn leven geven', en zelfs het 'gehoorzamen tot de dood'?
Het voor de kerkgemeenschap geldende uiterlijke teken van de huwelijksover
eenkomst is pas werkelijk levend sacramenteel teken, wanneer het voor man en
vrouw zelf uiting is van deze verbondenheid 'in Christus', en van het zo ver
bonden willen zijn. De traditionele leer dat het sacrament de natuurlijke ge
richtheid van het huwelijk op onontbindbaarheid bekrachtigt en versterkt, kan
een gelovig mens slechts van harte onderschrijven. Dat een man en een vrouw
elkaar zó trouw kunnen beloven en die trouw een leven lang, 'tot de dood'
kunnen beleven, is een verlossing van menselijke liefde door de liefde van
Christus.
Hier wordt nog duidelijker, dat de wet van de onontbindbaarheid, door de
kerkgemeenschap aanvaard en gewild, noodzakelijk was om aan de mensen
duidelijk te maken wat Jezus' openbaring over het huwelijk bedoelde en hóe
ernstig zijn bedoeling was. Maar tevens, dat de onontbindbaarheid waar Jezus
over sprak, geen wet is, maar levende genade in de harten van de mensen. De
echte evangelische onontbindbaarheid van het huwelijk is een werkelijkheid in
de band van de gehuwden zelf. Waar deze werkelijkheid ontbreekt, kan geen
wet die tot stand brengen of herstellen.
Ontbinding van een huwelijk
In de bovengenoemde gevallen van ontbinding van huwelijken gaat het feitelijk
altijd om reeds ontwrichte huwelijken, waarin de band tussen man en vrouw al
verbroken is. De overgang tot de katholieke kerk of de mogelijkheid van een
huwelijk met een katholieke partner of het niet voltooid zijn van het huwelijk
zijn niet zozeer de eigenlijke oorzaken van de ontbinding. De eigenlijke oorzaak
is steeds datgene wat tussen man en vrouw zelf al heeft plaats gehad, namelijk
de verwijdering en de breuk; of althans de feitelijke onmogelijkheid om het
huwelijk op een normale manier voort te zetten. Minstens één van de twee
moet zelf de scheiding willen. Ik meen dan ook, dat de minder wettelijke of
institutionele en meer persoonlijke visie op de evangelische onontbindbaarheid
ook een dieper inzicht geeft in de ontbinding door de kerkelijke overheid.
Voor de duidelijkheid is het goed voorop te stellen wat de gemeenschap, het
recht en de overheid met de totstandkoming van een huwelijk te maken hebben.
Zij die trouwen, doen dat niet uitsluitend voor zich alleen en kunnen dat ook
niet. Ze doen noodzakelijk ook een aanspraak op alle anderen, op de gemeen-
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schap, om hun verbintenis te erkennen en te eerbiedigen. De anderen, de ge
meenschap, kunnen geen huwelijk tussen de twee tot stand brengen; dat kunnen
de twee alleen maar zelf. Maar als de twee geen aanspraak op erkenning door
de gemeenschap kunnen maken, als de gemeenschap om gegronde redenen die
erkenning weigert, dan kunnen ze samen niet trouwen. Op zich genomen zou
het bijvoorbeeld mogelijk zijn, dat een broer en een zus werkelijk met elkaar
zouden willen trouwen; dat ze dat in feite niet kunnen, is niet omdat ze het niet
zouden kunnen willen, maar omdat de gemeenschap een huwelijk tussen broer
en zus niet erkent. Zo kan de gemeenschap beletselen stellen voor de geldigheid
van een huwelijk; en ze kan eisen dat voor de geldigheid van het huwelijk het
op een publiek controleerbare manier gesloten moet worden.
Zoals man en vrouw alleen maar zelf een huwelijk kunnen tot stand brengen,
zo kunnen ook zijzelf alleen het ontbinden. Waar zij beiden samen willen
blijven, kan geen enkele instantie, kerkelijke of burgerlijke, een eind aan hun
huwelijk maken. Maar ook die ontbinding is niet een zaak uitsluitend van hen
beiden. Ook die ontbinding vraagt, om geldig te zijn, de erkenning van de
gemeenschap. Waar de gemeenschap, om gegronde redenen, de ontbinding niet
erkent, daar kunnen man en vrouw ook niet scheiden.
Hiermee verschijnt ook de ontbinding door de kerkelijke overheid, met name
door de paus, in een ander licht. Het gaat hier met zozeer om een door Chris
tus aan zijn plaatsbekleder verleende macht een huwelijksverbintenis te verbre
ken. Zijn uitspraak is veeleer een authentieke verklaring, dat de kerkgemeen
schap de ontbinding, door man en vrouw of althans door een van beiden zelf
gewild, erkent en billijkt. Het is ook niet een specifiek pauselijke bevoegdheid.
Wanneer de paus zich deze gevallen niet zou voorbehouden, zouden ook de
bisschoppen zo'n authentieke verklaring kunnen geven.

Sacramenteel

en voltooid

huwelijk

De eigenlijke bijbelse en christelijke onontbindbaarheid van het huwelijk, die
werkelijk voor iedereen, ook voor het kerkelijk gezag, absoluut onaantastbaar
is, bestaat in de echtgenoten zelf. Die is niet noodzakelijk gegeven met het
gedoopt zijn van man en vrouw en met het stellen van het uiterlijk geldige
sacramentele teken van de huwelijksovereenkomst en met het louter fysieke
gebeuren van de echtelijke vereniging. Waar man en vrouw innerlijk de onont
bindbaarheid niet willen, waar ze daar nog niet aan toe zijn, daar bestaat die
ook niet of nog niet. Het zal niet zelden voorkomen dat ze pas later, misschien
geruime tijd na de huwelijkssluiting, er wel toe komen. Die onontbindbaarheid
bestaat ook niet, waar man en vrouw die misschien wel gewild hebben, maar
samen niet in staat zijn die te verwezenlijken. Niemand kan verplichtingen op
zich nemen die hij met kan volbrengen. Waar de oprechte wil en de mogelijk
heid tot onontbindbaarheid wél aanwezig zijn, waar die dus wél bestaat in de
persoonlijke band van man en vrouw zelf, daar kan die, naar mijn vaste over
tuiging, ook niet meer vrijwillig verloren gaan zonder het besef, dat men iets
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verbreekt dat men niet verbreken kan en met verbreken mag. (Precies dezelfde
overtuiging heb ik eveneens ten aanzien van het wérkelijk om het Rijk Gods
ongehuwd zijn).
De gevallen waarin in de loop der tijden de kerk echtscheiding heeft erkend,
zou men dan ook kunnen zien als opeenvolgende historische situaties waarin de
kerk het ontbreken van de evangelische onontbindbaarheid heeft herkend en
erkend. Het huwelijk, door het geldige sacramentele teken van de huwelijks
sluiting tot stand gekomen, en door de echtelijke vereniging voltooid, is eeuwen
lang het symbool gebleven van het huwelijk waarin die evangelische onontbind
baarheid wél aanwezig is. Per se zou dat inderdaad zo moeten zijn, en men kan
gerust aannemen dat in heel veel gevallen het ook inderdaad zo is. De werking
van Christus' genade in de gehuwden is heus geen fictie. Maar het is niet
noodzakelijk zo. Pas waar het huwelijk niet alleen in de orde van de uiterlijke
tekenen sacramenteel is, en niet alleen in de fysieke orde is voltooid, maar ook
in de persoonlijke band van man en vrouw onherroepelijk wederzijdse levensgave is, daar is ook de onaantastbare evangelische onontbindbaarheid gegeven.
Deze kan ook aanwezig zijn waar het uiterlijk sacramentele teken en de fysieke
voltooiing ontbreken. Ook de paus heeft nooit een huwelijk ontbonden alléén
omdat het niet sacramenteel of niet voltooid was.

Praktische consequenties
Ik heb nergens stelling genomen tégen de kerk en tégen haar traditie. Ik meen
integendeel, dat de hier ontwikkelde visie een synthese is die alleen uit de tradi
tie kon groeien en de verschillende elementen daarvan meer begrijpelijk maakt.
Het verleggen echter van het accent van de wet naar de persoonlijke verbintenis
van de echtgenoten zal noodzakelijk consequenties meebrengen voor de kerk
orde en de pastoraal, en wel in deze zin dat ook in de bemoeienis van de kerk
met het huwelijk het accent verlegd zal worden van het kerkrecht naar de
pastoraal.
Vooreerst is het duidelijk, dat het oordeel of een huwelijk ontbindbaar is of
niet, dan niet meer 'juridisch' vaststelbaar is. Het is uit akten en getuigenissen
vast te stellen of iemand gedoopt is of niet, of hij een huwelijk heeft gesloten
of niet, en zelfs doorgaans ook of echtelijke gemeenschap heeft plaats gehad of
niet. Of man en vrouw de christelijke onontbindbaarheid van hun huwelijk al
of niet aanvaard en gewild hebben, en of ze al of niet in staat waren die ook
te verwezenlijken, is nauwelijks uit akten en uit andermans getuigenis vast te
stellen. Er zullen gevallen zijn waarin het volkomen duidelijk is dat man en
vrouw elkaar niet mogen verlaten en dat een scheiding voor de kerkgemeen
schap onaanvaardbaar is en niet erkend kan worden. Er zullen gevallen zijn
waarin het duidelijk is dat ze wel uit elkaar kunnen gaan en eventueel zelfs
moeten gaan, en een scheiding wél erkend kan worden. Er zullen tenslotte vele
gevallen zijn waarin een dergelijke zekerheid niet verkregen kan worden. Daar
zal het niet de taak van de kerk zijn, zelf dan maar te beslissen dat het huwelijk
moet blijven bestaan, zoals nu het kerkelijk recht doet; maar veelmeer de
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mensen te helpen, om in die onzekerheid tot voor God en voor de kerkgemeen
schap verantwoorde beslissingen te komen.
Verder zal in de katechese, in de prediking, in de voorbereiding tot het huwe
lijk, in de begeleiding van de gehuwden veel meer aandacht gegeven moeten
worden aan de vorming van het inzicht in wat christelijke onontbindbaarheid
inhoudt en aan de hulp die de kerkgemeenschap kan bieden voor de beleving
daarvan. Het ideaal van de kerk is tenslotte niet om een wet van onontbind
baarheid vast te houden, maar om zoveel mogelijk christenen, en zoveel moge
lijk mensen in het algemeen, tot de persoonlijke beleving van die onontbind
baarheid te brengen.
Burgerlijke echtscheiding
Voor een gelovig katholiek blijft het oordeel van de Schrift over het huwelijk
en van de kerk waarin hij het geloof in de Schrift ontvangt, uiteindelijk beslis
send. Een eenvoudig kritiekloos accepteren van de burgerlijke wetgeving is voor
de katholieke kerk en voor de christelijke kerken in het algemeen niet mogelijk.
Maar het aanvaarden van het gezag van de Schrift en van het gezag van de
kerken kan alleen op basis van vrijwilligheid gebeuren. Zeker in een gemengde
samenleving kan de staat niet de kerkorden verplichtend stellen. Het criterium
van een echtscheidingsregeling in de burgerlijke wet kan niet zijn de evangeli
sche onontbindbaarheid van het huwelijk, maar alleen de bevordering van de
sociale stabiliteit van het huwelijk, voorzover die in een bepaalde gemeenschap
haalbaar is. En voorzover die niet haalbaar is, zeker wanneer dat op grote
schaal het geval is, zal de burgerlijke wet voor die gevallen een regeling moeten
treffen die althans een sociale orde waarborgt. Een staatsgemeenschap kan nu
eenmaal niet tienduizenden, ja honderdduizenden onherstelbaar ontwrichte
huwelijken als nog steeds maatschappelijk bestaande huwelijken behandelen, en
evenmin tienduizenden of honderdduizenden stabiele samenlevingen voortdu

rend als maatschappelijke concubinaten behandelen. Ook waar een burgerlijke
wet echtscheiding erkent en een tweede samenleving als geldig huwelijk in het
maatschappelijk verkeer aanmerkt, oordeelt de staat met over de al of niet
aanvaardbaarheid ervan naar ethische of godsdienstige maatstaven. De wet
regelt eenvoudig de verhoudingen zo als de maatschappelijke feiten dat ver
eisen.
Ook een katholiek die principieel de opdracht van Christus tot onontbindbaar
heid van het huwelijk aanvaardt en voor zichzelf beleeft, kan van oordeel zijn,
dat de burgerlijke wet in zijn land de echtscheiding rechtens moet regelen, om
allerlei voor de gehuwden en voor de kinderen noodlottige situaties, die feitelijk
frequent voorkomen, zoveel mogelijk te voorkomen. Hij zal ook inzien, dat het
christelijk ideaal van het innerlijk onontbindbare huwelijk niet gediend is met
een wettelijke onontbindbaarheid, die grote aantallen van de bevolking op
allerlei wijzen omzeilen. Het christelijk ideaal is door geen wet te verwezen
lijken, het kan alleen maar in volkomen persoonlijke vrijheid worden aanvaard
en beleefd.
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Nawoord
In dit artikel is op een eigen wijze een problematiek benaderd, die al door
verschillende andere auteurs behandeld is en hier en daar ook in de kerkelijke
praktijk al op een nieuwe wijze benaderd wordt. Ik heb getracht duidelijk te
maken, dat deze benadering niet tegen de bijbelse visie op de onontbindbaar
heid en tegen de traditie van de katholieke kerk ingaat, maar integendeel
bedoelt deze traditie consequent door te denken. Ik weet ook, dat deze proble
matiek hier maar heel gedeeltelijk behandeld is en dringend vraagt om een
belichting vanuit meerdere vakgebieden en meerdere ervaringen. Behalve on
volledigheden, kunnen mijn beschouwingen ook onjuistheden bevatten. Dit is
slechts één kleine bijdrage, die aanvulling en kritiek nodig heeft. De enige
kritiek die moeilijk verteerbaar zou zijn, zou die wezen welke a priori en
zonder deugdelijke argumenten aan deze poging ontrouw aan de kerk en aan
Christus zou verwijten.

Indrukken uit Bogota en Medellin
Andrès Mendoza

Twee jaar lang heeft Bogota het bezoek van de paus voorbereid: 70 kilometer
nieuwe wegen werden aangelegd, hotels werden gebouwd en winkelcomplexen,
overal werd de stad verfraaid. De paus is volgens sommigen aldus de grootste
urbanist in Columbia geworden. Mijn eerste indruk bij aankomst in Bogota
was dan ook geheel verschillend van die van december 1966. Toen was de
atmosfeer er neerslachtig, nu voelde ik overal vertrouwen. Het eucharistisch
congres en het pausbezoek hebben de werkloosheid wat ingedijkt en de koopkracht van een aantal armen verbeterd. In tegenstelling met vroegere internationale eucharistische congressen werd dat van Bogota (het 39ste) niet door
grote 'missies' of opgedreven devotionele praktijken voorbereid. Bijna de hele
aandacht ging naar studie en discussie in kleine 'gezinsgroepen' van 10 tot 15
personen, met als hoofdthema de encycliek Populorum Progressio. Een groot
deel van de 'elite' werd aldus zeker bij het gebeuren betrokken.
De eigenlijke massa is echter veel minder in beweging gekomen dan verwacht
werd. Het 'campo eucaristico', waar een massaal altaar, de 'Templete', opgetrokken was en waar ruimte voorzien was voor 350.000 zitplaatsen en nog
eens evenveel staanplaatsen, is nooit volgelopen, tenzij op 22 augustus, toen de
paus er was, en zelfs toen trokken velen, zogauw hun nieuwsgierigheid voldaan
was, weer weg. Was dat te wijten aan de slechte verbindingen met het stadscentrum (10 km te voet door vochtig en koel weer) of aan het feit dat de
meeste plechtigheden op werkdagen vielen? Of een algemene apathie? Het feit
dat de 'campo' ingedeeld was in verschillende, door rasterwerk van elkaar
gescheiden secties, heeft wel het ontstaan van oncontroleerbare uitbarstingen
van massaal enthousiasme verhinderd, maar meteen ook, door de symboliek
van de tralies, een communautair gebedsklimaat tegengewerkt. Velen konden
daarenboven niets zien; de ceremonies begonnen steeds te laat en duurden veel
te lang. Het viel me daarenboven op dat het in de voetbalstadions echt niet
aan volk ontbrak
Ook de buitenlandse gasten waren veel minder talrijk dan gehoopt was; vele
zaken en hotels zouden groot verlies hebben geleden. De pers gaf duidelijk blijk
van haar ontevredenheid over bepaalde artikelen in Europese kranten, waarin
zowel de religieus-politieke toestand van Columbia als de betekenis van het
pausbezoek in een negatief daglicht werd gesteld. Het is heel moeilijk uit te
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maken in hoever de massa eigenlijk bereikt werd. Voor zeer velen gaven het
congres en het pausbezoek zonder twijfel aanleiding tot een diep godsdienstig
meevoelen, met heel de gemoeds- en geloofsrijkdom van de latijns-amerikaanse
volksaard. Voor velen was het een mengeling van geloof en 'religie'; de pauscultus deed hier soms denken aan magie (het huis waar hij op bezoek ging, zal
wel een 'heiligdom' worden en het asfalt van de startbaan, dat hij kuste bij aankomst, is al opengebroken).
Overigens kan de vraag gesteld worden naar de zin van dergelijke massa-manifestaties: in hoeverre vindt deze enorme ontplooiing van liturgische en paraliturgische bedrijvigheid nog weerklank bij de mens van vandaag? Daarenboven, de aandacht ging duidelijk meer uit naar het pausdom dan naar de
eucharistische viering. In hoeverre is die accentverschuiving pastoraal verantwoord? En nochtans hadden de organisatoren bedoeld, het hele gebeuren
af te stemmen op de behoefte aan sociale solidariteit in Latijns-Amerika, om
aldus het werkelijkheidsgehalte van het eucharistisch samen-zijn te garanderen.
Zo had ook Paulus VI het zelf opgevat, toen hij op 4 juni 1966 een stuk steen
uit de St.-Pieters-basiliek, bedoeld voor de 'Templete', had gezegend: „Wij
hopen dat het congres het religieus dynamisme en de grote sociale deugden zal
stimuleren".
Want honger en dorst naar rechtvaardigheid verteren in Columbia diegenen
(een minderheid) die door het traditionele fatalisme heen zijn gegroeid. Dit
kwam bijvoorbeeld tot uiting bij gelegenheid van een bijeenkomst van landbouwersgezinnen op 21 augustus, daags voor de komst van de paus, in het
gebouw van de Acciön Cultural Popular, het werk van de bekende Mgr. Salcedo. Voor de micro's van radio Sutatenza spraken zij over de encyclieken
Humanae Vitae en Populorum Progressio. De eerste was toen nauwelijks bekend, de tweede blijft in dit continent nog steeds veel te weinig verspreid. Bij
die gelegenheid vroeg een assistent aan de echtparen: wat zoudt u de paus
zeggen, indien u met hem zoudt kunnen spreken? „Indien ik met de paus zou
kunnen spreken, zei de afgevaardigde van Panama, dan zou ik hem zeggen dat
de kerk te klerikaal is; dat wij behoefte hebben aan een kerk die vrijer is,
armer, veel dichter bij de armen, niet om ons armer te maken, maar om ons te
helpen beter te leven. Ik geloof dat de kerk zich verwijderd heeft van de leer
van haar Meester. Zij moet naar het volk gaan, zich niet afsluiten, niet weggedoken zitten in kloosters . . . " .
Het is heel zeker dat Paulus VI dit diepe heimwee gevoeld heeft en daarom
naar Bogota kwam. Heeft hij ook de taal gevonden die dat heimwee in hoop
kan veranderen?
Het

pausbezoek

Bogota, vooral de bourgeoisie van de stad, heeft het pausbezoek willen doen
doorgaan voor een eer de stad bewezen, en de 'conservatieven' hebben daaruit
munt trachten te slaan. De paus zelf wilde echter zijn diepe zorg om LatijnsAmerika uitdrukken. Het drama van veel pauselijke daden ligt voor een deel
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in de bijna onontwijkbare ambiguïteit ervan — dat voelt men hier heel scherp
aan. Hij kwam vooral voor de armen, maar gewoon door het feit zelf dat hij
kwam, kon hij niet vermijden dat hij meteen het 'establishment' van de kerk en
haar binding aan de staat en de rijken bekrachtigde. En deze noodlottige binding is nergens sterker dan in dit 'christelijke' continent. Het heeft me daarom
pijnlijk getroffen, hoe scherp zijn oprechte eenvoud en zijn inspanningen (hoe
kan iemand van 70 jaar zulk een vermoeiend programma afwerken, daarbij
nog rekening houdend met de grote hoogte waarop Bogota ligt?) afstaken
tegen de burgerlijke én kerkelijke triomfalistische propaganda. Of het gewone
volk zich daarover veel vragen stelt, weet ik niet. De jonge geestelijken en vele
actieve leken nemen het echter niet meer. En zij zijn toch het hart van het
Latijns-Amerika van morgen. Jammer genoeg werd dit in Bogota, en later in
Medellin, bijna geheel vergeten.
En toch bevatten de pauselijke toespraken dringende oproepen om de 'tekenen
van de tijd' nu eens eindelijk te gaan verstaan. Denken we aan de toespraak tot
de nieuwgewijde 160 priesters en 40 diakens (waarvan 4 gehuwden, allen Brazilianen: een doctor in het kerkelijk recht, een kapper, een arbeider en een
boekhouder), tot de 'campesinos' en bij de opening van de Algemene Bisschoppenconferentie. De toespraak van 23 augustus tot de 200.000 'campesinos' was
indrukwekkend om meer dan één reden. Belangrijk was de passage over het
geweld en de revolutie: „Wij zijn niet gekomen om uw onderdanige toejuichingen in ontvangst te nemen, hoe welkom en ontroerend die ook zijn, wij zijn
gekomen om Christus te eren in u
Wij kennen uw levensvoorwaarden;
voor velen onder u is het een ellendige toestand, dikwijls beneden de normale
eisen van een menswaardig bestaan
Wij zullen voortgaan met uw zaak te
verdedigen
Wij zullen voortgaan met de onrechtvaardige ongelijkheid
tussen rijken en armen aan te klagen
Laat ons toe u aan te zetten uw
vertrouwen niet te stellen in geweld en revolutie; dit is in tegenspraak met de
christelijke geest en dit kan de sociale verheffing waarnaar gij verlangt, vertragen in plaats van bevorderen..,". De woorden over de 'violéncia', uitgesproken in de stad van Camilo Torres, sloegen in als een bom en verdeelden allen
in twee kampen, om te beginnen de journalisten. Velen meenden dat de paus
bepaalde passages uit Populorum Progressio verzwakte en bewust optrad tegen
een hele stroming onder de jongere clerus, arbeiders en intellectuelen. De eigenlijke bedoeling van de paus was waarschijnlijk aan de armen te vragen geen
geweld te gebruiken en de rijken met klem te verzoeken op te houden met het
geweld van de sociale verdrukking. Daarenboven, de paus had objectieve redenen om de gewelddadige revolutie als laatste middel tot zelfverdediging af te
wijzen. Wie de geschiedenis van Latijns-Amerika in het algemeen en van
Columbia in het bijzonder kent, weet dat alle revoluties (Cuba tot nu toe uitgezonderd) telkens opnieuw door een oligarchie omgebogen werden tégen de
massa.
In zijn toespraak bij de opening van de bisschoppenconferentie kwam de paus
weer terug op de sociale plicht van de bisschoppen, hij spoorde hen aan het
voorbeeld te volgen van degenen die de kerkelijke bezittingen verdeelden onder
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de armen. Wat de paus echter zei over de gevaren van de secularisatie en het
onrechtmatig tegenover elkaar stellen van de charismatische kerk en de institutionele kerk, heeft velen onaangenaam getroffen. Op vele plaatsen is religie hier
werkelijk opium voor het volk en wordt elke spontane evangelische beweging
door het kerk-instituut verdrukt — d e laatste decennia bewijzen dat toch overduidelijk in Argentinië. Zoals in andere toespraken pleitte Paulus VI hier ook
voor een grootmoedig aanvaarden van Humanae Vitae. Noteren we terloops
dat het latijns-amerikaans episcopaat in het algemeen de encycliek openlijk
steunt. Wat de bisschoppen echter eigenlijk denken, kan moeilijk achterhaald
worden. In ieder geval zijn in de meer ontwikkelde gebieden als Chili en
Mexico de bisschoppen veel genuanceerder dan elders, een fenomeen dat
trouwens ook in Europa te zien is.

De 2e Latijns-Amerikaanse

Bisschoppenconferentie

Van Bogota verhuizen we nu naar Medellin, naar het imposante groot-seminarie aldaar (er is plaats voor 350 seminaristen, maar in feite zijn er slechts
een goede honderd, en hun aantal neemt nog af), waar de 2e algemene LatijnsAmerikaanse bisschoppenconferentie plaats had. Zodra men wist (25.6.1965)
dat Bogota uitgekozen was voor het 39e internationale eucharistisch congres,
had de toenmalige president van de CELAM , Mgr. Manuel Larrain, besloten
hiervan gebruik te maken om een algemene bisschoppenconferentie samen te
roepen. Medellin zou aldus de gelegenheid bieden zich te bezinnen over de
ontwikkeling van de kerk in Latijns-Amerika in het licht van het conciliair
aggiornamento. Dit thema werd tijdens de bestuursvergadering van de CELAM in mei 1967 aangehouden en voorgelegd aan de paus. In januari 1968
promulgeerde Paulus VI in een brief van staatssecretaris kardinaal Cicognani
de reglementaire convocatie. In dezelfde brief werd gestipuleerd dat het reglement van de conferentie ter goedkeuring moest worden voorgelegd aan de
H. Stoel, die naderhand meerdere wijzigingen aanbracht. Later werden door
Rome ook de drie presidenten benoemd, Mgr. Vilela Brandao, bisschop van
Teresina en president van de CELAM, kardinaal Landazuri Ricketts, aartsbisschop van Lima, en kardinaal Samoré, voorzitter van de CAL . De H. Stoel
1

2

1 CELAM: Concilio Episcopal Latino-Americano. Direct na het 36e internationale eucharistische congres te Rio de Janeiro in 1955 kwam de eerste algemene conferentie van het
latijns-amerikaanse episcopaat samen (een afvaardiging van 90 bisschoppen en 6 kardinalen).
Aan Pius XII werd toen de oprichting van de CELAM gevraagd, waaraan in september
van datzelfde jaar positief gevolg werd gegeven. De CELAM heeft een permanente raad
van bisschoppen, gekozen door de nationale bisschoppenconferenties. Het vast secretariaat
te Bogota telt een 100-tal medewerkers. De CELAM heeft, als eerste, de bisschoppelijke
collegialiteit een begin van werkelijkheid gegeven en is ook de eerste continentale kerkelijke
structuur.
2 CAL: Commissio pro America Latina. Om de vermelde eerste bisschoppenconferentie
te helpen voorbereiden, had Pius XII in 1954 een werkgroep samengesteld van secretarissen
van de romeinse dicasteria, betrokken bij de latijns-amerikaanse problematiek. In 1958 werd
deze groep een permanente commissie, de CAL. Zij is het romeinse dialoogorgaan met de
CELAM. De CAL evolueerde vanaf de aanvang tot een tegenhanger van de CELAM en
zijn secretariaat; geen enkel lid van de CELAM was lid van de CAL. Op 30.11.1963 richtte
Paulus VI het Concilium Generale van de CAL op, de COGECAL, om de coördinatie van
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inviteerde daarenboven als deelnemers de leden van de COGECAL en hield
zich het recht voor in laatste instantie de deelnemerslijst, opgesteld door de
CELAM, te bekrachtigen.
Het basisdocument, uitgewerkt door theologen en andere deskundigen, bleek
achteraf door de werkelijkheid voorbijgestreefd te zijn. Het bewustzijn immers
dat wij in een tijdsversnelling leven, was ook doorgedrongen bij de deelnemers
(ongeveer 250, waaronder 129 bisschoppen). Mgr. Brandao erkende dat de
grote massa van de kerk een radicaal vernieuwende inspiratie verwachtte en
Mgr. Valencia, secretaris van het missiesecretariaat van de CELAM, onder
streepte de behoefte aan samenwerking tussen christenen en niet-christenen om
in onderlinge solidariteit de hele latijns-amerikaanse gemeenschap zo vlug mo
gelijk een menswaardige toekomst te verzekeren.
De verwachtingen waren groot. In hoeverre zijn zij beantwoord?
In feite moet men in de Conferentie twee aspecten onderscheiden: de algemene
bewustzijnsvorming (de 'concientizaciön') en het studiewerk in de commissies,
meer direct operatief bedoeld. Inzake bewustzijnsvorming zijn ongetwijfeld
diepgaande resultaten geboekt: enkele vooraanstaande kerkelijke leiders heb
ben een ferme taal gesproken; de liturgie bereikte echte hoogtepunten, bijvoor
beeld toen de niet-katholieke christenen mee-communiceerden; in de commis
sies zaten bisschoppen, experts en leken rond dezelfde tafel. Maar echt opera
tief (en juist dat was zo hard nodig) is Medellin helaas niet geworden. Een van
de oorzaken ligt bij de leiding van de Conferentie. De voorzitters van de 9
commissies waren vooraf benoemd (insiders zeggen: met veel te eenzijdige
controle van Rome; wel kon elke commissie een moderator en een verslaggever
kiezen). Heel moeizaam raakte men akkoord over teksten, die uiteindelijk, door
hun algemeenheid, onbevredigend moesten blijven.
Aanvankelijk was de bedoeling dat alles geheim zou blijven, doch de journalis
ten maakten van elke gelegenheid gebruik om de hand te leggen op de docu
menten (waar deze bijvoorbeeld tijdens de avondmis in de vergaderzalen waren

blijven liggen). Onmiddellijk verdeelde de pers de deelnemers in behoudsgezinden en progessieven, zoals in Vaticanum II. In feite was deze schematisering te
simplistisch. Bijna alle deelnemers immers wilden wel degelijk echte antwoor
den vinden op echte vragen. Doch zij verschilden onderling sterk in hun bena
deringswijze. Ieder redeneerde immers vanuit een achtergrond met erg uiteen
lopende vanzelfsprekendheden, waarbij het eigen regionale of nationale klimaat
sterk meespeelde. De definitieve teksten waren daarom ook bijna allemaal
open — maar, en dit is doodjammer — ook zeer vaag, vooral in sommige
belangrijke punten. Thuisgekeerd konden de deelnemers er dus een interpreta
tie naar eigen voorkeur aan geven. Tegen die vaagheid werd wel buiten het
'conclaaf' gereageerd: er waren stakingen en vechtpartijen met de politie. Zoals
CAL en CELAM te verbeteren. De COGECAL is samengesteld uit de leden van de CAL,
de presidenten van de commissies van de CELAM met haar president en daarenboven de
11 buitenlandse bisschoppen, voorzitters van hulporganisaties aan Latijns-Amerika, zoals
Mgr. De Smedt van Brugge en Mgr. Hengsbach, bisschop van Essen, voorzitter van Adveniat. Zo begrijpt men ook dat de conferentie te Medelin drie voorzitters had en dat Rome
direct controle kon uitoefenen op het reglement, de commissies en de persorganen.
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enkele weken voorheen in Uppsala en enkele weken later bij de katholiekendagen in Essen, wilden ook hier jongeren en journalisten de Conferentie aanzetten een meer doortastende taal te spreken. Er werden tegen-conferenties
gehouden, waaraan ook meegedaan werd door sommige priesters die aan de
Conferentie deelnamen. Het feit dat de leiding van de Conferentie in feite de
voorstellen van de CLASC (de latijns-amerikaanse confederatie van de christelijke vakbonden) miskende, had trouwens bij de vertegenwoordigers ervan
diepe ontevredenheid veroorzaakt. Ik was er zelf getuige van hoe A. Vanistendael, secretaris-generaal van CIDSE (het internationaal verbindingsorgaan
voor alle vastenacties en dergelijke), aanvankelijk geïgnoreerd werd. Redenen
volgens A. Vanistendael: hij was een vriend van Camilo Torres en oud-secretaris-generaal van het ICV, waarbij de CLASC aangesloten is.
In de pers verscheen een tegen-basisdocument van het episcopaat van Columbia, dat drie dagen voor het einde van de Conferentie aan de presidenten was
meegedeeld, zogenaamd bedoeld als bijdrage tot de debatten. Het werd
echter door de leiding afgewezen. Het werd immers niet alleen juridisch te laat
ingediend, in feite was het ook veel conservatiever dan de standpunten die in
de commissies reeds bereikt waren — om nog te zwijgen van de weinig elegante
methode de Conferentie in eigen land onder druk te zetten door gelijktijdig de
tekst aan de pers te verstrekken. Ook andere bisschoppen reageerden in de
pers, zoals Mgr. de Proenca Sigaud, bisschop van Diamantina in Brazilië.
Hoewel niet gekozen als afgevaardigde bij de Conferentie, verscheen hij toch
in Medellin om er erg 'kapitalistische' artikelen te publiceren over de rijkdom
van de kerk, uit vrees dat men tot de grote verdeling van de kerkelijke goederen zou besluiten. Hij viel daarbij openlijk Helder Camara, aartsbisschop van
Recife, aan en sprong daarbij nogal indiscreet om met inside-informatie uit de
Braziliaanse bisschoppenconferentie.
In de einddocumenten werd de balans van de toestand vrij zakelijk en eerlijk
opgemaakt: de enorme demografische expansie, het marginaal bestaan van de
overgrote meerderheid van de bevolking tegenover een kleine groep geprivilegieerden, de uitzichtloosheid voor de landbouwbevolking, het ongeduld bij de
jongeren, het analfabetisme, het bedroevend laag niveau van de volwassenenvorming, de verschuiving van een monolitische maatschappij naar een sociocultureel pluralisme, de politieke systemen die niet meer opgewassen zijn tegen
de problemen, enz. Het erkennen van deze feiten zal een aantal jonge priesters
en leken tot steun zijn in hun strijd van morgen en kan het onbegrip waarvan
zij op zovele plaatsen nog het slachtoffer zijn, misschien wat draaglijker maken. Zelfs de algemene beginselen voor het vinden van een oplossing werden
genuanceerd geformuleerd, bijvoorbeeld inzake revolutie, waar de tekst van
Medellin verder gaat dan die van Paulus VI.
Doch dit alles kan met bevredigen. Het ontbrak aan concrete richtlijnen en bij
zeer velen was ook duidelijk de wil afwezig om, eenmaal terug in eigen land,
deze te zoeken en voor te houden. In die zin is Medellin niet geslaagd. Zoals
een hooggeplaatst en heel goed kenner van Latijns-Amerika me zei: de jongeren zullen diep ontgoocheld zijn.
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Waarom geraakte men niet verder? Omdat, op enkele uitzonderingen na, zoals
Mgr. Pires, aartsbisschop van Paraiba, niemand op de kerk zelf durfde toe te
passen wat zo herhaaldelijk over de profane maatschappij werd gezegd: dat de
structuren dringend diepgaande veranderingen behoeven. Mgr. Pires had de
moed te wijzen op twee brandende punten: de rol van de nuntii en vooral de
mogelijkheid het kerkelijk ambt te herstructureren door gehuwde mannen
priester te wijden.
Men begrijpt veel minder dat, niettegenstaande bepaalde voorbereidende tek
sten en een nieuw, overigens zeer evenwichtig document van Mgr. Koop,
bisschop van Lins, het probleem van het clerustekort niet in de eindresoluties
werd aangeraakt. Waarom is men hier niet op ingegaan? Mgr. Pires kreeg de
verzekering dat Rome niet verboden had hierover te spreken. Misschien is dit
wel zo, misschien niet (insiders weten hoe ondoorzichtig de verhouding tussen
CAL en CELAM is). Het is heel zeker dat de bisschoppen zelf onvoldoende
openstaan voor het probleem. Een bisschop bijvoorbeeld uit een land waar
80% van de priesters buitenlanders zijn en één priester voor 9.000 inwoners
staat, verzette zich hardnekkig tegen elke vorm van gehuwde clerus. Vrij velen
zagen zelfs niet eens de ernst van het priestertekort, misschien omdat de meeste
aanwezigen uit de steden komen, waar het tekort psychologisch minder opval
lend is dan op het platteland. En nochtans de Conferentie beschikte over het
nodige informatie-materiaal . Vrienden zeiden me dat de eigenlijke reden het
gemis aan moed is om een ernstige en hoogst noodzakelijke structuurverande
ring aan te durven. Zij verschuilen zich in blinde gehoorzaamheid achter de
celibaatsencycliek. Wel hebben zij kunnen vaststellen dat de groep van hen die
een verandering in de huidige discipline voorstaan, snel groeit (o.m. in Brazilië,
waar de bisschoppen Eugenio Sales en Helder Camara zich achter de nieuwe
richting gezet hebben).
3

4

Medellin toont duidelijk dat de streng piramidale, autoritaire gezagsstructuur
van de kerk het echte leven in de kerk afremt. Het dynamisme in de discussies
werd voor belangrijke punten geblokkeerd door het handig opgebouwde con
trole-systeem. De vrees van Rome voor de openbloei van de regionale kerk
gemeenschappen binnen de Una Sancta heeft eens te meer de beweging van de
Geest verlamd. Vervolgens blijkt uit de werking van commissies dat een eer
lijke en loyale dialoog tussen theologen, sociologen en kerkleiders nog niet
bestaat, alle conciliaire teksten daaromtrent ten spijt. Men ontkomt niet aan de
3 De rol van de nuntii in Latijns-Amerika verschilt nogal sterk van die van de Europese
nuntii. Zij beschouwen zich meestal (behoudens uitzonderingen als b.v. Mgr. Zacchi in
Cuba) als een soort super-kardinalen van wie de bisschoppen administratief direct afhanke
lijk zijn. Natuurlijk kunnen zij dit niet overal even krachtig doorzetten (het subcontinent
Brazilië met een flinke groep open bisschoppen is natuurlijk niet 'controleerbaar'), maar
verschillende nuntii aarzelen niet hun heil te zoeken in echte chantage om de zogenaamde
belangen van de H. Stoel veilig te stellen. De conflicten met kardinaal Silva van Santiago
in Chili en met de bisschop van Cuernavaca zijn publiek bekend. Minder bekend is, dat
vele nuntii zichzelf uitgeven voor 'de paus in uw land' of bepaalde vergaderingen van
hogere oversten volledig trachten te controleren en zo de hele postconciliaire vernieuwing
gewoon stopzetten.
4 Alle bisschoppen hadden het uitgebreide rapport nr. 22 van Pro Mundi Vita over 'Het
priestervraagstuk in Latijns-Amerika' ter beschikking.
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indruk dat de zorg om de handhaving van het gezag te dikwijls primeerde
boven waarheid en leven.
De Conferentie werd besloten met veel wederzijdse dankbetuigingen en een
vloed van welsprekendheid. Terugvliegend over Quito, waar ik materiaal ging
verzamelen voor een studie over Ecuador, vroeg ik me af of het Cubaanse
experiment ooit zijn antwoord zal krijgen. Misschien vanuit Brazilië in de
komende maanden. Maar heel gerust ben ik er toch niet op.

Het recht op informatie
De moeizame stap van theorie naar praktijk

Karei Hemmerechts

Bijeenkomsten als de Vlaamse sociale studiedagen bieden de practici de gelegenheid zich enkele al te korte ogenblikken van de dagelijkse beslommeringen
te bevrijden voor een toch zo noodzakelijke bezinning met vakgenoten en
belangstellenden. Dit jaar stonden de studiedagen (Den Haan, 18-20 september)
in het teken van de sociale communicatiemedia. Omdat de elektronische journalistiek, hoofdzakelijk dan in haar duidende en opiniërende vorm, de jongste
jaren in Nederland zulke hoge vlucht genomen heeft, bevonden zich onder die
vakgenoten twee vooraanstaande medewerkers van de Katholieke Radio Omroep in Bussum, de heren Henk Neuman en Richard Schoonhoven. Met betrekking tot die duiding en opiniëring heeft laatstgenoemde zich trouwens in een
merkwaardige bijdrage een bedenking laten ontvallen welke we ook in de
uiteenzetting van Prof. A. Breyne hebben teruggevonden.
De bekende politieke commentator en Leuvense hoogleraar behandelde het
thema 'Sociale communicatiemedia en opinievorming'. Net als Schoonhoven
onderstreepte hij het formalistisch karakter van het algemeen aanvaarde onderscheid tussen berichtgeving, duiding (situering, inkleding) en opiniëring. Het
onderscheid is formalistisch in die zin, dat, ongeacht de bedoeling van de
communicator, beide eerstgenoemde genres in niet minder sterke mate tot de
opinievorming bijdragen. Goede informatie dient naar het oordeel van Schoonhoven de ogen van de burger te openen door hem, desnoods op brutale wijze,
te confronteren met bestaande feiten en toestanden. Een dergelijk journalistiek
werkstuk behoort m.a.w. als 'blikopener' te fungeren.
Wie de vaak bewogen geschiedenis van de media overschouwt, inzonderheid
die van de opkomende dagbladpers uit de tweede helft van de achttiende eeuw
en die van de huidige, elektronische journalistiek — de eerste was in haar tijd
niet minder explosief dan de tweede thans — zal tot de bevinding komen dat
hier het schaap gebonden ligt. Waarom? Walter Lippmann heeft hiervoor in
zijn in 1954 verschenen werk Public Opinion een verklaring gegeven, waar hij
stelt dat nieuws een voorval signaleert, terwijl de waarheid daarentegen verborgen feiten aan het licht brengt. Prozaïscher uitgedrukt: in het tweede geval
heeft de communicator het in de hand of een bepaald potje al of niet gedekt
blijft.
Hoeveel potjes gedekt blijven, hangt wel van de graad van staatsburgerlijke
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ontwikkeling af die een bepaalde gemeenschap bereikt heeft. Als geheel. Want
met recht en reden werden in Den Haan niet alleen de 'regenten' aangesproken.
De Zevende Vlaamse sociale studiedagen hadden ontegenzeglijk ook een bood
schap voor de burgers zelf.
Al te vaak geven die blijk van een politieke apathie welke weliswaar historisch
gegroeid is, maar ondertussen erg remmend werkt op de communicator. Ze
berooft hem van een persoonlijke stimulans, van het gevoel in een reële be
hoefte te voorzien, alsook van de morele steun die hij best kan gebruiken, als
hij nu eenmaal voor zichzelf uitgemaakt heeft dat een bepaalde kat de bel
moet worden aangebonden. Ingezonden stukken zouden in dit opzicht een
goede stemmingsbarometer kunnen zijn. Vooral wanneer ze de redactie van
kranten gelden, die blikopeners in de omroep niet principieel doch alleen maar
voorwaardelijk plegen te begroeten, d.w.z. volgens de omstandigheden van tijd
en plaats. Dit was dan de boodschap die de deelnemers aan de Zevende Vlaam
se sociale studiedagen voor de burger van dit land hadden.
Wat de overzijde betreft, hechten zij blijkbaar het grootste belang aan de mede
deelzaamheid van de overheid.
Tot nog toe is de spreekplicht van het bestuur nog maar in een enkel land t.w.
de Verenigde Staten wettelijk verankerd. Nu komt er echter dichter bij huis, nl.
in Nederland, ook schot in de zaak. Den Haan viel ongeveer samen met de
installatie van een commissie die er naar middelen zal moeten zoeken om te
komen tot een betere voorlichting van het publiek omtrent 's lands beleid.
Hoe noodzakelijk die doorstroming wel geworden is, heeft minister-president
De Jong bij gelegenheid van de installatie onomwonden gezegd. In afwachting
heeft minister Veringa alvast een merkwaardig initiatief genomen. Naar De
Tijd op 27 september berichtte, neemt de minister tot nieuwjaar een ongewone
proef met de openbaarmaking van uitgaande post. De Nederlandse Studenten
raad kan die regelmatig komen inzien, in zoverre ze op de algemene studenten
voorzieningen betrekking heeft. Als de afzender er geen bezwaar tegen heeft,
zal de regeling tot de inkomende stukken worden uitgebreid. Een en ander
gebeurt op aandringen van de studenten, die zich hadden beroepen op het
voorbeeld van Zweden, waar — zo heette het —overheidsstukken veel minder
in een besloten sfeer worden behandeld dan in Nederland.
Om mogelijke bezwaren te ondervangen dient dadelijk onderstreept te worden
dat de deelnemers in Den Haan het volste begrip hadden voor de noodzaak de
goede afloop van belangrijke onderhandelingen niet door voortijdige en voor
barige mededelingen in het gedrang te brengen. Naar hun oordeel zal de com
municator zich des te geredelijker aan dergelijke 'uitvoeringsmodaliteiten' hou
den, naarmate hij ondervindt dat de openheid van de overheidspersonen reëel
is en er niet te pas en te onpas met het hoger landsbelang geschermd wordt om
de goegemeente onwetend en zodoende braaf te houden. Het is tenslotte zaak
een klimaat van wederzijds vertrouwen te scheppen. En daartoe wordt van de
communicator als tussenpersoon niet alleen een morele bijdrage verwacht, in
die zin dat hij zich het vertrouwen van zijn zegslieden waardig toont. Ook door
zijn vakbekwaamheid behoort hij zich als een volwaardige gesprekspartner te
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doen aanvaarden door de publieke personen en door het publiek zelf.
N u is de tussenpersoon uit de aard van de zaak nooit een alleenstaande. Hij is
ingeschakeld in een apparaat en als dusdanig onderworpen aan de min of meer
autonome wetten welke eigen zijn aan dat bedrijf. Ten aanzien van de econo
mische en technische ontwikkeling in de sector van de media, ziet het er niet
naar uit dat deze materiële afhankelijkheid van de communicator er met ver
loop van tijd op verminderen zal. Integendeel. En toch schenen de deelnemers
niet geneigd te zijn zich bij deze stand van zaken neer te leggen. Hun belang
stelling voor bepaalde nieuwe buitenlandse formules welke erop gericht zijn de
uitingsvrijheid van de communicatoren te vrijwaren, bewees zulks. Zo is er in
Den Haan veel te doen geweest over de zgn. 'société de rédacteurs' welke bij
de toonaangevende Parijse krant Le Monde alsook bij een tiental andere Fran
se persorganen haar deugdelijkheid zou bewezen hebben. Met deze formule
wordt de communicator tot deelgenoot gepromoveerd. Ze bevrijdt hem uit een
hiërarchisch en bureaucratisch keurslijf, zonder daarom in het andere uiterste
te vervallen.
Niemand — en allerminst de communicatoren zelf — wenst dat zulks tot chao
tische toestanden aanleiding zou geven. Wat vaak beoogd wordt is een inkorting
van de weg naar de man aan de top. Bij ieder bedrijf van enige omvang dreigt
hij een in eenzame afzondering tronend superhoofdredacteur te worden. Dank
zij de instelling van een mogelijkheid tot direct contact, hopen de communica
toren, telkens als het voor de goede gang van zaken noodzakelijk blijkt, tijdig
het groene licht te krijgen voor essentieel geachte journalistieke opdrachten.
De nadruk komt hierbij ook op 'tijdig' te liggen, omdat deze activiteiten nu
eenmaal gekoppeld zijn aan de actualiteit. En die staat niet stil.
In de tussenkomsten over dit aspect van het probleem viel verder de bekom
mernis te beluisteren de gehele actualiteit bestendig op de voet te volgen,
omdat het beeld dat de media ervan bieden anders eenzijdig of vertekend
uitvalt. Deze waarschuwing richt zich tegen een selectiviteit die opgelegd
wordt door de vreze voor hete hangijzers of door een beperking van de be
schikbare middelen, financiële en menselijke.
Ondertussen geven wij ons er voldoende rekenschap van, dat het voorgaande
zeker geen verantwoording inhoudt voor het tweede lid van het congresthema
'De sociale communicatiemedia, een culturele revolutie?' Wat degenen die de
eerste en de derde dag het hunne tot de gedachtenwisseling hebben bijgedragen,
beogen, is inderdaad niet zozeer een doorbraak als het ophalen van een be
paalde achterstand bij de praktische toepassing van algemeen aanvaarde begin
selen inzake uitingsvrijheid en recht op informatie.
Het toenemend internationaal verkeer laat deze achterstand scherper aan
voelen dan weleer. Vandaar het dringend beroep op alle deelgenoten van het
sociaal communicatieproces dat zij die praktische toepassing zouden bespoe
digen.
Daartoe zijn vereist eensdeels een klimaat van vertrouwen tussen een mede
deelzame overheid en loyale, materieel en intellectueel behoorlijk uitgeruste
communicatoren; anderdeels een waakzaam en weetgierig publiek. Dit alles
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gedragen door een gemeenschappelijk inzicht in de functie van de sociale
communicatie binnen het gehele maatschappelijke bestel. Het is zo langzamer
hand wel duidelijk geworden, dat die communicatie in een samenleving die niet
voorbijgestreefd wenst te geraken, niet mag beperkt blijven tot de actualiteit in
de eigenlijke engere zin van het woord.
Als we telkens weer onze plaats willen bepalen in een snel veranderende wereld
— die van ons beroep inbegrepen — ontkomen we niet langer aan de perma
nente opvoeding met haar zgn. multi-media approach.
Op dat terrein is het nog niet te laat voor een doorbraak en zou een gedurfde
aanpak in een breed perspectief ons een plaats verzekeren in de voorhoede.
Het gaat om een onderneming waarvoor de term 'culturele revolutie' in de zin
van een waarachtige, beleefde culturele democratie niet overdreven moge klin
ken. Deze opzet werd in Den Haan de tweede dag uitvoerig behandeld. Ze is
echter een aparte bijdrage waard, waarin dan meteen de bevindingen van een
nieuwe studiebijeenkomst verwerkt kunnen worden. Die wordt op 20 en 21
november in het Brusselse congresgebouw gehouden met medewerking van
buitenlandse specialisten.

2001: A Space Odyssey
of How I learned to stop worrying and love Science Fiction

Eric De Kuyper

Het toeval en de actualiteit willen, dat direct na een Franse SF-film, Je faime,
je t'aime van Alain Resnais, deze filmkroniek gewijd wordt aan een andere,
ditmaal Amerikaanse SF-produktie, het indrukwekkende filmepos van Stanley
Kubrick, 2001: A Space Odyssey .
Stanley Kubrick is nog jong, geboren in 1928, maar kan al terugzien op een
behoorlijke staat van dienst. Na enkele gangster- en 'série noire'-films, Fear
and Desire, Killer's Kiss, The Kilting, maakte hij in 1958 een pacifistische
oorlogsfilm, Paths of Glory, het jaar daarna de superproduktie Spartacus, naar
mijn smaak zijn beste film vóór 2001. In 1962 volgde een niet erg geslaagde
adaptatie van Lolita, in 1963 Dr. Strangelove or How I learned to stop wor
rying and love the Bomb, een nogal zwaartillend allegorisch pamflet over de
hedendaagse politieke situatie.
1

Zijn ruimte-odyssee bevat een proloog en drie grote delen. In de proloog wordt
de geboorte van de mensheid geschilderd. Aapmensen evolueren van een ani
maal naar een menselijk bestaan. Een zwart glinsterende monoliet, blijkbaar
een soort 'teaching machine' die door een andere planeet naar de aarde is
gestuurd om apen te leren hoe ze mens moeten worden , fungeert als link
tussen de proloog en de drie delen van het eigenlijke 'verhaal'. In het jaar 2001
— het eerste deel — wordt een soortgelijke (of dezelfde) monoliet op de maan
ontdekt. Geleerden komen erachter dat het ding in verbinding staat met Jupiter. Is er dan intelligent leven op andere planeten? De ontdekking wordt geheim
gehouden en een expeditie wordt naar Jupiter gestuurd.
In het tweede deel maken we de tocht mee in het ruimteschip. De bemanning
van de Discovery bestaat uit drie geleerden en twee astronauten. De geleerden
kennen natuurlijk de bedoeling van de tocht, maar verkeren in overwinterings2

1 2001 : A Space Odyssey (1968). Produktie: MGM-S.-Kubrick. Regie: S. Kubrick.
Draaiboek: S. Kubrick en A. C. Clarke, naar diens kort verhaal The Sentinel. Camera:
Geoffrey Unsworth. Decors: Tony Masters, Harry Lange, Ernie Archer. Muziek: Richard
Strauss, Johann Strauss, Aram Katchaturian, Guörgy Ligeti. Vertolking: Keir Duellea
(David Bowman), Gary Lockwood (Frank Poole). Super Panavision, Cinerama, Metrocolor.
Gedraaid in Britse studio's.
2 De betekenis van deze monoliet is niet onmiddellijk doorzichtig. Vele onduidelijkheden in
de film worden uitvoerig verklaard in het boek 2001 : A Space Odyssey (Arrow Books,
London), dat A. C. Clarke geschreven heeft na de film. Al mijn citaten, wanneer geen
andere referentie gegeven wordt, komen uit dat boek.
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toestand en zullen pas ontvroren worden als ze ter bestemming zijn. De twee
ruimtevaarders, Poole en Bowman, weten niets van de achtergronden van de
expeditie, zij staan in voor de routinezorg voor het ruimteschip. Zij beschikken
daarbij over een computer, HAL 9000, met wie ze omgaan als met een collega.
H A L heeft een diepe, zachte stem; hij speelt schaak (en zorgt ervoor dat hij
niet altijd wint: „vergissen is menselijk", zegt hij). De zwakheid van deze com
puter is dat hij te menselijk is. Een van zijn fouten heeft de dood van Poole
tot gevolg en om dit ongeluk (deze moord) te verbergen, maakt hij ook het
trio geleerden van kant. Bowman ontsnapt, omdat hij nog net op tijd Hals
geheugen kan ontkoppelen, maar het gevolg is dat hij zelf zijn weg in de
ruimte verliest. En zo begint Bowmans tocht 'achter de oneindigheid' ('beyond
the infinite'), het laatste deel van de film. Ook hier treffen we weer die raadsel
achtige monoliet aan. In de laatste sekwensen komt Bowman (hoe en waar
om?) in een met achttiende eeuwse meubelen gestoffeerde suite terecht. Heel
snel doorloopt hij een verouderingsproces, in verschillende stadia; uiteindelijk
verrijst hij, als foetus. Het slotbeeld: de foetus, 'the star-child', een nieuwe pla
neet tussen de andere hemellichamen.

'Beyond the plot barrier' (J. R. Taylor)
Bij lectuur lijkt dit natuurlijk een naief en schematisch verhaal. De plot is
echter van heel weinig belang. Hij doet geen dienst als dramatische materie,
maar als element van de epische constructie. Dramatiek ('wat gaat er gebeu
ren? hoe gaat het aflopen?') speelt in 2001 om zo te zeggen geen rol. Belang
rijk is alleen de epiek: 'wat is er op het ogenblik aan het gebeuren?' Dat geeft
een heel andere dynamiek: een van statische aard. Er gebeurt eigenlijk heel
weinig of niets, maar dat 'gebeuren van het niets' is geweldig boeiend. Drama
tische feitjes, bijvoorbeeld het conflict met de computer, worden zo uitgerekt
en daardoor zo statisch voorgesteld, dat ze maar weinig verschillen van de
niet-dramatische gebeurtenissen; de uitvoerige beschrijving van een landingsmanoeuver is al even dramatisch of al even ondramatisch als een conflict.
Om het scherper te stellen: de onbeweeglijke beweeglijkheid van het heelal is in
deze film even dramatisch (of weer: even ondramatisch) als de vraag die de
hele plot draagt: leven er nu op de andere planeten superieure wezens of niet?
De grote waarde van deze film is deze: Kubrick doet aanvoelen dat, wanneer
de mens zich met de onmetelijkheid inlaat, het al dan niet bestaan van andere
wezens geen dramatisch probleem meer is. „Somehow he was not in the least
surprised, nor was he alarmed. On the contrary he feit a sense of calm expectation".
Alle traditionele SF-films, door Susan Sontag zo treffend „the imagination
of disaster" genoemd , draaien min of meer om apocalyptische angstgevoelens.
In 2001 is er geen dramatische angst voor het onbekende. Alles wat gebeurt is
3

3 Susan Sontag, The Imagination of Disaster, in Against Interpretation (Delta Books, New
York): „Science Fiction Films are not about science. They are about disaster, which is one
of the oldest subjects of art" (p. 213).
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even belangrijk, even onbelangrijk. De film heeft aldus eigenlijk ook geen
begin en geen einde: je kunt hem bekijken als een eindeloze ervaring. Alle
gebeurtenissen vormen een Penelope-weefsel, eeuwig geweven, eeuwig uit
elkaar gehaald. Elke draad is belangrijk, elke draad overbodig. Schijnbaar
onbelangrijke dingen krijgen royaal tijd toegemeten: de landing van een ruimteschip duurt tien minuten, Bowmans tocht 'beyond the infinite' — een abstracte opeenvolging van fotografische effecten in de zuiverste experimentele filmstijl — duurt bijna een kwartier. De tijd is geen dramatische component meer,
hij krijgt een andere functie.

SF geloofwaardig

gemaakt door animatie

De grondmoeilijkheid van de SF-film is: hoe wordt de thesis 'dit speelt zich af
in de toekomst' aanvaardbaar gemaakt? Meestal wordt de oplossing gezocht
in een aprioristische conventie, een intellectueel-thematisch spelletje: 'stel je
eens voor d a t . . . ' . In 2001 is er van zulk een conventie geen sprake. Wat je
ziet, berust met op een conventie: het is. Zonder commentaar en vanzelfsprekend. Hoe wordt dit tot stand gebracht?
Film is een realistisch en concreet medium. De geloofwaardigheid van een SFfilm hangt gedeeltelijk af van de manier waarop de science fiction in de reeds
bekende realiteit gesitueerd wordt. Voorwerpen, decors, leefmilieu zijn daarom
belangrijke elementen. Ontbreekt alle continuïteit, dan is de fictie met meer
geloofwaardig. Soms kan dat inherent zijn aan het werk: de films van Godard
bestaan uit dergelijke kortsluitingen in de realiteitsuitbeelding. De klassieke SF
wil echter iets (over de wereld van morgen, dus over de wereld van vandaag)
bewijzen en staaft haar bewijsvoering met een metaforische uitbeelding. Gebeurt daar een vergissing in of grijpt daar een kleine kortsluiting in plaats, dan
wordt de geloofwaardigheid bedreigd. Het is alles of mets.
Kubrick nu — in tegenstelling met bijvoorbeeld Resnais in Je t'aime, je faime
— wil een irrealistische uitbeelding van de toekomst geven. De geloofwaardigheid hangt dan met meer af van de continuïteit met de realiteit, maar van de
volmaaktheid van de uitwerking. Hoe nauwkeuriger de maketten en de trucages technisch uitgevoerd worden, hoe gemakkelijker de toeschouwer in de uitgebeelde wereld kan geloven. Drie jaar hebben Kubrick en zijn ploeg aan de
film gewerkt, het grootste gedeelte van die tijd werd besteed aan de decors (de
film heeft 10 miljoen dollar gekost, de prijs van een superproduktie). De
Monthly Film Bulletin schreef: als Kubrick aan het hoofd van de NASA zou
staan, zouden de Amerikanen allang op de maan zijn. Een boutade natuurlijk,
die echter te kennen geeft dat de microcosmos die voor deze film is opgebouwd, veel méér is dan een verbluffend perfect decor. De cinematografische
verkenning van deze microcosmos — een technisch miniatuurwonder — moet
al niet veel onderdoen voor de exploratie van de ruimte. Hier heb je de wereld
van morgen; geconstrueerd, jawel, maar de wereld van morgen, in nucleo, in
film. Een wereld waar je niet op uitgekeken raakt (een film die ik van voren
naar achteren, van achteren naar voren zou kunnen bekijken, zonder er moe
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van te worden). Veel is er niet te zien: ruimteschepen die door het heelal
glijden, ingewikkelde landingsmanoeuvers, planeten en satellieten die door de
ruimte bewegen. Maar die bewegingen zijn zo zuiver en mooi, de manier waarop het ene punt van de ruimte (en van het scherm) in een temporele zwaai met
het andere wordt verbonden, is van zo'n geabstraheerde pracht, dat ik herhaaldelijk heb moeten denken aan de abstracte ruimte-exploraties in de choreografie van Balanchine . Hoe kan een arm- of beenbeweging ineens zo'n innige
geladenheid krijgen? Waarom kan zo'n ruimteteken uitgroeien tot een zuivere
tijd- en ruimte-ervaring? Dit is 'suspense', gewekt door het peilen naar het
wezen van verhoudingen in tijd en ruimte. Het zweven door de ruimte wordt
hier ervaren als een zuiver cinematografisch fenomeen. Een 'l'art pour 1'art'ervaring? Ik geloof het niet.
4

'Cinema contemplatif'
Op het jongste festival van de experimentele film in Knokke heeft Ledoux de
gelukkige term 'cinéma contemplatif' gelanceerd. Verschillende filmpjes die
daar vertoond werden, haalden hun spanning uit een zo close mogelijke waarneming van de werkelijkheid. Film op z'n zuiverst, ontdaan van al het overtollige. „Le traveling, c'est un affaire de morale', heeft Godard eens gezegd.
Wavelength en Bolero bijvoorbeeld waren niets anders dan eindeloze (15 minuten en meer) voorwaartse camerabewegingen op een banale omgeving: een
kamer, een straat. André S. Labarthe heeft er eens op gewezen dat vele travellings in de eerste films van Resnais aan een soortgelijke behoefte beantwoordden: een poging om alsmaar dieper in de werkelijkheid door te dringen, om
aan de achterkant van de spiegel te geraken, in het wonderland van Alice en
Jean Cocteau. De dood van de astronaut Poole, weergegeven in een vallende
beweging, in een volledig geabstraheerde kleurenwereld, getuigt van een zelfde
manier van werken.
De 'cinéma contemplatif' is niet nieuw. In Erich von Stroheims Foolish Wives
(1921) is er bijvoorbeeld een minutenlang shot dat de normale dramatische
perken ver te buiten gaat. Soortgelijke voorbeelden zijn te vinden in sommige
films van von Sternberg, in alle Japanse films, meer bepaald in het werk van
Yasujiro Ozu (1903 - 1963). De eindeloze op-repetities in de filmchoreografieën
van Busby Berkeley, die heelwat op- en popkunstenaars beïnvloed schijnt te
hebben , zijn eigenlijk hetzelfde: eindeloze variaties die er geen meer zijn.
5

4 Het verband tussen bewegingen van sterren en planeten en de choreografie werd van
oudsher aangevoeld. Hegel bijvoorbeeld schrijft: „Labyrinthische Gange als Symbol für den
Kreislauf der Planeten (wie auch Tanze in ihren Verschlingungen den geheimen Sinn haben,
die Bewegung der grossen elementarischen Körper symbolisch nachzubilden)" (Aesthetik,
ed. Lukacs, I, 344). Of nog: „Die Verschlingungen des Tanzes, deren Touren die verschrankten Bewegungen der Planeten den labyrinthischen Irrgangen gleich nachbilden"
(ibid. I, 447). Kubrick zelf zegt in een interview: „Verschillende sekwensen in de film zijn
choreografisch gedacht. De expeditie vangt aan op een wijsje uit De blauwe Donau. De
sekwens is gestructureerd als een muziekstuk" (Nouvel Observateur, 23 sept. 1968). Een
uitvoerig interview is verschenen in Playboy, sept. 1968, een ander in Eye, augustus 1968.
5 Busby Berkeley, Amerikaans cineast en choreograaf, regelde o.m. de grote shownummers
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Maar het mooiste voorbeeld is wellicht de laatste film van Carl Dreyer,
Gertrud (1964).
Blijft de camera onbeweeglijk, wordt er bijna niet 'gecut' — lopen de scènes
m.a.w. door als één groot geheel, niet onderbroken door een ingrijpen van de
camera of van de montage achteraf — dan krijgt de geringste beweging van
de camera, de geringste onderbreking (die er vroeg of laat toch moet komen)
een enorme betekenis. De continuïteit wordt zo gaaf mogelijk gehouden, maar
de eigenschap van het medium is juist de discontinuïteit (zozeer zelfs dat velen
beweerd hebben dat film alleen maar montagekunst was). Uit de spanning
tussen die twee polen ontstaat een wijze om de werkelijkheid te benaderen die
zo objectief mogelijk wil zijn en die dat ook kan zijn, juist omdat de subjectiviteit hier niet verdoezeld, maar integendeel sterk beklemtoond wordt, niet alleen
verstandelijk maar ook zintuigelijk.
Het contemplatieve in 2001 ontstaat voor een goed deel uit de verwondering
over het geanimeerde, d.w.z. over de volledig in materie omgezette werkelijkheid . Animatie is een uitstekend middel om de epiek, die het al te pointillistisch realisme van de fotografische approach doorgaans niet verdraagt, een
brede vlucht te geven. Animatie transponeert en vereenvoudigt de werkelijkheid. Wel kan dit leiden tot dorre prekerigheid. Kubricks film heeft echter
niets van een thesisfilm. Er is geen enkele zijdelingse verklaring of verantwoording nodig om de wereld van 2001 aanvaardbaar te maken. Ze is af op zichzelf, ze bestaat op zichzelf. Nergens voelt Kubrick zich verplicht te waarschuwen dat zijn animatie (of zijn science fiction) slechts een middel is, slechts een
metafoor. Geen spoor van misprijzen voor het genre. Zijn technische makettenwereld staat daar als een prachtig werkstuk (en ze beweegt nog ook) zonder
enige metaforische pretentie, 'n Ding, méér niet; of om een definitie van
Dziga-Vertov (in een andere context) te gebruiken: 'du cinéma-chose'. Pessimisme of optimisme zijn categorieën die op de boodschap van 2001 niet van
toepassing zijn. Alleen verwondering: verwondering over het feit dat een filmding zo'n diepte kan krijgen.
Geen moralistisch en betweterig gepreek dus, op de toon van 'pas op, ik waarschuw je voor het te laat is'. Dat is te danken aan een respectvolle omgang met
de materie, het medium én de werkelijkheid. Wat ik dóe is belangrijk, zegt
Kubrick, met mijn idee vooraf die ik zo goed mogelijk vorm tracht te geven.
Het resultaat van die combinatie van zorg voor de materie en intellectuele
nederigheid is een wereld die als een object door de toeschouwer afgetast,
zowel zintuigelijk als geestelijk gecontempleerd moet worden. Voor toeschouwers van vandaag, die een heel andere kijktraditie achter de rug hebben, is dat
geen gemakkelijke opgave. Maar in tegenstelling met zovele critici die door
6

in Gold Diggers of 33 (LeRoy), 42nd Street (Bacon) en Babes in Arms (1939). Hij heeft de
Amerikaanse musical beheerst tussen 1930 en 1940 en was met zijn kitscherige opeenstapelingen van girls en veelvuldig gebruik van optische spiegeleffecten en andere trucages de
antithese van de lyrische en lineaire stijl van een Fred Astaire. Andy Warhols 'reeksen',
zoals Liz '64 en Marilyn '64 of zijn One Hundred Campbell Soup Cans, 1962, lijken wel
rechtstreeks door Berkeley beïnvloed te zijn.
6 Cfr. E. De Kuyper, Naief kijken, in Streven, april 1966.
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hun verwaandheid voor de communicatie verloren zijn, staat Kubrick de welwillende toeschouwer bij.
Enkele voorbeelden om te laten zien hoe hij de cinematografische contemplatie
op weg helpt of bevordert. Belangrijk, zoals in iedere film, is het begin.
Meteen, vanaf de eerste beelden van de proloog, weet Kubrick de toeschouwer
tot rustige bereidheid te stemmen. Reuzegrote dia's stellen landschappen uit de
oertijden voor, telkens onderbroken door lange zwarte pauzen. Het rustige
ritme moet de toeschouwer doen wennen aan het verdere trage en a-dramatische epos. Geen relaties van het ene beeld naar het andere, maar a-dramatische momenten uit een eeuwenlange evolutie. Elke overgang betekent een
enorme sprong in de tijd. De evolutie van aap tot mens wordt voorgesteld in
een aantal scharniermomenten, die los van elkaar staan en waarbinnen niets
'gebeurt': bijna vegetatief leven de apen in de woestijn — ze ontdekken de
geheimzinnige monoliet — ze leren een bot gebruiken als werktuig (in slowmotion, met op de achtergrond Also sprach Zarathustra van Richard Strauss)
— dieren worden gedood — de apen worden vleeseters. Voortdurend wordt de
toeschouwer eraan herinnerd dat er geen dramatische momenten zijn te verwachten: gebeurtenissen die normaal dramatisch behandeld moeten worden,
worden hier bewust gededramatiseerd. Als de apen een tijger tegenkomen,
groeit die ontmoeting niet uit tot het traditionele, de toeschouwer uit vele
documentaires bekende, gevecht op leven en dood; het blijft bij de ontmoeting,
wat er verder gebeurt heeft geen belang. Het feit dat de proloog ook helemaal
zonder muziek (de ene zojuist vermelde uitzondering niet te na gesproken) en
bijna geluidloos verloopt, leidt de stemming en de verwachting in dezelfde
a-dramatische richting. Hetzelfde gebeurt later in de beschrijving van de tochten van de ruimtevaarders in het luchtledige. Weer geen muziek, geen geluid,
behalve dat van de diepe ademhaling van de astronauten, die de ademhaling
van de toeschouwer, zonder dat hij er zich rekenschap van geeft maar ingrijpend, beïnvloedt: het lijkt wel een yoga-oefening.
Tot die dedramatisering draagt ook het feit bij dat de animatie voortdurend
gerelativeerd wordt, in deze zin dat er niets anders van gemaakt wordt dan wat
ze is: een namaak-microcosmos. Kubrick schept er een kinderlijk genoegen in,
door middel van zijn trucages ook ons normaal ruimtegevoel te ondermijnen.
De vertrouwde richtbakens zijn verloren: „Where are you going? Up or
down?" In het spel met de ruimte worden we gevoelig gemaakt voor een
nieuwe ruimte-ervaring. Relativering via ironisering. De rotatieve beweging
van een cirkelvormige ruimtesatelliet wordt bijvoorbeeld begeleid door Johann
Strauss' Blaue Donau. De satelliet draait en draait, nou ja, net zoals een eeuw
vroeger het Prater in Wenen dat deed op Strauss' Dreivierteltakt. Het is met
alleen naief, maar ook juist, en het is nog ontroerend ook.
Nieuwe menselijke verhoudingen
De animatie en de manier waarop Kubrick ermee omgaat, is als het ware de
eerste laag van de realiteitservaring in 2001. De tweede laag is de dialoog
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mens-techniek, vooral in het centrale gedeelte van de film, de tocht van het
ruimteschip naar Jupiter.
De relaties van de mensen onder elkaar (de 'gebeurtenissen' in de traditionele
zin) zijn weinig overtuigend. De korte gesprekjes van de geleerden onderling,
de conferentie voor de expeditie enz. lijken helemaal hedendaags en banaal:
realistisch en in deze context dus onwaarschijnlijk. De gewilde links met de
bekende werkelijkheid, die de geloofwaardigheid zouden moeten bevorderen
— zoals 'Orbiter Hilton', 'Panam', 'BBC-12' enz. — hebben een averechts
effect. Het zijn fouten die even doen beseffen waar de gevaarlijke klippen
lagen die Kubrick voor het overige gelukkig heeft weten te omzeilen.
De eerste keer dat er in de film een mens verschijnt (na meer dan 20 minuten)
gebeurt dat op een tv-scherm. Dat is geen toeval. In deze overgemechaniseerde
animatiewereld was het een riskante onderneming, levende wezens te introdu
ceren, die immers tot een andere werkelijkheidslaag behoren. Kubrick doet dit
weer op zijn typisch contradictorische manier: door bemiddeling — via een
tv-scherm, én tegelijk brutaal — door de mens van meet af aan te confronteren
met zijn omgeving, in een zwaartekrachtproef. Wanneer eenmaal het experi
ment via deze dubbele (geleidelijke én brutale) test uitgeprobeerd is, kan het
verder gaan.
7

Ook de twee helden van de exploratietocht, Poole en Bowman, worden via een
'test met de ruimte' ten tonele gevoerd. Eenmaal voorgesteld in hun verhouding
met de ruimte, meer bepaald met de zwaartekracht in het ruimteschip (een
reeks indrukwekkende beelden), worden ze gepresenteerd via de mechanische
reproduktie van het tv-scherm. Op hun video bekijken zij de interviews die hun
afgenomen werden voor hun vertrek. Al hun verdere handelingen en commu
nicaties verlopen via media, vooral via H A L 9000, de computer, „the conscious
entity", zoals hij zichzelf noemt. De computer en de astronauten staan op
gelijke voet. Ieder heeft zijn taak, maar ze zijn op elkaar aangewezen. HAL is
een medemens, een ander 'zelf'. Wanneer hij Poole ter dood brengt, heeft
dat niets te maken met het vertrouwde thema van vele fantastische verhalen,
de opstand van de Homunculus tegen zijn meester. Het heeft niets te maken
met een meestér-knechtverhouding. Het is een moord. Als tussen mensen.
Maar, weer eens, sterk gededramatiseerd. De verhouding tussen HAL en de
ruimtevaarders is een model van de nieuwe humane verhoudingen in Kubricks
toekomst. Het is ook weer geen toeval dat de eerste close-up van een menselijk
gelaat in de film een close-up van HAL is die zijn 'collega' Bowman bekijkt.
We hadden al gezien dat hij een oog had, een alziend oog, dat nog hoort ook.
Nu bekijkt hij Bowman, in zachte pastelkleuren, in een blauw-rose fish-eyecompositie. Bijna de blik van een verliefde computer. Wat angstwekkend had
kunnen zijn, wordt door Kubrick poëtisch en teder gemaakt.
De alomtegenwoordigheid van de techniek, niet alleen om mij, maar ook in
7 Kubrick in het Nouvel Observateur-mtQrview: „Met enkele namen die de toeschouwers
vertrouwd zijn wilde ik een sfeer van realiteit scheppen in een verhaal dat nogal ongeloof
waardig is. De namen zijn 'geloofwaardigheidsbruggen' ".
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mij, is ook hoorbaar: die onhoorbare geluiden in 20011 En omgekeerd is er in
ieder voorwerp een menselijke aanwezigheid. Hoe de menselijke gedragingen
veranderen, wordt het duidelijkst in de uitbeelding van de dood. Uit oscillogrammen en andere grafische en optische beelden kan de toeschouwer de hele
tijd aflezen dat de drie in hibernatietoestand verkerende geleerden nog altijd in
leven zijn. Ineens, als HAL tot hun dood besloten heeft, vallen al die trillingen,
de een na de andere, stil. Op het enorme cinerama-scherm verschijnt een
boodschap, zwart op rood: „Life Functions Critical", even later: „Life Functions Terminated". Zo sterft men in het jaar 2001. Onspectaculair, zonder de
minste stuiptrekking. Zomaar. De grens tussen leven en dood is overigens zo
miniem (hangt blijkbaar slechts van zo'n mededeling af), dat je al even gemakkelijk kunt aanvaarden dat er ook een voortbestaan is, zoals Bowman dat
dan ook zal beleven.
Wie in staat is, met zo'n dood-eenvoudige middelen zulke vernieuwende gedachtegangen en ervaringen over te brengen, moet, geloof ik, iets geniaals
hebben.
Ergens in de film gebeurt er iets heel merkwaardigs, dat ik niet helemaal
begreep, maar waarvan de ontroering toch wel overkwam. Poole krijgt op zijn
tv-scherm een boodschap van de aarde. Hij is jarig en zijn vader en moeder
feliciteren hem. Ze praten wat over de taart (die ook te zien is), over familieleden, over belastingen die betaald moeten worden. Poole ligt halfnaakt te
'zonnebaden' onder stralen en blijft gevoelloos kijken naar de lieve boodschap.
In de film zie je mets anders dan Pooles gelatenheid en ondoordringbaarheid.
In het boek van Clarke wordt voor deze scène de volgende verklaring gegeven: „At first, both Poole and Bowman had been making rather intimate personal calls once a week, though the knowledge that many ears must be listening
at the Earth end of the circuit tended to inhibit them". Ik weet niet hoe het
komt, maar het is de koelheid waarmee Kubrick ook deze situatie schildert die
ontroerend werkt. Ook omdat hij midden in de schijnbaar ongevoelige context
van machines en computers ineens een erg erotisch aandoend beeld van Poole's
body inlast. Het merkwaardige van deze scène is, dat de ontroering niet voortspruit uit wat normaal als zodanig zou moeten werken, (het piot-onderdeeltje,
de verjaardagswensen), maar uit de contradictie ervan, die op een bijzonder
ondramatische en gelaten wijze uitgebeeld wordt.
Elk beeld van deze film is een en al eenvoud én ondoorgrondelijkheid. Het
wonder van 2001 is, dat Kubrick erin geslaagd is, door een nauwkeurig bewerken van naief materiaal (de trucages, de maketten), door zijn episch-lyrische
betoogtrant en de ondramatische schildering van menselijke relaties de gevoelige toeschouwer nieuwe ervaringen mee te delen: ervaringen vol duistere
plekken, maar ook vol beloften: beloften dat er een morgen is.
„Then he waited, marshalling his thoughts and brooding over his still untested
powers. For though he was master of the world, he was not quite sure what
to do next. But he would think of something".

Nu de presidentsverkiezing
voor de deur staat
Reflecties bij een electie

Hans Hermans

Op dinsdag 5 november van dit jaar staat in Amerika de klok van de geschiedenis voor één dag stil. Die dag geen opgewonden redevoeringen meer van
meer of minder zelfbewuste kandidaten, geen volle zalen en geen optochten
meer, geen juichende massa's meer op de straten. De campagne is afgelopen.
De pamflettenlawine van de laatste dagen is als vuilnis achtergebleven en
wordt in alle rust door de reinigingsdiensten weggewerkt. De kandidaten zelf
zijn op hun basis teruggekeerd: in de Staat waar zij als kiezers zijn ingeschreven. Zij komen nog even onder het glazen oog van de foto- en televisiecamera's
wanneer zij zelf hun stem gaan uitbrengen, maar voor de rest van de dag laten
zij zich niet of nauwelijks zien. Dit is de dag waarop de kiezers spreken en de
kandidaten hun mond houden en de adem inhouden zodra de eerste uitslagen
in hun hoofdkwartier binnenkomen. Tegen de late avond begint hun spanning
zich van heel Amerika meester te maken. Overdag is er geen probleem; dan
stemmen vanouds de Republikeinen. Als tegen het einde van de middag de
kantoren en de fabrieken sluiten, zou men zweren op een Republikeinse zege.
In de vroege avond echter komen dan aan de stembureaus in de grote steden
de Democraten opzetten. Langzaam maar zeker worden dan de Republikeinse
meerderheden teruggedrongen. Hoe ver? Kunnen de Democraten nog een
meerderheid halen eer de laatste stembus sluit?
Aan gissingen en voorspellingen geen gebrek; de opiniepeilingen gaan door tot
zo dicht mogelijk tegen de verkiezingsdag aan. Maar voor zo'n opiniepeiling
moet een heel apparaat in werking treden. Tussen het moment waarop de
proefkonijnen onder de kiezers worden ondervraagd en het moment waarop
de uitslag van de peiling bekend wordt gemaakt, verlopen altijd ettelijke dagen
— en in die dagen kan nog zoveel gebeuren dat de uitslag van de verkiezing
beïnvloedt. Zekerheid heeft niemand. Alleen spanning.
Wie zal het winnen? Wie zal als de volgende, de 36ste President der Verenigde
Staten uit de stembus komen?
1

Dat het óf Humphrey óf Nixon wordt, daar ziet het wel naar uit .
Geen van beiden een figuur waar men in Europa hoge verwachtingen van
koestert. Geen van beiden beantwoordend aan wat de gemiddelde Europeaan
1 Dit artikel werd begin oktober geschreven.
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zich voorstelt van een staatsman. Geen van beiden — ogenschijnlijk althans —
in het bezit van de bekwaamheden, voor de uitoefening van een zó hoog en
met zulke zware en uitgebreide verantwoordelijkheden beladen ambt als dat
van de President der Verenigde Staten vereist. Een povere keus dus, ten
aanzien waarvan de gemiddelde Europeaan zich afvraagt: hoe is het in hemels
naam mogelijk, dat de Amerikanen, die zó prat gaan op hun gezond verstand
en hun efficiency, twee zulke figuren naar voren konden schuiven, nog wel op
een moment van zulke enorme spanningen zowel in de Verenigde Staten zelf
als in de wereld daarbuiten. Bewijst dit niet, dat het staatsrechtelijk systeem
van Amerika faalt en noodzakelijk op de helling moet — hoe eerder hoe
liever?
Over die laatste vraag, of het staatsrechtelijk systeem zó als het in de Grond
wet en in de staatkundige traditie verankerd ligt, wel voldoende waarborgen
biedt voor de keuze van de meest bekwame leiders, maakt men zich ook in
Amerika zelf ernstige zorgen. De gedachtenwisseling daarover is al heel lang
aan de gang en heeft reeds geleid tot verschillende voorstellen in de richting
van min of meer ingrijpende herzieningen, met name van het systeem der
verkiezingen.
Tot dusverre echter zonder veel resultaat. Hier en daar is aan het systeem der
verkiezingen wel wat bijgeslepen, maar dat bijslijpen geschiedde voornamelijk
onder de druk van veranderingen in de techniek der massacommunicatie; het
tastte het systeem zelf niet of nauwelijks aan.
De moeilijkheid is echter dat, zolang men het systeem, hoe ingrijpend dan ook
gewijzigd, naar Amerikaanse opvatting democratisch wil houden, zolang men
dus de President der Verenigde Staten rechtstreeks door de Amerikaanse bur
gers wil laten kiezen, er maar heel weinig kans bestaat, dat die keus anders zal
uitvallen dan onder het vigerende stelsel. Zolang de beslissing in handen blijft
van het Amerikaanse volk, zal dit volk zijn eigen waarderingsnormen hanteren
bij de beoordeling van de presidentskandidaten en die normen zijn nu eenmaal
anders dan die waaraan Europa zijn staatslieden afmeet.
Het zou te ver voeren om in het bestek van enkele beschouwingen over de
presidentsverkiezing volle aandacht te besteden aan de veelvuldige en veel
soortige verschillen in de wijze waarop Europeanen en Amerikanen hun mede
mensen en dus ook hun staatslieden beoordelen. Het is voldoende te wijzen op
één groot, fundamenteel verschil, dat het meest markant tot uitdrukking werd
gebracht in Jacques Maritain's beschouwingen over Amerika . De eigenschap
die de gemiddelde Europeaan het meest in een medemens waardeert, aldus
Maritain, is de intelligentie. Zegt men van iemand dat hij intelligent is, dan
geeft men hem de hoogste lof. Zegt men daarentegen van iemand dat hij goed
is, dan staat zo iemand een heel eind lager in de waarderingsschaal. Een
'goeierd' is min of meer synoniem met een sul. In Amerika ligt het in grote
trekken precies andersom. Amerika weet uiteraard intelligentie wel te waar
deren, maar niet als de eigenschap waar het bovenal op aankomt. Veel belang2

2 Jacques Maritain: Wij en Amerika (Reflections on America), Brugge, 1959, pp. 57-58.
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rijker acht het de vraag of iemand een goed mens is, betrouwbaar, hulpvaardig,
toegewijd en bezield van goede wil.
Die scala van waardering hanteert het Amerikaanse volk ook ten aanzien van
de presidentskandidaten. Natuurlijk moeten deze kandidaten beschikken over
bekwaamheden die een zekere mate van intelligentie vereisen; zij moeten in
staat zijn om een verstandig en verantwoord beleid uit te stippelen en leiding te
geven aan een ontzagwekkend administratief apparaat. Maar zij moeten met
hun intelligentie vooral niet te veel te koop lopen; daarmee verspelen zij meer
vertrouwen dan zij winnen. Hoofdzaak is, dat zij hun gemiddelde medeburger
aanspreken als een goed mens, als iemand in wie elke Amerikaan een 'goede
buurman' herkent. Een man met wie hij een borrel zou willen drinken, aan wie
hij zijn grasmaaier zou willen lenen en die hij met een half woord en een halve
kwinkslag zou kunnen begrijpen als hij een praatje met hem zou maken onder
het knippen van de struiken in de tuin.
Men kan aan het grondwettelijk systeem en aan de traditie sleutelen zoveel
men wil, zolang het Amerikaanse volk de President kiest mag men niets anders
verwachten dan dat dit volk zijn eigen normen aanlegt — en daar heeft het
tenslotte ook het recht toe.
Een andere vraag is of het Amerikaanse partijsysteem wel in staat mag worden
geacht om de juiste mensen als kandidaat voor het presidentschap naar voren
te schuiven. Het bevreemdt velen in Europa, dat deze partijen, met name de
twee grote, de Republikeinse en de Democratische, zich niet duidelijk om
bepaalde staatkundige beginselen groeperen zodat de kiezers weten in welke
richting zij het regeringsbeleid stuwen wanneer zij hun stem voor de ene of de
andere partij uitbrengen. Uit de namen 'Republikeins' en 'Democratisch' zou
men moeten opmaken, dat althans de éne vooruitstrevende beginselen voor
staat en dus de andere van de weeromstuit zich conservatief opstelt. Uit de
programma's echter van die twee partijen en uit de verklaringen en redevoe
ringen van hun woordvoerders, met name van hun presidentskandidaten, blijkt
die tegenstelling verre van duidelijk. Leest men hun programma's heel aan
dachtig en legt men zijn oor heel scherp te luisteren, dan kan men wel enige
voorzichtig geformuleerde verschilpunten opmerken in hun standpunten ten
aanzien van de grote sociale en internationale problemen die Amerika momen
teel beroeren. Meer echter dan betrekkelijk onopvallende nuances zijn dit niet;
in hun beginselen staan de twee grote partijen met duidelijk tegenover elkaar.
Zij bieden, in schrille tegenstelling tot de Europese politieke partijen, de kie
zers geen duidelijk principiële alternatieven. Zij presenteren alleen personen,
niet uitgezocht op grond van het feit dat hun inzichten overeenstemmen met
enige principiële stellingname door de partij, maar naar voren geschoven
omdat de partij de indruk heeft, dat zij, op welke grond dan ook, vertrouwen
kunnen wekken bij de meerderheid van de kiezers.
In de regel zullen dit dus niet mensen zijn van het type waar de gemiddelde
Europeaan naar omziet wanneer hij een staatsman zoekt; het type van de
krachtige en beginselvaste bewindvoerder. Zulke figuren immers kunnen op
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kritieke momenten en wanneer zij eenmaal een aantal jaren een krachtig be
wind hebben gevoerd, wel vertrouwen en zelfs bewondering wekken, maar
zolang zij in het ambt hun kwaliteit nog niet hebben bewezen, roepen zij
gemakkelijker weerstand en achterdocht op dan vertrouwen. Iedere precisering
die zij aan hun program geven, brengt nieuwe tegenstanders in het geweer. Een
man die de meerderheid aanspreekt moet een middenman zijn, althans lijken.
Zo'n middenman van 'wat heb je d'r an'.
Wilden die Amerikaanse partijen zich maar omzetten in 'beginselpartijen' dan
zou hun kandidaatstellingsproces een heel ander verloop krijgen en tot andere,
meer aanvaardbare resultaten leiden.
De moeilijkheid is echter ook hier, dat de Amerikanen nu eenmaal hebben
gekozen voor een staatsrechtelijk systeem, dat hun idee van democratie be
lichaamt en dat de Amerikaanse politieke partijen niet de makers zijn van dit
staatsrechtelijk systeem maar de produkten ervan.
Het hele systeem van de Amerikaanse democratie draait om de aanwijzing van
wetgevers zowel als ambtsdragers in persoon. Het actief kiesrecht wordt
districtsgewijs uitgeoefend met dien verstande dat de kiezers in ieder district
één persoon aanwijzen voor één zetel in de wetgevende lichamen of voor
één ambt. Twee of drie maal per jaar worden zij naar de stembus geroepen
telkens om twintig tot dertig afzonderlijke personen aan te wijzen voor een
even groot aantal verschillende zetels of ambten, variërend van een zetel in de
Senaat tot een zetel in een dorpsgemeenteraad en van het ambt van President
der Verenigde Staten tot dat van sheriff bij een lokaal gerecht. Bij de presi
dentsverkiezing stemmen zij formeel wel op een lijst van kiesmannen en de
stembiljetten en stemmachines zijn zo ingericht, dat zij desgewenst ook op de
hele Republikeinse of de hele Democratische lijst kunnen stemmen, maar die
lijsten dragen een heel ander karakter dan de lijsten waarop de Europese
kiezer zijn stem pleegt uit te brengen. De Europeaan die op een lijst stemt,
weet, dat zijn stem maar aan één kandidaat op die lijst ten goede kan komen:
aan de eerste, of, als deze geen stemmen meer nodig heeft, aan de tweede en
zo vervolgens. De Amerikaan die op de 'lijst' van zijn partij stemt, brengt in
feite twintig a dertig stemmen ineens uit; één stem voor alle kandidaten afzon
derlijk op die lijst.
Waar dus het systeem van het kiesrecht volledig steunt op de gedachte dat de
kiezer zijn voorkeur voor bepaalde personen moet uitspreken, mag men daar
verwachten dat de partijen die de kandidaten moeten stellen, zich op iets
anders zullen richten dan op het vinden van de juiste mensen, op het uitpikken
van winnaars? Ging het, zoals bijvoorbeeld in Engeland, alleen om het aan
wijzen van vertegenwoordigers in wetgevende colleges, dan zou men zich nog
een zekere groepering rondom beginselen kunnen indenken. Maar het gaat in
Amerika óók om het aanwijzen van ambtsdragers, van mensen met uitvoerende
bevoegdheid, met beslissingsmacht.
Het verwerven van die ambten is voor de partij van aanzienlijk groter beteke
nis dan het verwerven van zetels in de wetgevende colleges, die in het Ameri
kaanse systeem van machtenscheiding nu eenmaal geen invloed van enige
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betekenis op het uitvoerend beleid kunnen uitoefenen. De kandidaten die de
partij voor al die duizenden ambten stelt, waarvan de dragers bij verkiezing
worden aangewezen, moeten kost wat kost potentiële winnaars zijn.
Beginselen? — De grote partijen van Amerika beoordelen staatkundige beginselen in grote lijnen op dezelfde manier als zij hun kandidaten beoordelen. Zijn
het 'winnaars'? — Krijgen zij de indruk, dat bepaalde 'beginselen' — eigenlijk
zou men beter kunnen spreken van bepaalde beleidslijnen in de staatkunde —
bij grote groepen kiezers aanslaan, dan zijn zij er als de kippen bij om die
'beginselen', die beleidslijnen, zo niet klakkeloos over te nemen in hun program
dan toch hun program daarbij aan te passen. En doen zij het niet, dan doen de
kandidaten het wel, desnoods buiten het partijprogram om, zoals Humphrey
dat deed toen hij zich eind september, midden in zijn campagne dus, duidelijk
meer van Johnsons Vietnam-politiek distantieerde dan het op de Conventie in
Chicago aangenomen partijprogram.
Dit betekent echter met, dat de Amerikaanse partijen onder de druk van de
publieke opinie eensklaps beginselpartijen worden. Van beginselpartijen kan
men pas spreken, wanneer verschillende partijen, steunend op tegenovergestelde, althans verschillende beginselen tegen elkaar in het krijt treden en aldus
de kiezers voor duidelijke alternatieven stellen. Maar dat gebeurt in Amerika
met de twee grote, leidende partijen niet. Blijkt een bepaalde staatkundige
beleidslijn de instemming te hebben van een grote groep kiezers, dan gaan
beide partijen er op zijn minst naar lonken. Wat een alternatief zou kunnen
zijn, wordt op zijn hoogst een lichte nuancering.
Dit alles veranderen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De Amerikaanse
partijen zitten nu eenmaal vast aan het staatsrechtelijk systeem van hun land.
Een systeem dat reeds bijna twee eeuwen heeft standgehouden en aan de
fundamentele verandering waarvan niemand zich waagt.
Ondanks het feit dat beide door de grote partijen gestelde kandidaten klaarblijkelijk voor miljoenen Amerikanen het type van de goede buurman vertegenwoordigen en dus als mens niet onaanvaardbaar zijn, voelt het Amerikaanse
volk zich met dit tweetal toch allerminst gelukkig. De gemiddelde Amerikaan
heeft het gevoel, dat de twee grote partijen hem in de steek hebben gelaten en
zich uit benepen partij-overwegingen hebben laten leiden tot het stellen van
kandidaten die weliswaar aan de traditionele normen beantwoorden, maar die
allebei het vermogen missen om de vonk van de geestdrift los te slaan. Waar
en hóe die fout precies gemaakt is, wie er precies verantwoordelijk voor zijn,
dat weet niemand met nauwkeurigheid aan te geven, maar dat het een fout
was, daar is iedereen het over eens, zélfs in het kader van de partijen.
Het bewijs daarvoor is reeds geleverd door de opkomst van Wallace als kandidaat van een 'derde partij'. Derde partijen zijn er vaak geweest in Amerika;
zij hebben maar éénmaal succes gehad; in 1860 toen de Republikeinen als
derde partij de verkiezingen wonnen met Lincoln als kandidaat. Zij hebben
ook maar éénmaal de uitslag van de verkiezingen wezenlijk beïnvloed: in 1912
toen Theodore Roosevelt zich met een derde partij afscheidde van de Republi-
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keinen en daardoor Wilson het Witte Huis in hielp. In het ene geval gold het
een 'derde Partij', die openlijk uit kwam voor het idealisme van de anti-slavernijbeweging. In het andere gold het een 'derde partij', die geheel op de per
soonlijke ambities van één man, Theodore Roosevelt, steunde.
De partij van Wallace bekent geen spoor van idealisme. Zij vormt een typische
reactie-partij. Zij belichaamt de reactie van het 'lelieblanke' Zuiden, dat de
neger nog altijd als een minderwaardig schepsel ziet en de rassenonlusten van
de laatste jaren aangrijpt als een welkome mogelijkheid om vat te krijgen op
het Noorden en de klok van de rassen-gelijkstelling terug te draaien. Dat ge
beurt wel onder het mom van 'handhaving van recht en openbare orde', maar
dat achter dit 'lelieblanke' mom de gemene tronie van de slavenhouder schuil
gaat, dat is voor geen enkele Amerikaan een geheim.
Dat Wallace niettemin in het Noorden aanhang zou vinden, was wel te ver
wachten. Het zwaartepunt van het rassenprobleem heeft zich in de laatste tien
tallen jaren geleidelijk van het Zuiden naar het Noorden verplaatst — en een
der meest onheilspellende facetten van dit probleem is het verzet van de
minder gesitueerde blanken tegen de negers. Déze blanken, niet alleen de
onderbegaafden en de niksnutters maar ook de arbeiders in de ongeschoolde
beroepen, waren in het Zuiden altijd de felste negerhaters. Voor hen was het
negerprobleem een economisch probleem; zij zagen in de negers potentiële
concurrenten, die hen, als zij volkomen met de blanken gelijk werden gesteld,
uit het arbeidsproces zouden verdringen. Die vrees begint nu ook de lagere
regionen van de arbeidersmassa in het Noorden te bekruipen. Onder de vak
verenigingen in het Noorden hebben er ettelijke altijd al afwijzend of tenminste
huiverig gestaan tegenover de toelating van negers in hun gelederen. Thans
blijkt, dat op verschillende plaatsen in het Noorden der Verenigde Staten,
onder de arbeiders in de auto-industrie in Michigan bijvoorbeeld, onverwacht
grote belangstelling voor Wallace en zijn partij leeft. Wallace kon dus in het
Noorden wel op énige aanhang rekenen.
Die aanhang echter schijnt groter te zijn dan de gevoelens van wantrouwen die
de negers in de laatste jaren door hun gewelddadig optreden opriepen, recht
vaardigen.
Dit is een duidelijke demonstratie van onbehagen over wat de Conventies van
de twee grote partijen hebben opgeleverd.
Dat die twee grote partijen daar een terugslag van zullen ondervinden — óók
de partij die de verkiezing wint — mag men veilig aannemen. Van die terugslag
zal de gemiddelde Europeaan weinig of niets bespeuren. Zij zal zich afspelen
in de lagere regionen. Zij zal neerkomen op de enkele duizenden personen die
de vijftig Republikeinse en de vijftig Democratische partijen uit de vijftig ver
schillende Staten op de twee Conventies hebben vertegenwoordigd en die met
zijn allen de verantwoording dragen voor de magere keus waarvoor de Ameri
kaanse kiezers zich thans zien gesteld. De komende jaren zullen naar alle
waarschijnlijkheid moeilijk worden voor het zittende kader van de beide grote
partijen — het moeilijkst voor dat van die partij die de strijd om het Witte Huis
gaat verliezen. In alle vijftig Staten en in honderden graafschappen zullen
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mensen op het matje worden geroepen door hun kiezers en de vraag moeten
beantwoorden of zij niets beters hadden geweten dan Nixon of Humphrey, en
ongetwijfeld zal het gevolg zijn, dat het kader dat over vier jaren in de Conventies bijeenkomt, voor een aanzienlijk deel uit andere personen is samengesteld dan het kader van 1968.
Het is een schrale troost, maar dat is nu eenmaal de manier waarop Amerikaanse partijen zich, vlotter dan de meeste Europese, vernieuwen.
Ondanks de enorme publiciteit die de kandidaten voor het presidentschap der
Verenigde Staten in een verkiezingsjaar genieten, blijft het moeilijk te voorspellen hoe zij eventueel als President zullen uitpakken. Die hele publiciteit
immers is grotendeels niet veel meer dan toneelverlichting. De wijze waarop
de kandidaten zich presenteren, is voor een aanzienlijk deel pose. De pose van
de politicus.
Ook hun levensloop, hun carrière biedt in de regel maar weinig aanknopingspunten. Wat moest men bijvoorbeeld van Lyndon Johnson verwachten toen hij
President werd? Er liepen zowel vooruitstrevende als conservatieve lijnen in
zijn hand. Zolang hij in het Congres een klein en arm district uit Texas vertegenwoordigde, een district dat zwaar was getroffen door de crisis van vóór
de tweede wereldoorlog en dat dus verlangend uitkeek naar de maatregelen
van Roosevelt, zo lang schaarde hij zich achter de vooruitstrevende politiek
van de President en hoorde hij tot de erkende 'Rooseveltboys'. Toen hij het
echter in zijn hoofd kreeg om over te stappen naar de Senaat, moest hij uit een
ander vaatje tappen. Voor de verkiezing tot Senator immers had hij aan de
steun van een klein en arm district niet genoeg; daar had hij de steun voor
nodig van heel het rijke Texas. Het Texas van de olie en de vliegtuigindustrie,
dat van Roosevelt en zijn vooruitstrevende politiek niets moest hebben. Prompt
draaide Johnson bij en werd hij conservatief met het conservatieve Texas. Toen
Kennedy hem voor het Vice-presidentschap aanwees wisten dan

ook

maar

weinigen precies wat zij aan Johnson hadden. Zowel de vooruitstrevenden als
de conservatieven beschouwden hem als een onbetrouwbaar bondgenoot. Kennedy vertrouwde of gokte op zijn vooruitstrevendheid en pas achteraf is
gebleken: niet geheel ten onrechte.
De moeilijkheid in Amerika is, dat het staatsrechtelijk systeem van de kandidaten voor het presidentschap eist, dat zij hun hele leven de wegen bewandelen
van de handige, achter een welgekozen image schuilgaande politicus om uiteindelijk daar te belanden waar zij moeten tonen een staatsman te zijn.
Eenmaal in het Witte Huis moeten zij laten zien wie zij zijn, moeten zij het
masker van hun image afleggen en dat kan tot verrassende ontdekkingen leiden. Toen de Democraten in 1932 Roosevelt kandidaat stelden, verwachtten zij
van hem niet anders dan dat hij een zwak, meegaand President zou zijn, een
man met een innemende glimlach maar met weinig energie en helemaal geen
initiatief. Een President die braaf naar de pijpen van de partijbonzen zou
dansen. Binnen honderd dagen na zijn ambtsaanvaarding wisten de Democraten hoe ontstellend en hoe gelukkig zij zich in hem hadden vergist. Van
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Truman verwachtte niemand dat hij in de stoel van Roosevelt zou passen.
Hij groeide in korte tijd ver boven die verwachtingen uit. Omgekeerd bleef
Eisenhower ver achter bij de verwachtingen die hij als generaal wekte. Kennedy speelde als kandidaat op zijn jeugd; als President bleek hij rijper te zijn dan
iemand verwachtte.
Noch omtrent Nixon noch omtrent Humphrey zijn de verwachtingen hoog
gespannen. Vele Amerikanen zullen op de vijfde november de raad opvolgen
die Mencken in 1920 gaf toen de strijd ging tussen een zekere Harding en een
zekere Cox: „Laten wij onze neus maar dichtknijpen en onze plicht doen" .
Maar met een sprankje hoop dat zich het wonder zal herhalen; het wonder
van Roosevelt en Truman, die, eenmaal in het Witte Huis, beter bleken dan zij
voordien schenen te zijn.
3

3 H. L. Mencken: On politics, New York, 1960, blz. 38.

De ene tafel in Uppsala
Een nieuwe dimensie in het z.g. intercommunie-probleem

Jos. C. M. Fruytier S.J.

De vraag is gesteld of men zich in Uppsala niet te veel heeft beziggehouden
met actuele sociaal-economische en politieke vraagstukken, te weinig met kerkelijke en religieuze. — Men zou misschien kunnen antwoorden, dat juist deze
intensieve aandacht voor de integrale noden van de huidige wereld, geestelijke
en materiële, belangrijk geweest is voor de oplossing van de kerkelijk-oecumenische kwesties. Deze grote aandacht voor de huidige noodsituatie in de wereld
was zeker geïnspireerd door oecumenische bezorgdheid. Alleen is hier dan
'oecumenisch' niet meer beperkt tot 'binnenkerkelijk'; 'Oecumene' is weer de
wereld als geheel.
Een oecumenisch-kerkelijk probleem van zeer praktische aard, maar toch met
diepe theologische wortels, is de kwestie van het deelnemen aan eikaars eucharistieviering, ietwat slordig samengevat in het woordje 'intercommunie' .
Wij zouden willen aantonen, dat de zeer profaan geachte bemoeiingen van
Uppsala een nieuwe dimensie hebben gegeven aan de oplossing van dit probleem en daarbij uitgaan van het slotrapport van het Faith and Order Committee. We beperken ons daarbij tot enige beschouwingen over een vorm van
communie, die we voor het gemak de experimentele intercommunie zouden
willen noemen. Deze juist komt in het rapport aan de orde.
1

Intercommunie: steen des aanstoots
„Het is te begrijpen dat waar men tot praktische samenwerking is overgegaan,
1 Het Faith and Order Report van Uppsala (Plenary Business 61) dringt op p. 3 in II a aan
op een herziening van de classificatie van termen gegeven in het rapport van de Lund
Conference.
Onder 'intercommunie' verstaat men tot hiertoe: „Twee kerken die niet tot eenzelfde
'familie' van confessies behoren, staan hun tot het Avondmaal gerechtigde leden toe, vrijelijk aan eikaars altaar tot het Avondmaal te gaan". 'Open communie' (wederzijds of eenzijdig) is ook nog een interkerkelijke aangelegenheid. (Cf. Kosmos en Oecumene, 1967,
p. 227).
De brochure Intercommunion today, uitgegeven bij de Church Information Office, London
S.W.I., biedt in Ch. III een nieuwe terminologie. Zij onderscheidt 'full communion' en
'partial communion'. Graden in deze laatste zijn: 'admission to communion', 'open communion', 'free communion' en 'reciprocal intercommunion'. Onder deze laatste, maar
hoogste, graad verstaat het: „een occasioneel en wederzijds deelnemen aan de Eucharistie
door leden van kerken, die op zoek zijn naar een full communion en een organic union
(wat meer is dan unity, J. F.), maar deze nog niet hebben gevonden". — De vertalingen in
dit artikel zijn voor mijn rekening.
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het sterkst de waardering voor elkaar en de roep om intercommunie opgeko
men is". Aldus Dr. W. Boelens in Streven 1968 .
Dit bleek gedurende het samenleven en samenwerken in Uppsala wel heel
duidelijk. In de eerste plaats bij twee kerkdiensten, n.1. die van de Lutherse
Kerk van Zweden op zondag 7 juli en bij de Orthodoxe volgens de liturgie van
de H. Joannes Chrysostomus op dinsdag 16 juli, beide afgeladen vol.
De Zweedse Kerk had „alle deelnemers aan de Assembly, die communie-ge
rechtigde leden van hun eigen kerk waren, uitgenodigd deel te nemen aan de
Maaltijd des Heren" . Een vol uur lang werd de communie uitgereikt. Hieraan
namen ook een aantal Rooms-katholieken deel en slechts enkele Orthodoxe
christenen. Van de enkelen die gingen, werden er sommigen door hun bisschop
teruggehaald, anderen probeerden enige mede-orthodoxen mee te tronen,
meestal zonder succes. Het bericht over de Orthodoxe liturgie luidde: „De
goddelijke Liturgie van de H. Joannes Chrysostomus had plaats onder de
auspiciën van de Orthodoxe Kerk van Finland, waarbij de Orthodoxe afge
vaardigden communiceerden en de andere deelnemers aan de Assembly zich
met hen in gebed verenigden" . Dit conform de formule van uitnodiging.
De twee diensten waren dus eikaars tegenpolen op het gebied van de inter
communie. Ze tekenden enerzijds de geslotenheid van de Orthodoxe Kerken,
die uitgaan van de centrale plaats der Eucharistie in het kerkbegrip, anderzijds
het open, maar ook liberale standpunt van de Zweedse Lutheranen, bij wie,
ondanks de katholieke vorm van deze dienst, de Eucharistie niet zo centraal
staat en met zo serieus wordt genomen. (Een ooggetuige vertelde mij, dat de
species die nodig waren om het getal aan het altaar geconsacreerde aan te
vullen, van tafeltjes opzij waren gehaald zonder tevoren uitdrukkelijk gecon
sacreerd te zijn).
2

3

4

Daarnaast staat het feit, dat de officiële diensten van de Assembly, de openings- en sluitingsdiensten, alsook die in Stockholm op zondag 14 juli, alleen
woorddiensten waren. Aan een gezamenlijke, officiële Eucharistie-viering was
de Assembly nog niet toe. Maar des te intenser was het verlangen ernaar, met
name bij de jeugd. Sven Tengström, een jonge Zweedse r.k. priester, schreef in
Hot News : „De viering van de communie moest men weer opnieuw laten
gaan spreken als een symbool voor de algemene menselijke plichten". Hij wijst
dan zowel het ophouden met deze vorm van gescheiden communie af, geba
seerd op het voorwendsel dat we wel wat beters te doen hebben, evenals het
volledig opgeven van de communie. In beide gevallen zouden we het christelijk
5

2 Dr. Wim L. Boelens S.J., Nieuw perspectief voor intercommunie, in Streven, februari
1968, p. 441.
3 Daar het officiële verslagboek bij het schrijven van dit artikel nog niet in mijn bezit is,
verwijs ik naar de documenten en verslagen zoals ze ter plaatse aan de pers e.a. werden
verstrekt. Deze tekst staat in het persverslag Assembly 67.
4 Ibid.
5 Hot News is het door Club 68 van de jeugd in Uppsala uitgegeven blad, dat regelmatig
op ongeregelde tijden verscheen en aan 8 nummers toekwam. Het gaf: opinies van de
jeugd, analyses van de discussies, de achtergronden daarvan enz. Het was het meest gelezen
en het enige aantrekkelijk uitgegeven document van de Assembly. Het motto ervan: 'Little
Brother is watching you\ Het citaat staat op p. 9 van no. 4.
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geloof isoleren van de menselijke problemen. En hij vervolgt: „In feite blijft
dus slechts over de vraag naar intercommunie nu. Hier ligt een gunstige gele
genheid voor christelijke vernieuwing en het beste protest tegen introspectief
confessionalisme" .
De onvoldaanheid over deze situatie werd ook uitgedrukt in de toespraak van
de Orthodoxe aartsbisschop Paavali bij de Orthodoxe dienst: „Terecht consta
teerde men in New-Delhi, dat de verdeeldheden van onze kerken nergens zo
zichtbaar en zo pijnlijk zijn als aan de Tafel des Heren. Er zijn niet meerdere
tafels van de Heer, maar slechts één Tafel. Het is de taak van de kerken deze
Ene Tafel in alle nederigheid te zoeken" .
6

7

Theologische

beschouwingen
8

Bij allerlei gelegenheden , maar vooral in de bijeenkomsten van het committee
voor Faith and Order-kwesties kwam de theologie van de z.g. intercommunie
ter sprake. Al naar gelang in een kerk de Eucharistie meer centraal gesteld
wordt en meer gezien wordt als het sacrament van Jezus' werkelijk lichaam en
bloed, en zo dus als teken van zijn lichaam de Kerk — zoals bij de Orthodoxen
— en naarmate daarbij nog de geldigheid van het ambt meer van wezenlijk
belang geacht wordt zoals in de Kerk van Rome — staat een kerk exclusiever
tegenover die kerken welke aan deze punten minder zwaar tillen en bij wie het
Woord centraal is.
Daarom zullen de christenen van het katholieke type aan hun reformatorische
medechristenen zwaardere eisen stellen wat betreft hun geloofshouding en hun
kerkelijke opvattingen dan omgekeerd, wanneer het gaat om hen te laten deel
nemen aan hun eigen Eucharistie, terwijl ze, zoals P. R. Tucci in een persconfe
rentie het uitdrukte, deelname aan de Avondmaalsviering der anderen als een
'geste inauthentique' zullen beschouwen.
Een kentering in deze theologische tegenstellingen valt intussen al te consta
teren in het slotrapport van sectie V over 'Eredienst in een tijdperk van secula

risatie'. Daarin worden de Eucharistie en de bediening van het Woord beide
als essentieel voor het christendom voorgesteld . Dit is zeker ook te danken
aan de groeiende invloed van de Orthodoxen en de aanwezigheid der R.K.
Kerk.
Toch dreigden de levendige discussies van de vele theologen en oudere ambts
dragers in de diverse afdelingen van het committee voor Faith and Order
kwesties uit te lopen o p een glad en evenwichtig stuk, waarin de tegenstellingen
uitgebalanceerd of gladgestreken zouden worden en waarvan geen inspiratie
9

6 Ibid.
7 Worship n. 14.
8 In persconferenties en in Club 68, waar Mgr. Willebrands over dit onderwerp in een
forum sprak. Hij bewaarde de gebruikelijke romeinse voorzichtigheid.
9 Final report section V, 26: „Omdat het woord de basis van de eredienst is, is verkondi
ging van het woord wezenlijk". In n. 32: „De Eucharistie toont de wezenlijke betekenis
van de christelijke eredienst, want het sacrament van het Lichaam van Christus en van zijn
Bloed, vergoten voor de vergeving der zonden, is een gemeenschapsmaaltijd, waarbij de
christenen delen in zijn leven". Dringend wordt dan ook wekelijkse viering ervan en deel
name bij elke viering door alle gelovigen aanbevolen.
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tot vernieuwing zou uitgaan. De gezamenlijke slotzitting van al de afdelingen
bracht echter een verrassing, die Little Brother niet ontging. Onder het op
schrift: A Pentecostal Happening? prijst hij Mevr. Dr. E. Flesseman van Leer
om haar initiatief . Wat was er gebeurd?
5

10

Een Pinksterstorm?
Op het laatste ogenblik en terwijl men al onder druk werkte om het rapport
voor de plenaire zitting van de Assembly klaar te krijgen, stond een (niet-stemgerechtigde) jeugdgedelegeerde op met een revolutionair voorstel, dat neer
kwam op een theologische erkenning van de 'experimentele intercommunie',
door Little Broter 'the underground communion' genoemd. — Op verrassend
snelle wijze nam een oudere gedelegeerde met stemrecht het voorstel over en
het werd na enige discussie geaccepteerd en in de tekst opgenomen. In de wat
haastige plenary session van de Assembly kwam het er met vlag en wimpel
door. En toch bevatte het een doorbraak naar een nieuwe dimensie in de
kwestie van de intercommunie. Laten we het bekijken in het verband van het
hele document. Afdeling B van dit Faith and Order-rapport, die handelt over
de intercommunie, wijst op de urgentie van dit probleem en voert als vierde
reden (onder d.) aan: „Recente handelingen van intercommunie van leden van
sommige kerken die niet met elkaar in intercommunie zijn, gesteld buiten de
bestaande bepalingen van die kerken om, moeten als typerend voor de huidige
situatie beschouwd worden". — Het gaat hier kennelijk over de Zweedse kerk
dienst, waarover boven. Wij spreken hier van 'experimentele intercommunie',
waar het gaat over Orthodoxen en Rooms Katholieken. — In de tekst van het
rapport nu lezen we de volgende nieuwe invoeging n.a.v. het voorstel: „De
noodzaak van ernstige aandacht voor de problemen, opgeroepen door de
daden van intercommunie waarover boven, vraagt om bijzondere attentie.
Deze daden zijn niet altijd eenvoudigweg een emotionele reactie op de bestaan
de sacramentele opvattingen, maar steunen vaak op serieuze theologische re
flectie".
In welke richting deze reflectie moet gezocht worden, lezen we in het volgende;
eerlijkheidshalve wordt ook de andere mening weergegeven. „Sommigen zien
ze als getuigenis van een nieuw gevoel voor gemeenschap en van ongeduldige
onvoldaanheid over de gevestigde opvattingen aangaande de onderlinge ver
houdingen binnen de Kerk (fellowship within the Church). Anderen beschou
wen deze daden als een duidelijke onderwaardering van het verband tussen
Eucharistie en de Kerk als geloofsgemeenschap". Aan de cursief gedrukte zin
in de hier volgende samenvatting en conclusie is bovengenoemde theologe niet
vreemd: „Het hele probleem, met inbegrip van de stelling dat zulke daden een
anticiperende manifestatie zijn van de eenheid, vraagt om zorgvuldige stu
die" .
11

10 Hot News 8, p. 6. Het stelt voor, haar een speciale oecumenische prijs toe te kennen.
11 F.a.O. report, l.c, p. 3 en 4. — Een van de toptheologen van de Assembly, die ik na de
verrassende zitting de vraag stelde of hij het stuk niet wat te progressief vond, antwoordde:
„Zonder deze inlassing zou het een saai geval geweest zijn. We hebben voor deze stelling
een jeugdgedelegeerde ingezet".
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De Kerk als

geloofsgemeenschap

Van de pogingen om de intercommunie tussen gescheiden kerken te wettigen,
juist waar deze afstuit op de ambts- en Eucharistie-opvattingen, gaat een groep
uit van de kerk als geloofsgemeenschap; hetzelfde uitgangspunt dus dat boven
tot de onwettigheid concludeert! Dooperkenning leidt tot Kerkerkenning, en
Kerkerkenning moet logisch voeren tot ambtserkenning en daarmee tot erkenning van eikaars Eucharistie. Zo verloopt ongeveer het betoog van Dr. B. A.
Willems O.P. . Blijvend in het kader van de geloofsgemeenschap maakt hij,
dunkt mij, een niet geheel verantwoorde sprong naar de voltooiing daarvan in
de Eucharistie. Dr. W. Boelens gaat verder. Hij geeft een reeks elementen aan
voor een nieuwe benadering, die liggen in de sfeer van het kerkelijk samenzijn
op de diepere basis van het menszijn en van het samenwerken in Christus. Heel
terecht stelt hij dat „de sacramentele viering staat in de lijn van heel de kerketijke heilswerkelijkheid, waar God met zijn heilswil en heilsdaad aanwezig i s " .
Jammer genoeg wordt hij niet concreter.
13

13

Dat nu doet het hele gebeuren in Uppsala, waarop de aangehaalde teksten van
het rapport steunen, althans volgens onze interpretatie. Daar ging het namelijk
primair om de christelijke d&ad, niet in de eerste plaats de sacrale van de
eredienst, maar om de z.g. profane van de hulp aan de wereld in nood. Hierin
wil de Wereldraad alle kerken en alle mensen verenigen. Steeds opnieuw werd
er te Uppsala geprotesteerd tegen woorden- en discussies-alleen. Die blijven
steriel zonder de d a a d . „Het gesprek is vrijblijvend zolang niet tot de daad
wordt overgegaan. Van samenspreken moet men tot samenleven komen, daar
het geloof (hier wel in de ruimere betekenis bedoeld van geloofsovergave in
liefde, J. F.) geen theorie is van geloofswaarheden, doch de inzet van heel je
persoon" . Terwijl in de meeste beschouwingen over onze kwestie uitgegaan
wordt van de expliciet belijdende kerkgemeenschap, komt Boelens in het goede
gezelschap van Ignatius van Antiochië tot een nieuwe dimensie van het
kerk-zijn.
14

15

16

De nieuwe dimensie
Dr. W. Visser 't Hooft formuleerde het nieuwe standpunt onder applaus aldus:
„De gedachte moet gaan doordringen, dat leden van kerken die in feite hun
verantwoordelijkheid loochenen voor de mensen in nood in welk deel van de
wereld ook, zich evenzeer schuldig maken aan k e t t e r i j (spatiëring J.F.)
als degenen, die een of ander geloofsartikel loochenen" . Hiermee wordt de
17

12 Dr. B. A. Willemse O.P.: Ruimte voor intercommunie, in Kosmos en Oecumene 1
(1967), pp. 221 - 227.
13 Boelens, l.c., p. 443.
14 In de slotdienst, waar de jeugd met spandoeken in de kathedraal verscheen, stond op
een daarvan te lezen: „Geen woorden, maar daden"! Hot News stond vol van dit thema.
15 Boelens, l.c, p. 441.
16 In de groet van zijn brief aan de Romeinen: „Ignatius aan de k e r k , . . . . die de liefdesbond voorzit (agapè)". Voortdurend verbindt hij geloof en liefde, b.v. Smyrn., groet; c. 1,
1; c. 6, 1; c 12, 2. — De gemeente werd in de oude kerk steeds als 'uwe liefde' aangesproken.
17 Speeches, doe n. 2.. p. 7.
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kerk als geloofsgemeenschap op één lijn gesteld met de kerk als liefdesgemeenschap. Kan men zijn stelling dan ook niet positief zó formuleren: de christenen
die in feite en metterdaad hun verantwoordelijkheid voor de noden van hun
medemens beleven, zijn evenzeer (of nog mèèr?) de ware Kerk van Christus als
degenen die alle geloofsartikelen aanvaarden? De Kerk is inderdaad geloofsgemeenschap, maar dit tekent haar niet volledig: ze is nog meer liefdesgemeenschap . En zoals het geloof zonder de werken een dood geloof is, zo is de
Kerk zonder de liefde een dode kerk. Het geloof dat men beweert te hebben,
kan men alleen maar waar maken in daden van liefde . Hieruit blijkt dat de
liefde altijd het geloof insluit, maar het geloof niet altijd de liefde. Het geloof
kan impliciet vervat zijn in de liefde, zonder dat het door een uitdrukkelijke
woordbelijdenis zich manifesteert; het geloof op zich blijkt dan alleen de liefde
in te sluiten, als het spreekt in liefde-daden. Zo kunnen dus de in geloofsbelijdenis nog gescheiden kerken, wanneer ze in de fundamentele geloofshouding
overeenstemmen (en dat doen ongetwijfeld de kerken van de Wereldraad op
grond van de basisformule), toch één worden in liefde, ja één Kerk, als ze in
liefde gaan samenwerken aan het heil der mensheid op meer 'profaan' gebied.
Het samen aanvaarden van de doop is daarbij nog een ander fundament voor
die liefde.
18

19

Door nu in Uppsala de nadruk op confessionele geschilpunten te verleggen
naar die op eendrachtige samenwerking, heeft deze Assembly een nieuwe
dimensie opgebouwd voor de k e r k e l i j k e eenheid. Het onvolledig geloof
wordt aangevuld door de volledigheid van de liefde. Deze zal op haar beurt
weer zoeken naar een vollediger geloofseenheid. Er blijft dus een gescheidenheid, maar er is een nieuwe weg gevolgd naar de eenheid, die effectiever zal
zijn naarmate het liefdevolle samenwerken voor de wereld zal groeien. We
verkeren dus nog steeds in een 'oecumenische' situatie. Deze houdt zowel eenheid als gescheidenheid in. Daarom is ze zo moeilijk.
Oecumenische

communie

Dit woord kan verkeerd verstaan worden. Wij bedoelen hier: deelnemen aan
de Eucharistie van elkaar in een gescheiden, maar naar eenheid z o e k e n d e
Kerk. Door haar gescheidenheid hebben de kerken ook t.o.v. de Eucharistie
scheidende bepalingen. Die verdwijnen niet ineens, zelfs niet als ze door de
werkelijkheid al achterhaald zijn. Wat dan te doen?
Zoals het doopsel primair het sacrament is van de eenheid in geloof, dat tendeert naar de Eucharistie, zo is de Eucharistie in de eerste plaats het sacrament
van de eenheid in liefde, dat uitgaat van de eenheid in geloof én deze bevestigt
en voltooit. Zoals uit allerlei teksten van de Schrift en uit de aard van dit
sacrament blijkt, veronderstelt het behalve geloof en doop ook de onderlinge
vergeving en positieve liefdesdaden op menselijk gebied. Niet voor niets gaat
aan de belofte van de Eucharistie de broodvermenigvuldiging vooraf, niet voor
18 De Constitutio dogmatica over de Kerk van Vat. II vermeldt deze oud-christelijke visie
niet uitdrukkelijk. Zijn we daar misschien nog niet aan toe? Wel wordt de Kerk gezien als
de Bruid van de Heer in n. 4.
19 Jac. 2, 14 - 26.
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niets kennen de leerlingen van Emmaus de Heer pas terug in geloof, nadat ze
zijn woord hebben aanhoord en hem als een medemens aan tafel hebben ge
nodigd. Dan pas breekt Hij zijn brood . Aan hun geloof tevoren ontbrak nog
veel.
Dit zijn voorbeelden, geen bewijzen. Nu de toepassing. In de bovengeciteerde
tekst van het F.a.O.-rapport wordt gesproken van „etablished views of fellowship within the Church". Die bevredigen niet meer. De jongeren interesseren
zich niet meer „voor discussies over kerkelijke eenheid op het theoretische en
institutionele vlak", maar hebben „op een positieve manier de volledige christe
lijke solidariteit ontdekt met de wereld, waarvan ze deel uitmaken" . Ze vin
den communie op het institutionele vlak zonder eenheid met de wereld in
christelijke liefde huichelarij. „Brood breken en verdelen is een daad van
elementaire menselijke kameraadschap, en alleen als zodanig is de Eucharistie
in staat Gods liefde uit te drukken zoals die is geopenbaard in de mens Jezus
Christus. Hier is een nieuw, concreet en eenvoudig w a a r h e i d s b e g r i p
geschapen" .
Is het dan niet begrijpelijk dat men vanuit dit standpunt naar de deelname aan
de Tafel van de Heer verlangt ondanks kerkelijke beperkingen van vaak
institutionalistische aard? Hier hebben we een nieuwe 'theologische reflectie'
van hoge waarde: de daadwerkelijke liefde is kerkscheppend. Zij vraagt om de
bevestiging door de Eucharistie, sacrament van de eenheid in liefde. Dit zeer
reële votum sacramenti, het verlangen naar het sacrament, dat de vervulling
ervan impliciet inhoudt en dat voortkomt uit een werkelijk samen Kerk zijn
in liefde kan in incidentele gevallen, bij een in liefde verenigde kerkgemeen
schap, een experimentele intercommunie niet alleen subjectief verantwoorden,
maar ook objectief. De Heer is daar w e r k e 1 ij k. In een nieuwe, meer
theologische zin, niet dus in de gangbare juridische, zou men kunnen zeggen:
Supplet Ecclesia: wat ontbreekt aan de rituele, officiële, kerkrechtelijke vormen
wordt aangevuld door het Kerk-zijn in liefde.
Alléén zó, dus in een gemeenschap als boven beschreven, handelt men in de
géést van de Kerk, al blijft de letter nog in gebreke. Men experimenteert dus,
d.w.z. zoekt langs nog ongebaande wegen dat wat men langs de gebaande niet
vinden kan. Men vindt dan en baant tevens een nieuwe weg, want men weet
de richting.
Het is opvallend, dat Ignatius van Antiochië, die voortdurend spreekt over
geloof en liefde, zo sterk de nadruk legt op de gehoorzaamheid aan de bis
schop . Kerk zonder bisschop is voor hem geen reële kerk. Dit geldt dan in de
sterkste mate voor de viering van het kerksacrament bij uitstek: de Eucharis
tie . In deze geest denken dan ook de Orthodoxen. En ze hebben gelijk. Alleen
20

21

21

22

23

20 Luk. 24, 30, 31.
21 Hot News,

l.c.

22 Eph. 4, 1: „Het past u, u naar de wil van de bisschop te richten . . . " . Het motief gaat
eraan vooraf: „ W a n t . . . . Jezus Christus, . . . . is de Wil des Vaders, zoals ook de bis
schoppen, die tot aan de grenzen der aarde zijn aangesteld, in de wil van Jezus Christus
zijn". Bijna in elke brief komt dit thema terug.
23 Lumen Gentium, n. 26: „Elke wettige viering van de Eucharistie staat onder leiding van
de bisschop".
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laten ze geen ruimte voor verschillende toepassingen en zo hebben ze ongelijk.
Zulke vieringen van experimentele aard zijn alleen dan verantwoord, als ze
niet ingaan t e g e n de geest van de eigen kerk en van die van de andere.
Vervolgens lijkt me ook een wezenlijke maatstaf: men mag nooit deelnemen
aan de Eucharistie van een gemeente tegen de wil en voorkennis van de verant
woordelijke 'voorganger' en die van de groep waarmee men communiceert.
Dit zou ingaan tegen het wezen zelf van de Eucharistie als sacrament van de
gemeenschap. Tenslotte blijkt uit het voorgaande, dat zó gezien een derge
lijke 'experimentele', of als u wilt 'oecumenische' communie (zie boven), een
echte anticipatie, d.w.z. een tevoren nemen en hebben, is van de verlangde een
heid, niet alleen in het eschaton, maar nu reeds. Anders gezegd, dat ze ook de
kerkelijke officiële communie vóór-bereidt. Ze is dan inderdaad middel tot
eenheid.
De Ene Tafel
Wij hebben hier de kwestie zoals ze in Uppsala ter tafel kwam slechts aan
gesneden. We hopen, dat meer deskundigen haar verder zullen uitwerken.
De conclusie mag zijn, dat waar we al samen zitten, om Christus wil, aan één
grote tafel van onderlinge gelijkheid en mededeelzaamheid in het stoffelijke en
aardse, wij op deze manier één Liefdeskerk vormen en zó ook het brood van
de Heer mogen eten met de zekerheid dat Hij zal aanvullen wat er aan vorme
lijke voorwaarden nog ontbreekt, mits wij ernaar streven ook deze voorwaar
den te zijnertijd te willen vervullen in zover ze authentiek zijn. Daarover valt
dan — in liefde — samen te praten en te luisteren.

Het vergelijk der rassen III
Theo P. M. de Jong

Lag over de eerste bijdrage de schaduw van de dood van Martin Luther King,
deze afrondende notities* staan onder spanning door de moord op Robert Francis Kennedy. Onwillekeurig heb ik de laatste dagen gedacht aan een recente
uitspraak van Karl Jaspers: 'Wo immer die Wahrheit mit allem Ernst in der
Welt auftritt, wird sie totgeschlagen'. Voorlopig is er weinig kans op een
redelijke politiek. Waar dan ook. De ongestuurde ontwikkeling blijft ons deel.
Dat betekent zo iets als van Pontius naar Pilatus rennen, terwijl op de heuvels
rond de verdwaasde stad de mens wordt gedood.
Mijn vorige bijdrage eindigde bij het voorlopig ondoordringbare feit van de
inter-raciale haat, die leidt tot vernietiging. Aan de hand van Hoetinks theorie
over de rol van de huidskleur, werd de stelling geponeerd dat schuldgevoelens
over het koloniale verleden met daaraan gekoppeld een sociaal-economische
hervorming slechts ten dele deze elementaire agressiviteit kunnen ontregelen.
De naakte apen, zoals Desmond Morris opmerkte, worden sterker door hun
zoölogische (voor)geschiedenis bepaald dan hun cultuur doet vermoeden.
Aesthetische factoren — als een onverzorgd uiterlijk, afwijkende kledinggewoontes, weinig gestileerd gedrag en overmatig eten — zijn werkzamere richt
snoeren voor onze attitudes dan het verschil in welstand of de inhoud van onze
denkbeelden. Wie op de reclame let, beseft dat in onze eigen samenleving
geselecteerd wordt op wat we officieel bijkomstige factoren noemen.
Oordelen berusten — meer dan we beseffen — op vaak labiele smaak-indrukken. In allerlei landen — van Griekenland via Frankrijk naar Nederland —
zijn in het afgelopen jaar oordelen gevormd over de waarde en mindere waarde
van grote sociale categorieën, die weinig te maken hebben met sound knowledge. Desondanks zijn op deze smaak-impressies allerlei vormen van keurig en
minder keurig geweld gebaseerd. De naakte aap verdringt nog steeds zijn
schijnbaar futiele motieven, en hult ze in het officiële jargon dat tot zijn
beschaving behoort: openbare orde, het evenwicht op de betalingsbalans, de
code van het diplomatieke verkeer, de populaire programma's op de Karei
Doorman, waaraan het volk behoefte schijnt te hebben, of de geleidelijkheid
van de ontwikkeling. Mensen die op authentieke wijze handelen worden beur
telings als ongemakkelijke illusionisten genegeerd dan wel — wanneer ze teveel
* 20 juni 1968.
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aanhang krijgen — geliquideerd. Zij immers brengen ons aller geloof in
gevaar: de mythe dat automatische bevrijding van onze onberekenbare driften
mogelijk is door een slim gebruik te maken van technisch-psychologische tricks.
In feite hebben we meer vertrouwen in de reclame-psycholoog dan in de profetische mens van de wetenschap. Plato's ideaal staat nog steeds haaks op onze
werkelijkheid.
Dat mythische geloof blijft onaangetast — en wordt zelfs versterkt — wanneer
om ons heen duidelijke symptomen van vulgaire smaakverwording opborrelen.
Wanneer 20% van de reagerende EVA-lezers Mies Bouwman een rood kreng
vindt, zal dit de omroepen er toe brengen een minder controversiële vrouw te
lanceren. Wanneer bouwvakkers de straat opgaan of Franse arbeiders de rode
vlag uitsteken, installeren we enige commissies om de gemoederen tot bedaren
te brengen. Maar de min of meer progressieve programma's die er uit resulteren, vermogen weinig aan het vraagstuk te veranderen. Zij botsen af op de
harde kern van verdrongen teleurstellingen. Vroeg of laat — in een regiem dat
van 'links' komt of naar 'rechts' neigt — breken deze kwetsuren door de
maatschappelijke orde weer naar buiten.
Toch zou dit dagelijkse gebeuren ons kunnen confronteren met het centrale
gegeven van de menselijke cultuur. Al 200 jaar zoeken we naar de ontregeling
van het geconditioneerde menselijke handelen. Voorlopig hebben we het niet
verder gebracht dan het verzekeren van welvaart en sociale zekerheid voor
Va der wereldbevolking. Dat kleine miljard kan zijn conditionering uitleven
temidden van een eindeloze geschakeerdheid aan bevredigingsmiddelen en
partij-kranten. Hoe het met de geestelijke vrijheid gesteld is, laat zich niet bij
benadering vaststellen. Het staat zelfs niet vast dat wij verder gevorderd zijn
dan de hongerende 2 miljard elders. Erkend moet worden dat in die 200 jaar
een marginale groep van verlichte filosofen, zoals Diderot en Condorcet, een
praktisch filosoof als Marx — die het economisch terras van het menselijk
denkleven exploreerde — , zoölogen als Darwin en Spencer en psychologen als

Freud en Jung, ieder op hun wijze het gedrag van de homo sapiens op het
spoor zijn gekomen. Kenmerkend voor hun werk was de obsessie die de westerse cultuur als zodanig kenmerkt: opheldering van de onbewust-werkende
historiciteit. En dan niet zozeer door het spoor der sociaal-culturele ontwikkeling te verheerlijken, doch eerder door de instinctieve labiliteit van de homo
sapiens te ontdekken. In de marge wordt hun onthullende arbeid gewaardeerd
door paleontologen, door observators van het gedrag van roofdieren en chimpansee's en door sociaal-psychologen die van deze vindingen een nuttig gebruik
proberen te maken .
Steeds duidelijker wordt het dat een integrale diagnose van de homo sapiens
1

1 In het algemeen is dit beter verwerkt door de Franse sociologie van Durkheim en Mauss
dan door de Amerikaanse antropologen en sociologen. Een uitzondering moet men maken
voor de school van George H. Mead, Mind, Self and Society (1934). Invloed van Marx,
Spencer en Freud vindt men bij J. A. Hobson, Imperialism (1902), J. Schumpeter, Zur
Sozioïogie der Imperialismen (1919), en bij D. Riesman, N. Glazer en R. Denney, The
Lonely Growd (1950). Mede door gebruik te maken van het Verliefde' gedrag van chimpansees kwam Buytendijk in Kind en Echtscheiding (1968) tot zijn visie op horigheid en huwelijksmislukking.
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het niet kan stellen zonder een fundamenteel inzicht in onze psycho-zoölogische grondslag. Aan een functionele sociologie zijn essentiële grenzen gesteld,
wanneer deze discipline het niet aandurft om de eerste ervaringen te doorlichten van de mens, die uit de dierenwereld ontstond. Onze voorouders
hebben ons kennelijk zo dwars gezeten dat we nog steeds met gêne dit veld
van onderzoek tegemoettreden. Geïnfecteerd met onze paradijselijke oorsprong
ervaren we het als een smet op onze soort dat we in ons gedrag elementen
bewaren van de larmoyant onder de bomen verblijvende primaten en van
de roofdieren van wie we de agressiviteit, de jachttechnieken en hun
territoriale pre-occupaties hebben overgenomen . De route der vrijheid lijkt
meer op een kruistocht dan christenen lief is. In de condities van dit onderzoek
verschijnt de homo sapiens als het verlichte dier, dat zich permanent in gevaar
weet èn waant. Daar hebben eeuwen van beschavingsmissies en industriële
ontwikkeling weinig aan kunnen veranderen.
2

Het is deze Copernicaanse wending die we bezig zijn te volbrengen. Een wending die we niet kunnen afwentelen door hoop te vestigen op sociaal-structurele maatregelen. Zij moet zich voltrekken in wat ons als intimiteit voorkomt.
De oer-angst voor het zichzelf vrij observeren en liefhebben — hoe begrijpelijk
ook tegen de krijgslustige evolutionaire achtergrond — dienen we te onderkennen. Definitief moeten we de — soms religieus versauste — huiver van ons
afzetten, want menselijkheid is niet synoniem met eerbied voor het verdrongene. Als de mens voor de mystieke aanschouwing geschapen is, dan zal die
niet gelegen kunnen zijn in flirtations met onze duistere oorsprong, doch alleen
in de deemoedige erkenning van de 'oer'-schuld. Opdat het hart — gevangen
tussen de duistere polen van Pascal — vrij wordt.
Waaruit bestaat dit vervormende perspectief? Meer ontledend dan enig ander
werk dat mij de laatste jaren onder ogen kwam is het korte opstel uit 1960, dat
David Stafford-Clark beschikbaar stelde voor de kortgeleden verschenen
bundel Race: a christian symposium . Het artikel omvat met meer dan 18
pagina's en kreeg de titel The psychology of prejudice. Stafford-Clark begint
met een uitspraak van de vroegere Leidse hoogleraar, nu werkzaam in Oxford,
N. Tinbergen, die de 'human sociology' adviseert bij boycot en uitstoting te
accepteren dat dit soort reacties een instinctieve basis heeft en zich vergelijkenderwijs goed laat bestuderen bij andere sociale soorten. Als bij de dieren
3

2 Desmond Morris, The Naked Ape, 1967. Zie voorts het verhaal van de Amerikaanse
dramaturg, die in Afrika naar levend materiaal zocht om aan de thematiek van onze cultuur
te ontsnappen, Robert Ardrey, African Genesis — A Personal Investigation into the Animal
Origins and Nature of Man, London 1961. Het berust op een lichte romantisering van het
onderzoek van Hooton, Leakey (Adam's Ancestors), Lorenz, Simpson (waarvan 2 studies in
de Aula-serie verschenen, no. 94 en 358) en Weidenreich.
3 Race: A Christian Symposium, ed. by Clifford S. Hill and David Mathews, London 1968.
De studie bevat meerdere interessante opstellen, waarvan ik graag noem: Sheila Patterson
— Racial Images and Attitudes in Britain — the Background, waar aandacht wordt geschonken aan de rol van het British Empire en de dekolonisatie op de ras-oordelen. Voorts het
artikel van David R. Hughes, The Biology of Race, waarin kwesties als ras, natuurlijke
selectie, biologische variabiliteit en rasvermenging worden aangesneden. Tenslotte de bijdragen van de Zuid-Afrikaanse bisschop Joost de Blank, en een drietal ervaringen van een
Indiase immigrant, een Westindische sociale werker en een Afrikaans student met de situatie
in Engeland.

184

TheoP. M. de Jong

de capaciteit tot discriminatie aangeboren is en automatisch verloopt, is het
dan te verwachten dat de mens zich zonder schade van dit verdedigingsmecha
nisme kan ontdoen? Zijn vooroordelen niet noodzakelijke beveiligings-mechanismen zonder welke de moeizaam door de mens verworven cultuur of politie
ke stabiliteit verloren dreigt te gaan?
Stafford-Clark vraagt zich met Allport af of het wel mogelijk is te kiezen uit
de vele sleutels die passen op het vooroordeel. Hij erkent met de schrijver van
The Nature of Prejudice dat de 'master key' nog steeds ontbreekt. In tegen
stelling echter tot de Amerikanen legt Stafford-Clark zich hier niet bij neer:
T h e r e is a reason for this\ Een 'must' die de schrijver zichzelf oplegt en waar
door hij zich niet overgeeft aan schier eindeloos experimenteren, doch probeert
door te stoten naar het centrum van de cirkel. Hij kiest enkele eenvoudige
ervaringen van ouders — gegevens die iedereen kan controleren, zou George
H. Mead zeggen — en bouwt er zijn betoog op. Gemeenschappelijk is ons aller
ervaring dat kinderen aardig zijn van nature en toch in hun groei onaangename
verstoringen van het evenwicht vertonen. Ligt dat in onze opvoedingsmetho
den? Maar ten dele, zegt Stafford-Clark. Ons vertrekpunt van het onschuldige
kind is onjuist. Dat is meer een projectie van de goedwillende ouders dan een
ter zake doende waarneming. Kinderen beschikken zonder aanleiding van
buiten over een flinke dosis agressiviteit — gruwelsprookjes en verwensingen
aan hun vijandjes —, over een onbehoorlijke capaciteit tot huilen en over een
automatische zelf-centrering. Allemaal gaven van de natuur, die de functie
hebben het kwetsbare evenwicht — zodra dit verstoord wordt door een
nalatige of opdringende buitenwereld — door huilen, wensdromen en de vuist
in balans te houden. In verband met het vooroordeel komt de schrijver tot de
conclusie: 'Niemand wordt geboren met vooroordelen jegens anderen; doch
ieder verschijnt op deze aarde met een opinie die gunstig uitwerkt voor hem
zelf'. Deze capaciteit wordt niet gewekt door verwenning of knechting, zij
wordt er slechts door versterkt. Hoewel kinderen worden geboren zonder
raciale en aesthetische vooroordelen, zijn zij er uiterst bevattelijk voor wanneer
door het milieu de natuurlijke capaciteit tot huilen en slaan wordt afgeleid
naar 'die anderen, die niet bij ons horen, minder zijn of onterecht beter'.
In een tijd als de onze, waarin je dat soort vooroordelen niet mag hebben,
wordt desondanks het affect overgedragen, al wordt het kind gestraft, wanneer
het 'ideologisch' er de consequentie uit trekt. Kortom hij mag niet zo navrant
denken over de anderen, doch als hij zo voelt over hen, wel laat hij het in het
verborgene doen. Zo is het immers ook met zijn ouders en omgeving gesteld,
die wel de denkbeelden willen wijzigen, maar niet de affectueuze grondslag die
heimelijk een gevoel van veiligheid verschaft.
Deze affectueuze grondslag is ondoordringbaar voor alle goede woorden van
sociale voorlichters. Zij wordt veel behendiger geëxploiteerd door reclame
psychologen dan door sociale hervormers. Vandaar dat die laatsten altijd
wordt aangewreven dat ze de mens niet verstaan zoals deze in zijn beperktheid
functioneert. Zolang de mens niet bereid is te erkennen dat zijn affectueuze
besmetting hem tot slaaf maakt van vooroordelen, zoals van cigaretten, drugs
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en alcohol, zal hij status verkiezen boven vrijheid en oorlog boven vrede. Aan
de oorsprong van een mensenleven ligt meestal onverwerkte verdrietelijkheid,
onveiligheid en vrees. Neem je de vooroordelen weg, dan voelt de mens zich
'ondraaglijk verdrietig en in waarde geminiseerd'. Kortom, relativeer je huids
kleuren, stijlgewoontes, beleefdheidscodes en vrijage-gewoontes dan kwets je de
mensen tot 'in het diepst van hun overtuiging', zoals zij het logisch onjuist
maar psychologisch exact formuleren. Daarom was de hofnar een gewild sujet
zolang hij niet te ver ging, want dan moest hij met zijn hoofd voor zijn onbe
hoorlijkheid boeten. Het is nu duidelijk dat wat Hoetink als een rest-categorie
zag — de zucht tot distinctie — een essentiële functie vervult bij het in even
wicht houden van de uiterst labiele eenheid, die de mens voorwendt niet te zijn.
Bij de mens is dit vraagstuk tot bijzondere complexiteit uitgegroeid. Die zucht
tot onderscheid heeft hem geholpen identiteit te vinden. En al was menige
identiteit vals — zij werkte, zeker wanneer de cultuur het optreden sanctio
neerde. Men kan dat heel de geschiedenis door aantreffen. Reinhold Niebuhr,
die in de verabsolutering van het zelf de erfzonde onderkende en in de dee
moed de boodschap van het nieuwe testament — kwam met deze bescheiden
gegevens in de hand tot de verklaring van het ontstaan van Nations and
Empires. Deze politieke instituties verenigen immers groei aan beschavings
middelen met bevrediging van verdrongen aandriften. Wat wij als culturele
profilering zien, is in feite vaak niet anders dan een ingenieuze beteugeling
van primaire hulpeloosheid. In dit verband wil ik U het 'levensechte' verhaal
van Richard Lander, een der eerste ontdekkingsreizigers van de Niger (1830),
niet onthouden. Belaagd door krijgszuchtige mannen wierp Lander zijn wapens
weg en liep op het opperhoofd toe: 'Juist op het fatale moment, dat het opper
hoofd de pijl zou wegschieten, sprong een van zijn mannen naar voren en greep
zijn arm. Op hetzelfde moment stonden we voor hem, en strekten onze handen
uit, die trilden als een espeblad. Het opperhoofd keek ons recht in het gezicht
zijn lichaam trok zich samen alsof het een hevige marteling doorstond
hij boog zijn hoofd, greep onze uitgestoken handen en barstte in tranen uit'.
Het feit dat verdrongen driften door de cultuur gesanctioneerd kunnen worden
— zoals in de emancipatie-strijd, de verhouding tussen dominant en minderheid
en in de verhouding tussen de rassen — schept bijzondere problemen voor het
onderzoek. Het verschil tussen symptomen en de er aan ten grondslag liggende
affecten laat zich niet zo gemakkelijk uiteenrafelen. De mens zelf is met zijn
veiligheidsbehoeftes object en subject van het onderzoek. Vaak moet lange tijd
geëxperimenteerd worden met een bepaalde benaderingswijze om uiteindelijk
te kunnen vaststellen dat het resultaat minimaal is. Toen het Freudianisme
onvoldoende distantie wist op te brengen ten aanzien van de eigen pre-occupaties, werd er een uitweg gevonden in een meer sociologische benaderingswijze.
De samenleving met zijn complexe verschuiving van sociale posities en daar
aan gekoppelde gedragsmodellen werd tot de ziekte-makende agens. Horney,
Erich Fromm, en ten onzent Trimbos en Van den Berg verwierven op deze
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wijze een groot aanzien. Het ligt echter voor de hand dat toekomstige onder
zoekers weer meer respect zullen krijgen voor de autonome functie van de
menselijke psyche temidden van een zich complexificerende maatschappij. Aan
zetten daartoe vindt men reeds bij de in 1965 overleden Nederlandse psychiater
J-L. Arndt, die de inzichten van Freud — de traumata, Jung — de rol van
affecten, en Stekel — de lading van het affect, doordacht en tot een sluitende
theorie samenvoegde . Het zelfmedelijden kreeg bij hem de functie van evenwichts-hersteller in de kinderlijke psyche. Wanneer de opvoeder er niet met
relativerende humor en een plezierige gezagstoon op reageert, raakt het kind
in de ban van een zelfmedelijdende en miniserende zelf-visie. Desmond Morris
bevestigt dit inzicht in zijn uitvoerige functie-analyse van het huilen en het
lachen bij het jonge kind. Vooroordelen die dan gevormd worden, blijken
muurvaste burchten te worden, waarop de mens in zijn latere leven — ten
allen tijde — teruggrijpt. Met de hardnekkigheid — de jeugd eigen — worden
zij door volwassenen verdedigd.
4

Mensen met overdadig zelfmedelijden blijken in hun leven bijzondere waarde
te hechten aan hun — dikwijls zeer variabele —smaakvoorkeuren. De aesthetische factor, waarop Hoetink doelde, speelt vooral bij hem een grote rol. Zij
zijn bij wijze van spreken bereid tot een moord wanneer een bezoeker of t.v.presentatrice hen kwetst in hun stijlgevoelens. De inhoudelijke betekenis van
hun preferenties is vaak in strijd met iedere redelijkheid. Vandaar dat discrimi
natie in stilte wordt beleden, doch in groepsverband gepraktiseerd. Het is een
van de oorzaken van de dikwijls verstarde sociale verhoudingen en rasrelaties,
waarvan ieder zich graag vrijpleit om vlucht te verkiezen boven confrontatie.
De felheid waarmee wordt getwist over ontwikkelingshulp is hiervan mogelijk
een voorbeeld. Maar dan met deze toevoeging, dat de groeperingen die ten
deze een 'heilig moeten' ontlenen aan inadequate schuldgevoelens wellicht
evenzeer door hun veiligheidsbehoeften worden achtervolgd als diegenen die
gelijk Pontius Pilatus voorgeven van de zaak geen weet te hebben. Het komt
mij voor dat voor een sanering van de inter-raciale haat- en zelfkwijtingsgevoelens het noodzakelijk is, dat wij niet meer 'aan ontwikkelingshulp doen', doch
ieder jaar op zakelijke basis een ruime bijdrage leveren aan een internationale
instantie, alwaar de gedupeerden van ónze ambities de lakens uitdelen. Op die
wijze houden wij onze aandacht vrij voor het tot ontplooiing brengen van een
minder fanate industriële mentaliteit, waarin het spelend bezig-zijn met het
leven en zijn veiligheidsbehoeften voorop staat. Dat zal de meest reële moge
lijkheid worden voor het ongecompliceerd tegemoettreden van een duizeling
wekkend interessante toekomst: van welke kleur dan ook spelend bezigzijn in
sexuele, mentale en geestelijke omgang. De rasmenging zal dan noch een
catastrofe blijken, noch een heilige opdracht. Eerder een gratie, die, thans nog
verborgen, dan voor ons verschijnt als de vervulling van de tijd.
2

4 Wilhelm Stekel, Technique of Analytical Psychotherapy, 1950 . De theorie van J. L. Arndt
en zijn therapeutische resultaten laten zich het beste destilleren uit zijn laatste werken:
Genese en Psychotherapie der Neurose, 1961 ; deel II 1962; en voorts Onnodig Lijden —
de omineuze konsekwenties van het minderwaardcomplex, in 1967 postuum gepubliceerd.
2

Gebed achterste voren
P. Penning de Vries S.J.

'Ik kan niet bidden: ik kan mijn gedachten er niet bij houden. Ik wil niet bid
den: ik wil bij mijn opdracht in deze wereld en bij de mensen blijven'.
Laten wij dat in ieder geval doen. En als bidden zo nodig is, moet dat daarin
maar blijken.
Gebed moet beginnen en eindigen bij de situatie
Eerst leven. Dat betekent samenleven en informatie, weten wat er in de wereld
en in een mensenleven aan de hand is. Het evangelie is in het begin eigenlijk
niets anders dan een onderdeel van onze informatie: een mens Jezus van Nazaret zoals die in het leven van anderen iets betekent.
Waar kan nu gebed ontstaan? Waar er in de chaos van informaties een vonk
overspringt, van zijn vredesboodschap op onze oorlogserfenis, op onze wan
hoop, op onze vredesverlangens en vredespogingen; van zijn omgang met tolle
naars en hoeren op onze apartheidspolitiek tegenover maatschappelijk minde
ren, jeugd, ontwikkelingslanden, mensen die er op de een of andere manier
gekleurd op staan; van zijn geloof in God op onze ongelovigheid of kleingelovigheid; van de vrijheid waarmee Hij Zich gaf, op onze onvrijheden waar
door wij vastzitten aan onze wensen en gewoonten, en op ons verlangen mee
te werken aan de bevrijding van onszelf en van anderen.
Maar dat is nog het bidden niet. Veel mensen denken, dat ze met bidden op
houden, terwijl ze er nog nauwelijks aan toe zijn. Bidden is niet enkel bezig
zijn met vrome woorden of gedachten, bidden is ook niet enkel bezig zijn met
onze taak in de wereld, maar zelfs wanneer men deze beide bezigheden door
nadenken met elkaar in verband tracht te brengen, is het nog met zeker dat
men van bidden spreken kan. Er is immers niet alleen theologie mogelijk
zonder gebed, en niet alleen werkheiligheid zonder gebed, maar ook religieus
of ideologisch gefundeerde politiek of journalistiek zonder gebed.
Gebed in eigenlijke zin is niet zozeer nadenken over twee informatiebronnen,
als wel leven in beide situaties; ik bedoel die waarin wij staan met mensen en
dingen, en die waarin wij ons door het evangelie gesteld zien met Jezus; de
eerste met de mensen die wij ontmoeten en in wisselende omstandigheden, de
tweede doordat wij van het evangelie de rollen toegeschoven krijgen van de
mensen die Jezus ontmoet. Door het inleven in beide situaties zullen beide
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belevingen op elkaar inwerken en ontstaat één ervaring die beide verbindt.
Het wordt tijd voor een voorbeeld. Eigenlijk moest iedere lezeres en lezer eerst
zijn of haar eigen voorbeeld maken. Dat is de enige manier om de rest van dit
artikel niet abstract te laten klinken: er staat wat je doet, dat haal je er uit,
niet meer en niet minder; God is niet zozeer om over te lezen, en helemaal
niet om over te vechten, maar om mee te leven. Dus uw voorbeeld: men
realisere zich een eigen succes of verdriet of verlangen, niet te kort zodat het
de kans krijgt de ervaring voldoende te vullen; daarna realisere men zich een
evangelietafereel, ook niet te kort; daarna ga men na hoe de eigen ervaring
hierop reageert; hieruit kan men dan opmaken, wat in ons leven méér en wat
minder bij het evangelie past en aansluit; vooral als men te maken heeft met
twee uiteenlopende werkelijkheden of mogelijkheden, zal de ervaring uiteen
lopend reageren op het evangelie; als men zich dan ook in zijn gedrag houdt
aan datgene wat het meest bij het evangelie aansluit, is men in staat vanuit het
eigen geestelijk — dat betekent in het nieuwe testament: door het evangelie van
Jezus bepaald — beleven tot een zeer praktische besluitvorming te komen over
de te kiezen plaats in de wereld en in omstandigheden; zo kan het evangelie
operationeel gemaakt worden en Godzelf door zijn Woord en zijn Geest de
structuren van iemands en van onze wereld bepalen en bezielen .
Een zeer origineel en illustratief voorbeeld kan de lezer vinden in het zojuist
uitgekomen, nu voor het eerst volledig in het Nederlands beschikbare 'Geeste
lijk Dagboek' van Ignatius . Door de inleiding en het begeleidend commentaar
daarbij wordt juist de hier geschetste werkwijze die hij volgt, onderstreept en
verduidelijkt.
1

2

Is dit een nieuw geluid? Wel voor wie zijn gebed tot bezinning en nadenken
beperkt heeft. Want het verstand werkt ontledend, onderscheidend. Het haalt
uit elkaar, wat in de ervaring ongedeeld gegeven is. Bezinning is niet waarde
loos, bezinning moet er zijn. Maar bezinning alleen is nog geen gebed. En wie
met God leven wil, heeft nog heel andere argumenten die in elk van zijn
beslissingen meespelen, dan alleen de verstandelijke redenen van de bezinning.
Men laat voor een huwelijkskeuze ook niet het laatste woord aan het getallenprofetisme van de statistiek of aan de computer. De ervaring zelf is argument.
Want als de gebedservaring de werksituatie integreert, werkt deze ervaring
onder het werken en in het werken door, zoals de liefde dat nu eenmaal doet.
En die doorwerkende ervaring maakt men operationeel door haar in de besluit
vorming als factor van betekenis aandacht te geven en te laten meespreken.
Een voorbeeld uit Ignatius' Geestelijk Dagboek ter illustratie:
„Ik ging naar Don Francesco, bleef bij hem en kwam daarna terug zonder de
intense warmte en liefde te verliezen" .
3

1 Dit thema van de zogenaamde „onderscheiding der geesten", „hoe weet ik wat Hij wil",
heb ik uitgewerkt in: Ignatius. Lannoo 1964, 197 pp.. Daar vindt men een geordende cata
logus van voorbeelden.
2 Ignatius, Geestelijke Oefeningen en Geestelijk Dagboek. Lannoo 1968, 332 pp.. In dit
dagboek wordt bijgehouden, hoe beslissingen tot stand komen op financieel terrein, en op
het terrein van het loslaten van voorheen voor onaantastbaar gehouden religieuze vormen.
Het is eigenlijk niet zozeer een dagboek als wel een werkboek.
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Men ziet: zo gaat de gebedservaring de straat op, op visite of, zoals in bovenstaand geval van Ignatius, op zakenbezoek. Zo keert het gebed terug tot de
situatie waaruit het is opgekomen. En in het groeien of afnemen van de bijblijvende ervaring heeft men de mogelijkheid om verstandelijke motieven te
beoordelen op hun geestelijk gehalte als religieuze motivatie. Zo kan men
tussen verschillende verstandige en misschien voor het verstand gelijkwaardige
mogelijkheden die vinden en kiezen die méér door de eigen Godservaring gedragen wordt. Dit is niet minder dan contemplatief zijn, of liever blijven, in de
aktie zelf . Dit levert een tegelijk verstandige én spirituele beslissing.
4

Een God die met ons mee verandert
Zo ontstaat er een op de eigen ervaring berustende verhouding met God en
met mensen en dingen. Dit verklaart ook, waarom iemand opeens met meer
geraakt wordt door een vroeger wellicht bewonderd evangelietafereel of kerkboek of predikant. Als onze situatie verandert, hebben wij om zo te zeggen een
andere God nodig; of beter uitgedrukt: als wij veranderen, heeft God een
andere mens voor Zich, met andere noden en mogelijkheden, voor wie Hij dus
ook anders moet zijn. God verandert met ons mee. Als men het goed begrijpt.
Geldt dit niet voor elk persoonlijk contact? Relevant is niet alleen met welke
persoon wij contact hebben, maar evenzeer welk contact wij met die persoon
hebben. Dezelfde naam en dezelfde persoon krijgen in ander verband een
andere zin. Ouders betekenen ook niet altijd hetzelfde voor hun kind: als
baby, als schoolkind, als puber, als verloofde, als getrouwd iemand; dezelfde
ouders functioneren telkens anders; en dit is ook niet voor alle ouders hetzelfde, zodat het niet eens en voorgoed in onveranderlijke wetenschapsdogma's is
vast te leggen en men ook op zijn ervaring aangewezen blijft.
Men doet het vaak voorkomen, alsof men vroeger van alles zeker was en wij
nu met onzekerheden moeten leren leven. Het tegendeel is meer het geval.
Vroeger was men zijn leven evenmin of minder zeker. Het zijn juist de groeiende sociale zekerheden, waartegen de uiteindelijke onzekerheid zich scherper
aftekent. En op deze diepere onzekerheid geven niet pragmatische of theoretische systemen van verzekering, maar persoonlijke verhoudingen antwoord.
Opmerkelijk is de marktwaarde van overigens elkander snel opvolgende systemen: de hele geschiedenis van God en mens als evolutie, als secularisatie, de
hele Blijde Boodschap als dienstbaarheid, medemenselijkheid, leefbaar maken
van de wereld. Wanneer men zulke opvattingen hanteert als totalitaire systemen, zijn ze hoogst onbescheiden: voor de gelovigen een pressie, voor de ongelovigen een pretentie. Zo maak je God dood, monddood. Aandacht voor de
telkens andere beïnvloeding door het evangelie maakt vrijer tegenover de
elkaar jaarlijks afwisselende theorieën en Gods- en wereldbeelden. Doordat
men zo de mogelijkheid heeft ze te beoordelen, niet zozeer op hun intellec3 o.c, noot 2, n. 22.
4 „Contemplativus in actione"; dit loopt dus parallel met het even vaak misverstane „ad
maiorem Dei gloriam" (tot meerdere eer van God). Zij horen bij elkaar als attitude en
intentie.
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tuele degelijkheid, maar op hun religieuze waarde als bewegende kracht: of ze
echt in staat zijn de wereld te veranderen; een theologie die (je) niets doet, is
voor het christelijk leven een eendagsvlieg.
God heeft zoveel namen, omdat er voor Hem niet één, eens en voor altijd vast
te leggen functie te reserveren is, omdat Hij in de steeds verschillende omstan
digheden en in de steeds wisselende ervaringen steeds wisselend en steeds ver
schillend functioneert. Het gaat niet om één functie, maar om vele functionali
teiten. Dan pas leeft Hij echt met ons mee, dan pas leven wij echt met Hem.
Leven is immers nooit zonder verandering. Wie weet niet uit ervaring, dat
Jezus Christus niet altijd dezelfde voor ons is? Dat weet zelfs degene die moet
zeggen: het zegt me niets meer. Als je zelf anders bent, is Jezus ook anders
voor je. Jezus Christus is voor iedereen anders, en Jezus Christus is voor iedere
fase anders. Zoals bij elke persoonlijke verhouding moet je bij het begin van
een nieuwe fase elkaar weer opnieuw zoeken: dan vraagt zijn menselijk ver
schijnen dus nieuwe, onbevangen aandacht. Het is niet zo verwonderlijk, dat
bij het aanbreken van iedere nieuwe fase zijn godheid minder aanspreekt.
Zeker als die nieuwe fase secularisatie heet. Dan vooral moet Hij de kans
hebben zijn godheid in de omgang zelf te bewijzen.
Hier lopen wij gevaar naar rechts of links van de Weg af te raken, vanwege de
haast om bij moderne theorieën aan te sluiten. Links liggen uitspraken als:
dat is niet echt gebeurd, dogma's moeten worden afgeschaft, Jezus was méér
mens dan God. Veel aanvallen op het dogma ontspringen aan een dogmatische
preoccupatie. Om toch maar tot algemene visies of formules te komen. Theolo
gische sensatietaai kan worden voorkomen door een spirituele en dus pragma
tischer aandacht voor de geestelijke ervaring. Rechts ligt de niet door de eigen
ervaring gecontroleerde en gedekte woekering van Jezus dit, Jezus dat,
God dit en God dat. Ze zeggen zoveel van Jezus. Dat Hij de Zoon van Maria
is, en de Zoon van God, en de Verlosser en Zaligmaker van de wereld, en de
Heer, en de goede Herder, en het Woord van God, en het Licht voor deze
wereld. Al die titels zijn eigenlijk evenzoveel eindpunten van ervaring: een
vroegere generatie heeft Hem die namen gegeven om uit te drukken wat Hij
voor hen betekende, welke rol Hij voor hen vervulde, welke functie. Neem je
die titulatuur als beginpunt van je geestelijk leven, dan riskeer je een vastge
steld systeem van begrippen over te planten in een andere belevingswereld, een
vastzittend zondags- of zaterdagavondinstituut in te planten in een andere tijd.
Dan blijken we, opeens?, te zitten met de vraag: wat moet ik ermee?
De beginvraag is niet: wat is er allemaal waar; maar: hoe maakt Hij Zich
waar. Pas als men heeft gemerkt hoe iemand functioneert, heeft men het recht
Hem die naam te geven. Wat zouden gesprekken en theologiecursussen winnen,
wanneer ze niet van godsbeelden zouden uitgaan, maar allereerst de eigen
godservaringen aan bod zouden laten komen, helpen catalogiseren en ordenen.
Een confrontatie met de in de heilige schrift beschreven godservaringen zou
dan niet alleen méér als herkenning werken, maar bovenal een diepere verwer
king mogelijk maken.

Politiek overzicht
Nederland

Partijen in moeilijkheden
Het is een half jaar geleden, dat wij aan de partij-politieke ontwikkeling in ons
land aandacht hebben besteed. Wij schreven toen naar aanleiding van de moei
lijkheden binnen de KVP, die resulteerden in het uittreden van een groep
radicalen onder leiding van oud-minister Bogaers en het Tweede Kamerlid
Aarden. Deze groep heeft zich inmiddels geconstitueerd tot de Politieke Partij
Radicalen (PPR) met de heer Bogaers als voorzitter, die echter wegens gezond
heidsredenen deze functie heeft neergelegd en juist dezer dagen is opgevolgd
door mr. E. Jurgens. De PPR verklaarde het proces van de noodzakelijke ver
nieuwing te willen bespoedigen en een beleid te voeren gericht op wezenlijke
hervormingen van de maatschappij; daarvoor wil zij komen tot de vorming
van een progressieve concentratie met de PvdA, waarbij de heer Aarden gelijk
gezindheid in politieke opvattingen en doeleinden bemerkte, de Anti-Revolutio
nairen, D'66 en de PSP; van haar eigen karakter en voortbestaan wenst de
PPR geen dogma te maken.
Vrijwel tegelijkertijd met de scheuring in de KVP was de groep van Achttien
— bestaande uit 6 vertegenwoordigers van de KVP, ARP en CHU ieder — tot
overeenstemming gekomen over enkele fundamentele vraagstukken en had men
de verdere besprekingen opgeschort om de partij-besturen en -organen de
gelegenheid te geven de stukken te bestuderen, maar nu natuurlijk ook te
beraadslagen over de vraag of in de veranderde situatie voortzetting van het
gesprek — al dan niet in deze vorm — gewenst was.
Over dit laatste bleken de meningen verdeeld; zowel in de CHU als in de ARP
gingen stemmen op tegen de voortzetting van het gesprek. ARP-radicalen
wensten dat de partij zich geheel terugtrok uit de Achttien, nu een aantal
radicalen uit de KVP waren getreden. In CHU-kringen pleitte een aantal leden
voor uitstel der besprekingen; zij meenden dat de CHU eerst een eigen pro
gramma moest opstellen en pas daarna over samenwerking moest beslissen.
De meerderheid in beide partijen bleek echter voorstander te zijn van voort
zetting van het gesprek. Ook hierbij waren nuanceringen aan te wijzen. In de
A R P werd eraan toegevoegd, dat er niet alleen eensgezindheid moest bestaan
over een program, maar ook over de uitvoering hiervan. Bovendien stelde men,
dat de eventuele tot stand te komen samenwerking geen gesloten blok mocht
zijn; vrijwel algemeen wilde men contact zoeken met de PPR, maar terwijl de
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meerderheid een progressieve concentratie met de PvdA, D'66, PSP en PPR
afwees, stelde de radicale ARP-groep, dat de PPR de naaste bondgenoot was
van de A R P en dat men deze bondgenoot evenmin als de PvdA in een isole
ment mocht dringen.
Ook de KVP sprak zich uit voor voortzetting van het gesprek der Achttien;
een gesloten blok wilde men evenmin als de A R P en men stelde zich zelfs open
voor samenwerking met de PvdA. In het gesprek der Achttien zou daarom ook
gesproken moeten worden over de vraag met welke andere partijen een conse
quent vooruitstrevende politiek zou kunnen worden gevoerd. Dit laatste wijst
erop, dat men geen verwatering wenst tot een onduidelijk blok, maar is boven
dien realistisch, omdat een eventuele samenwerking tussen de drie christelijke
partijen niet zeker een meerderheid in de Kamer zal krijgen. Integendeel; er zal
dus nog een partner gezocht moeten worden.
Dit alles werd met een zeker welbehagen bekeken door de PvdA, die hoopte
op versterking van eigen positie. Zij vond het ook prettig, dat de PSP zich
voorstandster verklaarde van een stembusakkoord en hierover met haar wilde
praten, al zal de PvdA-leiding minder enthousiast zijn geweest over de PSPmening dat D'66 voor dit stembusakkoord niet in aanmerking kon komen,
daar deze een volgens de PSP negatief standpunt innam ten aanzien van de
herstructurering van de maatschappij. De PvdA wilde juist verder gaan en
dacht al over een progressieve concentratie, waaraan ook PPR en D'66 naast
de PSP zouden deelnemen; zij kwam dan ook met een voorstel aan deze
partijen om besprekingen hierover te beginnen.
Ongeveer in dezelfde tijd stelde de Nieuw-Linksgroep binnen de PvdA voor
om te komen tot een fusie tussen PvdA en PSP, maar fractie-voorzitter Den
Uyl zag terecht geen heil in dubbele besprekingen; de fusiebesprekingen zou
den de concentratie-onderhandelingen doorkruisen en mogelijk enkele partners
voor een concentratie kopschuw maken. Dit bleek trouwens ook uit een uit
lating van de waarnemend voorzitter van de PPR, die aan de door de PSPvoorzitter geplaatste opmerking, dat de PvdA bestond uit een aantal niet bij
elkaar te brengen groepen, de vraag koppelde wat zij dan zou zijn als de PSP
erbij zou komen. In elk geval wilde de PSP het voorbeeld van het bedrijfsleven
niet volgen, doch slechts besprekingen voeren over een progressieve concentra
tie. Ook de PPR wenste mee te doen maar zag de A R P er gaarne bij betrokken
en liet weten, dat zij geen bijlage wenste te worden van de PvdA, m.a.w. zij
wenste wel een progressieve, maar geen socialistische concentratie.
D'66 had bij monde van haar voorzitter, mr. van Mierlo, al onmiddellijk laten
weten niet veel voor de besprekingen te voelen, hetgeen later door het te Leiden
gehouden partijcongres werd bevestigd. Voor haar betekende samengaan met
de PvdA het vormen van een socialistische groep met een democratische rand
versiering; het overwicht van de PvdA zou namelijk te groot zijn, zodat het
eigene van de kleinere groeperingen verloren dreigde te gaan. Bovendien moest
haars inziens een werkelijke vernieuwing niet bij de top maar bij de kiezers
beginnen. De partij ziet reële kansen hiervoor en is bereid om zelf te ontploffen
als op deze wijze de gewenste progressieve concentratie tot stand zou komen.
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Was het succes van het PvdA-voorstel niet daverend, de moeilijkheden werden
vergroot door Nieuw Links. Deze groep binnen de PvdA drong reeds lang aan
op een herziening van de politiek der partij; zij pleitte voor een duidelijke
formulering van de doelstellingen van de PvdA, voor het voeren van een eigen
socialistische buitenlandse politiek, voor een hervorming van het staatsbestuur
en vooral van de eigen partij. De groep bleek voldoende sterk om op het partij
congres in november '67 te bereiken dat elf van haar aanhangers in het 25
leden tellende partijbestuur werden gekozen. Als men in bepaalde kringen had
gehoopt de heren hiermee zoet te houden, is men bedrogen uitgekomen. Zij
merkten n.1. spoedig, dat de praktische politiek tenslotte werd bepaald door de
kamerfractie, waarin zij niet zitten, en dat het partijbestuur op het beleid van
de fractie geen beslissende invloed heeft. Hierin wilden zij verandering brengen,
maar zij bewerkten tevens, dat tengevolge van de voortdurende oppositie het
partijbestuur moeilijk functioneerde, hetgeen overigens niet alleen aan Nieuw
Links te wijten was. Zelf zag deze groep een der oorzaken van het moeilijk
functioneren in het feit dat vele kamerleden tevens lid waren van het partij
bestuur; zij wenste deze functies onverenigbaar te verklaren, daar het onmoge
lijk gebleken was beide goed te vervullen. Toen Nieuw Links het initiatief nam
tot een reeks vergaderingen door het hele land om haar ideeën te propageren
en dit plan buiten de normale partijwegen ging verwezenlijken, groeide de
vrees voor de vorming van een partij binnen de partij en de kans op een interne
crisis.
Zover is het niet gekomen, al heeft het niet veel gescheeld. Na reeds eerder
gehouden onderlinge besprekingen werd de kwestie volledig in de openbaarheid
gebracht tijdens de vergadering van de partijraad op 21 september in Rotter
dam. Wel had Nieuw Links vooraf al verklaard geen ontploffing van de
PvdA te wensen, maar het leek erop dat deze toch zou komen, toen een der
leden van de partijraad verklaarde dat de groep er beter aan deed de partij te
verlaten. De ontevredenheid over het partijbestuur leidde tot een motie om een
vervroegd congres te houden en daarop een nieuw bestuur te kiezen. Het partij
bestuur vatte dit op als een motie van wantrouwen, dreigde met aftreden, met
als gevolg een bestuursvacuum en desintegratie van de partij. Dit was echter
niet de bedoeling; niet van de aanhangers van het huidige bestuur zoals fractie
voorzitter Den Uyl, die heel goed weet dat zijn besprekingen over een progres
sieve concentratie geheel de mist ingaan als er nu een bestuurscrisis in zijn
partij zou komen of als Nieuw Links de partij de rug zou toekeren; een PvdA
zonder deze groep zou voor de gesprekspartners onvoldoende progressiviteit
vertonen. Ook Nieuw Links voelde niets voor deze consequenties; zij weet dat
zij buiten de partij verloren zou kunnen lopen, omdat de groep nog te weinig
gevestigd is; dus werd de motie ingetrokken en bleef het partijbestuur. In een
bijna volmaakte eensgezindheid besloot men — nadat eerst Nieuw Links
beloofd had al haar bijeenkomsten via de normale partij-organen en niet meer
op eigen houtje te organiseren — de hangende kwesties te laten rusten ,tot het
reeds eerder vastgestelde partijcongres in maart a.s. Het enige punt waarover
men het ook nu nog niet eens bleek te kunnen worden, was dat de verantwoor-
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delijkheid voor het dagelijks politiek beleid bij de fractie ligt; Nieuw Links
blijft insisteren op grotere invloed in dezen van het partijbestuur, maar o.i.
moet zij dan aandringen op grondwetsherziening, daar nog steeds geldt, dat
de kamerleden stemmen „zonder last van of ruggespraak met hen die benoe
men".
Van een opgeloste crisis is geen sprake; de eenstemmigheid waarmee uiteinde
lijk deze besluiten genomen werden, voorstellen als bewijs van vertrouwen en
eensgezindheid is erg optimistisch; frases over de pluriformiteit van de partij
doen het misschien wel aardig, maar doen ons eerder denken aan het hand in
hand gezang waarmee Labourcongressen in Engeland worden besloten; dit
alles neemt n.1. niet weg, dat deze partijraad, die bijeengeroepen was om te
discussiëren over de troonrede — waar weinig in stond — en over de begroting
— waarvoor nauwelijks tijd was — de moeilijkheden slechts heeft verdaagd en
dat een ontploffing alsnog kan volgen.
Volledigheidshalve wijzen wij nog op de moeilijkheden in de Boerenpartij
tussen de heren Koekoek en Harmsen; grieven tegen de eerste zijn: gebrek aan
organisatie, aan inspraak en aan democratische rechten van de leden. Vier van
de zeven leden tellende fractie in de Tweede Kamer maakten zich los van
Koekoek en vormden een nieuwe fractie, waarvan Harmsen voorzitter werd.
Nu blijkt een van deze vier het ook al weer niet eens te zijn met zijn voorzitter;
deze zou dan de veertiende fractie in onze volksvertegenwoordiging vormen.
Is het echt niet een tikkeltje te veel? Partijvernieuwing betekent in het begin
nog altijd het vormen van nieuwe partijen, maar het kan ook te lang duren en
te erg worden.
10-10-'68

J.Oomes

België
Cultuur autonomie en economische

decentralisatie

Op 4 oktober verleende de kabinetsraad zijn goedkeuring aan een werkdocu
ment voorgelegd door de twee ministers van de communautaire betrekkingen,
Tindemans en Terwagne. Dit betekende echter niet dat de teksten aldus ook
reeds hun definitieve vorm gekregen hebben. Op het ogenblik dat we deze
kroniek afsluiten wordt er verder aan gewerkt. Op grond van de gegevens die
thans reeds bekend zijn, dan men in deze voorstellen enkele kernpunten onder
scheiden. Een gedeelte van het document bevat een algemene schets van een
project van cultuurautonomie en voorziet in de oprichting van nieuwe instel
lingen die voor beide gemeenschappen de instrumenten van een eigen cultuur
beleid moeten worden. Nadat er eerst sprake geweest was van twee culturele
deelsenaten, die voor elke gemeenschap wetgevende bevoegdheid zouden gehad
hebben, schijnt deze opvatting thans verlaten te zijn. In het raam van de grond
wetsherziening is nl. een zo diepgaande hervorming van de senaat onmogelijk,
omdat ze niet voorzien was bij de aanduiding der te wijzigen grondwetsartike
len. Men denkt nu aan 'raden van senatoren' waarvan het statuut en de be
voegdheden nader dienen te worden omschreven.
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Benevens de culturele autonomie bevat het ministeriële werkdocument een uit
voerig gedeelte gewijd aan de economische decentralisatie. Het gaat dan om
een nieuwe vorm van economisch beleid in dit land, voor de verwezenlijking
waarvan er meestal geen grondwetsherziening nodig is. Zo is een conflict ont
staan over het verband dat er dient te bestaan tussen de verwezenlijking van de
cultuurautonomie en de decentralisatie van het economisch beleid. Het werd
een strijd over prioriteiten tussen de Waalse en Vlaamse openbare politieke
opinie, waarin enkele ministers — o.m. die voor het streekbeleid — zich meng
den zonder dat hierdoor veel klaarheid kwam. Voor de algemene sfeer waarin
de regering Eyskens haar taken moet vervullen, was dit geen winstpunt, maar
gevaarlijke struikelblokken konden toch vermeden worden.
Tweeslachtig
De economische decentralisatie schijnt een project te voorzien om een nationaal-ontworpen economische planning aan te passen aan de gewesten, en de
nodige instellingen te scheppen die voor de drie entiteiten — Wallonië, Vlaan
deren en het Brusselse — een nog nader te omschrijven bevoegdheid zullen
hebben. Bestaande welvaartsorganismen zoals de economische raden en ont
wikkelingsmaatschappijen zouden hierin kunnen ingeschakeld worden met
nieuwe publiekrechtelijke bevoegdheden.
Tenslotte is een ruim deel van het ministerieel document gewijd aan de reeds
van vroeger bekende vraagstukken inzake grendelprocedures, die in Kamer en
Senaat een rem moeten zetten op de werking van de normale numerieke meer
derheid. Door een stelsel van dubbele meerderheden wil men verhinderen dat
de Vlaamse meerderheid haar normale democratische uitwerking kan hebben.
Daarom krijgt de Waalse minderheid speciale rechten, die haar in staat stellen
op bepaalde gebieden de wetgevende arbeid te blokkeren.
Staatsrechtelijk staat men hier voor een karakteristieke poging om elementen
van een federale Staat in te bouwen in een geheel dat unitair gebleven is. Men
mag nog scherp verzet hiertegen verwachten.
Het werkdocument van de ministers Tindemans en Terwagne is een logisch
uitvloeisel van de samenstelling van de regering Eyskens en van het program
ma waarmee ze van wal gestoken is. Om de voornaamste punten ervan te
verwezenlijken dienen er een reeks voorwaarden vervuld die moeilijk te ver
wezenlijken zijn, o.m. de inschakeling van de oppositie (men beoogt dan alleen
de P.V.V.) in de grondwetsherziening, waarover de partijleidingen druk onder
handelen, maar die op zeer grote moeilijkheden blijkt te stoten.
Para-revolutionair

Brussel

Het document bevat nog andere onpopulaire voorstellen, o.m. de losmaking
van de Voer van de provincie Limburg. Inzake het statuut van de hoofdstad
bevat het onduidelijke bepalingen die verzet van vele zijden tegelijk zullen
wekken. Des te meer omdat in Franstalige kringen van de hoofdstad een
drukke politieke actie gevoerd wordt die tot een anti-Vlaamse frontvorming
moet leiden.
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De gemeenteverkiezingen van 1970 werpen in het Brusselse hun anti-Vlaamse
slagschaduwen reeds af. Ze liggen aan de oorsprong van dubbelzinnige manoeuvers, waarvan de lijnen niet samenvallen met de begrenzing van de traditionele partijen. Indien de voortekenen niet bedriegen, zullen de gemeenteverkiezingen in 1970 een kluwen worden van plaatselijke en nationale factoren,
die vooral in het Brusselse een ontbindende werking kunnen hebben op de
unitaire weefsels van deze Staat. Bepaalde teksten die uit deze gistende Brusselse politiek geboren zijn, en reeds door diverse gemeenteraden zijn goedgekeurd, geven een voorsmaakje van de para-revolutionaire en on-grondwettelijke
posities die door Franssprekende Brusselse milieus als vanzelfsprekend worden
beschouwd en waartegen het centrale politieke gezag niet durft optreden.

Hervorming van de partijen
Een werkdocument van een heel andere aard verscheen begin oktober in een
speciaal dubbelnummer van het Tijdschrift der Jongeren (C.V.P.). Het is een
poging om een nieuwe grondslag te ontwerpen voor het partijwezen in België.
De opstellers van het werkdocument — dat vooral de stempel van Wilfried
Martens draagt — gaan uit van het grondbeginsel dat een politieke partij als
enig mogelijk grondslag kan hebben een gemeenschappelijke maatschappelijke
visie. Ze nemen aan dat in deze tijd twee maatschappij-beelden tegenover
elkaar staan: het progressieve, waartoe ze zichzelf bekennen, en het conservatieve. Als progressief aanvaarden zij alleen een deel van de C.V.P. en de
B.S.P. De conservatieve vleugel van de C.V.P., de P.V.V. en de Volks-Unie
worden als conservatief bestempeld. Medewerking van de Volks-Unie aan de
nieuwe partijvorming wordt bij voorbaat afgewezen. Dat in Vlaanderen een
hergroepering van de politieke krachten wenselijk zou zijn voor het bereiken
van specifiek Vlaamse doeleinden, is een idee die de opstellers van het document verwerpen.
Overigens veronderstellen zij dat de Staat reeds in federaliserende zin zou hervormd zijn, en dat ook de organisatie van de partijen in federaliserende zin zou
aangepast zijn. De nieuwe partij zou geleidelijk moeten ontstaan, o.m. door
electorale akkoorden tussen de C.V.P. en de B.S.P. Vooral bij C.V.P.-jongeren
en jonge socialisten zouden nu reeds banden moeten ontstaan, b.v. door praktische samenwerking op het gebied van studie, planning en politieke projectie.
Deze proeve van een hergroeperingsbeleid in de Belgische partijwereld werd
door de C.V.P.-pers met voorbehoud onthaald. De meeste kranten hadden er
bezwaren tegen, en twijfelden aan de praktische uitvoerbaarheid ervan. Geen
enkel vooraanstaand politiek leider van een der twee rechtstreeks betrokken
partijen sprak er zich over uit.
De jongerengroep die het document ontwierp, voerde daarenboven een enquête
uit over de politieke en algemeen geestelijke oriëntering van de jongeren in
Vlaanderen. De uitslagen zijn nog niet bekend gemaakt. Men leidt er uit af dat
de publikatie ervan de promotors van het initiatief in de huidige omstandigheden niet wenselijk schijnt.
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Pijpleiding Rotterdam - Antwerpen
Na lang wachten sprak de regering Eyskens zich op woensdag 9 oktober uit
voor de aanleg van een olie-pijpleiding van Rotterdam naar Antwerpen. De
aangelegenheid was dringend geworden sedert de te Antwerpen gevestigde
petroleummaatschappijen zich voor dié oplossing hadden uitgesproken. De
regering heeft in heel algemene termen de mogelijkheid open gelaten dat ooit
een andere formule aanvaardbaar kan zijn. Ze kondigde nl. aan dat de moge
lijkheid van de bouw van een aanlegplaats voor zeer grote schepen aan de
Westvlaamse Noordzeekust verder zal onderzocht worden. Vooral van Brugse
zijde had men verscheidene mogelijkheden gesuggereerd om voor de Noordzee
kust — aan wal of in zee — aanlegplaatsen voor supertankers te bouwen, van
waaruit de olie verder zou gepompt worden naar het binnenland, o.m. naar
Antwerpen. De zaak schijnt nu beslecht in de zin waarin de petroleummaat
schappijen het gewenst hebben. De Antwerpse politieke en economische krin
gen verkozen de pijpleiding uit Rotterdam als het mindere kwaad. Aan de
mogelijkheid om in de Noordzee, voor de Vlaamse kust, aanlegplaatsen te
bouwen voor zeer grote schepen, leken ze niet te geloven, evenmin trouwens
als de betreffende ministeriële departementen. Voor de Westvlamingen werd
het een zware ontgoocheling.
Op langere termijn kan dit het begin inluiden van een definitieve verlegging
van grote internationale vervoersstromen, niet alleen voor olie, maar ook voor
allerlei stortgoederen. Men denkt dan o.m. aan de ertsschepen.
Zelfs bij een optimale verbetering van de Scheldebedding en van de Scheldemonding, en na de nieuwe uitbreiding van de Antwerpse haven op de linker
oever, zou Antwerpen voortaan buiten zekere vervoersstromen blijven liggen
waarop het vroeger wel gerekend had. Dit kan ook leiden tot de verplaatsing
van sommige industrieën, waarvoor bovenvermelde grondstoffen in hoofdzaak
bestemd zijn. Zo gezien reikt het vraagstuk veel verder dan alleen maar een
pijpleiding Rotterdam - Antwerpen.
Financiële structuren grondig veranderd
In de eerste dagen van oktober werd een document bekend, uitgaande van
dhr. Oleffe van de Bankcommissie, betreffende de oprichting van een Waar
borgfonds voor de Wisselagenten. De vorige regering had bij wetsdecreet de
mogelijkheid van deze nieuwe instelling geschapen.
In zover het hier een nieuwe technische regeling van de bedrijvigheid der wis
selagenten betreft, hoeven wij er in deze kroniek niet over uit te weiden. Er zijn
echter nevenaspecten aan verbonden die verder reiken dan alleen maar de
beurzen en de wisselagenten. De positie van deze laatsten op de kapitaalmarkt
is n.1. grondig veranderd sedert de dertiger jaren, toen een groot deel van de
thans geldende wetgeving tot stand gekomen is.
Door de uitbouw van de sociale fondsen slaat een groot deel van het poten
tiële spaarvermogen van de loon- en weddetrekkenden een weg in die niet naar
de effectenbeurzen leidt. Daarnaast is een aanzienlijk deel van het spaarwezen
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in België bestemd hetzij voor de woningbouw, hetzij voor het verzekerings
wezen in al zijn vormen. De expansie in al die sectoren van het spaarwezen is
aanzienlijk.
In zover aldus de institutionele beleggers de beschikking kregen over aanzien
lijke kapitalen, leidde dit in overgrote mate tot beleggingen in overheidsfondsen, zoals de wetgeving het voorschrijft aan de instellingen in kwestie.
Het particuliere spaarwezen is overigens niet helemaal ontsnapt aan de vrije
beslissing van de betrokkenen. Maar slechts in geringe mate voelden die zich
aangetrokken door risicodragende beleggingen, of door de belegging in effec
ten over het algemeen. Het sparen onder deposito-vorm, de spaarboekjes en
verwante spaarvormen hebben een zeer snelle ontwikkeling gekend. Spaarinstellingen kenden in vele gevallen een stormachtige groei, met behulp van
duizenden agenten die als inzamelaars van spaargelden optreden zonder dat de
wet hun een streng statuut oplegt zoals aan de wisselagenten.
Dat dit alles geleid heeft tot een aanzienlijke aangroei van de deposito's bij de
banken, en dat de financieringslast van het bedrijfsleven in een voorheen on
voorstelbare omvang door bankkrediet wordt opgevangen, is een gewichtig
element van onze huidige economische maatschappij. Zowel in haar financiële
opbouw als in haar werking via een zeer gevarieerde sociale groep van finan
ciële medewerkers is de economie anders geworden dan in de tijd dat een
reglementering van het wisselagentenberoep kon beschouwd worden als een
kernaangelegenheid van de financiële wetgeving in de sectoren in kwestie.
Men is soms verbaasd dat dié zijde van ons economisch leven zo zelden belicht
wordt door specialisten, die nochtans de hedendaagse maatschappij en haar
werking in de diepte en in haar veranderingen, willen analyseren.
14 -10 -'68

Hektor de Bruyne
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Maken foto's

geschiedenis?

Foto's kunnen de wereld veranderen,
aldus meent men in het gilde der persfotografen. Had één fotograaf ooit kunnen binnendringen in de Nazi-concentratiekampen en een paar beelden daarvan kunnen uitsmokkelen naar de wereldpers, dan waren waarschijnlijk miljoenen mensenlevens gespaard gebleven.
Met een — al dan niet oprecht — beroep op deze overtuiging hebben de
persfotografen een eigen vorm van sensatie-journalistiek ontwikkeld. Kost wat
kost moeten zij foto's maken die de publieke opinie in opschudding brengen.
Of die foto's de werkelijkheid weergeven doet er weinig aan toe. Ze worden
geënsceneerd of ze worden gezocht. Geënsceneerd zoals in het geval van de
executie van een Siciliaanse bendeleider
toen de fotografen de moeder van deze
man opspoorden en haar tegen betaling
bewogen om mee te gaan naar de plaats
waar hij was neergeschoten, om daar de
bloedvlekken op de grond te kussen. De
heren hadden dat zo bedacht en lieten
deze arme vrouw ettelijke malen deze
lugubere scène herhalen om er toch
vooral goede (en dik-betaalde) foto's
van te kunnen maken. Gezocht zoals
herhaaldelijk gebeurde en nog gebeurt
met oorlogsfoto's uit Vietnam, die zogenaamd in de hitte van de strijd zijn
gemaakt maar in werkelijkheid werden
geschoten door persfotografen die in
hun gekoelde hotelkamers in Saigon
rustig het einde van het schieten afwachtten en daarna pas op speurtocht

gingen naar een lijk. Op die manier
worden dan de foto's gemaakt die de
wereld moeten veranderen. De foto's
die geschiedenis maken.
Rainer Fabiau vraagt zich echter af, of
zij dit ook werkelijk doen.
In het algemeen ontkent hij de mogelijkheid niet, dat foto's de publieke opinie
aangrijpen en beïnvloeden, doch de mate waarin zij daartoe bij machte zijn
hangt, meent hij, niet af van hun sensationeel karakter, maar van de mate
waarin degenen die deze foto's te zien
krijgen, betrokken zijn bij de gebeurtenissen die erin worden uitgebeeld.
Met de foto is een zeker dualisme in de
krant gedrongen. Het dualisme tussen
het beeld en het symbool van de letter
en het woord. Het dualisme tussen het
zintuigelijk waarneembare en het verstandelijk grijpbare. Een dualisme dat
zich al in de oermanifestaties van de
mens, in grottekeningen en runen openbaart. — Wat de lezer echter in de
krant zoekt is in de eerste plaats informatie.
Dat zoekt hij ook in de foto en hij
waardeert de foto ook alleen als een
bron van informatie. Dit geldt ook voor
de sensatie-foto's. De krantenlezer voelt
wel aan, dat deze foto's appelleren aan
de oerinstincten, die gewekt worden
door de eeuwige antinomische beelden
van geboorte en dood, van geluk en ongeluk, van vreugde en ellende, maar of
het aanschouwen daarvan hem meer beweegt dan bijvoorbeeld het lezen van
een roman, of hij zich daardoor aangespoord voelt tot het veranderen van de

Forum

200
wereld, is zeer de vraag. Dit zal alleen
het geval zijn wanneer hij onmiddellijk
bij het onderwerp van de foto betrok
ken is. Overal ter wereld hebben kran
tenlezers met afschuw de foto's bekeken
van de intocht der Russische troepen in
Tsjecho-Slowakije, maar tot daden van
enige historische betekenis hebben die
foto's alleen geleid in Tsjecho-Slowakije
zelf. Bij de Tsjechen en Slowaken, die
onmiddellijk bij deze inval betrokken
waren.
Foto's kunnen echter ook een averecht
se uitwerking hebben, Fabian geeft
daarvan een voorbeeld uit 1965 toen de
Indonesische communisten de fotogra
fen lieten aanrukken om vast te leggen,
dat zij zes generaals hadden neergescho
ten. D e bedoeling was door de publikatie van deze foto's het leger en de be
volking schrik aan te jagen. Die publikatie echter riep, wederom bij de on
middellijk betrokkenen in het leger,
precies de omgekeerde reactie op en
vormde de onmiddellijke aanleiding tot
een grootscheepse vervolging en uit
moording van de communisten zelf en
uiteindelijk tot de val van Soekarno.
Deze foto's maakten inderdaad geschie
denis.
H. H.

(Rheinische Merkur)

Spiritisme in Brazilië
Onder de clerus van Latijns Amerika
wekte het enige teleurstelling, dat het
Vaticaans Concilie naliet het communis
me te veroordelen; merkwaardigerwijs
echter nog meer, dat de Vaders in Rome
zwegen over het spiritisme. En daarbij
dacht men, alweer merkwaardigerwijs,
niet aan die primitieve vormen van gees
tenverering en geestenbezwering die on
getwijfeld nog leven in het oerwoud van
het Amazone- en Orinocogebied, maar
aan het Europese salon-spiritisme met
zijn mediums, zijn donkere kamers, zijn
dansende tafels en zijn geheimzinnige
boodschappen van de 'overzijde'. Het
spiritisme van Alan Kardec.
Dat de Kerk in Latijns Amerika zich
daar zorg over maakt is niet zo vreemd

als het lijkt. Dit 'moderne' spiritisme is
namelijk naar Latijns Amerika overge
plant en heeft met name in Brazilië zó
diep wortel geschoten, dat volgens een
studie van prof. Donald, het wereldspiritualisme Brazilië als zijn centrum
beschouwt. Braziliaanse mediums genie
ten wereldvermaardheid en worden
overal, tot in het Verre Oosten toe, uit
genodigd om séances te komen geven.
In de spiritistische pers, niet alleen in
Brazilië zelf, wordt Brazilië geprezen als
„het hart van de wereld, het vaderland
van het evangelie". Hoeveel belijders of
beoefenaars het spiritisme in Brazilië
precies telt laat zich moeilijk vaststellen.
D e volkstelling van 1960 bracht er nog
geen 700.000 aan het licht, maar be
trouwbaar is dit cijfer niet omdat de
gemiddelde Braziliaan op de vraag naar
zijn godsdienstige overtuiging verschil
lend antwoordt naargelang van degene
die hem deze vraag stelt. Tegenover een
ambtenaar van de volkstelling zal hij
zich katholiek noemen; tot het spiritis
me zal hij zich alleen tegenover zijn
vrienden bekennen. Reeds tien jaar eer
der waren in Sao Paolo vijf maal zoveel
leden bij de spiritistische centra inge
schreven als zich in 1960 ingezetenen
van deze stad officieel spiritist noemden.
Met een raming van drie miljoen spi
ritisten in Brazilië blijft men aan de
voorzichtige kant; sommigen gaan met
hun ramingen tot tegen de tien miljoen!
D e oorzaak van deze grote verbreiding
ligt volgens prof. Warren in een sterke
mate van overeensternming tussen de
leer van Alan Kardec enerzijds en be
paalde elementen van het Braziliaans
volksgeloof anderzijds. Volgens de offi
ciële leer van het spiritisme zwerven de
zielen der afgestorvenen in de ruimte
rond en bezit een medium de gave om
met diegene onder deze zwervende zie
len die zich in zijn nabijheid bevinden,
in contact te komen. Het Braziliaanse
volksgeloof kent ook die 'dolende zie
len', de almas penadas, die naar het va
gevuur zijn verwezen en vandaaruit ge
durende bepaalde perioden in de kerke
lijke kalender op aarde moeten rond
zwerven, vaak om een bij het leven niet
ingeloste promessa alsnog in te lossen.
Die almas penadas kunnen tot rust wor-
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den gebracht wanneer levende mensen
hen helpen. Familieleden bijvoorbeeld
of bemiddelaars voor die familieleden.
Dat kan evengoed een medicus zijn als
een priester.
Tussen het Europees import-spiritisme en het Afro-braziliaanse volksgeloof
bestaan echter ook grote verschillen.
Het ene dient zich aan als een filosofie
en een wetenschap, — zij het ook met
zekere ethische consequenties; het ande
re pretendeert een volledige godsdienst
te zijn, die overigens ook steeds meer
nadruk gaat leggen op de ethiek. D e
aanhangers van het ene hebben de nei
ging op het zogenaamde 'Umbandaspiritisme', ofschoon dit met dezelfde
mediums en dezelfde soort manifestaties
werkt, enigszins neer te zien. Maar aan
gezien beide vormen zichzelf open hou
den voor allerlei variaties in de leer
wanneer deze door de opgeroepen gees
ten worden ingegeven, blijven hun aan
hangers zich ondanks deze tegenstellin
gen toch als tot het éne spiritisme
behorend beschouwen.
Dat de Kerk tegen dit spiritisme in ver
weer blijft, spreekt vanzelf. Dit verweer
is echter van aard aan het veranderen.
Vroeger werd het spiritisme door de
Kerk afgeschilderd als diabolisme; thans
put zij haar argumenten veel meer uit
de parapsychologie. Maar de leer van
de Kerk en de leer van het spiritisme
blijven diametraal tegenover elkaar
staan. Het probleem wordt voor de
Kerk in Brazilië met de dag groter.
H. H.

(Journal of lnter-American Studies)

Afnemende belangstelling
voor chemie
D e Koninklijke Nederlandse Chemische
Vereniging heeft begin september in
Rotterdam haar 65-jarig bestaan gevierd
met een congres dat gewijd was aan Het
beeld van de chemie. Reden van dit
congresonderwerp is het feit dat de leek
(en hierbij wordt vooral gedacht aan de
scholier) een onjuist beeld heeft van het
werk waarmee de chemicus zich bezig
houdt. Sprekers waren o.a. dr. Veringa,

minister van onderwijs en wetenschap
pen, burgemeester Thomassen van Rot
terdam en prof. dr. Posthumus, rege
ringscommissaris voor het wetenschap
pelijk onderwijs.
Minister Veringa merkte o.a. op:
„ ( . . . ) U w beroep wordt, zo las ik, door
de leerlingen als niet-veelzijdig, met re
latief weinig boeiend werk gezien, als
saai, en soms weinig constructief. En ik
kan toch niet geheel nalaten om dit in
verbinding te brengen met de relatieve
teruggang in de belangstelling voor de
technische wetenschappen en binnen de
faculteit van de wiskunde en de natuur
wetenschappen voor de natuur- en
scheikunde. D e belangstelling van de
abituriënten B verschuift momenteel
zeer duidelijk in de richting van wat U
zou kunnen noemen de meer menselijke
vakken. Ik hoef U maar even de enor
me toeloop naar de medische faculteiten
in herinnering te brengen en U te wij
zen op de grote belangstelling voor de
biologie, die het noodzakelijk maakte
dat een plaatsingscommissie voor de
eerstejaars werd ingesteld. En ik heb
trouwens bemerkt dat bij een aantal
subfaculteiten der scheikunde de belang
stelling voor de fysische chemie afneemt
en men ziet hier eigenlijk hetzelfde ver
schijnsel, dat een vergrote toeloop naar
de fysiologische chemie is ontstaan. (...)
N u is het duidelijk dat het vele jonge
mensen toeschijnt dat de natuurweten
schappen niets te maken hebben met
menselijke of maatschappelijke zaken.
(...) Het schijnt of de droomwereld van
de wetenschap die de mensheid zou be
vrijden van onwetendheid, bijgeloof, re
ligieuze en raciale haatgevoelens en oor
log, en die een wereld zou scheppen
zonder zware arbeid, maar met welstand
en recht voor ieder, is veranderd en een
gestalte aanneemt die verantwoordelijk
wordt gesteld voor de gebreken van on
ze tijd. (...) Meer dan iets anders heb
ben wij echte geleerden nodig. Zowel
voor het oplossen van technische als
daardoor ook van de wezenlijk mense
lijke vragen van deze tijd. (...)"
W. W.

(Chemisch Weekblad,
20 september 1968)
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Menselijke voeding onder onmenselijke omstandigheden
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effectiever in de klinieken van deze landen bestreden kunnen worden.
G. V.

(The Lancet)
Oorlogstijd zoals in Biafra en momenteel nog heersende ondervoeding in vele
ontwikkelingslanden zijn de harde bewijsstukken voor wat theoretisch reeds
lang bekend was in de antropobiologie:
namelijk dat groei en voeding nauw met
elkaar verbonden zijn. Zodra toevoer
van eiwitten, suikers en vetten afneemt,
worden groei en opbouw van nieuwe cellen gestagneerd. Helaas kan de wetenschap ons niet van deze levenseisen bevrijden, zij kan echter wel nagaan welke
voedselbestanddelen voorrang verdienen: zijn dat de eiwitten die bouwstoffen leveren, of zijn dat suikers en vetten
die calorieën leveren om eiwitten efficiënt te gebruiken?
Een medisch-antropologisch team van
de universiteit van Jamaica heeft 47 kinderen uit haar kliniek, die sterk aan
ondervoeding leden, hiertoe onderzocht.
Bij degenen die naast de normale dosis
eiwitten een extra hoeveelheid calorieën
kregen, werd een sterkere toename in
gewicht en weefselgroei geconstateerd.
Hiermee toonden de onderzoekers aan
dat met een geringe hoeveelheid aan eiwitten ( 3 - 4 gram per kg per dag) een
snelle gewichtstoename te bereiken is
door slechts de hoeveelheid calorieën te
verhogen. In verhoudingscijfers kan
men het zo uitdrukken: een 50% verhoging van de calorieën betekent een gewichtstoename van 80%, daarentegen
leidt een 50% verhoging van het proteïne-gehalte slechts tot een gewichtstoename van 9%.
Gezien in het kader van het ontwikkelingswerk is dit een belangrijke conclusie. Voor de ontwikkelingslanden zijn
zetmeel, suikers en vetten immers minder duur, terwijl eiwit-rijk voedsel moeilijker verkrijgbaar is. Bovendien zou op
deze wijze ondervoeding veel sneller en

Landbouwperikelen
Verenigde Staten

in de

D e Amerikaanse landbouwpolitiek is
vastgelopen . In een wetenschappelijk
artikel in Maandschrift Economie, van
september 1968, toont Dr. P. C. van
Noort aan dat de Nederlandse landbouwpolitiek, hoewel ook niet goedkoop,
veel efficiënter is. Bij ons verdienen een
landbouwer en iemand die een vergelijkbaar ander beroep uitoefent, ongeveei
evenveel.
In Amerika is de relatieve positie van de
landbouwer veel ongunstiger. Niettemin
is de Amerikaanse landbouwpolitiek ongeveer even duur als die in ons land,
waar nog bij komt, dat de landbouw in
de Verenigde Staten een minder belangrijke sector is. D e politici verdienen er
dus geen pluim op de hoed. Van Noort
vraagt zich af waar men naar toe wil.
Naar een beleid dat de economische
groei vooropstelt, dan zou de landbouwpolitiek moeten worden ingekrompen
met een nog sterker inkomensdaling van
de Amerikaanse boer als gevolg. Stelt
men de inkomensverdeling voorop, dan
zal het al kunstmatig hooggehouden inkomen in de landbouw nog verder moeten stijgen, ten koste van de groei van
het nationale inkomen.
Iets meer van de politieke achtergronden
geeft Senator A. A. Ribicoff in Reader's
Digest van september 1968. Hij ziet het
ambtenarenapparaat (een landbouwambtenaar op elke 14 boeren) als de
belangrijkste factor die de bureaucratische politiek overeind houdt door het
volk te doen geloven dat een meer liberale aanpak desastreuze gevolgen zou
1

1 Dr. P. C. van Noort: Het prijs- en inkomensbeleid voor de Amerikaanse landbouw, in
Maandschrift Economie, september 1968, pp. 587-596.
Sen. A. A. Ribicoff: Needed, New Directions for Rural America, in Reader*s Digest,
september 1968, pp. 107-112.
Our Anomalous Farm Programs, in The Monthly Economie Letter, First National City
Bank, New York, september 1968, pp. 102-104.
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hebben. Ribicoff maakte wetsvoorstellen
aanhangig die de subsidiepolitiek zeer
aanzienlijk moeten beperken.
Hoe belangrijk de kwestie intussen is
geworden, beschrijft de Monthly Econo
mie Letter van september 1968, waaruit
blijkt dat, ondanks alle pogingen van de
overheid om de produktie te beperken,
de oogst in 1968 een absoluut record
heeft bereikt.
D e landbouwpolitiek is in het slop ge
raakt. D e grote oogst betekent dat hoge
overheidsuitgaven nodig zijn om een in
storten van de prijzen te voorkomen.
Die overheidsuitgaven komen ongelegen
nu de federale begroting is verlaagd.
Mocht de poging de toekomstige pro
duktie te beperken succes hebben, dan is
dat ook al weer niet goed, want dat
betekent hogere voedselprijzen en strookt
weer niet met de anti-inflatoire fiscale
politiek.
Voegt men er aan toe dat de landbouw
politiek tot nu toe bleek juist de grootste
en rijkste boeren in de kaart te spelen,
hetgeen een van de oorzaken is van het
feit dat 2/3 van de Amerikaanse boeren
bevolking met een jaarinkomen van ge
middeld 1500 dollar moet rondkomen,
dan ontvouwt zich een weinig rooskleu
rig beeld.
J. M.

Beeldende kunst
in Nederland
D e kille stille zomer is voorbij. Het
nieuwe seizoen is begonnen. Het ziet er
niet kwaad uit.
Het Stedelijk Museum in Amsterdam
exposeert tot 18 november uitstekende
beelden van de Limburger Arthur
Spronken en rake (sport)schilderijen van
de Hagenaar Kees van Bohemen. Gale
rie Mickery in Loenersloot (na jaren
vechten staat de plaatsnaam op de
ANWB-borden) toonde de opmerkelijke
witte wereld van Jaap Frenken: huis-,
tuin- en keukenobjecten als koffers,
schoffels, kastjes en bezems gewikkeld
in vervreemdend wit linnen. De Bijen

korf vestigde nu ook in Rotterdam de
kunstkoop collectie. Co-op Nederland
legt een verzameling van 50 kunstwer
ken aan ter plaatsing in de werkruimten
van het nieuwe kantoorgebouw in
Utrecht. D e samenstelling van de col
lectie is in handen van de werknemers.
Drie Keizersgracht-galeries (Espace 20
en Swart) besloten tot nauwere samen
werking. Galerie 20 opende op de Prin
sengracht (458) het eerste Amsterdamse
prentenkabinet, waar Robert Rauschen
berg aan de wanden hing. Jan Kassies
schreef een uitstekend artikel in 'Het
Laatste Woord' en liet zich (eveneens
over cultuurpolitiek) bekwaam door Bibeb ondervragen in Vrij Nederland. D e
Raad voor de Kunst publiceerde een
nogal fel jaarverslag en hield zich op 19
oktober uitgebreid bezig met de bevor
dering van de avant-garde kunst (ik kom
daar later op terug). Een deel van de
fameuze Stuyvesant-collectie was te zien
in de voormalige Dominicanerkerk in
Maastricht. Het Haags Gemeentemu
seum geeft tot 25 november een grote
overzichtstentoonstelling van de jonge
typograaf Hansjörg Mayer.
De minister krijgt het moeilijk. Terecht
hebben bekende kunstenaars, critici en
kunstkenners de aanval ingezet tegen
het starre en zwaar verouderde beleid
van professor dr. N . R. A. Vroom, direc
teur van de veel te eerbiedwaardige
Rijksacademie te Amsterdam. Een nieu
we structuur is bitter nodig. Mark Brusse (Stedelijk Museum Amsterdam, tot 11
november) heeft een interessante uit
spraak gedaan. „Ik laat nu alles ma
ken", zei hij. „De industrie zal steeds
meer voor de kunst gaan werken. Je
kunt het in Amerika zien. Daar wordt
vaak al werk voor één bepaalde ten
toonstelling gemaakt en daarna weer
vernietigd".
$

Diezelfde Mark Brusse maakte (net als
negen anderen) een serie 'multiples' die
volgende maand in Mickery gelanceerd
wordt. In Galerie Orez in Den Haag
gebeurt hetzelfde, maar met weer ande
re kunstenaars. D e prijzen van de multi
ples (oplage nooit meer dan zestig stuks,
veelal objecten en geen drukken) varië
ren van 150 tot 650 gulden (bij voorin
schrijving minder). Het zou best eens
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kunnen zijn dat de multiple de belangrijkste stap van de laatste jaren is naar
democratisering van da kunst.
Natuurlijk zijn er ook al missers, dit
seizoen. D e landsvrouwe noemde in
haar troonrede slechts drie keer het
woord cultuur (waarvan één keer in de
samenstelling 'cultuurgrond'). D e bewindsvrouwe verhoogde op haar kunstbegroting het subsidiebedrag voor experimenten slechts tot een kwart miljoen.

Forum
Het Amsterdams Stedelijk Museum verdubbelde de toegangsprijs tot ƒ 1 , — en
het abonnement tot ƒ 5,—. Het creëerde
bovendien een soort heiligenverering
rond Willem de Kooning, de van origine
Rotterdamse schilder die op jeugdige
leeftijd naar Amerika vertrok, daar zeer
succesvol werd en nu (overigens veel te
laat) met onverteerbaar werk als de verloren zoon is ingehaald.
Paul Mertz

Boekbespreking

Schuld als Erbteil?

vier synoptische perikopen: het Doopsel
van Jezus, Jezus' wandelen over het meer,
de roeping van Matteüs en de parabel van
de talenten. Een verrijkend werk voor al
wie van iets dichterbij de studie van de
synoptische Evangeliën wil volgen.
J.-M. Tison

(Theologische Meditationen), Benziger Verlag, Einsiedeln/Köln, 1968, 52 pp., Sfr./
DM. 3,90.

A. Hamman

THEOLOGIE
K. #. Schelkle

'Meditaties' voor deze deskundige zakelijke
uiteenzetting van het schriftuurlijk fundament voor de latere erfzondeleer lijkt een
wat romantisch woord. Men wordt bondig
geinformeerd over de huidige stand van zaken inzake de zonde-theologie van vooral
het Nieuwe Testament. Een nuttig, zij het
niet al te origineel boekje.
S. Trooster
/. de la Potterie e.a.

De Jésus aux Evangiles
Tradition et Rêdaction dans les
Evangiles synoptiques
(Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum
Lovaniensium), Duculot - Lethielleux, Gembloux - Paris, 1967, XIV + 271 pp., 400 Fr.
Het werk bundelt de bijdragen van de XVIe
Bijbeldagen (1965), te Leuven gehouden
onder voorzitterschap van I. de la Potterie
(Bijbelinstituut, Rome). Thema van deze
bijeenkomst was het onderzoek van de traditie van de synoptische Evangeliën: opklimmend van de redactie, over de geschiedenis der vormen, tot het milieu van de historische Jezus. Twee studies over het synoptisch probleem staan voorop. Drie zijn
gewijd aan de redactie van elk van de synoptici: Neirynck voor Matteüs, Delorme
voor Marcus, George voor Lucas. Bovendien wordt de redactionele bijdrage van elk
der synoptici geïllustreerd door middel van
een tekenend voorbeeld uit elk van de
Evangeliën. Tenslotte komen studies over
de geschiedenis van de overlevering van

Vie liturgique et vie sociale
Repos des pauvres, Diaconie et diaconat Agape et repos de charité,
Offrande dans Vantiquité chrétienne
y

(Bibliothèque de théologie), Desclée, Tournai, 1968, 342 pp., ing. 280 Fr.
P. Hamman, de bekende patroloog uit
Straatsburg, heeft zijn toch al indrukwekkende serie publikaties met een nieuwe
eenheid verrijkt. Zijn jongste boek is de
neerslag van een reeks lezingen en colleges
gehouden aan verschillende universiteiten
van Europa en daarbuiten. Onderzocht
wordt de verhouding tussen liturgie en de
sociale dimensie van het christelijk leven in
alle tijden. Vier interessepunten (de maaltijd der armen, diakonie en diakonaat, agape en broedermaal, de offerande in de
christelijke oudheid) leiden naar een synthese: 'la messe au coeur du monde'. Voor
elk van deze deelobjecten ontwerpt Hamman een geëigende methode. De gegevens
uit de Schrift worden doorgelicht vanuit de
huidige kennis van de wereld van de bijbel.
De kanonieke en liturgische teksten worden
er ontleed systematisch en met zorg, beknopt en toch pertinent, rekening houdend
met de Sitz im Leben van elk bestudeerd
document. Naast de grote belezenheid van
het modern onderzoek aan de hand van recente monografieën, zal men zeker de pastorale bewogenheid van de S. weten te
waarderen. De eigen tijd staat hierbij telkens in het brandpunt van de belangstelling
(cfr. agape en diakonaat).
S. De Smet
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GODSDIENST

G. C. Anawati o.p.

t

e.a.

Missionaire wegen voor morgen
Harry Haas

Revolutie en Kerk
De christenen in Azië'
Norman A. Horner

Zending en missie
M. Hebga s.j.

Afrika en christendom
Paul Brand, Maaseik, 1967, 326, 94, 195 en
160 pp..
Deze boeken maken deel uit van een nieuwe serie, 'De grote oecumene', die door samenwerking van protestantse en katholieke
deskundigen de actuele vragen rond zending
en missie, ontwikkeling en levensovertuiging
centraal wil stellen en een hulp bieden bij
het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en
taken.
Missionaire wegen voor morgen opent de
serie met een overzicht van de brede problematiek die door 'de grote oecumene' besproken gaat worden. Revolutie en Kerk.
— De christenen in Azië: de kern wordt
gevormd door een poging tot zinvolle communicatie tussen Azië en Nederland. Zending en missie: een vergelijkende studie
over de protestantse en rooms-katholieke
missionaire strategie. Schr. is een protestantse zendeling en missioloog. Afrika en
christendom:
verschillende
Afrikaanse
priesters en een leketheoloog confronteren
het eigene van Afrika met het christendom.
Verschillende bijdragen zijn nederlandse
vertalingen of bewerkingen van belangrijke
reeds elders gepubliceerde studies. Keurig
uitgegeven beantwoorden deze werken naar
de inhoud ongetwijfeld aan de doelstellingen van auteurs en uitgevers. Zij stemmen
tot nadenken, begrip en vernieuwing.
René Beeckmans

Helmut Thielicke

Hoe modern mag de theologie zijn?
Vier modellen van hedendaagse
verkondiging
Zomer en Keuning, Wageningen, 1968, 96
pp., ƒ 6,90.
Wie reeds kennis gemaakt heeft met de
voortreffelijke preken van de vooraanstaan-

de Duitse theoloog H. Thielicke (b.v. Ik
geloof; bespr. in Streven 20/2 (1967), p.
726), neemt dit boekje met grote verwachtingen ter hand. En — ik waag het er maar
op — zijn verwachtingen worden nog overtroffen. Op werkelijk meesterlijke wijze weet
schr. in vier voor iedereen verstaanbare
voordrachten duidelijk te maken, wat er
vandaag de dag gaande is in de theologie,
met name de bijbelse theologie. Waarde en
onwaarde van 'Entmythologisierung', existentiale interpretatie, 'Redaktionsgeschichtliche' analyse van de bestaande tekst: dit
alles wordt duidelijk gemaakt aan de hand
van enige sprekende schriftteksten. Overtuigender dan welke theoretische verhandeling
ook. En het pleit werkelijk niet voor de
theoretici dat Th. aan het eind van dit
boekje zich meent te moeten excuseren voor
eventuele onvolledigheid in zijn uiteenzetting: laat de heren met al hun geleerdheid
het hem maar eens nadoen! Oorspronkelijk
voorgedragen in zaterdagavond-kerkdiensten
in Hamburg, zijn deze preken herhaald in
de avondsamenkomsten van de 'Deutscher
Evangelischen Kirchentag' in Hannover
(1967), waar — zoals bekend — heftige
reactie op de theologie van Bltmann c.s.
zich deed gelden.
S. Trooster

Pastoraal van het

Kinderdoopsel

Handleiding voor bezinning en pastorale arbeid (Commentaire du Document épiscopal
'La pastorale du baptême des petits enfants') vertaald door G. van Hoof.
Patmos, Antwerpen, 1968, 59 pp., 55 Fr.
Het toedienen van het kinderdoopsel stelt
op dit ogenblik zeker problemen. In Frankrijk b.v. praktiseert globaal slechts 26% van
de bevolking, terwijl meer dan 91% van de
800.000 kinderen die er jaarlijks geboren
worden, gedoopt worden. In de manier
waarop deze gelovigen worden opgevangen,
in de voorbereiding en de nazorg van dit
sacrament ligt echter thans ook een nieuwe
kans voor de huidige pastoraal. Deze zet
zich af, zowel tegen het laxisme waarbij
iedereen zonder meer aanvaard wordt zonder voldoende waarborgen, als tegen
het rigorisme dat systematisch het doopsel
aan marginale christenen wil weigeren. Het
toedienen van het doopsel, of het nu een
kind of een volwassene betreft, mag immers
nooit losgemaakt worden van de toetreding
tot de Kerk. Precies deze toetreding wordt
in het sacrament geopenbaard en gewaarborgd. Dit sacramenteel teken dient dan
ook de band te verduidelijken tussen Kerk
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en wereld, tussen doopsel en evangelisering,
tussen het kerkelijk samenkomen omwille
van het geloof en het ecclesiale leven in de
werelddiaspora. Aan het einde van deze
plaquette de integrale tekst der Franse bisschoppen (lokale kerkvorsten! p. 42) betreffende de pastoraal van de kinderdoop (december 1965), gevolgd door verscheidene
praktische richtlijnen.
S. De Smet

Gijs Bouwman

Mensen zijn genade
Gedachten over de functie van de
priester
J.J.Romen & Zn., Roermond, 1968, 92
pp., ƒ6,50.
Beloofd wordt een poging tot antwoord op
de vraag van de priester van vandaag „naar
de zin van zijn bestaan en daarmee naar
zijn bestaansrecht" (p. 7). Teleurstellend is
dat dit antwoord niet gegeven wordt; in ieder geval niet duidelijk en rechtstreeks, bedolven onder bespiegelingen die nauwelijks
en hoogstens uit de verte met de zaak te
maken hebben. Goed, alle paradepaardjes
uit de 'moderne theologie' draven braaf op:
de stad van de mens, het kwaad als „de
onvoldragenheid van het goede" (p. 28), de
'deus ex machina' van Bonhoeffer, de „statische denkwijze van de bijbel" (p. 68; hoe
kan een schriftdeskundige van professie dit
toch in ernst volhouden?) tegenover ons
evolutionistisch denken, enz., enz.. Maar
veel verheldering brengt dit alles niet.
Enigszins verbijsterend is de ongenuanceerde suggestie dat het Evangelie zelf „de kerk
eeuwenlang het elan heeft ontnomen om
zich eerlijk en daadwerkelijk in te zetten
voor het heil van de wereld" (pp. 21 - 27).
Een gemiste kans, dacht ik.
S. Trooster

N. Gorrissen

Le Père Teilhard de Chardin
du Christ

t

témoin

(Etudes religieuses), La pensee catholique,
Bruxelles, 1966, 104 pp., 60 Fr.
In dit werk verzamelt de auteur een aantal
sprekende teksten uit de geschriften van P.
Teilhard de Chardin, waardoor hij aantoont
hoe persoonlijk deze geleerde zijn vereniging beleefde met de trinitaire, eucharistische, lijdende en verrezen Christus.
M. De Tollenaere

José Feder S.J.

Vivre le Mystère. Livre du Chrétien
Mame, Paris, 1968, 661 pp., FF. 16,80.
Elke gebruiker zal Pater Feder en zijn medewerkers dank weten voor dit voortreffelijk eigentijds missaal. Naast alle schriftlezingen en gebeden voor de zondagen en de
grote feesten van het kerkelijk jaar bevat
het de fraaiste teksten vanaf de jonge Kerk
tot op de dagen van de Foucauld, Vouillaume en de communauté van Taizé, de
meest treffende plaatsen uit Vaticanum II.
De nodige tafels en registers helpen tot geschikt gebruik. Het boek biedt veel meer
dan tips voor een goede woorddienst en
boeteviering of gelukkige varianten voor
een reisgebed en een tafelzegen. Het geeft
een spiritualiteit mee voor deze tijd. De uitgeverij Mame maakte naar goede traditie
van deze publikatie een parel: modern,
keurig, overzichtelijk. Dé formule van het
missaal, tevens familiaal gebedenboek, dat
geen gebruiker nog wil missen.
S. De Smet

Jean Beilliard en Fr. Picard

La musique sacrée après la réforme
liturgique
Décisions, directoires, orientations
Dossier établi par la Fédération Francaise
de Musique Sacrée. (Vivante Liturgie, 80).
Ed. du Centurion, Paris, 1967, 128 pp.,
F.F. 9.
In deze publikatie zijn afgedrukt de desbetreffende plaatsen uit de Constitutie over de
Heilige Liturgie, de instructie 'Inter Oecumenici' en de integrale tekst van de instructie 'Musica Sacra'. Volgen verder een aantal overwegingen in verband met deze teksten, geformuleerd door een nationale
commissie welke de Franse bisschoppen
voor kerkelijke muziek hadden opgericht.
Daarin wordt onder meer gesproken over
het onderricht van de opvoeders, van de
gemeenten, de zanggroeperingen, de organisten, de seminaries en de zielzorgers. De
laatste twee hoofdstukken handelen over
ruimere problemen in verband met de kerkmuziek zoals b.v. de liturgische functionaliteit in de huidige situatie, die nog steeds
'une période de transition' wordt genoemd.
S. D e Smet
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Erlösung unter Menschen
Biblische Besinnungen
Matthias-Grünewald-Verlag,
94 pp., DM 5.80

Mainz,

1968,

Dit boekje bevat een aantal korte, maar
zeer suggestieve overwegingen over christenzijn in deze tijd en in onze huidige samenleving. Bijzonder goed vind ik persoonlijk
de overpeinzing over de Eucharistie, 'Versammlung und Sendung'. 'Bijbels' zijn deze
meditaties in zoverre dat ze steeds teksten
uit de H. Schrift tot uitgangspunt hebben;
maar of de vak-exegeet het steeds eens zal
zijn met de gegeven interpretatie, wens ik in
twijfel te trekken. Maar dat doet weinig af
aan de eigen waarde van deze mooie miniaturen van geloofsbezinning.
S. Trooster

William

Johnston

The Mysticism of The Cloud of
Unknowing.
A Modern lnterpretation
Voorwoord door Thomas Merton, Desclée
Company, New York-Rome-Touraai-Paris,
1967, 286 pp., $ 5,50.
Met deze studie over The Cloud of Unknowing, dat meesterstuk van de onbekende
mystieke schrijver uit het veertiende-eeuwse
Engeland, heeft de uit Noord-Ierland afkomstige jezuiet, hoogleraar in Tokyo, een
reële poging gedaan om de mystieke theologie te verlossen uit haar isolement. Naast
zeer zorgvuldige literaire en historisch-theologische analyses biedt het boek uitschieters in de richting van Zen en Zen-boeddhisme, natuurlijke mystiek a la Huxley, en naar
de eeuwige vraag omtrent het 'natuurlijk'
of 'bovennatuurlijk' of 'ingestort' karakter
van de mystieke ervaring. Het geeft het
boek, eenvoudig — soms iets té eenvoudig
— geschreven, een frisheid die men vaak
mist. Het hoog-actuele karakter van de theologia negativa voor een groot gedeelte van
de huidige theologische problematiek blijkt
weer eens te meer, en de beschouwingen
over het verschil tussen 'quidditatieve' kennis en 'verticale', 'existentiële' kennis zijn
eveneens van bijzonder belang voor de huidige veranderingen in het denk- en leefklimaat van het christendom.
F. J. van Beeck

Norman Malcolm &
Georg Henrik von Wright

Ludwig Wittgenstein,
een biografisch essay
van Ditmar, Amsterdam, 1968, 133 pp.,
ƒ6.90
Een goede vertaling van de bekendste Engelse biografie van de denker. Het eerste
deel, van Wright, behandelt vooral de tijd
van het ontstaan van de tractatus en de
eerste tijd daarna. Over het verdere leven
worden slechts algemene notities gegeven.
Malcolm behandelt dan uitvoeriger vooral
de laatste jaren van het leven van Wittgenstein en de ideeën die hij toen had, ook
over andere analytische denkers. Andere,
later verschenen biografieën hebben ons verder ingelicht over andere delen van het
leven van deze nu zo populaire filosoof.
Deze levensgeschiedenis is zeker belangrijk.
De filosofie van Wittgenstein leent zich namelijk prachtig voor popularisering op een
manier (zoals door sommige candidandi in
de filosofie geschiedt) waarbij alle werkelijke
filosofische problemen overboord worden
gegooid, zodat een heel eenvoudig en daardoor ook voor uitgesproken domme lieden
begrijpelijk systeem overblijft. Het is echter
de vraag of dat nu wel de bedoeling van
Wittgenstein was. Men kan wel met zekerheid zeggen van nee. Zeker had de kentheorie wel zijn aandacht. Wat betekent
echter in het centrale deel van die kentheorie het eenvoudige woordje Schau (kijk
maar). Komt dit neer op een evidentietheorie, of hebben we inderdaad met een soort
mystiek te maken?
Als dit laatste het geval is, waarvoor aanwijzingen zijn, dan zou het belangwekkend
zijn om toch nog een nader onderzoek in te
stellen naar de formatieve invloeden die hij
tijdens de meest ontvankelijke jaren van zijn
jeugd in Linz heeft ondergaan. Hij moet
daar zeker ook de een week oudere A.
Hitier hebben ontmoet, die in dezelfde jaren
in de zelfde kleine stad, waarvan de naam
zo terecht op Provinz rijmt, een middelbare
school bezocht. Werd op die scholen daar
in die tijd een van de toen zo populaire min
of meer mystieke vormen van vitalisme gedoceerd? Bij Wittgenstein zouden die zich
later hebben kunnen verenigen met bepaalde
invloeden niet alleen van Frege maar ook
van von Brentano en Schopenhauer. Iets
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wat op een extreem soort Kantianisme lijkt,
doordat het zwaartepunt van het denken
wordt verplaatst van het bewustzijn naar de
taal (waarin per slot van rekening het bewust denken plaats vindt) zou dan zijn
filosofie verder gevormd hebben.
Misschien is het dan zo dat wat niet in die
taal vatbaar was, dus niet bewust gedacht
kon worden, voor hem de mystiek was waar
zijn werkelijke belangstelling naar uitging.
C. J. Boschheurne
J. Javaux SJ.
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denkers uitoefent is niet steeds even duidelijk. Het boek geeft veel materiaal over het
denken in de USSR maar bespreekt dialectisch materialistische denkers buiten dat gebied niet of nauwelijks. Klaus wordt genoemd, Lukacs alleen in de noten. Juist
omdat bij ons onbekend is welke invloed
deze schrijvers, zoals ook bijvoorbeeld Garaudy, Lefebre en Albrecht, daar uitoefenen,
was een dieper gaande bespreking van hun
kritiek op haar plaats geweest.
Voor wie kennis wil nemen van het denken
in de USSR is dit werk onmisbaar.
C. J. Boschheurne

Prouver Dieu?
Desclée, Tournai, 1967, 342 pp., 380 Fr..

A.

In dit boek wordt nogmaals de vraag gesteld: is Gods bestaan te bewijzen? De indeling blijft vrij klassiek: na een inleidend
hoofdstuk worden achtereenvolgens het morele, het kosmologische en het metafysische
godsbewijs besproken. In het derde hoofdstuk (kosmologisch godsbewijs) worden heel
wat vragen en opwerpingen, die van uit een
positief-wetenschappelijke mentaliteit gesteld
worden, uitvoerig behandeld. Waar schr.
een filosofische godsverantwoording probeert te geven, blijft hij zeer scholastisch in
denkwijze en verwoording. Tevens wordt in
geheel het boek het onderscheid tussen de
'slechte eindeloosheid' en de authentieke
eindigheid niet scherp genoeg gesteld.
F. Vandenbussche

Die Marxistisch leninistische
Widerspiegelungstheorie und die
Lehre Pawlows von der höheren
Nerventdtigkeit

Karl G. Ballestrem

Die Sowjetische Erkenntnismetaphysik
und lhr Verhaïtnis zu Hegel
D. Reidel Publishing Company, Dordrecht,
1968, 190 pp., ƒ 38.—
Een korte uiteenzetting van de ontwikkeling
van de oplossingen van het grondprobleem
van de filosofie (de verhouding van materie
tot bewustzijn) van het dialectisch materialisme. De schrijver geeft eerst een samenvatting van de leer van Hegel en vervolgens
van die van Marx, Engels en Lenin met een
korte beschouwing over de door hem niet
au sérieux genomen Stalin. Hij komt tot de
conclusie dat in de nieuwere Sovjet-filosofie
er eigenlijk geen sprake meer is van een
omkering van Hegel zoals Marx die wenste.
Volgens hem is dat eigenlijk zelfs bij Lenin
al niet meer het geval. De moderne denkers
in de Sovjetunie geven volgens hem met
andere woorden het standpunt van Hegel
weer.
De kritiek die de schrijver op de Sovjet-

Kisselintschew

VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften,
Berlin, 1957, 266 pp., M. 18.80.
Steeds weer heeft men in het dialectisch
materialisme gezocht naar een mogelijkheid
om aan het bewustzijn een materiële basis
te geven. Een gevaar daarbij is dat de psyche
daarbij wordt gedegradeerd tot een soort
van produkt van de materie. Schrijver, die
niet de enige is die deze basis zoekt in de
leer van Pawlow, heeft dit gevaar weten te
vermijden. De Duitse inleider van deze Bulgaarse schrijver, A Kosing, meent echter dat
hij dreigt terecht te komen in de leer van
het mechanisme, een van de filosofische
kinderziekten uit de eerste jaren na de revolutie.
Mijns inziens is echter een groter bezwaar
dat de schrijver de volgende drie punten uit
het oog verliest. 1. Het primaat van de materie in een dialectische theorie houdt niet
in dat alles causaal uit de materie voortkomt, maar dat het dialectische proces begint met de materie, zonder dat die materie
ooit denkbaar is zonder de andere component van de dialectische trits: het bewustzijn. Dit houdt natuurlijk niet in dat het
bewustzijn iets zelfstandigs is dat denkbaar
is en bestaan kan zonder de materie. 2.
Schrijver heeft onvoldoende rekening gehouden met de nieuwste natuurwetenschappelijke inzichten in de aard van de materie die
juist een beter inzicht kunnen geven in deze
dialectische verhouding. 3. Doordat de
schrijver het hele bewustzijn denkt te verklaren uit de leer van Pawlow, wat dus niet
dialectisch gedacht is, verwaarloost hij het
belang van deze leer, met name die van het
tweede signaalsysteem, voor de verklaring

210
van het bewustzijn van de mens van zijn
bewustzijn.
De schrijver heeft de weerspiegelingstheorie
proberen te verklaren op een wijze die wezenlijk in strijd komt met Marx' opvatting
over de eigen aard van de mens in tegenstelling tot de natuur.
C. J. Boschheurne

G. Lloyd

Aristotle: the Growth and Structure
of his Thought

Boekbespreking
in deze bundel een kritisch apparaat. Bakunin heeft eigenlijk geen enkel van zijn werken helemaal afgemaakt en de meeste is hij
telkens opnieuw begonnen. In de Nederlandse vertaling van de Voo komen bijvoorbeeld
twee andere versies van 'God en de Staat'
voor. De schrijver had zijn voorkeur voor
deze tekst moeten verantwoorden. De handige uitgave zal echter bij kunnen dragen bij
de actuele vaststelling van de positie van
Bakunin tussen Marx en Stirner.
C. J. Boschheurne

Cambridge Univ. Press, London, 1968, 324
pp., 40/, paper 15/—.
PSYCHOLOGIE
Hoewel dit boek in zijn soort bijzonder
knap en duidelijk is, behoort in dit tijdschrift de aandacht slechts hierop gericht te
worden, dat het niet bedoeld is voor de
algemene lezer. Het is bestemd voor de
klassici en filosofen die in hun vak nu zozeer zijn gevorderd, dat zij de kennismaking
met Aristoteles niet langer kunnen uitstellen,
en ook wel voor hen die in hun vakstudie
(bv. biologie, psychologie) deze geleerde zo
opmerkelijk zijn gaan vinden, dat zij diens
gehele gedachtenleven en de entourage waarin het is ontstaan willen leren kennen.
Cl. Beukers

Michail Bakunin

Philosophie der Tat
eingeleitet und herausgegeben von Rainer
Beer, Verlag Jacob Hegner, Köln, 1968, 382
pp., DM. 19.80
Het bijzonder leesbaar uitgegeven bundeltje
waarin de voornaamste late geschriften van
de stichter van het moderne anarchisme zijn
opgenomen komt wel uit op een ogenblik
dat deze leer ook in ons land weer uiterst
actueel is. Actueler dan men misschien zelfs
zou denken, doordat met name het verzet
van Bakunin tegen positivisme en zelfs empirisme, dat ook zo'n grote rol speelt in het
studentenverzet, bij nadere kennismaking
uiterst scherp wordt beredeneerd. Het dialectisch materialisme van Bakunin is een ander
dan dat van Marx. Het onderscheidt zich
vooral door een tot het uiterste doorgevoerd
subjectivisme. Herlezing van 'God en de
staat' overtuigt er van dat de opvatting van
D. Tschizewskij (Hegel bei den Slaven), dat
de werkelijk wijsgerige activiteit van Bakunin
in 1848 eindigde, beslist onjuist is. Deze
laatste studie maakt ons juist deze variatie
van het diamat duidelijk. Wij missen echter

Dr. G. A. de Wit

Symboliek van man en vrouw
De Toorts, Haarlem, 1968, 179 pp., ƒ 12,50.
Deze nu vertaalde en uitgebreide uitgave
van een oorspronkelijke dissertatie geeft een
uitvoerige inleiding in de psychologische
theorieën over teken, signaal en symbool.
Vanuit
een
empirisch-fenomenologisch
denkkader wordt een experiment beschreven waarin verschillende ontwikkelingsniveaus in het symbolisch denken worden
aangetoond, alsmede de symboliek van man
en vrouw in ontwikkelingspsychologisch
perspectief wordt beschreven, waarbij vooral de genitaalsymboliek van Freud op zijn
betrouwbaarheid empirisch wordt getoetst.
Vervolgens worden nog behandeld het onderscheid tussen symboliseren en redeneren,
waarbij de term bewustheid en het onbewuste, vaak gehanteerd onder psychologen,
aan een nader onderzoek worden onderworpen, en de lijnen voor een schets van
de actuaalgenese van het symbolisch denken worden beschreven.
Een hoofdstuk over denksymboliek en
droomsymboliek in hun verhouding tot elkaar besluit deze studie.
De verdiensten van deze studie liggen vooral in het aansnijden van het probleem van
de symboliek in het algemeen als in de
symboliek van het mannelijke en het vrouwelijke in het bijzonder. De gedegen theoretische beschouwingen overtreffen de experimentele kwaliteiten van het uitgevoerde onderzoek in grote mate, zodat we graag hopen dat verder uitgebouwd experimenteel
onderzoek de hier aangeboden theoretische
beschouwingen op hun empirische waarde
zullen staven en uitbouwen.
G. Wilkens
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E. Ansohn

A. Cauwelier SJ.

Spreken en zwijgen aan het ziekbed
Grondproblemen van de medische
bijstand bij het sterven

Profiel van de Leuvense Student

Dekker & van de Vegt, Nijmegen /Utrecht,
1968, 143 pp., ƒ8,90.
Vertaling van een werk dat oorspronkelijk
in het Duits verscheen in 1965. Met behulp
van veel citaten zet de auteur uiteen, welke
standpunten worden ingenomen met betrekking tot de vraag, wat de arts mag of
moet meedelen omtrent zijn inzicht in de
toestand en de vooruitzichten van de ernstig zieke patiënt. Door een analyse van de
vragen, wat het betekent de waarheid te
zeggen, te sterven en te hopen, plaatst hij
het gesprek tussen arts en patiënt in een
echt menselijk kader. Zo komt hij tot enkele aanwijzingen voor de hulp aan de stervende als taak van de arts. Een waardevolle
bijdrage voor de beantwoording van een
moeilijke vraag, waarmee niet alleen artsen
gediend zullen zijn, maar ook priesters.
J. Kijm

(met nawoord van Dr. K. Dobbelaere).
De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen,
1967, 99 pp., 95 Fr..
Het aantal studies over de mentaliteit van
de studenten is zo gering in ons taalgebied,
dat iedere ernstige bijdrage meteen zeer
waardevol is. Dit tijdschrift heeft reeds een
uittreksel uit deze enqête gepubliceerd (Streven, juni 1967, 901 vlg.). Voor verantwoordelijken uit het universitaire milieu, voor
leraren secundair onderwijs en voor al wie
bekommerd is om het internationale fenomeen van de sociale grondverschuivingen
aan de universiteiten is dit werk, wat
Vlaanderen betreft, een onmisbaar stuk in
het dossier.
J. Kerkhofs

L. Rössner

Bejaardensociëteiten
Sociaal-psychologische
van de ouderdom

problemen

Dekker & v. d. Vegt, Nijmegen/Utrecht,
1968, 168 pp., ƒ 11,—.

Rik Vermeire

Wereld zonder Grenzen
Naar een universele ontwikkelingspolitiek
Lannoo, Tielt-Den Haag, 1968, 176 pp..
De literatuur over de ontwikkelingsproblematiek wordt zo omvangrijk, dat bij velen
de indruk groeit dat zij een alibi wordt om
het vraagstuk van de ontwikkeling niet werkelijk te hoeven op te lossen. De auteur
van dit boek wil dit masker wegnemen en
de lezer confronteren met de harde realiteit in haar scherpe en onloochenbare
hoofdlijnen. Beknopt, duidelijk, actueel en
vlot leesbaar worden wij hier door een wereldreiziger en zakenman geconfronteerd
met het sociaal probleem van een éénwordende wereld. Het is een dapper boek, dat
o.m. de technische bijstand in zijn juist
perspectief plaatst. Het is een boek vol wegen die helpen te leven en te hopen naar
morgen toe. Ook de mede-uitgever, het Verbond van Kristelijke Werkgevers, verdient
dank voor het initiatief van deze publikatie.
J. Kerkhofs

Deze uit het Duits vertaalde studie heeft
betrekking op een onderzoek dat verricht
werd in Darmstadt. Door deel te nemen
aan groepen van bejaarden in een buurthuis
heeft de schrijver materiaal verzameld voor
een sociaal-psychologische studie over dit
onderdeel van bejaardenhulp. Hij heeft getracht de kwestie te benaderen vanuit het
gezichtspunt van de bejaarden en dit brengt
hem tot waarschuwende opmerkingen omtrent opvattingen over bejaardenhulp die te
weinig zijn afgestemd op de werkelijkheid.
Al is het onderzoek vrij smal opgezet, door
deze waarschuwende opmerkingen en de
daarbij horende argumentatie is dit boek
alleszins het overdenken waard.
J. Kijm

P. J. A. ter Hoeven

Onze wegenaanleg of hoe onze
democratie werkt
Eurosboekje 1968/1, Hilversum, 1968 .
Ter Hoeven ademt vanuit de sfeer der industriële sociologie, toegespitst op het bureaucratisch handelen. Zijn dwarsdoorsnee

Boekbespreking
door een stukje Nederlandse bureaucratie
zou ik van harte willen aanbevelen aan
allen die persoonlijk of in groepsverband
zich opmaken de democratie te redden. In
dit verhaal over 20 jaar denken, verzaken,
plannen en broksgewijs uitvoeren van onze
vaderlandse wegen krijgt men een spiegel
voorgehouden, waaruit valt af te leiden hoe
een democraat zich zou moeten wapenen.
Ter Hoeven beschrijft de diverse elementen
van de 'beslissingsstructuur': departementen
en overheidsdiensten, pressure-groups in de
maatschappij, de communicatie-media en de
politieke partijen. Daarbij blijken vooral de
Nederlandse partijen niet meer dan vage
schakels. Zij beschikken niet over de financiële middelen en deskundige adviezen om
werkelijk midden in de publieke opinie te
staan. Dat werkt weinig stimulerend op de
overheidsdiensten die voor hun starheid niet
gestraft worden. Vernieuwing van de democratie zou moeten beginnen met een investering van een paar miljoen in het parlement. Tot zolang blijven we een verlichte
despotie. Dat is voor een efficiënt beleid
niet altijd een bezwaar. Wel voor wie beseft, dat naarmate een bevolking geschoold
raakt, zijn ambities niet te pletter moeten
lopen op ondoordringbare bureaus. Dat
alles zou nu gerealiseerd kunnen worden
om de storm vóór te zijn. Zo we afwachten
zal de storm zelf ons dat hardhandig aan
het verstand peuteren.
Th. de Jong

J. Hendriks

Orde op Ruimte
Roelofs van Goor, Amersfoort, 1968, 124
pp., ƒ 7.90
Een uitgave van D 66. Er worden alle mogelijke plannen en vraagstukken op het gebied
van ruimtelijke ordening in besproken, o.a.
ook die welke op het congres van Bergeyk
ter sprake kwamen. Aanleiding tot alles
schijnt de al weer bijna vergeten Sehipholbulderbaan-kwestie te zijn. Er wordt in gesteld dat de evolutie moet worden bestuurd
en de schadelijke gevolgen van de vooruitgang moeten worden gecorrigeerd. Daarmee
zal iedereen het eens zijn. Dit is echter alleen
mogelijk als wij tot een werkelijk begrip
komen van de maatschappelijke veranderingen en de technische veranderingen daarvan
niet los zien. Er wordt in dit boekje geen
poging gedaan tot dit begrip te komen.
C. J. Boschheurne

ECONOMIE

J. Tinbergen

Ontwikkelingsplannen
Wereldakademie, W. de Haan / J. M. Meulenhoff, Hilversum, z.j., 251 pp., ƒ9,50.

3. Verschuuren e.a.

Aspecten van de Ruimtelijke
Ordening
Werkgroep 2000, Paul Brand, Hilversum,
1968, 88 pp..

E. Victor Morgan

Monetary Policy for Stable Growth
The Institute of Economie Affairs, (Hobart Papers), London, 19662, 60 pp., 7/6.
Paul A. Samuelson

Drie beschouwingen op hoog niveau over
de ruimtelijke ordening. De eerste onderzoekt het verband tussen de ruimtelijke
ordening en de moderne techniek, de twee
laatste houden zich bezig met de bestuurstechnische aspecten ervan. Jammer is dat
men niet heeft onderzocht of er tussen deze
beide ook een zeker verband bestaat. Men
moet namelijk wel aannemen, dat bij andere produktieverhoudingen, die voort zullen
vloeien uit de nieuwe technische methoden,
ook de bestuurlijke hantering van de ruimtelijke ordening anders zal moeten worden.
De drie artikelen bieden in ieder geval een
basis om ons in dit vraagstuk te verdiepen.
Vooral de conclusies van de eerste bijdrage
zullen voor velen een verrassing zijn.
C. J. Boschheurne

Handboek van de economie 1 en 2
Vertaling van Economics, New York,
1967?, Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968, 551
en 696 pp., ƒ 13,80, twee delen.
Tinbergen is vergrijsd in de dienst van de
mondiale welvaartsbevordering. Het is verdienstelijk van de wereldakademie, Tinbergen te hebben bewogen zijn opvattingen
over de beraming van economische ontwikkeling uitvoerig op schrift te stellen. Het
werd een duidelijk betoog, geïllustreerd met
zeer interessante grafieken en tabellen. Tinbergen maakt onderscheid tussen plannen
op korte, middellange en lange termijn. Die
plannen moeten elk aan een afzonderlijke
groep functionarissen worden toevertrouwd
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om te voorkomen dat door de zorgen van
alle dag (het korte-termijnplan) het structu
rele perspectiefplan in het gedrang komt.
De toestand van de onderontwikkelde we
reld wordt niet geëmotioneerd zwartgallig
afgeschilderd, maar de feiten zijn toch al
lerminst bemoedigend. Zowel in volume als
geldelijk gemeten heeft de uitvoer van de
onderontwikkelde wereld de neiging terug
te lopen. Onderontwikkelde landen zouden
die omstandigheid misschien kunnen aan
grijpen als motief om te pogen het kapita
listische en het communistische blok tegen
elkaar uit te spelen. Tinbergen zou zoiets
nooit zeggen. Toch merkt hij mild op: „Bij
de ontwikkelingslanden bestaat er daarbij
gewoonlijk een minder grote behoefte om
zich op een enkel stelsel te oriënteren. Men
is bereid van beide te leren".
Tinbergen geeft veel aandacht aan de be
ramingsprocedures, aan de structuur van
de instellingen die er bij zijn betrokken,
aan de rol die belanghebbenden wel en niet
mogen spelen bij het opstellen van de plan
nen en zo meer. Het valt bij dat alles op
dat hij zeer ver gaat in het laten van de
keuzevrijheid. Een land moet het eerst eens
worden over de uiteindelijke en afgeleide
doelstellingen van de politiek en dan pas
komt de politiek zelf. Dat voorkomt aller
lei dogmatische uitroepen die boekjes over
ontwikkelingshulp zo emotioneel en onza
kelijk kunnen maken. In dit boek geen
aprioristisch primaat van groei of uitvoer
of wat dan ook, maar slechts de beschrij
ving van een mechanisme om het met el
kaar eens te worden. Ik kan het beslist aan
bevelen.
Het geld speelt in Tinbergens boek een
passieve rol. Op de reële grootheden die
door de plannen worden aangegeven, kun
nen monetaire en financiële politiek wor
den afgestemd. De vraag of via inflatie de
reële groei misschien kan worden bevorderd
wordt niet gesteld.
Die vraag komt wel even ter sprake in het
boekje Monetary Policy for Stable Growth
van Professor Morgan, hoewel niet in de
mate die de titel zou doen vermoeden. Mor
gan bespreekt de mening van sommigen als
zou inflatie bevorderlijk zijn voor groei en
hij onderscheidt twee versies van die me
ning. De negatieve versie stelt dat er nu
eenmaal een geneigdheid tot inflatie bestaat
en elke bestrijding van inflatie langs mone
taire en fiscale weg de groei in gevaar
brengt. De positieve versie stelt dat de in
flatie een stimulans is zodat stijgende prij
zen zowel een oorzaak als een voorwaarde
van groei vormen. Dat stijgende prijzen het
bedrijfsleven stimuleren acht Morgan buiten
kijf (een ongenuanceerde uitspraak), maar
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hij vindt het een per definitie fraudeleuze
stimulans. Het komt volgens hem op het
zelfde neer als stiekem scharrelen met het
gewicht van de goederen zodat wij een
cliënt voor zijn gulden eerst 1000 gram
koopwaar leveren, dan 950, dan 900 en zo
verder. Dat is natuurlijk niet helemaal
waar. Ten onzent wordt er met name door
Professor Hartog op gewezen dat de kwa
liteit en het assortiment van het goederenpakket steeds verbeteren, hetgeen het effect
van stijgende prijzen voor een groot aantal
goederen ten dele of zelfs geheel compen
seert, (films en vliegtuigen worden steeds
sneller, kleuren en conserven worden steeds
houdbaarder). Het groeistimulerende effect
van de inflatie schrijft Morgan toe aan het
onevenredige verdelen van de lasten van in
flatie over verschillende bevolkingsgroepen.
Het wegnemen van die onrechtvaardighe
den, zonder aan de inflatie zelf een eind te
maken, zou meteen de groeistimulans te
niet doen en bovendien de stabiliteit van de
economie verslechteren. Hij is een overtuigd
tegenstander van inflatie.
Het boekje bevat verder een aardige uiteen
zetting over de economische moeilijkheden
van Engeland na de oorlog en suggesties
voor politici. Daarbij is opvallend dat Mor
gan fel gekant is tegen de vooral van Ne
derlandse zijde naar voren gebrachte opvat
ting dat de monetaire politiek zich moet
bezig houden met alle liquiditeiten in zeer
ruime zin. Morgan heeft slechts belangstel
ling voor geld in een enge betekenis en hul
digt daarmede toch wel een verouderd
standpunt. Waarbij moet worden gezegd
dat hij dat standpunt met behoorlijke argu
menten tracht te verdedigen. Een interessant
boekje voor wie in de Engelse economie
belang stelt.
Het boek van Tinbergen beschrijft de groei
van ontwikkelingslanden, dat van Morgan
de groei van ontwikkelde landen. Beide ca
tegorieën landen tezamen komen aan de
orde in het bekende Handboek van de eco
nomie van Paul A. Samuelson, thans in
Nederlandse vertaling beschikbaar. Samuel
son geeft onder meer een korte behande
ling van de hierboven reeds besproken sa
menhang tussen prijsstabiliteit en groei en
laat daarbij de verschillende standpunten tot
hun recht komen zonder zelf een keuze te
doen. Een van de standpunten is dat het
vraagstuk op lange termijn gezien niet zo
belangrijk is als men zou denken, omdat de
groeikrachten via de gestegen produktie ten
slotte een neerwaartse druk op het prijspeil
zullen uitoefenen, zodat er op de lange
duur geen tegenstelling behoeft te zijn tus
sen prijsstabiliteit, groei en een hoge graad
van werkgelegenheid. Maar als gezegd laat
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Samuelson ook anti-inflatoire geluiden hopen.
Overigens vormt de geroeiproblematiek
slechts een klein deel van de door Samuelson behandelde stof. Hij voert zijn lezer
door het gehele rijk van de economische
wetenschappen en doet dat vaak op boeiende wijze. Een klein bezwaar van zijn aanpak is dat hij zoveel voorbeelden aanhaalt
dat de grote lijn wel eens in het verborgene
blijft en dat de lezer het oog voor de samenhang van de economische verschijnselen
dreigt te verliezen. Dat bezwaar is met aanvullende literatuur wel te ondervangen en
heeft zijn handboek niet belet een van de
meestgelezen economische werken ter wereld te worden. Belangstellenden moet ik
naar de oorspronkelijke Amerikaanse uitgave verwijzen, want de Nederlandse vertaling lijkt nergens op.
J. J. Meltzer

Prof. Dr. Z. W. Sneller

Bijdragen tot de economische
geschiedenis
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968, 236 pp.
De uitgevers menen dat de negen herdrukte
opstellen van wijlen Sneller (1882-1950) nog
steeds lezenswaard zijn. Men kan daar ten
volle mee instemmen. De spelling is aangepast. De stijl doet heerlijk ouderwets aan.
De onderwerpen vooral op het terrein van
de Nederlandse economische geschiedenis,
zullen een ruime lezerskring kunnen interesseren.
J. J. Meltzer

GESCHIEDENIS

Dr. J. M. W. van Ussel

Geschiedenis van het sexuele
probleem
J. A. Boom en Zoon, Meppel, 1968, 438
pp., ƒ 18,50.
Dit boek is een bewerking van de dissertatie waarop de auteur in 1967 aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam
promoveerde in de geschiedenis. Voor deze
handelsuitgave werd het onderwerp verruimd en de chronologische afbakening onderging een uitbreiding van de oorspronke-

lijk behandelde periode van de 16e tot de
18e eeuw.
Nadat de schrijver een beschrijving heeft
gegeven van het antiseksueel syndroom, en
het verband hiervan met het christendom,
begint de schets van de geschiedenis van
het seksueel probleem bij de vrijmoedigheid
in de colloquia van Erasmus en de geschriften van andere humanisten in de 16e eeuw.
Schrijver laat zien aan de hand van theorieën van M. Weber, K. Mannheim en N.
Elias hoe de opkomst van de burgerij een
nieuwe structurering en functionering van
de maatschappij teweeg brengt, hoe door
een grotere afhankelijkheid van de mensen
onder elkaar een nieuwe wijze van menselijk contact ontstaat, welke gepaard gaat
met een verinnerlijking van de mens. Er is
een duidelijke overgang vanaf de 16e eeuw
te bespeuren van een schaamte- naar een
schuldcultuur. De verinnerlijkte intermenselijke spanningen roepen een grotere gevoeligheid op voor het seksuele waaruit én een
toename van de erotisering én een grotere
vijandigheid t.a.v. de seksualiteit ontstaat
met de behoefte aan een sterke censuur.
Het mens- en wereldbeeld wordt gedeseksualiseerd en het seksuele wordt losgemaakt
uit het groter geheel van menselijk gedrag
en beleving. Vanaf de achttiende eeuw worden het seksuele en het problematische duidelijk met elkaar geassocieerd, zoals de
schrijver vooral laat zien in de geschiedenis
van de seksuele voorlichting. Hoe dit proces zich nu in concreto afspeelt, laat de
schrijver aan de hand van zeer veel feiten
en meningen zien: aan de evolutie van het
gezin, aan het ontstaan van afzonderlijke
leeftijdsgroepen, aan het seksueel gedrag
van de jongeren en de seksuele voorlichting
in de achttiende eeuw.
Deze verpreutsing van het westen met zijn
uitloper én hoogtepunt in de Victoriaanse
cultuur van de 19e eeuw neemt echter af en
de emancipatie van het seksuele breekt
door in drie steeds ingrijpender revolutionaire ontwikkelingen in de tijdsfasen van
1870 tot aan de eerste Wereldoorlog, de
periode tussen 1920 en 1940 en de tijd
sinds de tweede wereldoorlog.
De bovengeschetste ontwikkeling wordt
door de schrijver zeer uitvoerig — soms al
te uitvoerig, zodat men de gang van het
betoog niet meer kan overzien — en zeer
deskundig aannemelijk gemaakt en is een
werkelijke verheldering van een cultuurproces dat ook het seksuele doorloopt.
De zeer geëngageerde geschiedschrijving
vertoont in de laatste hoofdstukken, waar
een grotere vrijheid t.a.v. het seksuele en
een grotere integratie hiervan in het geheel
van het menselijk bestaan in de laatste de-
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cennia wordt geschetst, trekken van een te
groot 'Fortschrittsglaube' in de menselijke
seksuele problematiek, gepaard met de
juichende toon van een overwinning in zicht
en de verbetenheid van de jarenlange voorvechter.
Wanneer we zinnen lezen als: „Het Westen
is op weg om een unieke seksuele cultuur
te realiseren die ongetwijfeld hoger reikt
dan datgene wat we voor de 15e-16e eeuw
vermoeden, zonder dan nog het niveau van
spontane proseksualiteit en vrijheid van bv.
Tobrianders, de Samoanen, de Murika's en
de Ra' Ivae te bereiken" (p. 343) dan verliest de schrijver de noodzakelijke distantie
tot zijn stof en kan men beter, immers
ambivalenter, het steeds minder wordend
'Unbehagen in der Kultur' benaderen als
een groter wordend taboe van het taboe.
De schrijver heeft gelijk: seksualiteit is niet
niks, het is een probleem en heeft dus als
zodanig een geschiedenis waarvan de schrijver, uiterst gedetailleerd en inzichtgevend,
verslag doet.
G. Wilkens

Fibula-reeks
Prof. dr. W. Jappe en A. G. van dgr Steur

Handleiding voor de beoefening van
lokale en regionale geschiedenis
no. 32, 152 pp.
Dr. P. P. V. van Moorsel

Willibrord en Bonifatius
no. 28, 112 pp.
Dr. D. P. Blok

De Franken
no. 22, 120 pp.
Dr. C. M. Schuiten

Nederlandse expansie in LatijnsAmerika
no. 36, 104 pp.
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belangstelling voor en het onderzoek van
alle facetten van de geschiedenis der Lage
Landen door prettig leesbare monografieën
te stimuleren. Wat al deze boeken bijzonder
aantrekkelijk maakt is de wijze waarop ze
hun onderwerpen brengen, namelijk populair
in de beste betekenis van het woord: bestemd voor iedereen, gemakkelijk aansprekend en niettemin wetenschappelijk gefundeerd, voortdurend het uitzicht openend op
diepere perspectieven, rijk voorzien van met
zorg uitgekozen illustraties, zowel fotoreprodukties als getekende schetsen, facsimile's, kaartjes en plattegrondjes. Wat de
waarde ervan ook nog verhoogt, zijn de vele
gegevens aan het eind van elk deeltje: de
literatuurlijsten, de verklarende noten, de
toelichting bij de afbeeldingen en de alfabetische registers. Sommige boekjes vormen,
zonder dat dit toch de bedoeling was, elkanders aanvulling zoals in het geval van De
Franken en Willibrord en Bonifatius, omdat
ze éénzelfde tijdperk van verschillende zijden belichten. Ook de deeltjes over de Slavenhandel en de Nederlandse expansie in
Latijns Amerika laten zich het best achter
elkander lezen; juist in deze volgorde, zodat
het gevoel van nationale gêne, door het
eerste gewekt, bij het tweede met zijn voldoening schenkende nationale impulsen weer
kan neutraliseren.
Bijzonder belangwekkend is de Handleiding
voor de beoefening van Lokale en Regionale
Geschiedenis, een eerste (hoogst intelligente
en begeesterende) poging om het streven
van de N.J.B.G. zwart-op-wit te activeren.
Het geeft een praktische inleiding tot de
actieve geschiedvorsing op het gebied van
kerk-, bestuurs- en rechtsgeschiedenis, historische geografie, archeologie en sociaal-economische geschiedenis, doet daarbij middelen aan de hand tot het efficiënt verzamelen
van materiaal en verschaft wetenswaardige
inlichtingen over de wegen die bewandeld
kunnen worden wanneer de onderzoeker tot
publikatie wenst over te gaan.
Herman Besselaar

A. van Dantzig

Het Nederlandse aandeel in de
slavenhandel

Sigfried 3. De Laet

no. 27, 144 pp.
Fibula-Van Dishoeck, Bussum, 1968, per
deel ƒ6.90.

Uitgeverij Heideland, Hasselt, 1967, 214
pp., 8 kaarten, 387 afb., 5 klpl., geb. 750
Fr.

Vijf nieuwe deeltjes in de belangrijke serie
die sinds enkele jaren met grote regelmaat
verschijnt onder auspiciën van de Ned.
Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis en onder hoofdredactie van Henk
Dijkstra. Het doel van deze serie is: de

Ontstaan uit praktische overwegingen, is
dit boek uitgegroeid tot het eerste standaardwerk in het Nederlands over de voorgeschiedenis van Europa. De auteur, professor aan de universiteit te Gent, deelt
mee dat zijn studenten sedert vele jaren be-
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hoefte hadden aan een platenatlas waarin
ze gemakkelijk de belangrijkste voorhistorische overblijfselen afgebeeld zouden vinden
waarover in de colleges sprake was. Bij het
voldoen aan deze behoefte bleef het echter
niet. De auteur maakte van de gelegenheid
gebruik om een algemeen overzicht van de
prehistorische en protohistorische tijden in
Europa te schrijven. In tegenstelling tot de
meeste platenatlassen neemt de tekst hier
dan ook een belangrijke plaats in. Hij is
opgevat als een vlot leesbare, algemene inleiding. Wetenschappelijke twistpunten en
referenties zijn achterwege gelaten. Het
voornaamste doel van de auteur schijnt te
zijn ons historische bewustzijn te verbreden
door er tenminste op een elementaire wijze
de kennis van de prehistorie in op te nemen. De studie wordt geïllustreerd met bij
de vierhonderd foto's, talrijke tekeningen
en een achttal kaarten. De keuze van dit
documentatiemateriaal kan moeilijk verbeterd worden.
G. Bekaert
Jean Lejeune

Liège, de la Principauté d la
Mêtropole
Mercatorfonds, Antwerpen, 1967, 436 pp.,
161 ill., waarvan 55 in kleur, geb. 1.950 Fr.
De roem van de Belgische steden en in het
bijzonder van de stad Luik/Liège is reeds
herhaaldelijk ter sprake gekomen in de serie luxe-uitgaven die op initiatief van de
Bank van Parijs en de Nederlanden gewijd
wordt aan het Belgische kunstpatrimonium
en aan de Belgische geschiedenis. We denken aan de delen Kunst in het Maasland,
Gemeentelijke Kunstschatten, Le Miroir de
la Belgique. Een stad als Luik biedt echter
stof genoeg voor een monografie van meer
dan lokaal belang. Haar geschiedenis —
neolithisch dorp, gallo-romeinse villa, merovingsch monasterium, karolingische vesting, middeleeuwse stad, hoofdstad van het
prinsbisdom, centrum van industrie en sociale ontvoogding, moderne metropool —
bezit een type-karakter dat ons heel veel
over het fenomeen zelf van de stad kan
leren. De auteur, professor aan de universiteit van Luik, schepen van openbare werken
van de stad, voorzitter van de vereniging
'Le Grand Liège', heeft oog gehad voor de
universele betekenis van de geschiedenis die
hij aan het schrijven was. Daardoor heeft
deze geschiedenis een actueel en levendig
karakter gekregen. Als Lejeune het over de
betekenis van de Luikse kathedraalschool
heeft, dan spreekt hij daarover niet zonder
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te denken aan de betekenis van de huidige
universiteit voor het Luik van vandaag, een
betekenis die de Rector van de universiteit
zelf in zijn voorwoord beklemtoont. Zoals in
de andere delen van de serie is ook hier de
illustratie goed verzorgd. Gedeeltelijk reeds
werd afgeweken van het gebruikelijke schema: meer dan honderd zwartwitplaten vullen de kleurplaten aan. Toch blijkt het
handhaven van de in deze serie gebruikelijke lay-out hinderlijk voor dit soort monografieën. Het karakter van het traditionele
luxe-album past niet helemaal bij de levendigheid van het behandelde onderwerp. Dit
neemt echter niet weg dat weinige steden
kunnen bogen op zulk een geïnspireerd en
groots monument van hun geschiedenis.
S. Heester
Hans-Erich Volkmann, herausg.

Die Krise des Parlementarismus in
Ostmitteleuropa zwischen den beiden
Weltkriegen
J. G. Herder-Institut, Marburg/Lahn, 1967,
184 pp.
Een congres van historici in 1966 heeft ons
niet een omvangrijk maar wel een belangrijk
boek geschonken: 3 referaten over Polen, 2
over Tsjechoslowakije en 3 over de Baltische
staten met een weergave van de gevoerde
discussies vormen de inhoud. Belangrijk is
het dat we weer wat meer over deze landen
te weten komen die door hun taal, het IJzeren Gordijn, hun officiële geschiedschrijving
of hun niet meer bestaan (wie denkt er nu
nog aan Estland, Letland en Litauen?) zo
ver van ons af liggen. Steeds weer komen
twee brandende problemen naar voren: in
hoeverre lukte de receptie van de westerse
parlementaire democratie of wat zijn oorzaken van mislukking, én hoe moest men op
democratische manier met het nationaliteitenprobleem, want al deze landen kenden
belangrijke minderheidsgroepen, klaarkomen.
Het meest indrukwekkende is wel het eerste
referaat, dat een historische achtergrond van
het Poolse democratische denken geeft; het
is ook het meest riskante, want het meest
speculatieve. Het is hachelijk historische
continuïteit, die er uiteraard is, in allerlei
details te willen aangeven. Alle andere referaten geven veeleer een chronologisch opgezet overzicht van de politieke en parlementaire ontwikkelingen. Eventueel zwakke
plekken in de betogen komen in de discussie
vanzelf naar voren en worden geëlimineerd
of versterkt.
Behalve dat hier bouwstenen worden aangedragen voor de geschiedschrijving van be-
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treffende periode en landen heeft het boek
ook een onverwachte actualiteit. Immers, in
Praag was er iets op gang gekomen... ; .
in Polen heeft de joodse minderheid het
weer hard te verduren; onze eigen westerse democratieën dwingen ons tot reflectie;
ook het begrip gaullisme zal men in dit
boek tegenkomen; voor de gedachtevorming
over wat democratie moet zijn, kunnen echt
gebeurde feiten een belangrijke bijdrage
leveren.
M. Chappin

ons moeilijk sympathiek zijn, maar wordt
door de levensbeschrijving die wij hier vinden zeker begrijpelijk. Schrijver besteedt
meer aandacht aan de politieke activiteit
van Chateaubriand dan aan zijn letterkundige. De invloeden die op hem werkten en
die hij uitgeoefend heeft, komen niet ter
sprake.
C. J. Boschheurne
Mr. Benno Stokvis

Advocaat in bezettingstijd
Polak en van Gennep, Amsterdam, 1968,
96 pp., ƒ7,50.

BIOGRAFIE

Friedrich Sieburg

Robespierre, Napoleon,
Chateaubriand
Deutsche Verlagsanstalt,
730 pp., DM. 19,80.

Stuttgart,

1967,

Drie afzonderlijke levensbeschrijvingen die
samen een geschiedenis geven van Frankrijk
van het begin van de revolutie tot 1848.
Het zijn geen wetenschappelijke biografieën,
hoewel de schrijver uitdrukkelijk zegt dat
alles wat hij schrijft behoorlijk gefundeerd
is in de bestaande bronnen. Deze bronnen
noemt hij echter niet. Buitendien geeft hij
voortdurend motiveringen van de gedragingen van zijn hoofdpersonen en de bijfiguren
zonder duidelijk te laten uitkomen dat dit
zijn interpretaties van de motiveringen zijn.
Hij voert zijn helden slechts zeer zelden
sprekend op, zodat men niet van geromantiseerde biografie kan spreken, maar des te
vaker denkend.
Hoewel hij geen algemeen motief voor deze
drie werken noemt, zou er toch een te vinden zijn. Hij beschouwt alle drie zijn helden
als uiterst zelfingenomen. Daaraan zal hij
zeker wat de laatste betreft, gelijk hebben.
Napoleon en Robespierre zullen hun twijfels
zeer goed gekend hebben. Het werk over
Chateaubriand is dan ook het overtuigendst. Helaas zijn de vergelijkingen met
Goethe niet ver uitgewerkt, hoewel dat beginnende bij het feit dat zij beiden in een
zeer verschillende positie Valmy meemaakten, wel mogelijk zou zijn geweest. Was dat
gedaan dan zou waarschijnlijk zijn gebleken
dat in de sociale verhoudingen in Frankrijk
Chateaubriand gedwongen was om veel
scherper partij te trekken dan Goethe door
de Duitse hoefde te doen. De keuze die
Chateaubriand deed voor de uiterste vorm
van reactie, die hij dan weer door compromis koste wat kost trachtte te redden, kan

Dat er onder de Nederlandse joden meer
slachtoffers zijn gevallen dan ergens anders
in West-Europa en zelfs meer dan in verschillende Oosteuropese staten komt voornamelijk omdat het de Duitsers is gelukt
de solidariteit onder de Nederlandse joden
te verstoren. Telkens werd aan een groep
weer een soort schijnveiligheid geboden
waardoor ze van het grote geheel werd afgesplitst. De meest vérgaande van deze acties was de zogenaamde Calmeyer-actie. De
heer Stokvis heeft hieraan meegewerkt.
Ook talrijke andere Nederlanders hebben
tijdens de oorlog adviezen moeten geven
aan joodse vrienden. We praten daar niet
meer over en als het kan proberen we het
te vergeten, omdat het aanvaarden van
stempels en andere uitzonderingsposities in
principe fout geweest is. De heer Stokvis
heeft geen spijt van zijn activiteiten. Integendeel. Toen in de eerste dagen van mei
de markt goed was voor oorlogsboeken
kwam hij met het verhaal van zijn heldendaden.
Dit boek gaat namelijk alleen over de heer
Stokvis. Maar er ontbreekt toch wel wat
aan. Wat deed hij tijdens de februari-staking? Was hij toen de enige Nederlandse
advocaat die solidair was met de Nederlandse arbeiders? Of had de schrijver, die
in 1945 toen het er naar uitzag dat de
communisten zouden winnen, haastig zich
daarbij aansloot, in 1941 nog niet zoveel op
met de arbeiders? Uit de neerbuigende toon
waarin hij in dit boek spreekt over eenvoudige mensen krijgt men niet de indruk dat
hij in staat is tot begrip voor de noden van
anderen dan leden van de advocaten-kaste.
Het komt er in feite op neer, dat Stokvis in
plaats van Nederlandse Duitse wetten ging
uitleggen, want wet is wet, zonder dat hij
zich een ogenblik afvroeg wat de bedoeling
van die wetten was. Die bedoeling was uitmoording en onderdrukking door middel
van ondermijning van de solidariteit.
C. J. Boschheurne
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Luud Stallaert

De

Carnavalspop

Desclée De Brouwer, Brugge, 1968, 196 pp.,
150 F..
In een niet nader genoemd land — de men
sen dragen er Spaanse namen — bereidt
een dorp zich voor op carnaval. Traditio
neel wordt er dan een levensgrote pop ge
maakt, die bij de inzet van het feest ver
brand wordt. De dorpsonderwijzer is met
deze belangrijke taak belast. Dadelijk blijkt
dat deze zonderlinge, in zichzelf gekeerde
man aan de rand van de waanzin leeft. In
zijn gespleten geest heeft zich de dwang
idee vastgezet dat hij van zijn vervreemding
en angsten maar verlost kan worden indien
in de carnavalspop een levend hart klopt,
dat zich vrijwillig voor hem opoffert. Jeanne, de onderwijzeres, heeft hij als zijn
slachtoffer in de volste 'betekenis uitgeko
zen. Als ze uiteindelijk weigert de rol te
spelen die hij haar met geweld heeft opge
drongen: levend te verbranden zoals Jeanne d'Arc die ze zal uitbeelden, is het reeds
te laat. Met een prop in de mond en totaal
omzwachteld komt ze op de brandstapel
terecht, die ze zelf nog met haar schoolkin
deren heeft helpen bouwen. De taal van De
carnavalspop is nuchter en gedepouilleerd.
Het is geen griezelroman, maar het aan
grijpend rapport van een ziekteproces, dat
geen katharsis kent noch een weg terug uit
de gespleten wereld van angst en misdadige
illusie.
J. Gerits

Alfred Kossmann

De Vrouwenhaters
Querido, Amsterdam, 1968, 141 pp..
Kossmann heeft zich in verschillende van
zijn werken bezig gehouden met min of
meer masochistische motieven. In 'De Ne
derlaag' gaat het om de vernedering die de
buitenlandse arbeider tijdens het nazi-re
giem in Duitsland onderging, in 'De Moord
op Arend Zwicht' om vernederende familie
omstandigheden. In verschillende interviews
heeft hij zich er al tegen verzet zelf maso
chist te zijn. Waarschijnlijk is het niet,
vooral omdat alleen een buitenstaander zich
in deze vorm van sexuele bevrediging in
kan leven zoals hij doet.

Het onderhavige boekje is echter hoogst
merkwaardig omdat, in elk geval in twee
van de drie verhalen, het schrijven van een
verhaal over het masochisme onderwerp is.
Het schrijven over de roman in een roman
is al sinds de romantiek vrij gebruikelijk,
maar het schrijven over een soort roman
zoals men zelf schrijft veel minder. Merk
waardigerwijze vindt de schrijver het zelfs
uitdrukkelijk noodzakelijk nog weer eens te
wijzen op het feit dat hij geen masochist is.
De ik-figuur in het verhaal wordt dus wel
zeer uitdrukkelijk een personalistische, om
de terminologie van Fens te gebruiken.
Daarbij wordt een zwakke poging gedaan
in het laatste en belangrijkste verhaal om
gebruik te maken van de technieken van de
nouveau roman in zoverre er sprake is van
verwisseling van de tijd waarin het verhaal
speelt en de persoon waarin het geschreven
is. Dit lukt echter niet verder dan een ver
andering en afwisseling van eerste en twee
de persoon, terwijl de derde-persoonsvorm
voor de hoofdfiguur niet gebruikt wordt.
De tweede persoon wordt gebruikt in een
monoloog die de hoofdfiguur wakkerwordende over zich zelf houdt.
Al met al krijgt men de indruk dat Koss
mann niet meer heeft willen doen dan te
beschrijven welke moeilijkheden een schrij
ver heeft indien hij het masochisme in zijn
romans wil gebruiken.
C. J. Boschheurne

Lieven Rens

De Hemel op Aarde
Colibrant, Deurle, 1968, 54 pp., 95 F.
Laios en Iokaste, koning en koningin van
Thebe, legden hun van de goden afge
smeekte kind Oedipoes met doorgesneden
hielpezen te vondeling om te ontsnappen
aan de spreuk van het Delphische orakel.
Het had voorspeld dat zij door de hand
van hun eigen kind zouden omkomen. Met
14 sonnetten op dit klassieke thema begint
de in het voorjaar 1968 gepubliceerde bun
del van de thans 43-jarige dichter Lieven
Rens. Met een haast platoonse blik peilt hij
naar de oerkiem van leven en woord, van
licht en poëzie in de ons omringende kos
mos. 'Ecce homo', het derde deel van de
bundel, is een — vergeefse? — poging om
het schoonheidsideaal van de klassieken
(Athene) en de Renaissancisten (Firenze)
„in deze eeuw van zielkunde en atomen,
verbeestings- en vernummeringsgevaar" te
doen voortleven in de statige rust van de
sonnetten, die in hun gebonden vorm de
spankracht van het leven moeten openba-
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ren. De dichter ervaart zichzelf echter:
„Naakt in 't egale gaan der uren
Sta ik en 't staan blijft ongenadig duren".
De poëzie van Lieven Rens is beheerst en
klassiek. Zij grijpt bewust terug naar de
bronnen van de Westerse cultuur, waar goden in mensengedaante onder de mensen
verschenen. Zoals toen 'de hemel op aarde'
kwam in mythen en sagen, zo verstrengelt
zich tot op heden het goddelijke met het
menselijke, ondanks erfzonde en dood, in
het woord van de dichter, die zoals Jonas
profeet, d.i. 'mond van God', wil zijn.
J. Gerits

P. Dr. Albuinus Leenhouwers

Albert Camus
Van In, Lier, 1967, 164 pp., 70 Fr..
Dit vlot en helder geschreven boek is een
goede inleiding tot de 'levensfilosofie' van
A. Camus. Na een korte algemene karakterisering van Camus worden zijn werken
chronologisch besproken; aldus krijgt men
een goed beeld van de ontwikkeling die
Camus heeft doorgemaakt. Inzonderheid
wordt L'Homme révolté uitvoerig besproken; jammer dat La Peste niet even diepgaand werd ontleed. Gelukkig werd dit
boek geen weerlegging van de filosoof Camus, doch veeleer een mee-denken met de
mens Camus. Het is een boek met kennis
van zaken en met sympathie geschreven.
F. Vandenbussche

Jos De Haes —• Hubert Van Herreweghen

Gedichten 1967
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kennen in hun gerijpt of zich pas ontplooiend dichterlijk talent. Wie aan het moderne levensgevoel, verwoord door hedendaagse dichters, wil participeren, vindt hier
beslist zijn gading. De bio- en bibliografische nota's achteraan kunnen de lezer op
weg zetten voor een grondiger kennismaking met het werk van de opgenomen auteurs.
J. Gerits

Belcampo

De Ideale Dahlia
Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1968, 124
pp., ƒ 7.90.
Gezellige, cynische, verhaaltjes. Bijna de
helft van de bundel wordt ingenomen door
het titelverhaal over het vrij bekende motief
van de man die geen zelfmoord durft te plegen en in handen valt van een commerciële
organisatie die alles voor hem regelt. Een
ander verhaal is in de geest van de kleine
apocriefen; wat gebeurde er bij de zondvloed met de vissen. Geestige parodieën op
wetenschappelijke literatuur en kunstkritiek
en een orthodox griezelverhaal over vampiers
voltooien de bundel.
Men vraagt zich af in hoeverre de bitterheid
van deze humor echt is of in hoeverre we
nier te maken hebben met de navolging van
buitenlandse voorbeelden.
C. J. Boschheurne

Herman J. Claeys
Het geluid

Suite in vier bewegingen

Davidsfonds-Leuven, 1968, 66 pp., 75 F.

(5de meridiaan), Manteau, Brussel / Den
Haag, 1968, 105 pp., 125 Fr.

Jos De Haes en Hubert Van Herreweghen
hebben poëzie gebundeld van gerenommeerde oudere dichters en creatieve jongeren uit
Noord- en Zuid-Nederland. Deze gedichten
werden voordien reeds gepubliceerd in
Nieuw Vlaams Tijdschrift, Dietsche Warande en Belfort, Maatstaf, Tirade, De Gids
en andere literaire tijdschriften. Zowel erkende dichters, van wie de poëzie in bloemlezingen en verzamelwerken reeds een klassiek aureool ontving: Van Duinkerken,
Snoek, A. R. Holst, R. Minne, Claus, Andreus (de opsomming is niet exhaustief) alsook jonge na de oorlog geboren dichters:
Patricia Lasoen, Mare Neckebrouck, Ruth
Smulders, Jos Van Hest e.a. kan men in
deze pretentieloze verzamelbundel leren

Het gecontroverseerde geluid dat veelal
rond S. wordt waargenomen, is hier tot
revelerende symboliek verinnigd. Het verhaal beschrijft hoe al wie luisteren kan, creatieve krachten losmaakt en gemeenschap
sticht. Tot de geïnstitutionaliseerde maatschappij daar weer haar greep tracht op te
leggen. Dan rest de hoofdpersoon, Geert,
niets anders dan afstand te scheppen tot
zijn ontdekking, de enige weg om trouw te
blijven aan het geluid dat hij hoort. Laten
we dit geluid rustig geloof noemen, maar
dan afziend van alle religieuze en kerkelijke
implicaties. In elk geval horen we hier de
vreugdevolle literaire muziek van iemand
die vlijtig schoonheid heeft opgetekend.
W. Vanhemelrijck
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Daniël Van Hecke

De mutant
Momentopnamen

FILM

(5de meridiaan), Manteau, Brussel / Den
Haag, 1967, 100 pp., 125 Fr..
De 5de meridiaanreeks van Manteau geeft
de jongste schrijversgeneratie haar kans.
'De mutant' (S. zelf geëngageerd in zijn
verhaal?) is de intellectueel die, bij alle versnelde evolutie van het maatschappelijk leven, toch geen zelfvervreemde robot wenst
te worden. Komt hij ook aan zijn literaire
trekken? Weliswaar aarzelend — kan het
ook anders bij een mutatie? — maar toch
met slagzekere taalvaardigheid en speelse
contouren. Zo krijgt het vrij sombere beeld
toch nog een rijzige gestalte en een vriendelijk gezicht.
W. Vanhemelrijck

H. Claus

De Vijanden
De Bezige Bij, Amsterdam, 152 pp., geïll..

Marcel Van Maele

De bedoelingen die Claus gehad mag hebben met deze 'ciné-roman' zoals hij het zelf
noemt, blijven mij onduidelijk. De mengeling tussen draaiboek (fiction) en een reportage over het draaien zelf (non-fiction)
kan tot revelerende facetten van het filmschrijven en filmmaken leiden, maar zoals
de film zelf blijft deze geschreven tegenhanger ervan hangen tussen de wens om vulgariserend (populariserend?) te zijn en de intellectuele onmacht om dat zonder meer te
zijn. Het is mij niet duidelijk wie zich voor
een dergelijke onderneming kan interesseren.

Scherpschutter sjeest
Roman

E. De Kuyper

(5de meridiaan), Manteau, Brussel / Den
Haag, 1968, 98 pp., 125 Fr.
Dr. J. M. Peters
Een reeks die zich aandient als experimenteel van karakter en appellerend aan de hedendaagse lezerssensibiliteit, kan daar met
S. een staaltje van leveren. Het hoofdpersonage is een door achtervolgingswaanzin geteisterd iemand, vruchteloos op zoek naar
bevrijding. Literair wordt dit zeker handig
uitgesponnen met de uit 'Kraamanijs' vertrouwde procédé's: psychologische associaties, surrealistische beelden en gezochte expressie. Of daarin het narratief element nog
tot zijn recht komt, blijft een open vraag.
Decadentie of innovatie? De onbevangen
lezer zal zijn oordeel voorlopig moeten opschorten.
W. Vanhemelrijck
Karei Jonckheere

De vogels hebben het gezien
Desclée de Brouwer, Brugge /
1968, 242 pp., 175 Fr.

Utrecht,

Jeugdherinneringen en mijmeringen van de
ambassadeur der Nederlandse letteren. Geschreven met die wondere mengeling van
diep gevoel en bovenarmse pittigheid die
niet verzaken wil aan het zoeken naar vormgeving, al heeft zij weet van het menselijk
tekort om alles helemaal te plaatsen. Het
resultaat is alleszins zeer lezenswaard.
W. Vanhemelrijck

Fotografie, Film, Televisie
Logica, magie en esthetiek van het
mechanische beeld
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1968, 216 pp., 240 Fr.
Ons taalgebied is niet zo rijk aan theoretische werken over het verschijnsel film. Een
eerste reden om dit werk toe te juichen. De
tweede — en belangrijkste uiteraard —
geldt de helderheid waarmee S. de moeilijke
beeldkarakteristieken van het medium — en
de aanverwante media foto en televisie —
uiteen weet te zetten. Een simpele formulering zoals de volgende b.v. onthult heel wat
over de specificiteit van de beeldmedia:
„(het beeld) geeft de kijker wel te denken,
maar dit is om zo te zeggen een 'wereldgebonden' denken dat niet door verbale gedachten te vervangen valt" (p. 127). Of
nog: „Als films dienen zij (de werken van
Bergman en Antonioni) niet om de filosofie
van hun maker aan derden kenbaar te maken, maar zij zijn de vorm van de denkbeelden van de maker" (p. 115). De didactische ervaring van S. (hij was hoofd van
de Amsterdamse filmacademie en is professor aan de Leuvense universiteit) zal veel
tot deze efficiënte betoogtrant hebben bijgebracht. Het boek valt — zoals gezegd —
op door zijn degelijkheid, wat meteen ook
alle persoonlijke uitweidingen uitsluit; men
zal er dus ook geen revelerende of verras-
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sende standpunten in moeten gaan zoeken.
Met uitzondering dan voor het laatste
hoofdstuk dat de verhoudingen toneel/beeld
uitwerkt.
E. De Kuyper

sterachtig en lijkt tenslotte erg veel op het
medium zelf. Misschien brengen de volgende delen wat meer duidelijkheid.
E. De Kuyper

David Thomson

Movie

Man

KUNST

Secker and Warburg, London, 1967, 234
pp., geïll..
De titel en de inleidende hoofdstukjes van
dit essay beloven meer dan wat er eigenlijk
in de volgende bladzijden op volgt: „movie
man is the unit in a society that has so assimilated the methods and effects of movie
film that they are determining his understanding of the present and his discovery
of the future" (p. 11). In de verschillende
hoofdstukken zal men tevergeefs een coherente gedachtenlijn zoeken, maar dat lijkt
mij niet zo'n tekort, daar de detailanalyses
getuigen van een briljante pertinentie. Ze
hebben in Groot-Brittannië nogal wat stof
doen opwaaien; begrijpelijk daar ze heel
wat meer gelijkenis, in trant en inhoud, vertonen met de Franse filmkritiek dan met de
Britse. Getuige hiervan is al de keuze van
de behandelde cineasten: Fritz Lang, Renoir, Hitchcock, Howard Hawks, Anthony
Mann, Otto Preminger. Dat lijkt wel een
keuze uit Les Cahiers du Cinémal Op z'n
best is S. in een analyse van La notte, waar
hij ten volle zijn analyse-methode — de
film als 'letterlijke verwijzing' — kan uitwerken in veelzeggende formuleringen als
deze: „The wall in Milan can be hard,
sneer and impenetrable, or it can be glass,
transparent but reflecting. The walls are
spatial units just as affairs, marriages and
meetings are emotional links" (p. 67). Een
beloftevol debuut.
E. De Kuyper
Otto Gmelin

Philosophie des Fernsehens (I)
Otto Gmelin, Pfullingen, 1967, 270 pp.,
geïl..
Dit super-luxueus essay, waarop nog drie
delen volgen, biedt een dicht op elkaar gedrukte verzameling van gemeenplaatsen,
briljante uiteenzettingen, ellenlange uitweidingen over de nutteloosheid van de Duitse
Demoskopie-instellingen (op zichzelf erg
boeiend), onleesbaar proza, bruikbare referenties, interessante informatie over een
hele reeks Duitse televisiepersoonlijkheden,
en zelfs de volledige scripten van bepaalde
televisie-uitzendingen. Het geheel is mon-

Horst Keiler

Henri de

Toulouse-Lautrec

Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1968,
110 pp., 17 klpl., 24 pl., 26 tek., geb. DM.
29,50.
Het leven van Toulouse-Lautrec vertoont
in alle opzichten zoveel zonderlings dat de
biograaf er zijn handen mee vol heeft. De
betekenis van het werk raakt daardoor vaak
op de achtergrond. Horst Keiler wil met
zijn monografie deze vertekening corrigeren.
De biografische gegevens gebruikt hij
slechts in zoverre ze hem helpen om het
werk zelf beter te begrijpen of minstens beter te verklaren. Zijn volle aandacht gaat
naar de 'stijl', de eigen manier waarop Lautrec het leven van mens en dier — hij heeft
slechts dit leven geschilderd — vastgelegd
en daardoor een betekenis heeft gegeven.
Het essay van Keiler past dan ook helemaal in DuMonts Neue Kunst-Reihe (waaruit we de Blumen-Brueghel reeds hebben
besproken, Streven, aug.-sept. 1968), die als
eerste opzet heeft schilderijen te laten zien.
In dit boek wordt bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van de reprodukties.
Door aangepaste technieken heeft de uitgever geprobeerd uit elke afbeelding telkens
het maximum te halen. Belangrijk ook voor
de stijlkennis zijn de reprodukties van verschillende stadia van eenzelfde thema. De
keuze van de afbeeldingen is uitstekend.
Men vindt er niet de volledige Lautrec,
maar men krijgt een volledig beeld van
diens kunst.
G. Bekaert

H. H. Arnason / P. E. Guerrero
Calder
Studio Vista, London, 1967, 192 pp., rijk
geïll., 5 gns
Over Alexander Calder, een van de aantrekkelijkste figuren van de hedendaagse
sculptuur, wordt betrekkelijk weinig gepubliceerd, en men begrijpt waarom. Zijn fi-
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guur, zijn werk, zijn wereld zijn niet in
woorden, noch in afbeeldingen weer te geven. Zoals de figuur, moet men ook het
werk beleven, meemaken in de beweging, in
de ontwikkeling van ruimte en tijd. Zijn humor bijvoorbeeld ligt niet in een uitgesproken pointe, maar in een bijna onmerkbaar
gebaar, een blik, een houding. De auteurs
van deze eerste grote monografie, de kunstcriticus H. H. Arnason en de fotograaf P.
E. Guerrero, hebben geprobeerd door een
levendige, maar toch bescheiden, presentatie, de figuur van Calder zoveel mogelijk
tot haar recht te laten komen. Slechts een
deel van het oeuvre, de sculptuur, wordt
behandeld en dit wordt in een min of meer
chronologische volgorde voorgesteld vanaf
de draadfiguren van het Parijse circus uit
de jaren twintig tot de mobiles en stabiles
van de laatste jaren. De tekst — hij wordt
'critical biography' genoemd — is informatief gehouden. Hij wordt aangevuld door
een 'chronology', waarin jaar na jaar de
voornaamste gebeurtenissen uit het leven
van Calder zijn opgetekend. Naast het literaire essay is er het fotografische. Het
neemt de meeste plaats in. Hoewel beide
essays niet als commentaren bij elkaar gedacht zijn, spelen ze toch bijzonder goed op
elkaar in. De foto's brengen niet alleen uitstekende interpretaties van de beelden,
maar geven ook een idee van het milieu dat
Calder zich te Roxbury (USA) en te Saché
(Frankrijk) heeft gecreëerd.
G. Bekaert
Karl Gutbrod

„Lieber Freund ..
Künstler schreiben an
Will Grohmann
Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1968,
223 pp., geïll., DM. 14,80.
Zijn tachtigste verjaardag heeft Will Grohmann, een van de beste kenners van de
hedendaagse plastische kunsten, niet lang
mogen overleven. Het huldeboek dat hem
bij die gelegenheid aangeboden werd, is een
'in memoriam' geworden. Het bestaat uit
een indrukwekkend aantal brieven van kunstenaars, hem geschreven in de loop van
een halve eeuw. Het was een vergissing van
de uitgever te menen hierdoor de persoonlijkheid van de gehuldigde beter te laten
kennen. Alleen zijn bescheidenheid en zijn
aandacht voor de anderen komen nog meer
dan vroeger tot uiting. Behalve in de hommages van H. Read, J. Cassou, O. BihaljiMerin, Sandberg, G. Marchiori, M. Bill,
leren we vooral de briefschrijvers zelf ken-

nen. Onder hen in de eerste plaats Kandinsky en Klee, de twee beste vrienden van
Grohmann, maar ook Baumeister, Kirchner, Gropius, Naum Gabo, H. Arp, K.
Schwitters, H. Moore, Miro, Bissier en tientallen anderen. Een boeiende documentatie.
G. Bekaert

Stadtebauliche

Grundlagen

Stuttgart

Karl Kramer Verlag, Stuttgart, 1968, 133
pp., 24 kaarten, DM. 25.
Als er een wetenschappelijk gebied is waar
we nog volop in de improvisatie zitten, dan
is het wel dat van de stedebouw. Daarom
zijn alle ervaringen op dit domein kostbaar.
Met de uitgave van Stadtebauliche Grundlagen Stuttgart, Beispiele der Anwendung
von Daten jür die Zwecke der Stadtentwicklung und Bauleitplanung wil Stuttgart
niets demonstreren, alleen maar zijn ervaringen meedelen, opdat de stad zelf en anderen er hun voordeel mee zouden kunnen
doen. De inventaris van het stedebouwkundig onderzoek naar de bevolkingsdichtheid, mobiliteit, aard van huisvesting, bevolkingssamenstelling, werkgelegenheid, ontspanning, betrekking tussen woongelegenheid en werk, woning en school, enz. is op
een voorbeeldige wijze opgemaakt en gepresenteerd, vooral in de talrijke plattegronden. Niet in de eerste plaats wat het
resultaat betreft, maar vooral methodologisch is deze studie van groot belang.
G. Bekaert

50 Jahre Bauhaus
Württembergischen Kunstverein, Stuttgart,
1968, 370 pp., rijk geïll..
Giïlian Naylor

The Bauhaus
Studio Vista/Dutton Pictureback, London,
1968, 160 pp., rijk geïll..
Men had verwacht dat, naar aanleiding van
de tentoonstelling 50 Jahre Bauhaus, die
deze zomer in Stuttgart werd gehouden en
in het najaar te Amsterdam te zien zal zijn,
een wetenschappelijke inspanning zou gedaan worden om de historische betekenis
van het Bauhaus voor het leefmileu van de
twintigste eeuw zuiverder te omschrijven.
Dat is niet gebeurd. De tentoonstelling deed
niets anders dan het bekende en overbekende werk nog eens bij elkaar zetten. Omwille
van zijn rijke documentaire waarde is de
catalogus in feite belangrijker dan de tentoonstelling zelf. Nieuwe documenten of
standpunten vindt men er niet, maar de be-
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kende documenten worden hier gemakkelijk
(en aan een voordelige prijs) toegankelijk
gemaakt. Een oorspronkelijke kijk op het
fenomeen brengt ook Gillian Naylor niet,
maar haar boek heeft de verdienste het
eerste, samenhangende verhaal over de
voorgeschiedenis en de geschiedenis van het
Bauhaus aan te bieden. Als inleiding is het
boek van Naylor het beste wat er op het
ogenblik bestaat. De documentatie is min
der uitgebreid dan die van de catalogus,
maar goed samengesteld.
G. Bekaert
Jürgen Joedicke / Christian Plath

Die

Weissenhofsiedlung

Karl Kramer Verlag, Stuttgart, 1968, 60
pp., 15 afb., 183 tek., DM. 9,80.
In de geschiedenis van de moderne architec
tuur heeft Stuttgart betekenis gekregen
door de Weissenhofsiedlung, die in 1927
door de Deutsche Werkbund in samenwer
king met de stad werd ontworpen en uitge
werkt door enkele van de grootste architec
ten van het ogenblik: Le Corbusier, Mies
van der Rohe, Gropius, Oud, Scharoun,
Mart Stam, Max en Bruno Taut, Behrens,
Bourgeois, Hilberseimer, . . . . Bij gelegen
heid van de Bauhaus-tentoonstelling te
Stuttgart, waarin ook de Weissenhofsied
lung was betrokken, werd door de stad een
plaquette uitgegeven, waarin alle beschik
bare historische informatie werd verzameld.
Men kan de auteurs voldoende vertrouwen
schenken om te geloven dat de opzoekingen
ernstig zijn gebeurd. Het stemt echter wel
tot nadenken dat we in onze wetenschappe
lijke tijd, na veertig jaar, niet meer over
voldoende informatie beschikken om een
nauwkeurige historische samenhang van de
feiten te schetsen.
G. Bekaert

VARIA

Dr. P. Valkenburgh

Inleiding tot de politicologie
Problemen van maatschappij en
macht
Agon Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1968,
204 pp.
Valkenburgh's Inleiding in de politicologie is
waarschijnlijk het beste boekje op dit gebied
dat in het Nederlandse taalgebied is versche

nen. De informatiedichtheid is groot; dat
moet ook wel, voor wie binnen 200 kleine
pagina's een zo veelomvattend gebied enigs
zins systematisch wil overzien, en zich niet
ontziet de meest relevante studies op dat ge
bied in zijn overzicht te betrekken. Ik denk
dat het in eerste instantie een boekje zou
kunnen zijn voor vakidioten; maar de vak
idioten op dit gebied hebben geen vak meer
en dat blijkt met name wanneer je het boek
je van Valkenburgh leest. „Politieke weten
schap . . . . is de wetenschap van de ver
schijnselen die op de een of andere wijze
met macht hebben te maken, terwijl politieke
sociologie dat deel van de sociologie is dat
machtsverschijnselen in verband brengt met
sociaal-structurele feiten" aldus Valkenburgh
zelf op p. 25, waar hij een poging doet het
vak van andere vakken af te grenzen. Dat
de wetenschap der politiek daarmee tegelijk
als niet-afgrensbaar wordt gedefinieerd, is in
zekere zin de paradox: de inhoud van het
boek spreekt de definitie naar mijn idee
tegen. Welke verschijnselen kunnen niét in
de een of andere relatie tot macht worden
gebracht? Ik denk wel eens dat de psycho
loog die onlangs in Amsterdam promoveerde
op (o.a.) de stelling „er zijn geen psycholo
gen meer" de zaak nog wat te beperkt heeft
gezien. Zijn er nog sociologen, sociaalpsy
chologen, politicologen? Er zijn 'behavioral
scientists', en ieder ervan heeft in bepaalde
onderzoekrichtingen enige ervaring opge
daan; alle onderzoeken liggen op het gebied
van het menselijk gedrag.
Valkenburgh's belangrijkste verdienste met
dit boekje is naar mijn smaak dat van ieder
een die niet op de hoogte is van wat (a)
politicologie is en (b) wetenschap bedrijven
op politiek gebied betekent, nu geen excuus
voor zijn onwetendheid meer kan worden
geaccepteerd. Maar al te vaak wordt een
politicoloog met een politicus verward, niet
zelden met het onzinnige gevolg dat een
politicus benoemd wordt op een hoogleraarsof een lectorszetel in de politieke weten
schap. (Dr. Hoogerwerff, politicoloog aan
de VU, mocht aanvankelijk geen lector wor
den omdat hij lid van de PvdA was. Geluk
kig is hij het wel geworden). Misschien is
het een boekje dat in eerste instantie aan te
bevelen is aan curatoria van universiteiten
in Nederland waar nog maar nauwelijks iets
aan politicologie wordt gedaan: ze kunnen
zich diepgaand oriënteren over wat het vak
inhoudt, voordat ze weer een vooraanstaand
parlementariër, journalist of oud-minister
benoemen op een plaats die het centrum
zou moeten zijn van wetenschappelijk on
derzoek.
H. W. Tromp

224
Maurice Lelong

Niet naar buiten leunen
Per transsiberische spoorweg naar het
nieuwe China
Desclée de Brouwer, Brugge, 1967, 269 pp.,
130 Fr.
Maurice Lelong, dominikaan, is een beken
de wereldreiziger, auteur van een veertigtal
reisverhalen. Na het herstel van de diplo
matieke betrekkingen tussen Frankrijk en
continentaal China, maar vóór het uitbre
ken van de culturele revolutie, ondernam
hij met enkele Franse toeristen een 'reisje'
van 28.000 km door Rusland, Mongolië en
communistisch China. Levendig en warmmenselijk geeft Schr. ons een reeks typi
sche momentopnamen ten beste. Objectief
vertelt hij evenzeer zijn verheugende indruk
ken als zijn soms teleurstellende ervaringen,
zonder conclusies te trekken die verder zou
den reiken dan een dergelijke kennismaking
met vreemde landen en volkeren toelaat.
René Beeckmans

Boekbespreking
burgerlijke moraal, de opstand tegen de
burgerlijke wereld (revolte, vlucht en emi
gratie, misdaad als afweermotief, terugtrek
ken in nar-motief, de outsider met de vele
conflictsituaties). In principe heeft S. alle
auteurs als een collectief behandeld zodat
globaal geen enkel auteur in zijn individuele
volledigheid t.o.v. het centrale probleem
wordt afgewerkt; het belang van deze stu
die ligt dan eenzijdig op de mentale over
eenkomst tussen alle vertegenwoordigers
van het expressionisme (waarin ieder af
zonderlijk zijn eigen dimensies van verzet
en obsessie bewaren kan) zodat voor dit
aspect voor het allereerst de aandacht valt
op de constante in de karakteristieken, met
herhaaldelijk ook nauwkeurige analyse van
de onderlinge verschillen. Het komt mij
voor dat dit werk zal gaan behoren tot de
basisliteratuur over het expressionistische
drama.
C. Tindemans
Hans von Dettelbach

Von Socrates bis Sartre
Peter Uwe Hohendahl

Das Bild der bürgerlichen Welt im
expressionistischen Drama
Carl Winter, Heidelberg, 1967, 303 pp.,
DM. 46.
Gebaseerd op de sociologische opvattingen
van T. Adorno, tracht dit baanbrekende
werk op grond van een minutieuze thema
analyse door te dringen tot de precieze ver
houding van de expressionistische auteur
tot de maatschappij, als getekend door een
burgerlijke suprematie. Die maatschappij
impliceert niet in eerste instantie de sociaalpolitieke machtsverhoudingen, wel de ethi
sche fundering die het gedrag van de bur
germens bepaalt en die dan in een pragma
tische orde verantwoordelijk is voor een
maatschappijbeeld. Alleen reeds methodolo
gisch begaat S. onbegane paden, zich veiüg
maar niet onpolemisch zowel stuttend op
als afzettend tegen Lukacs en E. Bloch, en
zijn werkschets van de burgerlijke ideologie
en realiteit is in vele opzichten verrassend
en nieuw; ze beperkt zich niet tot een chro
nologisch attest maar analyseert en synthe
tiseert, om zo aan een aantal premissen te
raken waarop de expressionistische reactie
dan telkens zijn corpus en demonstratie
gaan uitmaken. Dat leidt tot 4 hoofdcate
gorieën: het beeld van de burgerlijke maat
schappij in het expressionistische drama (so
ciale structuur, individu en massa, de lei
dersfiguur, de gemeenschapsidee, het reali
teitsgehalte) met alle schakeringen van de

Styria, Graz/Wien/Köln, 1968, 296 pp.,
DM. 24.50.
Dit is geen filosofiegeschiedenis zoals de
titel zou doen vermoeden. Het gaat hier om
een serie essays over een aantal belangrijke
figuren uit de cultuurgeschiedenis, in hoofd
zaak schrijvers. Dettelbach geeft van hun
werk vaak zeer originele analyses. Om deze
juist te waarderen moet men wel enigszins
thuis zijn in het werk van de behandelde
schrijvers.
C. J. Boschheurne

Ewiger Glanz der Kunst
Buchheim, Feldafing, 1968, DM. 3,80.
Deze kalender op briefkaartformaat brengt
zeer uiteenlopende reprodukties bij elkaar:
Watteau en Fra Angelico, een onbekende
Ikonenschilder en de Goya, Frans Hals en
Hugo van der Goes bijvoorbeeld. Zeer fris
en elegant uitgevoerd.
R. S.

Buchheim Kunstkalender
Buchheim, Feldafing, 1968, DM. 9,80.
Voor het nieuwe jaar geeft Buchheim re
produkties van Rousseau, Degas, Manet,
Van Gogh, Corinth, Beauchant, Kokoschka, Kaus, Munter, Gauguin en Lothar Günter Buchheim. Voor wie in deze periode
belang stelt, een prettige kalender.
R. S.

DR. CAROLINA DE MAEGD-SOËP

De vrouw in het werk en
het leven van
A. P. Tsjechov
De belangrijke plaats die A. P. Tsjechov (1860 - 1904) aan de vrouw
in heel zijn oeuvre geeft en ook het feit, dat er over haar betekenis
nog geen enkel werk is verschenen, heeft de schrijfster ertoe gebracht het portret van de Russische fin-de-siècle-vrouw nader te
omschrijven. Dank zij een grondige studie van de Tsjechov-archieven te Moskou en mede door een persoonlijk contact met verwanten
en kennissen van Tsjechovs familie, was het voor de auteur mogelijk
op onuitgegeven bronnen beroep te doen, waardoor uiteraard een
fris en oorspronkelijk beeld van de Tsjechoviaanse vrouw op het
doek werd gebracht.
Voor een helder begrip van Tsjechovs relatie tot de vrouw behoort
hij echter vooral als mens en als schrijver, in het raam van zijn tijd,
getekend te worden. Pas dan kan de lezer zowel de literaire als de
sociologische analyse die van de vrouwelijke personages uit het
jeugdwerk en het rijpere oeuvre gegeven wordt, ten volle naar
waarde schatten. Mede door een zeldzame verzameling van onuitgegeven brieven wordt dan uiteindelijk de aanzienlijke rol, die de
vrouw in het leven van Tsjechov heeft gespeeld, belicht.
Carolina
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Adolfs, Robert, en Dr. J. Sperna Weiland, De toekomst
van christendom
en cultuur. —
Het Wereldvenster, Baarn, 1968, 171 pp., ƒ 9,50.
Amersfoort, Drs. J. M. M. van, Surinamers in de lage landen. — Staatsuitgeverij, Den
Haag 1968, 62 pp., i 3,40.
Ayer, A. J., The origins of pragmatism. — Macmillan, London, 1968, 347 pp., 70/-.
Begeer, Dr. W., Numeriek rendement. — Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968, 256 pp.,
XII tabellen, ƒ 22,50.
Bennett, Jeremy, British Broadcasting and the Danish Resistance Movement 1940 -1945. —
Cambridge University Press, London, 1966, 266 pp., 50/-.
Bierhoff, Hans Werner, Bist du schon mausetot. — Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1968, 228
pp., D M . 10.
Blad, Piet van't, Duivendagboek.
— Oranjeuitgaven, Wilrijk, 1967, 118 pp., 100 Fr..
Blei, Franz, Schriften
im Auswahl.
— Biederstein, München, 1968, VIII/692 pp.,
D M . 14,80.
Buchheim Kalender, Ewiger Glanz der Kunst. — Buchheim, Feldafing, 1968, D M . 3,80.
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— Buchheim, Feldafing, 1968, D M . 9,80.
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22,80.
Farrer, A. M., e.a., Infallibility in the Church. — Darton, Longman & Todd, London, 1968,
80 pp., 9 / 6 .
Film 1968. — Friedrich Verlag, Velber, 1968, 132 pp., D M . 9,80.
Fischer, Ernst, Auf den Spuren der Wirklichkeit. — Rohwohlt, Reinbek, 1968, 260 pp., D M .
10,80.
Fortmann, Han, Hindoes en Boeddhisten. — Ambo, Utrecht, 1968, 206 pp., ƒ 9,50.
Frese, Dr. H. H., Vormingswerk
en wetenschap. — Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1968,
27 pp., ƒ 2,90.
Frisch, Bruno, herausg., Entwicklungslander.
— Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1968, 460
pp., D M . 22,80.
Girardi, Giulio, Marxismus und Christentum. — Herder, Wien, 1968, 358 pp., D M . 19,80.
Halbfas, Hubertus, Jeugd en kerk. — Patmos, Antwerpen, 1968, 471 pp., 420 Fr..
Hancock, W. K., Smuts, 2. The fields of force. 1919 -1950. — Cambridge University Press,
London, 1968, 590 pp., 70/-.
Hermans, Dr. Hans, De strijd om het Witte Huis. — Leopold, Den Haag, 1968, 255 pp..
Hummelen, Dr. W. M. H , Repertorium
van het rederijkersdrama
1500-ca.
1620. — 1968,
414 p p , ƒ 45,—.
Iggulden, John, De donkere vreemdeling. — Nelissen, Bilthoven, 1967, 272 p p , ƒ 13,90.
Jageneau, Lambert L. M , Pest over Vlaanderen. — Manteau, Brussel, 1968, 33 p p , geïll,
225 Fr..
Kagi, Werner, e . a , Jesuiten, Protestanten, Demokratie. — E . V . Z , Zürich, (imp. Callenbach,
Nijkerk), 1968, 119 p p , ƒ 8 , 6 0 .
Koegler, Horst, Ballett 1968. — Friedrich Verlag, Velber, 1968, 120 pp..
Lemaire, Ton, De tederheid. — Ambo, Utrecht, 1968, 109 p p , ƒ 7 , 9 0 .
Locht, Pierre de, La morale conjugale en recherche. — Casterman, Tournai, 1968, 146 pp..
Mader, Johann, Fichte Feuerbach Marx. — Herder, Wien, 1968 206 p p , D M . 15,80.
Massiczek, Albert, Der menschliche Mensch. — Europa Verlag, Frankfurt, 1968, 654 p p ,
D M . 50,—.
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Onze zorg voor de zieke medemens
in een technische wereld, p. 229
De auteur gaat na, dat de sterk tot ontwikkeling gekomen geneeskunde niet
slechts tot taak heeft de ziekte te behandelen en zo mogelijk te genezen, maar
de zieke mens bij te staan. Hij signaleert het gevaar dat de mens in zijn ziekte
geobjectiveerd wordt en niet als subject wordt gerespecteerd, buiten de schuld
van de betrokkenen. Hij doet concrete voorstellen om de zorg voor de zieke
mens te verbeteren.

Gezagscrisis in de kerk, p. 241
Humanae Vitae en de reacties die erop gevolgd zijn, hebben eens te meer de
allang aanwezige gezagscrisis in de kerk blootgelegd. De oorzaken van die crisis
liggen echter dieper. Gezag dat niet meer functioneert, is geen gezag meer. Hoe
kan het gezag in de kerk weer gaan functioneren? Het artikel wil geen theologie
van het kerkelijk gezag ontwikkelen: dat kan later gebeuren; het geeft slechts
enkele sociologische beschouwingen.

Is een joods-christelijk gesprek mogelijk?,

p.250

In dit eerste van een paar artikelen over de verhouding van joden en christenen
bespreekt schrijfster enkele van de voornaamste joodse denkers en laat aan de
hand van hun ideeën zien, dat een joods-christelijk gesprek van de ene kant niet
zo eenvoudig is, anderzijds in de ontwikkeling der gedachten reeds lang gaande.

Gesprek met Graham Sutherland, p. 256
De Engelse schilder Graham Sutherland heeft over zichzelf eens geschreven:
„Indien ik voel dat ik de dingen die ik zie, in vreemde beelden moet weergeven,
dan is het omdat dat mij een plotselinge verrassing geeft, een nieuwe waarde
ring van de dingen, alsof ik ze nooit eerder had gezien. Het gaat er maar om,
het ongekende innerlijk der dingen tot uiting te brengen, maar daarnaast mogen
zij de grondvorm van hun soort niet verliezen. Er bestaat een dualisme: de
dingen kunnen tegelijk zichzelf zijn én iets anders. Ze zijn een beeldspraak in
vormen".

Tibet onder chinees bewind, p. 262
De auteur van dit artikel is een jonge Tibetaan die al enkele jaren in België
verblijft. Wat nu al achttien jaar geleden in zijn land gebeurd is, heeft toenter
tijd wel even de aandacht van de wereldopinie beziggehouden, maar van de
ontwikkelingen die daarna gekomen zijn, weten wij heel weinig. Een volk met
een eeuwenoude, waardevolle cultuur vecht hier een hopeloze strijd voor zijn
identiteit.

De situatie van de kerk in Cuba, p. 272
Toen eind vorig jaar Fidel Castro op de nuntiatuur in Havana een receptie
bijwoonde ter ere van de die dag tot bisschop gewijde zaakgelastigde van de
H. Stoel, Mgr. Zacchi, was dat een gebaar zonder weerga voor een communis
tisch regeringsleider. Men ging zich afvragen wat deze hoffelijkheid betekende
voor de verhouding tussen kerk en staat in Cuba. Worden die verhoudingen
weer normaal? En hoe?

Humanisme, p. 278
Naar aanleiding van een pasverschenen boek schetst de auteur enige kenmerken
van het klassieke humanisme. Tegenover deze gesteld zou men voor het mo
derne humanisme een andere benaming wensen.

Nederland op Expo '70, p. 284
Dit voorjaar werd mr. J. M. L. Th. Cals benoemd tot commissaris-generaal
van de stichting voor de Nederlandse inzending naar de wereldtentoonstelling
van 1970 in de Japanse stad Osaka. Mr. Cals heeft oriënterende bezoeken
gebracht aan Canada en Japan en staat nu voor de zware taak in uiterst korte
tijd een verantwoord paviljoen uit de grond te stampen.

De architechnocraat, p. 289
Een nieuwe figuur doet haar intrede in de wereld van architectuur en urbanis
me: de architechnocraat. Hij dient zich aan als een geslaagde synthese tussen
de architect uit het verleden en de moderne technocraat. Waaraan is hij te
herkennen? Welke mythen roept hij in het leven? En hoe genezen wij daarvan?

Don Carlos (1545-1568),

p.294

Ons oordeel over het Spaans-Habsburgse huis is vaak bepaald door de rol die
het speelde in onze vaderlandse geschiedenis. Dit artikel legt de nadruk op de
lotgevallen van don Carlos als exponent van een eeuwenlange inteelt. In hem
treedt de innerlijke zwakte der Habsburgers op navrante wijze naar buiten.

Gemeenschapsrecht op informatie, p. 300
Naar aanleiding van een TV-reportage door Maurice De Wilde over de elek
triciteit in België heeft de Gentse senator Van den Daele de BRT een proces
aangedaan. Het interview dat hij toegestaan had, weigerde hij in de reportage
te laten uitzenden. Hij was van oordeel dat zijn tekst, die hij als persoonlijk
eigendom beschouwde, zodanig ingekort en verminkt was, dat zijn opvattingen
in een vals daglicht kwamen te staan. Begin oktober vonniste de rechtbank in
het voordeel van dhr. Van den Daele. De BRT tekende beroep aan. Ter docu
mentatie een tekst opgesteld door de Bond van Radio- en TV-journalisten.

Editoriaal

Een eerste conclusie die uit de jongste presidentsverkiezingen in Amerika te
trekken is, betreft de werking van het kiesstelsel en het partijensysteem. Ten
gevolge van de maatschappelijke ontwikkeling werken deze oude mechanismen
namelijk heel gebrekkig. Het volstond dat een derde partij (Wallace) een be
hoorlijk percent van de stemmen aantrok, om het gevaar te doen ontstaan dat
geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid op zijn naam zou verenigen.
De enige uitweg was dan geweest: een aanduiding door de Kamer van Afge
vaardigden of eventueel de Senaat. Dan zou vermoedelijk Humphrey uit de
bus gekomen zijn, de kandidaat die we nu de verslagene noemen. Zijn autoriteit
zou geen basis hebben gehad. In een federale staat zoals de USA is dit erger
dan in landen van het Europese type: de president met zijn sterke uitvoerende
macht is een onmisbare schakel in het gehele raderwerk. Hij vormt het enige
werkdadige tegenwicht tegen het overigens federatief gespreide gezag. Zonder
een sterke presidentiële autoriteit vormen de USA slechts een romp-staat.
In het verleden was het maatschappelijk leven in de USA nog simpel genoeg
om opgevangen te worden in een tweepartijenstelsel. Dat waren dan weliswaar
twee partijen zonder veel geestelijke homogeniteit. Wie in Europa het twee
partijenstelsel voorstaat op grond van duidelijk te onderscheiden maatschappij
opvattingen, kan zich niet beroepen op de USA, want het onderscheid tussen de
Democraten en de Republikeinen is nooit op dat vlak te zoeken geweest. In
wereldbeschouwelijke en politieke problemen gedroeg het Amerikaanse volk
zich zo pragmatisch, dat in beide partijen allerlei wereldbeschouwelijke en
maatschappelijke tegenstrijdigheden naast elkaar konden bestaan in een onvoor
stelbaar losse partijstructuur. Tussen de verkiezingen viel het partij leven toch
weer uit elkaar in zoveel fragmenten als de USA staten telt.
Nu de USA echter in toenemende mate belast wordt door de grote ideologische
en politieke tegenstellingen van deze eeuw, wordt dit pragmatisme moeilijker
vol te houden. We hebben wel de indruk dat de publieke opinie in de USA
door de oorlog in Vietnam — o m slechts één voorbeeld te noemen — minder
ontwricht wordt dan wij soms denken, maar een Staat die vanwege zijn macht
bij elk conflict van enig belang, waar ook ter wereld, wordt betrokken, wordt
onvermijdelijk geconfronteerd met ook andere dan Amerikaanse waarden en
belangen.
Hier ligt ons inziens de oorsprong van het succes van Wallace en van de bar
sten die zich in het tweepartijenstelsel voordoen. Men mag niet uit het oog ver
liezen dat, op één uitzondering na, in alle Zuidelijke staten een meerderheid
zich voor Wallace heeft uitgesproken. Dat betekent bijvoorbeeld dat de door
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die staten afgevaardigde Democraten zich in Washington niet kunnen gedragen
zoals de centrale partijleiding dat wenst. Ze zullen in de eerste plaats rekening
moeten houden met de oriëntering van hun kiezers. Het is daarom een ijdel
rekenkundig spelletje, het aantal afgevaardigden van de Democratische partij te
vergelijken met dat van de Republikeinse partij en te concluderen: een Republi
keins president moet nu regeren met een Democratische meerderheid. Er is geen
democratische meerderheid. Onder het mom van een tweepartijenstelsel func
tioneert te Washington een parlement dat in zijn besluitvorming minstens zo
ingewikkeld is als wanneer er vier of vijf partijen waren.
Dat zal onvermijdelijk remmend werken o.m. op de wetgevende arbeid betref
fende de rassenkwestie en andere sociale kwesties. Niet omdat Nixon of de
Republikeinse partij „tegen de zwarten zijn". Was de stand van zaken zo sim
plistisch, dat zou nog minder erg zijn. Maar de werkelijkheid is minstens zo
complex als in de oude Europese staten.
Tenslotte sleept Washington een historische last mee die zeker zo zwaar is als
om het even welke politieke traditie in de oude wereld. „Les morts qui parient"
was in de vorige eeuw een slagwoord in Frankrijk: in de republiek werden de
tegenstellingen van voor de Revolutie verder meegedragen. Zo draagt de USA
de Secessie-oorlog mee. De Wallace-kiezers herinneren er ons aan dat de breuk
lijnen in de Amerikaanse gemeenschap nog ongeveer op dezelfde wijze verlopen
als een eeuw geleden. Het rassenvraagstuk wordt misschien in toenemende mate
het noodlot van de USA.
Wat het Amerikaanse diplomatieke en militaire beleid betreft, is de uitslag van
de verkiezingen waarschijnlijk minder belangrijk. De grote opties in de wereld
politiek worden de protagonisten opgedrongen met de onvermijdelijkheid van
een Griekse tragedie. Waar zoveel macht geconcentreerd is als in Washington,
is de raison d'état sterker dan om het even welke partij, hobby of persoonlijke
voorkeur. De enige speelruimte ligt nog daar waar de interpretatie van het
argument van de machtspolitiek begint. Niets wijst erop dat Nixon hierin
gevaarlijker is dan zijn voorganger.
De manier waarop de politieke leiding in een staat tot stand komt, is een uit
vloeisel van heel de maatschappelijke structuur en van de materiële en geeste
lijke waarden die er de grondslag en de suprastructuur van vormen. In de USA
komt de politieke leiding meer dan eens tot stand door middel van vulgaire
reclame en een meedogenloze machtsstrijd. Ook in landen met een andere
maatschappelijke achtergrond is de strijd om de macht vaak hard en ongenadig.
Politieke moorden zijn eeuwenlang in de Europese geschiedenis schering en
inslag geweest, en ook de geestelijke macht werd vaak verdeeld in functie van
bruut geweld. Als in Europa die strijd nu verstild is, dan misschien alleen om
dat er nu minder macht te veroveren valt. In dat perspectief kan de bewinds
periode van Nixon misschien stabieler zijn dan in de voorbije jaren toen de
Kennedy's zo nadrukkelijk naar omhoog streefden, dat reacties vrijwel onver
mijdelijk waren.
Namens de redactie,
Hektor de Bruyne

Onze zorg voor de zieke medemens
in een technische wereld *
A. Thiadens S J .

Bij de Tweede Kamer is thans een ontwerp 'Wet Ziekenhuisbouw' ingediend.
In dit wetsontwerp worden richtlijnen gegeven ter bevordering van een doel
matige voorziening in de behoefte aan ziekenhuizen en andere inrichtingen voor
gezondheidszorg. Een stramien van onderling rationeel op elkaar afgestemde
voorzieningen op het gebied van de volksgezondheid voor een bevolkingsdeel
van een zekere omvang, waarborgt een zo goed mogelijk functioneren van de
dienstverlenende instanties. Vooral in een tijd waarin kwalitatieve en kwantita
tieve wijzigingen in de vraag naar bepaalde vormen van dienstverlening zich
steeds sneller voltrekken, is een grote flexibiliteit wenselijk. Ook deze flexibili
teit kan het beste worden bereikt, aldus de memorie van toelichting, indien er
op regionaal niveau een nauwe samenwerking bestaat. Een direct contact met
de verzorgde bevolking in verband met de evaluatie van de wijze waarop aan
de vraag wordt voldaan, slagvaardigheid bij noodzakelijke aanpassingen van de
voorzieningen, alsmede diverse andere argumenten, pleiten eveneens voor een
regionale aanpak. De nationale overheid zal zich derhalve het beste kunnen
baseren op de provinciale planning.
GENEESKUNDE ALS TOEGEPASTE BIOLOGIE
De moderne biologie wordt meer en meer gekarakteriseerd door het feit dat zij
is geworden een biologie van de mens, en niet meer een biologie van de kreeftachtigen. In de huidige biologie wordt voornamelijk bestudeerd het menselijk
leven en de wisselwerking tussen de menselijke organismen en de hem omrin
gende wereld: oikos, met name in de oecologie, alsook een bestudering van het
menselijk gedrag in de ethologie.
Dankzij de ontwikkelingen in de andere natuurwetenschappen is deze biologie
van de mens een moleculaire biologie geworden. Bij de bestudering van de
mens als hoogontwikkeld organisme met een zeer complexe moleculaire struc
tuur, ligt de nadruk op de moleculaire processen der overdracht van erfelijke
* Dit artikel bevat de rede welke de auteur hield bij het ingebruiknemen van het verbouwde
en gerestaureerde St. Josephziekenhuis te Oosterhout op 21 oktober 1968. Volgende maand
zal de Werkgroep 2000 uitvoeriger aandacht aan dit onderwerp wijden in de reeks Katernen
2000.
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informatie. Daarom heeft de moleculaire biologie van de mens steeds meer
genetische karaktertrekken gekregen. En het zijn nu juist deze genetische impli
caties die de moderne biologie gehumaniseerd hebben.
De geneticus is bovendien, meer dan wie ook, overtuigd van de relativiteit van
zijn resultaten. Uit de aard van zijn vak is hij gedwongen de erfelijkheid te
beschouwen als een proces. Dat wil zeggen de concreet bestaande mens als
resultaat van aanleg en milieu wordt noch bepaald door zijn aanleg alleen,
noch door het milieu alleen. Met andere woorden: de factoren van Mendel, de
genen van Morgan, de cistra van Benzet zijn niet alles-bepalend: zij zijn geen
determinanten, maar mogelijkheden of onmogelijkheden. Anderzijds: ook het
milieu is niet alles-bepalend. Pas in de voortdurende wisselwerking tussen aan
leg en milieu, tussen nature and nurture ontstaat het fenotype, de concreet
bestaande mens.
In het perspectief van de moleculaire antropo-bio-genetica moet men ook de
huidige geneeskunde nog karakteriseren als toegepaste biologie van de mens.
Het is die kunde die in staat is om het milieu zodanig te veranderen dat als
resultaat van de wisselwerking tussen dit veranderde milieu en de aanleg van
deze mens, de patiënt, een fenokopie ontstaat van de zogenaamde gezonde
mens. Ook bij de moderne geneeskunde als toegepaste biologie van de mens is
een accentverschuiving opgetreden. De medicus let meer op de zieke dan op de
ziekte.
Maar de concreet bestaande mens als resultaat van de wisselwerking tussen
aanleg en milieu kan in zijn welzijnsverstoring die we ziekte noemen, tot nu toe
nog enkel en alleen medisch geholpen worden door 'milieu-verandering'. Deze
mani-pulatie, deze be-hand-eling van de mens, werd in de geneeskunde pas
mogelijk nadat het pretechnisch stadium was overwonnen. Dankzij de ontwik
kelingen in de natuurwetenschap en in de technologie is de huidige geneesheer
in staat beter dan ooit, exacter zijn diagnose te bepalen en een therapie voor te
schrijven. Maar deze therapie is tot nu toe slechts een verandering van het
milieu: rechtstreeks door middel van rustkuur of medicijn, indirect door een
operatief ingrijpen. Niet de aanleg van de mens wordt veranderd, maar het
milieu wordt zodanig veranderd dat deze aanleg hetzij niet meer, of slechts ten
dele zichtbaar gemaakt wordt, hetzij dat een actualisatie teniet gedaan wordt.
Dit betekent dat de geneeskunde feitelijk daardoor ook de biologisch erfelijke
degeneratie van de mens bevordert.
Mag ik u dit met een voorbeeld verduidelijken: een vroegtijdige diagnose van
de aanleg tot fenylketonurie in een bloedonderzoek bij pasgeborenen op de
afwezigheid van het fenylalanine-hydroxylase-enzym, maakt het de geneesheer
mogelijk deze patiënt — deze baby — een dieet voor te schrijven dat arm is
aan fenylalanine. Hierdoor kan deze mens opgroeien zonder dementia pyrodruvica; ja zelfs dankzij de hoge ontwikkeling van de medische wetenschap
heeft hij een grote kans precies als zijn medeburgers een hoge graad van ouder
dom te bereiken. Dit houdt tevens in dat deze persoon aan zijn eventuele nako
melingen de aanleg tot fenylketonurie kan doorgeven.
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Geheel anders wordt de taak der geneeskunde indien men ook de aanleg, het
genotype, de nature, zelf rechtstreeks zou kunnen veranderen. Welnu, de voor
uitzichten uit de moleculaire biologie zijn van dien aard dat wij binnen afzien
bare tijd mogen verwachten dat dit inderdaad mogelijk zal zijn. Preventief
medisch zou dit betekenen dat men in staat zou zijn door middel van transfor
matie, dit wil zeggen: door middel van de kernzuren DNA en RNA recht
streeks een misspelling in de genetische code te veranderen en tegelijk met deze
verandering ervoor te zorgen dat de eventuele nakomelingen van deze persoon
slechts de veranderde, verbeterde genetische code zouden ontvangen. Het blijft
ook dan nog de vraag óf deze veranderde aanleg inderdaad zichtbaar wordt in
de wisselwerking met het milieu.
Maar zelfs als wij, waarschijnlijk over vijfentwintig jaar, in staat zijn om de
genetische code te veranderen, blijft de geneesheer feitelijk staan voor dezelfde
problematiek als heden ten dage. Ook dan zal hij na juiste diagnostizering
moeten kiezen welke therapie voor deze mens in dit milieu, met deze zijn voor
geschiedenis, het meest verantwoord zal zijn. Bovendien, deze nieuwe manipu
laties met de mens betekenen geenszins, dat ons een samenleving staat te wach
ten zonder ziekte, lijden, pijn en sterven. Integendeel, in de toekomst zullen de
psycho-socio-somatische ziekten sterk overheersen, Ieder tijdperk immers wordt
gekenmerkt door zijn eigen specifieke ziekten; psychische stoornissen en relatie
stoornissen zullen een groot deel van de toekomstige ziektebeelden beheersen,
in het bijzonder in de hoog-ontwikkelde technische westerse landen met een
toenemende vergrijzing van de populatie.
Is deze 'kunstmatige' verlenging van het leven wel zo'n zegen? Identificeren wij
de medische prestatie niet te gemakkelijk met een ethisch waarde-oordeel? De
gerontologie in breedste zin opgevat is erdoor ontstaan.
Als wij nu enerzijds mogen verwachten dat in de toekomstige samenleving er
ook altijd, net als nu, zieke medemensen aanwezig zullen zijn, en wij anderzijds
in de gezondheidszorg steeds met dezelfde problematiek geconfronteerd zullen
worden, namelijk op welke wijze wij voor deze mens in zijn milieu de meest
aangepaste behandeling zullen toepassen, dan geloof ik dat het gerechtvaardigd
is ons nog een ogenblik te bezinnen op de ontwikkeling van de natuurweten
schappen en de techniek; juist deze twee factoren hebben in hoge mate bijge
dragen om de geneeskunst te maken tot geneeskunde.
Al te vaak worden in de huidige tijd de natuurwetenschap en de techniek
onderschat en overschat. Zowel bij de overschatting als de onderschatting van
natuurwetenschap en techniek vergeten wij dat deze factoren juist als milieu
factoren in hoge mate het huidige mensbeeld reeds mede bepaald hebben.
Terugschakeling naar een pretechnisch tijdperk is onmogelijk. Bovendien, het
behoort tot het wezen van de mens dat hij zijn eigen wereld schept. De mense
lijke natuur is wezenlijk onaf. Techniek is daarom perse noch ontmenselijkend,
noch vermenselijkend. Zowel de onderschatting en afkeer als de overschatting
van natuurwetenschap en techniek manifesteren hoe wij in deze fase van mondigwording van de mens eigenlijk nog verkeren in het pre-adulte stadium. Het
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is een struisvogelpolitiek om de invloed van de natuurwetenschappelijke tech
nologische ontwikkelingen niet te willen accepteren als wezenlijk medebepalen
de factoren van ons huidig menszijn. In het derde deel van mijn rede wil ik
hier nog nader op terugkomen om te laten zien hoe juist de techniek gebruikt
kan worden tot grotere humanisering van onze gemeenschap.
Samenvattend kunnen wij nu stellen: de huidige geneeskunde als toegepaste
biologie van de mens is enkel en alleen nog in staat door milieuveranderingen
de uiterlijke verschijningsvorm van de mens te bepalen, te helen.
Daarmee bevordert zij de biologische, erfelijke degeneratie. Zij staat echter op
het punt om voor het eerst in de evolutie capabel te zijn de aanleg van de mens
als zodanig te veranderen. Zowel nu als later zullen er steeds zieke mensen zijn,
en ook steeds zullen de medici een keuze moeten maken op welke wijze zij deze
zieke mensen willen behandelen, in het besef dat zij mede de opdracht hebben
om met behulp van de techniek de aarde zo menselijk en leefbaar mogelijk te
maken.

WAT BETEKENT 'ZIEK-ZIJN', E N VOORAL
'ZIEK-ZIJN IN EEN TECHNISCHE WERELD'?
In iedere concrete samenleving kan men twee groepen mensen onderscheiden,
die wij — nog graag exclusief denkend — gewend zijn te noemen: zieken en
gezonden. Het is echter buitengewoon moeilijk — zo niet onmogelijk — om
precies aan te geven wat ziek-zijn is. Ook de genuanceerde omschrijvingen:
welzijnsverstoring, als ook verbreking van het heelzijn, dragen inherent het
gevaar, dat wij menen exact, nauwkeurig vast te kunnen stellen wanneer iemand
ziek is of gezond.
Het komt mij voor dat het eerlijker is om te spreken over twee specialisatie
tendensen van de menselijke bestaansvorm: enerzijds van participatie, commu
nicatie en opbouw van relaties, en anderzijds van regressie, isolering en afslui
ting. De eerste tendens legt het accent op de actuele relatie tot het leven, de
ontplooiing; de tweede op de actuele relatie tot de dood, de afsluiting. Maar
ook in de groep van mensen die meer de relatie tot de dood beleven, of althans
ondergaan, die wij normaliter ziek noemen, kunnen wij enige gradaties van
ziek-zijn onderscheiden. Op de eerste plaats: de zieken thuis in hun eigen om
geving, al dan niet ambulant, waarop de extra-murale gezondheidszorg zich
richt; op de tweede plaats: de zieken binnen de ziekenhuizen; en ten derde: de
zieken binnen de ziekenhuizen in de zogenaamde intensive care: het terrein van
de intramurale gezondheidszorg.
Al deze drie groeperingen hebben dit gemeenschappelijk dat zij een actuele
relatie tot de dood ondergaan of beleven. Elke ziekte is een model van wat er
bij de uiteindelijke dood gebeurt. Men zou kunnen zeggen: elke ziekte is een
mini-dood. Wij beleven in ons ziek-zijn dat wij leven zum Tode. Ook een een
voudige verkoudheid vermindert reeds onze zelf-ontplooiing, onze creativiteit;
het brengt een scheiding teweeg, het isoleert, het discrimineert, het verstoort
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onze normale relaties en kan omschreven worden als een welzijnsverstoring,
een verstoring van ons heel-zijn, van ons menszijn, van menszijn met en voor
anderen. Ziek-zijn is daarom een zeer gespecialiseerde wijze van leven. Wij
beleven erin de zinloosheid van lijden, pijn en het sterven. Maar ondanks deze
zinloosheid kan het de mens ten heil zijn. Zinvolheid en heil zijn niet identiek.
De dood als hoogste act van leven wordt hier op intense wijze ondergaan of
beleefd.
In deze eerste omschrijving van wat ziek-zijn is, moet noodzakelijkerwijze
rekening gehouden worden met het feit dat onze zieken nu juist leven in een
westerse, hoog-ontwikkelde technische wereld. Wat impliceert dit? Overal om
ons heen constateren wij een verzakelijking. Deze verzakelijking vergroot de
bestaande afstandelijkheid in de menselijke relatie tussen de zieke en de gezon
de. Passen wij dit toe op de hierbovengenoemde drie gradaties van ziek-zijn.
Zodra de welzijnsstoornis van de zieke thuis met zich meebrengt dat hij het bed
moet houden en verpleegkundige actie onontbeerlijk is, zal de wijkverpleegster
in het geding komen. Althans wat het curatieve deel van haar activiteit betreft.
Te verwachten is dat deze taak zich zal opsplitsen over verpleegsters en ver
zorgsters die onder leiding van de verpleegsters werken. Juist de verzakelijking
en de ontstane afstandelijkheid: arts cq. psycholoog — verpleegster, meer en
meer doktersassistente, — verzorgster — het instrumentarium cq. medicijn —
patiënt, vraagt nu om echte liefdadigheid. Dit betekent: jezelf te mogen blijven
zonder de 'rechten' van de anderen aan te tasten. Het is een algemene ervaring
van een zieke dat hij onbeholpen is, zich onbeholpen voelt, juist op het moment
dat hij echte hulp nodig heeft. Dit kan inherent zijn aan zijn ziekte, maar de
bijstand die gegeven wordt, mag niet te zakelijk, te afstandelijk zijn, waardoor
de onbeholpenheid vergroot wordt. Juist omdat wij overal om ons heen een
verzakelijking waarnemen, constateren wij ook de mogelijkheid dat de persoon
lijke rechten van de zieke mens niet gewaarborgd worden.
Als wij nu een ogenblik de ontwikkeling van de relaties tussen de extra- en de
intra-murale gezondheidszorg bestuderen, valt het volgende op: steeds meer
diagnosen worden gesteld in poliklinieken, alsook de therapieën vangen aan
buitenshuis, in de polikliniek, of in het verpleeghuis. Er is steeds groter tekort
aan gediplomeerde verpleegsters. De zieke wenst zoveel mogelijk verzorgd te
worden door zijn eigen relaties, in eigen omgeving, om zo de communicatie
stoornis met zijn wereld bij eventuele opname in een ziekenhuis zo klein moge
lijk te houden, alsook om een eventuele reclassering niet of nauwelijks nodig te
hebben. Wij moeten er rekening mee houden dat opname in een ziekenhuis
voor alle zieken het begin is van het hospitalisatieproces, hoewel de een het
intensiever zal beleven dan de ander. Velen wensen misschien geen bevoogding,
en anderen beleven hierin juist het feit van extra-zorg en aandacht. Meer en
meer kan men bovendien constateren dat het niet meer gaat om het vertrouwen
in de persoon van de arts, maar om diens kennis, en velen van die technisch
hoog-ontwikkelde artsen hebben of vinden geen tijd zich met de patiënt als
mens te bemoeien. Daarbij komt dat het teamwork onder de artsen een onver-
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mijdelijke noodzaak wordt. Immers een arts kan niet meer alle moderne tech
nieken beheersen. Ook dit werkt het contact patiënt-arts tegen. Soms heeft hier
de narcotiseur een bijzondere taak.
Als de zieke opgenomen wordt in een ziekenhuis krijgt deze zieke mens een
extra-belasting te verwerken. Zijn vrijheid wordt nog meer ingeperkt door het
ziekenhuisreglement. Het ziekenhuis als ziekenhuis draagt nu eenmaal het
aspect van een bedrijf. De academische ziekenhuizen nemen hieronder nog een
speciale plaats in. Het hoofd van de afdeling, de professor, staat in praktijk in
een andere relatie tot de geneesheer-directeur dan in het particulier ziekenhuis
het geval is. Wij vragen ons af of bij de opstelling van de reglementen wel vol
doende is uitgegaan van de psychische situatie van de zieke mens die zijn leef
milieu verlaten heeft.
In hoeverre heeft men oog voor het feit dat het ziekenhuis psychisch de mens
ziek maakt?
Hoeveel in een ziekenhuis opgenomen patiënten behoeven inderdaad verpleeg
kundige behandeling?
In hoeverre houdt men met de psychische toestand van de zieke mens rekening
bij de bouw van nieuwe ziekenhuizen? — Enkele particuliere initiatieven uit
gesloten.
In hoeverre worden de binnenkomende patiënten bij de opname inderdaad
begeleid?
Binnen de ziekenhuizen komt de zieke het eerst en het meest in contact met de
verpleegsters en wij mogen gelukkig het streven constateren om het administra
tieve werk, alsook niet-verpleegkundige handelingen zoveel mogelijk te laten
vervullen door niet-verpleegsters, zodat de gediplomeerden en niet alleen de
verpleegsters die een voortgezette opleiding volgen, meer tijd krijgen voor per
soonlijke ontwikkeling, en meer tijd hebben voor de begeleiding van de zieke
medemens. Met andere woorden: wij zien de tendens — in verband met het
tekort aan gediplomeerde verpleegsters en de arbeidstijdverkorting — om het
beroep van de verpleegster te evalueren. Men acht het meer en meer noodza
kelijk dat in de voortgezette opleiding de volgende themata aan de orde gesteld
worden: de psychische situatie van de patiënt, zijn vereenzaming, zijn isolatie,
de communicatiestoornissen, medisch-ethische problemen, pastorale begeleiding,
training in existentiële bijstand, en in het bijzonder ook de biologie van de
mens, de mens als moleculaire structuur.
Vervolgens wordt de functie en de taak van de opname-zuster en die van de
hoofden van de afdeling verder geëvalueerd in de vorm van een gastvrouw.
Men dient zich echter af te vragen of deze ontwikkeling ook extra-muraal valt
waar te nemen en te verantwoorden is. Meer en meer kan men waarnemen in
de extra-murale gezondheidszorg, dat een rolverschuiving plaatsvindt. De rol
van de verpleegster gaat worden de rol van de doktersassistente, en het normale
routinewerk en de routinewas gaat gedaan worden door verzorgsters. Maar is
het niet zo dat juist dit de vertrouwensband tussen patiënt en verpleegster bena
deelt? Denken wij een ogenblik slechts aan de regressiebehoefte van een zieke.

235

Onze zorg voor de zieke medemens in een technische wereld

Anderzijds menen wij te mogen observeren dat de dienstverlenende sectoren in
onze maatschappij een steeds grotere plaats gaan innemen ten aanzien van de
zogenaamde produktieve sectoren. Nu is het merkwaardig dat in Zweden binnen de dienstverlenende sectoren het beroep van verpleegster niet aantrekkelijk
is, hoewel haar financiële positie uitmuntend verzorgd is. Er gaat geen roep uit
van dit beroep! Wij mogen, met andere woorden, niet te optimistisch zijn dat
in de toekomende tijd, zelfs bij evaluatie van dit sociale, menselijke beroep, het
aantal gediplomeerde verpleegsters snel zal toenemen. Wij zullen moeten rekenen — zeker voorlopig — met een tekort aan gediplomeerde verpleegsters, wat
zeker een groot nadeel kan zijn voor de zieken.
Tenslotte: de zieke mens in het ziekenhuis in de intensive care geeft ons een
beeld hoezeer deze zieke geïsoleerd kan leven, vereenzaamd, bevoogd, alleen,
zonder enige mogelijkheid van creatieve zelf-ontplooiing. Wij mogen in deze
zieke mens in de intensive care een model zien hoe intens de wisselwerking zou
kunnen worden tussen natuurwetenschap en techniek enerzijds, en onze menselijke aanleg anderzijds. Juist omdat wij overal om ons heen een verzakelijking
waarnemen, constateren wij ook de reële mogelijkheid dat de persoonlijke
rechten van de mens niet gewiarborgd worden.
Is de mens in de recovery-room het model van de mens in 2000?
Willen wij een dergelijke toekomst?
Welke normen willen wij bij het voorbereiden van de toekomst hanteren?
Het zijn deze mensen die ons vragen stellen.
Zijn zieken en gezonden eigenlijk wel gelijkgerechtigd?
Bezitten zieken eigenlijk wel een beslissingsrecht?
Op wie kunnen zij een beroep doen, wie komt voor hun rechten op?
In hoeverre zijn de verpleegkundige hoofden en subhoofden van de afdelingen
opgeleid tot werkelijke begeleiding van zieken?
Heeft niet elke mens in een ziekenhuis naast het recht van bijstand, het recht
van beroep?
Heeft hij tenslotte ook niet het recht op existentiële hulp bij iedere vorm van
lichamelijke deformatie, in het bijzonder op existentiële sterfhulp?
Wil hij juist niet bij het sterven begeleid worden, als een persoon behandeld
worden en niet gestorven worden, onopvallend temidden van vreemden, vaak
ook in volledige eenzaamheid?
Hebben de zieken niet het recht dat elke nog aanwezige mogelijkheid tot vrijheid benut wordt en dat zij mogen sterven als mens, en wel op de manier zoals
zij geleefd hebben?
Hebben niet de geestelijke verzorgers in het ziekenhuis hier een zeer speciale,
aangepaste taak en zouden zij niet hiervoor apart getraind moeten worden?
En als de zieken gelijkberechtigd zijn, net zoals de gezonde mensen, hebben zij
dan ook niet, zelfs in een ziekenhuis, recht op privacy, recht op communicatie,
ja ook recht om ingelicht te worden omtrent hun toestand? — natuurlijk afhankelijk van hun eigen situatie, hun familiesituatie, en hun persoonlijk contact
met de geneesheer.
Deze vragen roepen onze verantwoordelijkheid wakker. De patiënt in de reco-
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very-room doet een appèl op ons en helpt ons de normen op te stellen voor de
toekomstige gezondheidszorg en tegelijk staan zij model voor heel onze toekomstige mensengemeenschap in een hoog-ontwikkelde technische wereld.
Direct hiermee samenhangend openen zij ons de ogen voor onze mondiale
verantwoordelijkheid. Hebben wij geen plichten ten aanzien van de onderontwikkelde landen? Wie maakt uit dat zoveel procent van ons nationaal inkomen
gebruikt mag worden voor enkele westerlingen in de recovery-room, terwijl
met hetzelfde geld duizenden elders geholpen kunnen worden? Hier ligt tevens
het dilemma van investering voor verdere ontwikkeling van de geneeskunde of
directe toepassing in de onderontwikkelde landen.
Wij zouden ons willen afvragen of wij gezamenlijk er niet toe moeten komen
om de rechten van de zieke mens in onze maatschappij althans nu te waarborgen. Zou de oprichting in ieder ziekenhuis van een patiëntenraad en de instelling van een nationale adviesraad als testcase voor onze huidige gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de toekomst niet noodzakelijk zijn? De zieke medemens in deze technische wereld doet een appèl op ons bij elk toekomstonderzoek en voorbereiden van die toekomst, in het bijzonder wat betreft onze
gezondheidszorg.

WAT MOETEN WIJ DOEN?
Tot nu toe zijn wij voornamelijk exploratief te werk gegaan. Welke ontwikkelingen zijn in aanzet aanwezig? Wat hebben wij te verwachten?
Wij hebben getracht vanuit het heden te extrapoleren hoe in de toekomst de
geneeskunde zal zijn, en de plaats van de zieke medemens in die maatschappij.
De zieke medemens in de intensive care gaf ons normen om de groeiende toekomst te beïnvloeden. Wij hebben gezien dat de concreet bestaande mens het
resultaat was van zijn aanleg en zijn milieu. Dat hij steeds zal trachten in
overeenstemming met zijn aanleg zijn wereld zo menswaardig en leefbaar mogelijk te maken. Het is niet zo dat hij deze verantwoordelijkheid voor zichzelf
en voor zijn kinderen geheel mag afschuiven op overheid en deskundigen. Wij
dragen allen de plicht om als mens met onze aarde te manipuleren. Men kan
zich natuurlijk afvragen: mogen wij zelf wel beslissen over de toekomst van
onze kinderen en kleinkinderen? Is het dan zo dat de nieuwe generatie zich
maar moet conformeren aan de ideeën die wij hebben over de toekomst, over
datgene wat werkelijk waarde heeft? Toekomstonderzoek en voorbereiding van
de toekomst vraagt een open houding. Dat betekent: op dit moment bouwen
wij reeds aan het toneel waar wij zelf op zullen spelen en tegelijk zijn wij ook
nog toeschouwer. Het zal onze plicht zijn een aantal alternatieve mogelijkheden
aan te geven zodat de nieuwe generatie naar eigen inzicht en smaak kan kiezen.
De toekomst beschrijven in de vorm van voorspellingen is niet de zin, maar de
onzin van toekomstbenadering. Wij houden ons met de toekomst bezig om
alternatieve toekomstmogelijkheden aan te geven en zo te komen tot een gezamenlijke beleidsvorming. Maar ook steeds zullen wij kritisch het beleid ter
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fixering van de toekomst in het oog houden. Zo doorbreken wij monopolies;
zo voorkomen wij het fixeren van de toekomst. Voor een dergelijke benadering
van de toekomst heeft Werkgroep 2000 te Amersfoort gekozen.
Toegepast op de gezondheidszorg zien wij als één van de mogelijkheden om de
rechten van de mens die ziek is, veilig te stellen het oprichten van patiënten
raden en adviesraden. Wat de patiëntenraden betreft zien wij dat zij tot taak
zouden kunnen hebben, zo nodig tegen de bestaande systemen van ziekenhuis
organisatie in, op te komen voor de elementaire rechten van de patiënt als
mens en persoon. In vele gevallen zouden ze kunnen bestaan uit: de zuster van
de opname, de hoofden van de afdeling, elk in hun specifieke taak, en een ver
tegenwoordiger van de ziekenhuisstaf, voorgezeten door de geneesheer-directeur.
Op hen moeten de patiënten een beroep kunnen doen, en van hen moeten zij er
zeker van kunnen zijn dat hun wensen cq. klachten geëerbiedigd worden, in
zoverre verenigbaar met het therapeutisch oordeel van arts en verpleegster, en
uitvoerbaar in het ziekenhuis als bedrijf. Een medische deskundigheid achten
wij noodzakelijk, zodat we de vraag discutabel willen stellen of oud-patiënten
cq. chronische zieken in een dergelijke raad zitting moeten hebben. Indien reeds
voldoende communicatie in het ziekenhuis als zodanig aanwezig is, hoeft deze
raad niet frequent bijeen te komen. Zij geniet zo door haar deskundigheid een
volledig natuurlijk vertrouwen, waardoor haar uitspraken als bindend aanvaard
kunnen worden door arts en patiënt, en het gevaar niet kan ontstaan dat zij op
enigerlei wijze als een soort ambtenarengerecht gaat functioneren. Bovendien is
dit model — patiëntenraad — ook niet als een protest bedoeld tegen de artsen
stand. Wij zijn ons bewust dat in feite een groot deel van de patiënten de
bevoogding niet kan missen. Een zeker paternalisme zal voor bepaalde mensen
onvermijdelijk zijn.
Van meer belang zal de patiëntenraad zijn bij de begeleiding van zware licha
melijke diseases, de intensive care. Zo nodig zullen dan ad-hoc een psycholoog
en een geestelijke deel uitmaken van de raad. In uitzonderlijke gevallen kan
ook een advocaat opgeroepen worden. In alle gevallen zal veel afhangen van
de wijze waarop bij de opname de patiënt en zijn familie zijn opgevangen. De
patiëntenraad dient naar de mate waarin de zelfbeschikking van de patiënt
actueel afneemt en het gevaar van bevoogding ernstig toeneemt, enerzijds de
belangen van de patiënt existentieel te behartigen, en anderzijds het gevaar van
bevoogding te signaleren. Op geen enkele wijze mag echter de persoonlijke
verantwoordelijkheid van de arts aangetast worden, alsook de eigen opdracht
van de hoofden der afdelingen.
Een landelijke patiëntenraad zou opgericht kunnen worden. Deze zou als bij
zondere taak kunnen hebben om deskundige docenten te zoeken die ter beschik
king gesteld worden van de hoofden van opleiding. Door bestudering van de
psychische situatie van de patiënt, zijn vereenzaming, zijn isolatie, en de training
in existentiële bijstand, kan reeds tijdens de opleidingen nog meer aandacht
besteed worden aan de menselijke kanten van de beroepen van medicus en
verplegend personeel.
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In elk ziekenhuis is de situatie echter verschillend, en in vele ziekenhuizen zal
datgene wat wij 'patiëntenraad' genoemd hebben, overbodig zijn of reeds
door geheel andere groepen behartigd worden. Wij kunnen ons voorstellen dat
de patiëntenraad daar fungeert als een commissie van toezicht, of een commis
sie van beroep voor mensen die het niet meer nemen. Een tweede mogelijkheid
om onze zorg voor de zieke mens gestalte te geven achten wij aanwezig in de
oprichting van adviesraden. Ten behoeve van de artsenteams en de patiënt zou
een adviesraad opgericht moeten worden, eventueel streeksgewijs, die snel
bereikbaar is om zowel de artsen als de patiënten cq. familie van patiënten te
adviseren bij bijzonder moeilijke situaties. Hierbij wordt speciaal gedacht aan
re-animaties, dialysen, transplantaties, hartoperaties en eugenetische maatrege
len. Deze adviesraad behoort door evenwichtige documentatie, discussiegroepen
en voordrachten de artsen te helpen in deze moeilijke ethische problemen. Ook
hier dient het beroepsgeheim en de persoonlijke verantwoordelijkheid van de
arts strikt geëerbiedigd te worden. Daarnaast zou deze adviesraad, evenals de
landelijke patiëntenraad, deskundigen ten dienste van de hoofden van de oplei
ding kunnen stellen, als daar behoefte aan bestaat. Zo zal indirect ook het
vertrouwen in de ziekenhuisarts hersteld worden, wat zeker van grote therapeu
tische waarde is. De ziekenhuisarts zal niet langer een moderne tovenaar mogen
zijn, de hogepriester van een nieuwe religie, een onaantastbare. Ook de zieken
huisartsen wensen dit zelf niet te zijn.
Het feit dat steeds minder gediplomeerde verpleegsters aanwezig zullen zijn,
alsook dat steeds meer apparatuur gebruikt zal moeten worden bij de thera
peutische begeleiding van de zieke mens in het ziekenhuis, zal met zich mee
brengen dat in de toekomst de veiligheidsmaatregelen verhoogd moeten wor
den. Wij vragen ons af of wij ons niet intenser zullen moeten bezinnen op de
eisenpakketten die gesteld moeten worden bij de bouw van nieuwe zieken
huizen. Juist in de bouw van het nieuwe ziekenhuis en zijn inrichting zal duide
lijk gestalte gegeven moeten worden aan onze wens om het hospitalisatieproces
zoveel mogelijk te remmen. Dit zou mogelijkerwijze gedaan kunnen worden
door op iedere kamer een radio, tv en telefoon te plaatsen, zeker in de subintensive care-afdelingen en de daghospitalen. De inrichting van de kamer zal
zodanig zijn, dat er geleefd kan worden. Ook de bezoekende familie mag niet
de shock krijgen, geheel in een buiten-wereldse situatie terecht te zijn gekomen.
Maar ook de verpleegkundige handelingen stellen eisen aan de inrichting van
de kamers cq. zalen, die geheel anders zullen zijn in de daghospitalen, subintensive care-afdelingen enerzijds en de intensive care anderzijds. Het financieel-economisch aspect stelt ook bindende grenzen. Het ligt echter aan ons,
hoe hoog wij de norm appreciëren, dat communicatiestoornissen, reclassering
en vergaande hospitalisatie worden uitgeschakeld. Hoeveel is ons de mens als
mens waard?
Veel eenvoudig werk zal vervangen kunnen worden door computers. Transport
zou meer geautomatiseerd moeten worden. En ik kan mij voorstellen dat ook
centraal vanuit één apotheek via een computer de medicijnen per buizenpost
verstuurd kunnen worden naar iedere afdeling, iedere dag opnieuw, zodat vele
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arbeidsuren van nu overbodig worden. Ook het transport binnen het ziekenhuis
zal versneld en beveiligd moeten worden, misschien wel in de vorm van goede
renvervoer per monorail langs het plafond, terwijl bedden- en patiëntentrans
port op de begane grond blijft. Dit eist een mentaliteitsverandering ten aanzien
van het gebruik van de techniek. Grotere automatisering maakt de arts en
verpleegster vrij voor ander menselijk contact en begeleiding. Zo zou men nog
vele andere punten kunnen aanhalen die bestudeerd moeten worden, met name
voor twee categorieën zieken: de kinderen en de bejaarden. De kinderen in
zoverre zij behoefte hebben aan schooltv en schoolonderricht in het ziekenhuis.
En de bejaarden opdat zij speciaal begrip ontvangen voor hun moeilijke situa
tie, mensen immers die reeds een groot functieverlies geleden hebben en thans
nog meer afhankelijk worden van de jongere generatie. Bedenken wij dat elk
nieuw ziekenhuis dat nu gebouwd wordt, een actualisatie van onze reële zorg
voor de zieke medemens is en als katalysator kan meewerken in het bewust
wordingsproces van onze verantwoordelijkheid voor de toekomst.
Een vierde mogelijkheid om onze zorg voor de zieke medemens in de toekomst
gestalte te geven, is doelbewust te kiezen voor een andere functie van het zie
kenhuis in zijn regio. Het zal niet langer mogelijk zijn om in elk ziekenhuis alle
specialisaties aanwezig te laten zijn. Dat vraagt een grote regionale, provinciale
en landelijke coördinatie. Dat betekent voor de patiënt dat hij niet zelf meer
zal kunnen kiezen naar welk ziekenhuis hij zal willen gaan, en anderzijds voor
de artsen een extra opgave om ondanks het teamwork, waardoor de afstande
lijkheid tot de patiënt nog vergroot is, toch deze patiënt te blijven beschouwen
als een zieke medemens. Naast de regionale planning en coördinatie van de
ziekenhuizen onderling zal binnen elk ziekenhuis bijzondere aandacht moeten
worden besteed aan zijn bewoners, wat eventueel gewaarborgd zou kunnen
worden door een raad, zoals we die 'patiëntenraad' genoemd hebben. En ander
zijds zal het team artsen bijgestaan kunnen worden door een adviesraad die
fungeert als gesprekspartner, waardoor ook de regionale planning en coördina
tie tot uiting komt.
Van een geheel eigen aard zal zijn de relatie tussen de intra- en extra-murale
gezondheidszorg, waarover we reeds gesproken hebben. Een coördinatie op dit
punt lijkt uitermate wenselijk, temeer daar wij erop moeten rekenen dat de
omloopsnelheid in het ziekenhuis nog meer vergroot zal moeten worden.
Een laatste vraag die ons hier voor ogen staat is nu deze: Waar in onze maat
schappij kunnen wij de motor vinden die ons keer op keer openhoudt en open
stelt voor de toekomst en de toekomstvoorbereiding? Juist op dit punt zou ik
een bijzondere taak willen toedenken aan de kerken. Juist de kerken zouden
het mogelijk moeten maken dat haar gelovigen van nature uit leren, werkelijk
open te staan voor de toekomst. En ik zou dan ook in die zin het geloof willen
definiëren als die fundamentele existentiële houding, die steeds gericht is op de
toekomst. In het bijzonder zouden de kerken in hun verkondiging moeten sig
naleren in wat voor een onderdrukte situatie wij nog steeds leven. Zij zouden
het bewustwordingsproces op gang moeten blijven houden. Zij zouden elke
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conflictsituatie moeten durven accepteren als de normale situatie, opdat niet
door toedekken der conflicten de werkelijkheid als proces weer tenietgedaan
wordt. Werkelijke bevrijding en verlossing kan pas als behoefte gevoeld wor
den, als eerst de humane onderdrukking gesignaleerd, bewust geworden en
weggenomen is. Zijn wij wel zo onderdrukt, vraagt u zich misschien af. Het
heeft er inderdaad dikwijls alle schijn van dat wij in deze vrije maatschappij
alles mogen zeggen en schrijven. Er is inderdaad tolerantie aanwezig, maar
alleen zolang de grondwetten van die samenleving niet aangetast worden. Wij
zouden het kunnen vergelijken met de positie van een hofnar, die ook alles
mocht zeggen wat feitelijk een bevestiging was van de machtspositie van zijn
heer. Zo zien wij het merkwaardige dat in deze tijd bij grote groepen mensen,
juist in de hoog-ontwikkelde technische landen, de vraag gesteld wordt naar de
fundamenten van onze samenleving en hoe de gevestigde orde, bang om haar
bestaan im Frage gesteld te zien worden, hierop met krachtige maatregelen
reageert. Is de kerk niet dikwijls nog hofnar?
Het zou wel eens kunnen zijn dat dus juist de taak van de kerk hierin gelegen
is, dat zij steeds opnieuw ons verkondigt dat deze open houding voor de toe
komst met alleen juist is, maar inderdaad ook verwerkelijkt kan worden. Is dat
niet de Blijde Boodschap? Niet in de mate dat we iets voor iemand doen, maar
in de mate dat wij door anderen bemind worden, worden wij pas werkelijk
mens. Zij zal meer dan ooit de plicht hebben om ons op te roepen tot deze
werkelijke liefdadigheid: tot reëel verrijzenisgeloof.
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Gezagscrisis in de kerk
Jan Kerkhofs

De gezagscrisis in de kerk is een feit. Het beleid zal morgen niet meer kunnen
zijn wat het gisteren was. Niet alleen reageert de basis tegen het traditionele
beleidsmodel (cfr. de Katholikentag te Essen, verschillende reacties van leken
organisaties, publikaties, theologische faculteiten, enz.), maar ook de gezags
dragers zelf zijn onderling verdeeld. De verschillende nationale episcopaten
hebben zich bijvoorbeeld uiteenlopend opgesteld ten aanzien van Humanae
Vitae en de publieke opinie heeft dat direct geweten . Binnen hetzelfde land
treden soms dramatische verschillen' in de beleidsvoering op: een kardinaal
Mclntyre trekt openlijk de orthodoxie van zijn collega bisschop Shannon in
twijfel, en terwijl kardinaal O'Boyle hard optreedt tegen priesters en religieuzen
die het niet eens zijn met zijn interpretatie van Humanae Vitae, neemt kardi
naal Cushing het op voor Jacky Kennedy. De hele wereldpers tenslotte infor
meert sinds maanden over de spanning tussen Nederland en Rome. Overigens
staat niet alleen het gezag van paus en bisschoppen onder een toenemende
druk: dagelijks ervaren de gelovigen dat ook de theologen, vaak in fundamen
tele kwesties, grondig van mening verschillen. Ieder zoekt dan 'autoriteiten' om
de eigen stelling te verdedigen en wordt geconfronteerd met even gezagvolle
'autoriteiten' die een andere opvatting voorstaan.
1

De crisis is universeel. Ze raakt zowel de manier waarop het gezag wordt uit
geoefend als de grond zelf en de competentie van het gezag. De gelovigen zijn
verdeeld om heel verschillende, elkaar soms aanvullende motieven. De enen
willen het gezag steunen uit een soort onvoorwaardelijke loyaliteit, anderen
omdat ze bang zijn dat de aftakeling van het gezag het burgerlijk-aristocratisch
bestel verder zal ondermijnen; de enen zien hun geloof bedreigd indien getornd
wordt aan hun traditionele identificatie van het gezag van de hiërarchie met
het gezag van de kerk, anderen zien in de crisis de lang verhoopte vernieuwing
mogelijk worden. Tegelijkertijd neemt het aantal jongeren die de bestaande
kerkstructuur niet langer als de draagster van de evangelische boodschap aan
vaarden, snel toe.
Het is een chaotisch en zonder twijfel zorgwekkend gebeuren . Het kan theolo2

1 In de tijd van de Reformatie duurde het tientallen jaren voor men in afgelegen streken
van het Noorden besefte wat er gaande was tussen Rome en de 'periferie'.
2 Herder Correspondence (okt. 1968) citeert een tekst van Antonio Rosmini (1797-1855) die
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gisch behandeld worden: een eventueel pluralisme van theologieën zou dan tot
nogal uiteenlopende consequenties kunnen leiden. Maar daar kan later in dit
tijdschrift nog wel over geschreven worden. In dit artikel beperken wij ons tot
enkele meer sociologische beschouwingen.
Aspect van een algemene gezagscrisis
De hele mensheid, met name in het Westen, ondergaat een mutatie van het
gezag. Onder invloed van techniek en wetenschap en niet het minst van de
cultuurversnellende werking van de massamedia is het hele traditionele mens
beeld snel en grondig gewijzigd. De studenten- en arbeiderswereld geeft zich
daar rekenschap van op een vroeger nooit gekende internationale schaal. Het
scherpst wellicht wordt het ervaren in een basisinstelling als het gezin. De man
vrouwverhouding is er een van gelijkheid in partnership geworden. Door de
democratisering van het onderwijs, de ruimere vrije tijd en de teenagercultuur
worden kinderen vlugger onafhankelijk: zelfs thuis moeten ze niet meer zo lang
wachten en dulden tot hun beurt komt. In de andere levenssectoren is de 'pira
midale' gezagsuitoefening in de laatste halve eeuw geleidelijk vervangen door
allerhande vormen van medezeggenschap. In de politiek, in de ondernemingen,
aan de universiteiten en gaandeweg ook in het secundair onderwijs wordt par
ticipatie aan het beleid 'natuurwet'. Iedereen wil meepraten over alles wat hem
aangaat. En zo doelmatig mogelijk. Overal waar dit niet, onvoldoende of niet
juist gebeurt, ontstaat een vorm van 'contestation'. Tezelfdertijd ontstaan —
soms juist daar waar het gezag al democratischer vormen had aangenomen
(zoals bijvoorbeeld aan sommige Amerikaanse universiteiten) — naast con
structieve kritiek, ook anarchistische en nihilistische vormen van verzet tegen
het bestaande. Uit reactie daartegen komen anderen dan weer tot een georga
niseerde verdediging die aan een 'restauratie' doet denken, maar in feite veel
complexer is. Sommigen willen het establishment, waaruit zij voordeel halen,
niet opgeven; anderen zijn gewoon psychologisch bang voor elke evolutie, laat
staan voor elke gewelddadige of geweldloze revolutie; weer anderen zien —
ons inziens terecht — in de 'contestation' werkelijke of als werkelijk ervaren
waarden op de helling komen. Om al deze redenen is deze groep spontaan
geneigd, het gevestigde gezag, zelfs met zijn onvermijdelijke tekorten, zonder
diepgaande kritiek te aanvaarden. De versnelling van de geschiedenis brengt
een intensivering van de beleidsbedrijvigheid mee, en meteen wordt daardoor
de conflictstof steeds omvangrijker. In de politiek, de industrie, de universiteit
worden daarom bijzondere inspanningen gedaan om door wetenschappelijk
bestudeerde communicatie, gezagscontrole en allerhande vormen van mede
beheer de conflicten op te vangen.
heel actueel aandoet: „When has any great reform been achieved in this world without a
great deal of confusion? When have universally accepted and ingrained abuses been destroyed without resistance and objections? Has a people ever regained its lost dignity with
out sacrifices? Has a nation ever achieved happiness except through great misfortunes and
after having undergone the most severe trials? And can we expect the Catholic Church,
that community of people humiliated and enslaved, to rise from the depths of degTadation
and become free again without a great shock, without great social unrest?"
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Ook binnen de kerk wordt de laatste tijd het gezag op een steeds radicaler wijze
naar zijn menselijk en evangelisch werkelijkheidsgehalte ondervraagd . De vol
wassen christen in onze landen zoekt naar nieuwe gezagsvormen in de kerk.
Voor de jongeren wordt een nieuwe wijze van gezagsuitoefening zelfs steeds
duidelijker een voorwaarde om nog langer in de kerk te blijven. Van de andere
kant is het nogal begrijpelijk, dat het kerk-instituut, als een van de oudste
instellingen ter wereld, aan deze druk weerstand wil bieden. Die weerstand
wordt nog vergroot door het feit dat het gezag in de kerk zo sterk gecentrali
seerd is. Iedere plaatselijke gezagsdrager krijgt zijn gezag direct van de centrale
leiding, meestal zonder enige controleerbare vorm van inspraak (tenzij hier en
daar van de Staat!). De intermediaire structuren ontbreken zo goed als geheel,
en waar ze bestaan, zoals bijv. de CELAM in Latijns-Amerika, staan ze onder
streng toezicht . Wijzigingen in territoriale bevoegdheid ressorteren rechtstreeks
onder de centrale leiding. En al heeft het Concilie weten te bereiken dat de
bisschoppen een aantal bevoegdheden kregen toegespeeld, een fundamentele
beleidswijziging zat er niet in. De paus wordt nog altijd gekozen door een
college waarvan de leden, meestal op hogere leeftijd, door de paus zelf be
noemd zijn — weer zonder enige controle van de overgrote meerderheid der
betrokkenen en hun leiders. Sociologisch gezien moet een dergelijke beleids
vorm, gegroeid in een eeuwenoud klimaat van absolute monarchie en gebaseerd
op oligarchische groepen, nu leiden tot een conflictsituatie . Het hele systeem
is vervolgens zozeer in functie van behoud van traditie opgebouwd, dat de
institutionele apparatuur om de toekomstgerichte dynamiek van onze tijd op te
vangen, ontbreekt. Zulk een conflictsituatie kan slechts opgelost worden door
middel van diepgaande wijzigingen. Komen die er niet, dan zal het gezag ener
zijds voor steeds heviger reacties komen te staan en anderzijds voor velen totaal
irrevelant worden.
3

4

5

In vele milieus heeft Humanae Vitae de crisis verhevigd. De encycliek is echter
niet de oorzaak van de crisis. Deze ligt elders en dieper. Wij analyseren er hier
enkele hoofdelementen van.
3 K. Rahner, Demokratie in der Kirche? in: Stimmen der Zeit, 93 (1968), Bd. 182, 1-15;
H. Hoefnagels, Die Krise der kirchlichen Autoriteit, in: id., 145-156; M. Rondet, Contesta
tion et discernement, in: Christus, No 60, oct. 1968, 475-482; Y. Congar, Vraie et fausse
contestation dans VEglise, in: Informations Catholiques Internationales, 1-9-1968, 30-32;
John L. McKenzie, Het gezag in de Kerk, Tielt, 1967.
4 Cfr. A. Mendoza, Indrukken uit Bogota en Medellin, in Streven, november 1968, 148-149.
5 H. Hoefnagels, a.c, 151: „Das kann nicht ohne Folgen für die kirchliche Autoritat
bleiben. Wenn angenommen werden muss, dass sich die Struktur der gesellschaftlichen
Bedürfnisse des Menschen beim Eintritt in die Kirche nicht andert, muss auch in der Kirche
der demokratische Gedanke aufgenommen werden. Gerade wer über den Autoritatsschwund
der kirchlichen Autoritatstrager besorgt ist, wird sich für die Demokratisierung der kirch
lichen Autoritat einsetzen mussen. Wenn die Kirche bei einer Autoritatsstruktur verharrt, die
von dem modernen Menschen nicht mehr als die eigene Autoritat seiner christlichen Gemeinschaft erlebt werden kann, steht die kirchliche Hiërarchie nicht mehr in der Gemeinschaft, sondern stellt sich neben sie. Sie wird tendenziell zu einem Fremdkörper, der vielleicht noch theoretisch anerkannt wird, aber keine wirkliche Autoritat mehr besitzt. Für den
heutigen Menschen kann die kirchliche Autoritat nur dann als der christlichen Gemeinschaft
eigene Autoritat erfahren werden, wenn sie eine demokratische Gestalt annimt".

244

Jan Kerkhofs

Democratisering van theologie en informatie
Steeds meer mensen — priesters, religieuzen en leken — weten méér over de
theologie, over de geschiedenis van de kerk en de dogma's dan een doorsnee
seminarieprofessor van het begin van deze eeuw. De popularisering van uitstekende vakwerken heeft alle godsdienstig geïnteresseerden in staat gesteld in te
zien dat het gangbare beeld van priesterschap, episcopaat, pausdom en van de
verhouding Kerk-Wereld niet het enig mogelijke is. Zij weten dat een kennissociologisch onderzoek van pauselijke en conciliaire uitspraken in vele gevallen
duidelijk het tijdgebondene niet alleen van de formuleringen, maar ook van de
inhoud zelf blootlegt; wat gisteren nog veroordeeld werd — zoals vrijheid van
geweten, democratie — kon vandaag worden geprezen. Zij weten dat inzake
macht, waarheidsliefde, seksualiteit het kerkelijk gezag vergissingen heeft begaan, die voor velen dramatische gevolgen hebben gehad. Zij weten dat in
andere christelijke kerken en buiten de kerken evangelische waarden zijn belicht
die in de rooms-katholieke kerk onderbeklemtoond werden. Sociologisch van
belang is ook dat zij, na Lumen Gentium, duidelijker dan vroeger beseffen dat
de kerk als institutie, ofschoon noodzakelijk, minder belangrijk is dan de Kerkals-levende-geloofsgemeenschap, en dat de institutie slechts zinvol is in zover
zij de geloofsgemeenschap dient. De publieke opinie in de kerk weet hoe weinig
de kritiek op het systeem en de eerlijke pogingen tot open gesprek gewaardeerd
worden. Aldus leidt de ervaring van de ontwikkelde gelovige met het kerkelijk
gezag vaak tot vertwijfeling en machteloosheid.
Spanning tussen theocratisch en democratisch beleid
Een democratisch beleid zoekt in beginsel het goed van de gemeenschap door
een zo ruim mogelijke inspraak van de gemeenschap in het bepalen van dit
goed en in het omschrijven van de middelen die daartoe moeten leiden. Dit
veronderstelt medezeggenschap bij het aanduiden van de leiders, controle op
het beleid, vlotte communicatie-doorstroming van beneden naar boven en
omgekeerd.
Een theocratisch beleid zoekt in beginsel het goed van de gemeenschap door
deze gemeenschap te richten naar een systeem (een geheel van denkinhouden en
leefregels), door God gewaarborgd en door een door God verlicht gezag begeleid. Het gezag is hier wel voor de groep, doch komt in beginsel niet uit de
groep. Het kiest volledig vrij zijn medewerkers en experts en is zeker dat God
steeds aan de zijde van het gezag staat. Het gezag heeft slechts verantwoording
af te leggen tegenover God. Er is geen controle voorzien. Theoretisch werkt dit
gezag zonder dialoog, zonder inspraak van beneden. In werkelijkheid is er op
het pauselijk gezag, dat soms zo verstaan werd, altijd een zekere controle geweest: door de keizer, door sterke persoonlijkheden in het episcopaat, door het
volk dat het gezag stilzwijgend naast zich neerlegde.
Theologisch gezien is evangelisch gezag noch theocratisch noch democratisch
zonder meer; naar een omschrijving van wat het dan wel moet zijn, is de theologie op het ogenblik op zoek. Sociologisch gezien echter ligt de spanning tussen
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theocratisch en democratisch gezag aan de wortels van de huidige problema
tiek. Over de inhoud van het evangelisch gezag moet de kerk zich in geloof
bezinnen, zij moet zich o.m. afvragen of de nu gangbare beleidsopvatting echt
de enig mogelijke is. Over de vormen waarin het evangelisch gezag gestalte
moet krijgen, kunnen gelovigen verdeeld zijn en zijn ze inderdaad ook verdeeld.
Sociologisch kan men alleen zeggen, dat om het even welk gezag, wil het door
de mens van vandaag als menselijk aanvaard worden, aan een aantal voor
waarden moet voldoen.
De gewijzigde verhouding

Kerk-Wereld

Het kerk-instituut is in Europa en vele gebieden buiten Europa lange tijd een
symbool van binnenwereldlijke macht geweest. Op vele plaatsen is het dat nog
altijd. Niet zelden leidde dit tot verregaande compromissen met de gevestigde
politieke, culturele en financiële macht. Hierbij kwam de vrijheid en de schep
pende kritiek van het evangelie geregeld in het gedrang. Het kerk-instituut werd
symbool van conservatisme en immobilisme. Door de toegenomen secularisatie
is zijn invloed op de georganiseerde samenleving voortdurend verminderd.
Hiertegen werd wel verzet aangetekend, maar dit verzet zelf kon niet anders
dan disfunctioneel werken voor de eigenlijke zending van de Kerk. Sedert
enkele decennia is er duidelijk een proces gaande waarbij de Kerk zoekt op een
relevante manier in de wereld aanwezig te zijn. Sommige sociologen beweren
zelfs dat de kerken 'fusies' voorbereiden om hun functieverlies naar buiten
beter in te dijken. Dat de kerk als instituut een functieverlies en vermindering
aan sociale controle naar buiten kende, betekende echter nog niet automatisch
een verlies aan sociale controle naar binnen. Sedert kort schijnt er ook een
groeiend functieverlies naar binnen plaats te hebben: de gelovige zelf schijnt
zowel voor zijn verhouding tot God als voor zijn verhouding tot de wereld
minder kerk-instituut nodig te achten dan vroeger. Meteen komt het kerkelijk
gezag en de kerkelijke bemiddeling in de ogen van de gelovigen zelf minder
centraal te staan dan vroeger. Gedeeltelijk is dit een gevolg van een voorbije
kerkelijke oversocialisering, gedeeltelijk ook van een groeiend bewustzijn hier
door vervreemd te worden van een aantal fundamentele menselijke waarden.
Voor het gezag heeft dit tot onmiddellijk gevolg dat het zich veel meer dan
vroeger theoretisch en praktisch aanvaardbaar moet maken, ook naar binnen.
De spanning angelsaksische-latijnse wereld
De latijnse kerk is overwegend vanuit een romeinse gezagsopvatting gestructu
reerd. Met de Reformatie hebben de angelsaksische en germaanse landen deze
gezagsopvatting gedeeltelijk afgewezen. Zo heeft de latijnse opvatting zich
overal elders nagenoeg ongehinderd kunnen doorzetten. Sedert het einde van
de vorige eeuw is het katholicisme steeds vitaler en zelfbewuster geworden in
de gemengd-christelijke landen van Noord-West-Europa en heeft zich krachtig
ontwikkeld in Noord-Amerika. Het is ook in dit gedeelte van de wereld dat de
democratisering van het onderwijs het verst gevorderd is. Tijdens Vaticanum II
is de invloed van de bisschoppen uit deze overwegend protestantse landen
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duidelijk voelbaar geworden (b.v. in de discussies rond de gewetensvrijheid), al
was de theologie van deze bisschoppen nog duidelijk meer latijns dan het alge
mene denkklimaat van hun ontwikkelde gelovigen. Het centraal apparaat van
de Kerk schijnt deze veranderde situatie nog niet geassimileerd te hebben. De
grotere versnelling in de verandering in de angelsaksische wereld, inclusief een
belangrijk deel van de germaanse wereld, brengt momenteel een verheviging
van de spanning mee. Het gevaar van een nieuw schisma is, ook sociologisch
gezien, wel illusoir, o.m. omdat het centrale gezag, en zulks niet alleen in
Rome, maar ook aan de periferie, met een nieuw fenomeen geconfronteerd
wordt: op steeds meer plaatsen wordt het gezag tot een zeker niveau niet meer
bevoegd geacht voor een aantal morele en religieuze gedragingen en opvattin
gen zonder dat dit als een voldoende reden beschouwd wordt om de kerk te
verlaten. Het feit echter dat het al zo moeilijk blijkt te zijn, de niet-latijnse
westerse wereld te integreren, stelt de vraag of het wel echt mogelijk is de
Catholica werkelijk bewoonbaar te maken voor de grote me/-westerse cuturen.
De coëxistentie van 'generatie-kerken'
Ook de spanning tussen de generaties, waarbij de biologische niet met de ideo
logische samenvalt, vormt een aspect van de gezagscrisis. Naast ook voor
andere instituties geldende factoren, zijn er sommige hier meer specifiek voor
de kerk. Het kerk-instituut is van nature behoudsgezind: de traditie is bron van
gezag en als zodanig sterker beklemtoond dan in andere westerse instellingen.
De leiders van de kerk zijn gewoonlijk gevorderd in leeftijd en zijn bijna steeds
benoemd in functie van het bestaande systeem. Beide fenomenen werken cumu
latief, met als resultaat dat de intellectuelen en de jongeren steeds minder
interesse schijnen op te brengen voor een instituut dat hun onvoldoende op de
toekomst schijnt gericht. Wellicht is dit ook een van de redenen waarom het
aantal vrijwilligers voor de kerkelijke dienst afneemt: het systeem biedt een
aantal mogelijke kandidaten te weinig toekomstperspectief.
Naar nieuwe vormen van gezag
Al vergen de gestelde vragen veel meer dan een 'updating' of 'aggiornamento'
van het kerkelijke beleidssysteem, zonder een minimum aan hervorming zullen
allerhande vormen van frustratie, anomie en contestatie weliger blijven voort
woekeren dan voor de functie van de kerk, zowel naar binnen als naar buiten,
wenselijk is. Uiteraard kunnen hier slechts enkele algemene lijnen getrokken
worden.
Nodig is in ieder geval een nieuw algemeen klimaat van vertrouwen. Gezien de
nu bestaande spanningen zal dit klimaat niet spontaan groeien. Radicale opties
van welke zijde ook zullen bij de 'andersdenkenden' op hard verzet stoten.
Meer dan welke andere instantie in de kerk ook heeft het centrale beleidsapparaat behoefte aan een reorganisatie en een nieuwe rolbepaling. Velen die in dit
beleid werkzaam zijn, voelen dit scherp aan, maar beschikken niet over de
nodige pressiemiddelen of erkennen dat de dan toch wel beschikbare middelen
gezien de urgentie niet efficiënt genoeg zijn. Of de hervorming er zal komen
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omdat de centrale apparatuur de moed en de middelen daartoe zal vinden, dan
wel omdat een belangrijk deel van de periferie zich van het centrale gezag
duidelijk zal distantiëren, valt niet te voorspellen. Hoe dan ook, wijzigingen
zijn wenselijk op de belangrijkste wrijvingspunten: aanstelling, bevoegdheid,
controle en communicatie.
Aanstelling
6

Hans Küng heeft voorgesteld dat, zoals andere kerkelijke gezagsdragers, ook
de paus voortaan gekozen zou worden op een reëel representatieve wijze, door
het kardinaalscollege én een uit nationale pastorale raden opgebouwde inter
nationale raad; hij zou benoemd moeten worden voor een beperkte termijn.
Sociologisch lijkt een zoeken in deze richting verantwoord: het gezag zou er
acceptabeler door worden. Een dergelijke formule impliceert echter dat het
college van kardinalen vervangen wordt door een college bestaande uit de
voorzitters van de bisschoppenconferenties (en eventueel andere afgevaardig
den). Deze voorzitters en alleen zij zouden kardinaal zijn en zulks voor de duur
van hun mandaat als voorzitter. Zij zouden zelf, met inspraak van de nationale,
eventueel regionale pastorale raden, gekozen zijn door de bisschoppen. De
bisschoppen zelf zouden voor een beperkte, maar hernieuwbare termijn gekozen
worden door de priesterraad en/of de diocesane pastorale raad, met inspraak
van de nationale bisschoppenconferentie .
7

Bevoegdheid
De bevoegdheid van de Romeinse dicasteria moet zodanig herleid worden, dat
de huidige kerkelijke administratie in dienst van het post-conciliaire verstaan
van de pausfunctie en niet in dienst van een traditioneel overgeërfd systeem
komt te staan. De meeste liturgische kwesties bijvoorbeeld, huwelijksgevallen,
alle gevallen van priesters die van levensstaat willen veranderen , de hele reor
ganisatie van de priesteropleiding kunnen het best door nationale of regionale
bisschoppenconferenties opgelost worden; zo zouden veel leed en onrecht voor
komen worden. De centrale administratie kan dan intens blijven zorgen voor
de communicatie tussen de particuliere kerken, voor het gesprek met de andere
christelijke kerken en voor ontmoetingen met de andere wereldgodsdiensten en
de grote ideologische groepen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het organi
seren van een objectieve informatiedienst, door het ter beschikking stellen van
faciliteiten voor congressen op wereldniveau, door onder verantwoordelijkheid
8

6 H. Küng, Wahrhaftigkeit — Zur Zukunft der Kirche, Herder, Freiburg, 1968.
7 Reeds in 1966 heeft kardinaal Suenens (en volgens sommige bronnen ook aartsbisschop
Pellegrino van Turijn) gepleit voor een pauskeuze door de bisschoppensynode. Dit voorstel
werd zijdelings afgewezen door Paulus VI in zijn toespraak van 28-6-1967 (La Documentation Catholique, 1967, col. 1303-1304). In een belangrijke toespraak te Graz op 29-10-1968
heeft de kardinaal zijn opvattingen over de kerk-hervorming nader toegelicht.
8 Niettegenstaande de encycliek Sacerdotalis Coelibatus hebben de Zambesische bisschop
penconferentie, vermoedelijk gevolgd door andere Oost-Afrikaanse bisschoppenconferenties,
en een bijeenkomst van 70 Zuidafrikaanse bisschoppen en hogere oversten, onder leiding
van aartsbisschop Hurley van Durban, Rome gevraagd de priesterwijding van gehuwde
mannen toe te laten.
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van de paus de mening van de wereldkerk, uitgedrukt door de bisschoppen
conferenties in dialoog met hun particuliere kerken, te vertolken naar de wereld
toe, b.v. inzake eerbied voor de liefde, rechtvaardigheid, vrede. Rijzen er con
flicten tussen particuliere kerken of tussen denkrichtingen, dan kan de centrale
leiding de open dialoog bevorderen, waken voor de eerlijke groei naar een
consensus, en waar gemotiveerde twijfels voorkomen deze helpen eerbiedigen.
Vanzelfsprekend zullen er sommige uitspraken moeten gebeuren. Zullen deze
onfeilbaar zijn? En wat veronderstelt die onfeilbaarheid? Daar gaan we nu
niet op in. Binnenkort hoopt dit tijdschrift hier iets meer over te zeggen.
9

Controle
Zodra de dialoogorganen die door het Concilie werden voorzien, beter ingere
den zullen zijn, zullen zij gewoon door hun bestaan zelf op plaatselijk en regio
naal niveau een soepele controle op het beleid uitoefenen. Momenteel moet
deze controle nog bijna uitsluitend door de publieke opinie gebeuren, met het
gevolg dat de nodige nuancering soms ontbreekt. Ook voor het centrale beleid
is een doelmatige en gestructureerde controle onmisbaar: de bisschoppensynode
met haar regelmatige bijeenkomsten is hier het aangewezen middel . In feite is
de synode machteloos. Weinig of niets van wat de vorige synode vroeg, werd
uitgevoerd en niemand weet hoe de volgende plaats zal vinden. Nochtans,
alleen een institutionaliseren van de controle kan het toenemen van een aantal
latente en aperte conflictsituaties afremmen .
10

11

Communicatie
Zonder goede communicatie is geen modern beleid mogelijk. De regeringen, de
grote ondernemingen en universiteiten trachten door een informatiedienst de
goodwill van medewerkers en belangstellenden levend te houden. De best geor
ganiseerde onder hen hebben een uitgewerkt systeem van doorstroming van
gedachten en initiatieven, waardoor de dialoog vanuit de basis met de top op
gang gehouden wordt. Zonder moeite zou dit ook in de kerk mogelijk zijn op
alle niveaus, op voorwaarde dat een bepaald triomfalisme, dat ook na het
Concilie koppig blijft voortvegeteren, en een overdreven zorg voor geheimhou
ding plaats maken voor een zorg voor de waarheid, ook wanneer deze verne9 In vele kerkelijke milieus heerst een malaise betreffende de onfeilbaarheid. De pers heeft
ruchtbaarheid gegeven aan het boek van bisschop F. Simons van Indore (India), Infallibility
and the Evidence, Templegate, 1968, waarin de onfeilbaarheid aanvechtbaar wordt genoemd.
10 In een intervieuw in de Sunday Times, 6-10-68, verklaarde C. Butler, hulpbisschop van
Westminster o.m.: „The criticism one would wish to level against the Curia is that it should
follow the pattern of the British civil service. It should have executive and administrative
functions. But the policy-making functions which it now possesses should be given to the
bishops. The synod of bishops, established since Vatican II, offers some possibility of this
developing. If the Curia were divested of its policy-making power, the question of the
nationality of its personnel, now very largely Italian, would have far less importance . . . .
Roman law, moreover, comes down from above, and expresses the will of the superior,
unlike English common law which has grown from below. Here too the Roman model is
not in keeping with the times in which we live".
11 Voor geheel dit artikel vindt men interessante voorbeelden en suggesties in H. Buntinx,
Kerk en Management, Antwerpen, 1968.
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deringen, twijfels en onzekerheid impliceert. Indien b.v. de informatiedienst
van het Vaticaan even onafhankelijk zou staan tegenover de Curie als de
informatiedienst van radio en televisie in sommige Noord-West-Europese lan
den tegenover de regeringen, zou het prestigeverlies dat het Vaticaan nu in de
perswereld lijdt, plaats maken voor respect.
Naar een declaratie van de rechten van de gelovige?
Wij bevinden ons in het hart van een mutatie van Kerk en Wereld. In zulke
ogenblikken is het zeer moeilijk de tekenen des tijds zonder overdrijving in een
of andere zin te duiden. Door gezamenlijk zoeken, door confrontatie van we
tenschappelijk onderzoek en beleidservaring, door contestatie en tegen-contesta
tie groeit, mag men hopen, een nieuw evenwicht, waarvan niemand de vorm
kan voorspellen. In deze harde tussentijd zal een eerlijk zoeken naar morgen
slechts kunnen gebeuren op voorwaarde dat er ruimte komt voor het formule
ren van gedurfde hypothesen en het wagen van ongewone experimenten. Om
deze redenen schijnt een bijzondere zorg voor de kerkelijke rechtszekerheid van
de gelovige wenselijk. Terecht werd hieraan begin oktober van dit jaar door de
Amerikaanse Canon Law Society en de Catholic University of America te
Washington een symposion gewijd, resulterend in een 'Declaration of Christian
Freedoms' .
Ongetwijfeld zal het van het gezag zeer veel doorzicht vergen en van de kerk
leden een meer dan gewone volwassenheid om deze onomkeerbare drang naar
pluralisme en medezeggenschap te verzoenen met de noodzakelijke eenheid en
de onvermijdelijke geleidelijkheid. Doch hier beschikt de gelovige gemeenschap,
althans in beginsel, over bindmotieven waarop geen enkele andere groepering
zich kan beroepen. „Liefde, zelfs niet-georganiseerde liefde, is een veel grotere
macht dan tucht; en het is liefde, geen tucht, die Jesus als een band van eenheid
aan zijn Kerk heeft aanbevolen" .
12

13

12 Cf. Charles M. Whelan, Toward

a Declaration

of Christian

26 okt. 1968, p. 383.
13 J. McKenzie, Het gezag in de Kerk, Tielt, 1967, 164.
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Is een joods-christelijk gesprek
mogelijk?
O. J. R. Schwarz

Het is mogelijk, dat men onder de invloed van allerhande gebeurtenissen en
stromingen van het ogenblik geneigd is de vraag uit de titel zonder meer met ja
te beantwoorden. Misschien verwisselt men 'wenselijk' dan met 'mogelijk', al
zal zelfs niet iedereen het met de wenselijkheid van een joods-christelijk gesprek
eens zijn.
Bekend is de opvatting van Dr. Ehrlich, die op een Weense forumdiscussie in
1966 opmerkte: het christendom is wel gedwongen geweest voortdurend bezig
te zijn met de tradities van het jodendom, maar omgekeerd is daar geen sprake
van. „De Bijbel van de christenen is onze Bijbel niet. Vanuit het jodendom
gezien is het begrip 'Oude Testament' onzin. Wij kennen alleen de thora, de
ketubim (geschriften) en de nebiim (profeten). Het jodendom gaat niet in de
richting van het Nieuwe Testament, maar is een in zich gesloten geheel. Het
jodendom is op geen enkele manier betrokken bij het Nieuwe Testament. De
beginposities voor een joods-christelijk gesprek zijn dus al heel moeilijk. Voor
U is het noodzakelijk met ons te spreken over het O.T., voor ons niet".
Prof. Bergman van de hebreeuwse universiteit van Jeruzalem bracht bij een
andere gelegenheid nog een ander aspect naar voren: de Schrift is voor de
christen de maatstaf voor zijn handelen, maar de orthodoxe jood vindt zijn
begrip van wereld èn bijbel in de halachische traditie. Prof. Werblowski stelde,
dat de jood praktisch geen directe relatie heeft tot de Schrift, maar steeds langs
de omweg van traditie en liturgie. Werblowski herhaalde nog eens de opvatting
van Ehrlich: om zichzelf te verstaan hebben de christenen een ontmoeting met
Israël nodig en in de staat Israël vinden ze de joden. Dat is een theologisch
gezichtspunt. Maar voor de joden zijn de christenen een bestanddeel van hun
niet-joodse 'Umwelt'. Zij zullen de christenen dus meer zien vanuit een sociologisch standpunt. Als men zo de discussie op een verschillend vlak voert, moeten
er wel misverstanden ontstaan.
Zo is gebleken, zowel uit het gesprek in Wenen als dat in Jeruzalem, dat de
joodse deelnemers een gesprek tussen christenen en joden wel voor mogelijk en
zelfs voor nuttig houden, maar dan als een algemeen menselijk gesprek en niet
een specifiek joods-christelijk gesprek, met bijvoorbeeld als uitgangspunt: 'de
1

1 Freiburger Rundbrief, n. 65/68, sept. 1966, pp. 80-81. Zie ook de bijdrage van Werblowski in Ontmoeting tussen joden en christenen, Rotonde reeks, Callenbach, Nijkerk.
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crisis van de religie in een geseculariseerde wereld^.
Een moeilijkheid die zich bij de christenen voordoet, maar die ook bij de joden
blijkt te bestaan, omdat er zoveel verschillende richtingen in het jodendom zijn,
werd aangeroerd door Markus Barth tijdens een lezing in de Tree of Life
Synagogue in Pittsburgh in 1965, toen hij de vraag stelde: „Wat kan een jood
van Jezus geloven en toch nog jood blijven?" Hier staan ook van joodse kant
verschillende meningen tegenover elkaar. Ehrlich vindt een grote verscheiden
heid van richtingen geen enkel bezwaar , terwijl Sjalom Ben Chorin een grotere
eenheid binnen het jodendom wenselijk acht.
Men moet wel rekening houden met het feit dat de geschillen tussen de joodse
stromingen onderling anders liggen dan bij de christenen. Ze raken over het
algemeen meer de praktijk van het joodse leven en de beoefening van de Wet,
dan de leer. Tot voor nog niet zo erg lang bestond het 'christelijk dilemma' in
overwegend dogmatische geschillen. Thans ziet men echter, dat ook bij de
christenen de leerstellige geschillen naar de achtergrond van het beleven wor
den verdrongen door de enorme scheiding die geloof en ongeloof, verstaan als
existentiële houdingen, binnen de mensheid gaan maken. Waarmee wij voor
een verschijnsel staan dat zich ook in de joodse geesteswereld voordoet.
Naar mijn mening zou daarom een joods-christelijk gesprek nu op de eerste
plaats moeten gaan over het geloof en over de existentiële houding van de
gelovende mens ten opzichte van God.
3

Geloof en rede
Het is merkwaardig dat het reeds oude probleem van de verhouding tussen
geloof en rede de laatste tijd weer op de voorgrond is gesteld in verschillende
publikaties. Zowel Prof. S. H. Bergman in Faith and Reason, An Introduction
to Modern Jewish Thought als het boek Great Jewish Thinkers of the Twentieth Century , dat uitgegeven werd door Simon Noveck, alsook Arthur A. Cohen in zijn Der natürliche und der übernatürliche Jude (Das Selbstverstandnis
des Judentums in der Neuzeiff stelt het probleem.
Drie grote namen beheersen de behandeling van dit fundamentele vraagstuk:
Hermann Cohen, Franz Rosenzweig en Martin Buber. Willen wij hun betekenis
voor het huidige joodse denken begrijpen en hun betekenis voor een eventueel
joods-christelijk gesprek, dan moeten wij heel kort een paar punten van hun
denken aangeven.
Hermann Cohen (1842- 1918, met Natorp een der grondleggers van de Marburgse school van het neokantianisme) kwam volgens A. A. Cohen nooit
werkelijk boven zijn in wezen filosofische Goé&idee uit, hoewel Bergman en
Fischoff menen dat hij een evolutie heeft doorgemaakt en voor hem de rede in
zijn later leven een integrerend bestanddeel van zijn geloof heeft uitgemaakt.
4

5

2 Freiburger Rundbrief, p. 81.
3 Freiburger Rundbrief, dec. 1967, n. 69/72, pp. 90-91 en 99.
4 B'nai B'rith Hillel, 19662, ert. Joesph Alfred.
5 Simon Noveck, Great Jewish Thinkers of the Twentieth Century, B'nai B'rith Department
of adult jewish education, Washington, z.j.
6 Verlag Karl Alber, Freiburg, München, 1966.
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Kerngedachte van Cohens opvatting is het begrip van de correlatie, de bijzondere medewerking van de mens met God tot het ontstaan van de 'messiaanse
mensheid'. Het is de taak van de mens volgens Cohen de bestaande natuurlijke
verhouding van mens tot mens te transformeren in een ethische, de natuurlijke
mens om te vormen in een 'Mitmensch'. De op deze wijze tot eenheid geworden
mensheid ligt nog in de toekomst, maar Israël is bedoeld om hiervan het symbool te zijn. Israël kan dat op grond van zijn geloof in de ene (unieke) God.
De invloed van Cohen is nog overal te bespeuren waar rationalistische tendensen in het huidige joodse denken aanwezig zijn, bv. bij Achad-ha-am, Mordekai M. Kaplan, e.a. (Fischoff, in Great Jewish Thinkers...,
pp. 130 - 132).
Voor Franz Rosenzweig (1886 - 1929, leerling van H. Cohen, werkte samen met
Buber) is de wezenlijke realiteit gelegen in God, de wereld en de mens, die met
elkaar verbonden zijn door het proces van schepping, openbaring en verlossing.
Wanneer men hierover spreekt, eindigt de taak van de filosofie en maakt zij
plaats voor de theologie. „Waar het griekse denken eindigt, begint het bijbelse
denken". Dit bijbelse geloof getuigt, maar kan niets bewijzen. Het belangrijkste
van de tekst is dat hij de levende eenheid tussen God, mens en wereld weerspiegelt. Mens en wereld worden door de schepping tot eenheid gebracht. Het
isolement van de mens tegenover God wordt doorbroken door de openbaring,
en de verlossing bestaat hierin, dat de enkeling, door Gods liefde geraakt, uit
zichzelf treedt: „De verlossing van de evennaaste is de verlossing van de
wereld" .
7

Of Martin Buber (1878 - 1965, van 1938 tot 1951 professor aan de universiteit
van Jeruzalem, een van de voormannen van het zionisme, de grote vertolker
van het chassidisme) van de drie de meeste invloed heeft, zou ik niet durven
zeggen, maar men kan begrijpen dat Ludwig Levinsohn al in 1935 schreef:
„Wij zijn allemaal zijn leerlingen; zonder zijn werk is de reïntegratie van de
moderne westelijke joodse schrijvers, denkers en wetenschapsmensen in hun
volk ondenkbaar" .
Men zou hem kunnen noemen een 'profeet van de levende God' in een tijd die
na Pascal, Hegel en Nietzsche God voor dood verklaart. „God is geen constructieve kracht meer in de menselijke existentie, hij behoort bij de verdrevenen, de werkelozen". Buber proclameert God als de grote 'Gij', waarmee 'ik'
in een levende relatie sta. De geloofshouding van de mens is die van een
gestadige dialoog, waarin ook de 'ik - gij' relatie tot alle hem omringende en
confronterende dingen moet worden ingebed. Buber ziet niet in het monotheïsme de wezenlijke bijdrage van het jodendom tot de wereldreligie, maar in de
dialoog met God.
A . A . Cohen spreekt hier van een 'existentieel humanisme, dat in God zijn
middelpunt heeft'. In het 'gij' van het schepsel wordt het 'Gij' van God transparant. De sfeer van onze intermenselijke ontmoetingen noemt Buber 'Die
Sphare des Zwischen', een realiteit die geboren wordt uit de realiteit van de
8

9

7 A. Cohen, o.a, pp. 137- 139.
8 Maurice Friedmann in Great Jewish

Thinkers . . . , p. 183.

9 o.c, pp. 165-166. Cf. Martin Buber, Ich und Du, p. 159 ss.
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ontmoeting. Zij bergt in zich het Rijk en de theofanie komt steeds dichterbij.
Dit naderbijkomen is de geschiedenis.
Der grosse Traum
De drie grote joodse denkers wier gedachten wij boven even hebben aange
stipt, kunnen wij niet begrijpen, noch ook hun tijdgenoten, als wij geen reke
ning houden met wat Friedrich Heer in zijn veelomstreden boek Gottes erste
Liebe 'der grosse Traum' noemt: het verlangen om, niet langer een vertrapt en
vervolgd volk van 'Godsmoordenaars', eindelijk geaccepteerd te worden als
mensen die gelijkwaardig waren aan het gastvolk waaronder ze leefden.
Cohen wilde van geen polariteit tussen de Duitsers en de Joden weten. Hij
beweerde dat er geen rassische apartheid of separatisme bij de joden bestond .
Een neef van Franz Rosenzweig was overgegaan tot het christendom en moti
veerde dit als volgt: „Wij zijn in alles christenen. We leven in een christelijke
staat, gaan naar christelijke scholen, lezen christelijke boeken, onze hele cul
tuur berust op christelijke fundamenten" . Rosenzweig was ook bereid om
christen te worden, maar hij wilde deze stap bewust zetten als jood en zich
daarom eerst verdiepen in de tradities van het jodendom. Resultaat: hij bleef
jood.
10

11

Buber heeft zijn diepste inzicht in de dialoog met God en met alle geschapen
dingen gevonden via de weg van het culturele zionisme en een intense studie
van het chassidisme.
De twintigste eeuw heeft de joden gedwongen om de uitdaging van het westen
tegemoet te treden, zoals zij in de middeleeuwen vanaf Saadja Gaon tot
Maimonides geconfronteerd werden met de Islam. Dit nog te meer, daar de
pogingen in de achttiende en de negentiende eeuw om tot een eenheid te komen
tussen de wereld van het rationalisme en de verlichting en het jodendom
mislukt waren en de noodzaak van een bezinning op eigen wezen hadden doen
beseffen. Zo is er door Hermann Cohen, Leo Baeck, Franz Rosenzweig en
Martin Buber een joodse dialectiek met het westen ontstaan.
Jodendom en christendom
Hermann Cohen zag geen tegenstelling tussen jodendom en christendom; vol
gens hem putten beide hun idealen uit het bijbelse jodendom . Hij blijkt echter
alleen het liberale protestantisme voor ogen gehad te hebben.
Leo Baeck (1873 - 1956, docent aan de Hochschule für die Wissenschaft des
Judentums in Berlijn; na 1933 werkte hij voornamelijk voor zijn geloofsgeno
ten, vanaf 1943 in het concentratiekamp Theresienstadt) is de eerste geweest
die het probleem van het jodendom gezien heeft als een existentie (Dasein) oog
in oog met het christendom. Hij heeft Jezus als jood binnen willen halen in het
jodendom, maar van mindere rang dan de profeten . Volgens hem stoelt het
12

13

10
A.
11
12
13

H. Cohen, Ein Bekenntnis zur Judenfrage, in Jüd. Schriften, II, p. 73 ss., geciteerd in
Cohen, o.a, p. 86.
S. H. Bergman, o.a, p. 57.
A. Cohen, o.a, p. 79; S. H. Bergman, o.a, pp. 29- 33.
H. W. Brann, in Great Jewish Thinkers. . . , p. 143.
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christendom niet op Christus, maar op de opvattingen van Paulus. Het chris
tendom haalt volgens hem de mens weg uit dit concrete leven naar een apoca
lyptische toekomst, het is een religie van het 'Jenseits'. Daardoor wordt het
christendom een 'Entwürdigung' van het leven. Het jodendom is daarentegen
vooral een ethische religie.
Rosenzweig deelt de opvatting van Baeck met betrekking tot het christendom
als 'Jenseits'-godsdienst, maar het heeft volgens hem wel een functie. Het
jodendom ziet de eeuwigheid als de eeuwigheid van het leven. Dit eeuwige
volk blijft bewaard ondanks de wisselvalligheid van zijn geschiedenis. De jood
is dus altijd bij God, de christen daarentegen altijd onderweg. Dat betekent,
dat in de christen de vroegere heiden onderdrukt wordt, om telkens weer te
verschijnen en opnieuw onderdrukt te worden. De christen leeft in gestadige
spanning met de eeuwigheid, de jood leeft met haar in vrede . Beide religies
zullen verdwijnen, wanneer in de eindtijd de volle waarheid, die alleen in God
is, geopenbaard zal worden. Het is de religieuze betekenis van het jodendom
te getuigen van de verlossing tegenover een nog onverloste wereld. In het
christendom ziet hij een proces van verlossing gaande en hij erkent het chris
tendom als een tussenstadium tussen een geheel onverloste wereld en het Rijk
van G o d .
Buber is het met deze opvatting geenszins eens. „De jood voelt zich onverlost,
fysiek en in zijn vlees. Hij draagt de last van een onverloste wereld. Hij kan
niet toegeven dat de verlossing reeds geschied zou zijn, want hij weet dat dit
niet zo is. Wij weten niets van een verlosser die op een gegeven moment in de
geschiedenis gekomen zou zijn om een nieuwe en verloste geschiedenis te be
ginnen. Niets van hetgeen gebeurd is kan ons rust geven. Met heel ons wezen
zijn wij georiënteerd op het komende".
In zijn boek Zwei Glaubensweisen ^ houdt hij zich bezig met het geloof van
Jezus. Voor hem is Jezus de grote gelovige, staande in de lijn der profeten en
als iedere jood in de 'ik - gij' verhouding tot God. Nooit zou 'de grote Nazarener' er aan gedacht hebben zelf een middelaar tussen de mensen en God te
willen zijn, nooit kan hij object van geloof zijn voor de jood. Aangrijpend zijn
de woorden die Buber in zijn inleiding tot dit boek heeft geschreven: „Reeds
vanaf mijn jeugd heb ik in Jezus mijn grote broeder gezien. Dat de christenheid
hem ziet als God en verlosser is voor mij een zaak van grote ernst, die ik om
zijnent- en om mijnentwil moet trachten te begrijpen". Resultaat van deze
poging zijn boek.
In een toespraak tot een protestant zendingsgenootschap heeft Martin Buber
uiteengezet wat voor hem het gemeenschappelijke is van jodendom en christen
dom: „
om concreet te zijn, — een boek en een verwachting. Dit boek is
voor U enkel de wachtkamer (antichambre), voor ons het heiligdom zelf.
Toch is het dezelfde plaats en wij mogen samen luisteren naar de stem die
daarin spreekt
Uw verwachting is gericht op een tweede komst, de onze
14

15

1

14 A. Cohen, o.a, pp. 141 ~ 144.
15 Bergman, o.a, p. 62, 67.
16 Manesse Verlag, Zürioh, 1950.
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op een komst die nog niet is geschied". Er zijn ogenblikken van gezamenlijk
wachten en van gezamenlijke pogingen om voor dit komen de wegen te bereiden. In deze 'voormessiaanse' era is het lot der joden gescheiden van het lot
der christenen. „Geen macht der wereld kan deze scheiding overbruggen. Maar
het sluit harmonieuze samenwerking niet uit in het wachten op de eenheid die
door God gegeven zal worden
Wanneer joden en christenen echter meer
bezig zullen zijn met God dan met hun eigen ideeën omtrent hem, dan zijn wij
een in het vizioen, dat het huis van de Vader verschillend is van de ideeën die
wij met ons al te menselijke denken ervan gemaakt hebben" .
17

Wij zien dat de houding van Cohen, Baeck, Rosenzweig en Buber t.o.v. het
christendom niet in alle opzichten 'einheitlich' is. A. A. Cohen meent, dat deze
duits-joodse renaissance 'dood en vergeten is en dat het Europese jodendom
enkel nog een herinnering i s ' . Daarvan moge veel waar zijn, voor het joodschristelijk gesprek geldt echter, dat men — en dit vooral in Nederland, maar
ook elders — met de genoemde joodse denkers en hun houding t.o.v. het christendom enigszins bekend moet zijn, daar diegenen die van joodse kant bereid
zijn tot het gesprek, zeer sterk door hun ideeën, vooral die van Buber en
Rosenzweig beïnvloed zijn.
Van belang is het ook te zien, dat het 'joods-christelijk gesprek' niet afhankelijk
is van wat men algemeen het 'joods-christelijk gesprek' noemt, d.w.z. van feitelijke gesprekskringen. In verschillende van zijn vooraanstaande denkers is het
jodendom al lang in gesprek met het christendom en men zou wel wensen dat
het omgekeerd ook zo was.
18

17 Bergman, o.a, pp. 96 - 97.
18 A. Cohen, o.a, p. 177.

Gesprek met Graham Sutherland
Ludo Bekkers

U begon te schilderen rond de jaren 1930-31.
Zo ongeveer. Voordien maakte ik kleine tekeningen en etsen. Ik begon te schil
deren omdat ik in de Verenigde Staten niet meer kon leven van grafiek alleen.
Ik moést wel iets anders gaan doen.
Tekent u nog altijd?
Nog altijd en veel. Meestal kleine tekeningen die de grondslag vormen voor
mijn schilderijen.
Is tekenen belangrijk voor een schilder?
Ik meen van wel. Sommige kunstenaars hebben die behoefte misschien niet zo,
maar ik hecht er veel belang aan. Mijn werk is altijd gebaseerd op de natuur;
de natuur is voor mij een soort vocabularium geworden, een uitgangspunt.
Daarom moet ik altijd eerst een aantal tekeningen maken. Ze zijn gewoonlijk
heel klein, op kleine blaadjes papier; ze vormen een point de départ.
Iets anders dus dan

vingeroefeningen.

Dat kan het ook zijn. Maar dat geldt voor een ander soort tekeningen. Dat is
een van de redenen waarom ik graag portretten maak: dan moet je een lijn
trekken precies daar waar je ze hebben wilt. Modeltekenen is een wonderlijke
discipline; zelfs in deze tijd van 'minimal art' geloof ik dat een lijn op papier
zetten iets heel moeilijks is, een akt die een grote discipline vereist. Vanuit dat
standpunt is tekenen inderdaad een soort vingeroefening.
Laten we even terugkeren naar het jaar 1931. Hoe was de artistieke situatie op
dat ogenblik in Groot-Brittannië?
Op artistiek gebied bestond het land nauwelijks. Er waren één of twee mensen
die vochten om de banden van het conservatisme die rond Engeland lagen los
te maken, mensen zoals Moore en misschien nog enkele anderen, maar het
klimaat was nagenoeg totaal gesloten en de experimenten die aansloten bij wat
op het continent gaande was, hadden niet veel succes. Van wat op het continent
gaande was, was men immers slechts half op de hoogte.

verwoesting : interieur u i t g e b r a n d

huis (1941)

kruisbeeld (1964/1965)

studieblad

(vergelijking

machines

en organische vormen)

(1967)
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Waaraan was die geslotenheid te wijten?

Ik geloof, voor een deel aan het feit dat de industriële revolutie Engeland meer
dan andere landen aangetast had. En dan, Engeland is een eiland en raakt
daardoor makkelijker geïsoleerd. Er waren ook geen mensen om voortdurend
achter de kunstenaars te staan en hen in zekere zin te maken of intelligent te
steunen.
U wordt vaak in één adem genoemd met een typisch Engelse kunstbeweging,
het'Vorticisme'.

Wat was dat Vorticisme?

Het was een beweging die gesticht werd door o.a. Wyndham Lewis, een soort
parallel van het Kubisme. Het was weer eens een poging om het juk van de
conventionele kunst af te werpen. Persoonlijk geloof ik niet dat die poging erg
veel succes heeft gehad, enkele individuele gevallen en hier en daar een werk
niet te na gesproken. Nevelson bijvoorbeeld behoorde tot de beweging en in de
eerste wereldoorlog maakte hij ontroerende schilderijen van de oorlogssfeer,
marcherende soldaten, enz. Zijn zuiver gedetacheerde techniek kwam uit het
Vorticisme voort. Maar als u mij vraagt wat het Vorticisme precies geweest is,
moet ik u het antwoord schuldig blijven.
U hoorde toch ook tot die beweging?
Absoluut niet. In zekere mate ben ik beslist beïnvloed geweest door Blake, ook
wel door Samuel Palmer voor 1930. Maar rond die tijd werd ik me bewust van
wat er gebeurde op het vasteland en ik veronderstel dat die ontdekking samenviel met mijn eigen behoefte aan een meer persoonlijke vrijheid, de behoefte
om een subjectiever kunstenaar te worden dan ik me had voorgesteld. Alles
wat zich rond mij afspeelde, was op dat ogenblik belangrijk voor mij, ik had
aandacht voor alles wat er gebeurde. Ik kwam ook onder de invloed van wat
Joan Miro op dat ogenblik maakte. Wie mijn werk ziet, kan het misschien
moeilijk geloven, maar die hele beweging, die op dat ogenblik zo sterk was,
heeft op mij een grote invloed gehad. Maar het Vorticisme niet, dat is een
misvatting.
Had u persoonlijke contacten met kunstenaars op het vasteland?
Toen niet. Later heb ik Picasso, Matisse en Miro leren kennen. Toen ik in
Parijs in de Mourlot-studio werkte. Daar kwamen zij ook voor hun litho's en
ander grafisch werk.
U bent al vroeg naar Frankrijk en Parijs gegaan.
Toch niet voor de bevrijding. Veertien dagen na de bevrijding van de stad was
ik in Parijs; dat was de eerste keer dat ik er kwam. Sedertdien woon ik de helft
van het jaar in Frankrijk.
Wat vindt u in Frankrijk dat u in Engeland niet vindt?
Mooier weer, beter licht. In de buurt van de Middellandse Zee heb je het
gevoel dat je werkt in een soort stroomgebied van de beschaving. Dat werkt
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geweldig stimulerend. Ik hou er meer van het leven. Van de andere kant zijn er
in Engeland een aantal uiterlijke dingen die me méér aanspreken: het landschap
bijvoorbeeld. Ik moet door iets bewogen worden voor ik begin te werken en
daarom vind ik het landschap of de omgeving echt belangrijk.
Is het licht van Zuid-Frankrijk dan zo anders? En is dat zo belangrijk?
Ja, echt. Het was voor mij een geweldige openbaring toen ik voor de eerste
keer in Frankrijk kwam, omdat het licht je daar werkelijk in staat stelt rond
een struik of een rots te kijken. Alles krijgt in dat licht een andere dimensie. In
Engeland daarentegen is het landschap plat, een reeks uitsnijdingen. Dat is één
van de merkwaardigheden van het mediterrane licht en daaraan heeft de Europese kunstenaar zijn grotere zin voor de vorm te danken. Cézanne bijvoorbeeld
is niet te verklaren zonder dat mediterrane licht.
Zijn er in uw werk surrealistische elementen te vinden?
Ik geloof dat we beter kunnen spreken van irrationele elementen. Mijn vormen
zijn uit hun normale context, hun gewoon klimaat gehaald. Zo bijvoorbeeld de
doornen: ik gebruik doornen die uit hun verband, uit hun omgeving zijn gehaald. In die zin zijn er in mijn werk 'surrealistische' elementen te vinden, niet
echter in de strikte betekenis van het woord. Ik zou trouwens nooit gevraagd
worden deel uit te maken van een georganiseerde surrealistische beweging,
indien er zoiets bestond. Men heeft werk van mij opgenomen in de grote internationale tentoonstelling van het surrealisme te Londen in 1936, maar dat moet
een toeval geweest zijn. Ik geloof dat ik daar een vreemde eend in de bijt was.
Geen enkel verband met het surrealisme van Magritte

bijvoorbeeld?

Helemaal niet. Magritte is een zuivere surrealist in de zin dat hij dingen totaal
irrationeel naast elkaar plaatst, zo komt het mij tenminste voor. Ik geloof niet
dat ik dat doe. Wat mij interesseert zijn bepaalde overeenkomsten. Ik hou van
de verrassing die ontstaat uit de gelijkenis van bijvoorbeeld een Mercedes-Benz
met sommige vormen uit de natuur. Soms lijkt het wel op een kopie, alsof de
Mercedes bepaalde principes van de natuur op een merkwaardige manier kopieert. Dat boeit me. Ik zoek die relaties niet, ik zeg niet: kijk, ik ga eens een
auto schilderen die er uitziet als een vorm uit de natuur, maar het verschijnsel
bestaat en het is echt fascinerend.
U hecht dus veel belang aan de natuur.
Ongetwijfeld. De moderne natuur dan, de hedendaagse natuur, in de meest
ruime betekenis. Die is voor mij als een vocabularium, met behulp waarvan ik
mijn schilderijen maak. Natuurlijk kunnen iemands bronnen in allerlei andere
dingen liggen. Bij de keuze van een beeld word je onbewust geconditioneerd
door honderden verschillende dingen. Ik bedoel, de vorm van een benzinepomp
of van een verkeersteken, de rand van een weg, de dingen die we iedere dag
zien en die in ons onderbewustzijn dringen, gaan ons onwillekeurig beïnvloeden. We nemen ze onbewust in ons op, we zuigen ze op als 't ware.
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In uw werk zijn verschillende onderwerpen te onderscheiden. Nemen we eerst
de portretten. Dat van Somerset Maugham zal wel het meest beroemde zijn.
Zijn dat alleen vingeroefeningen, zoals u daarstraks liet doorschemeren?
Neen. Ik geloof dat ik bijna toevallig begonnen ben met het maken van portretten. Alhoewel ik in een portret beslist even 'analytisch' te werk ga als in de
tekening van een rots of een boom. Het portret is in vele gevallen echter veel
fascinerender, omdat het om een levend schepsel gaat. Daar staat echter tegenover dat men naar mijn gevoel met vormen uit de natuur veel vrijer kan omgaan: het heeft tenslotte weinig belang of een boom op een bepaalde plaats
breder of smaller uitvalt dan op een andere. Je kunt er alle kanten mee uit, je
kan de natuur naar eigen behoeften aanpassen. Met een portret is dat anders.
Er zijn de reële afstanden tussen ogen en neus, er zijn vormen waar je niet al
te vrij mee om kunt springen of je brengt de 'présence' van het model in het
gedrang (ik spreek liever niet van de gelijkenis, al speelt die natuurlijk ook een

rol).
Er zijn twee manieren om portretten te maken. De eerste is een soort absurde
parafrase, die door alles heen toch eèn gelijkenis laat doorschijnen. Zo werkt
Picasso bijvoorbeeld. Het is mij eens overkomen dat ik in een restaurant een
meisje zag zitten en dacht: waar heb ik die al eerder gezien? Achteraf realiseerde ik me dat het een van Picasso's modellen was en dat ik honderden portretten
van haar had gezien, abstracte of alleszins vervormde portretten, waar de
wezenlijke gelijkenis doorheen scheen. Zelf ga ik anders te werk. Ik tracht een
bepaald gevoel van de 'présence' van het model weer te geven. Een soort van
intensiteit ook, die het model voortdurend van dichterbij benadert. Ik werk dus
vanuit een ander uitgangspunt, een andere optiek. Ik heb teveel respect voor
het model, de persoon, de mens, om hem te vervormen. Ik wil niet vervormen,
ik wil de realiteit van de figuur zo dicht mogelijk benaderen zonder ze exact te
kopiëren.
U hebt ook religieuze onderwerpen behandeld. Die hebben overigens aanleiding
gegeven tot nogal wat controversen.
U denkt waarschijnlijk aan de kruisiging in de kathedraal van Coventry. Dat
zal wel iets te maken hebben met het feit dat de kruisiging traditioneel heel
week en zelden schokkend wordt afgebeeld. Ik was heel blij met de opdracht,
ik had er allang naar verlangd dit onderwerp eens aan te pakken. Daar kwam
bij dat ik de opdracht kreeg op het ogenblik dat we de eerste berichten en
foto's van de bevrijde concentratiekampen onder ogen kregen. Dat versterkte
mijn wil om het onderwerp realistisch aan te pakken. 'Realistisch', daarom nog
niet naturalistisch; ik bedoel alleen: meer een realistische benadering van het
thema dan een idealistische. Dat was ook de reden waarom een aantal mensen
deze kruisiging niet aanvaardde.
Moet een kunstenaar die een religieus thema behandelt, zelf religieus denken?
Neen. Wel geloof ik dat hij, zoals Baudelaire zei, genoeg geloof moet hebben
om de dogma's van de belijdenis waarvoor hij werkt, te respecteren. Maar dat
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is dan ook alles, méér moet men van hem niet vragen. Wel is het een voordeel
dat je 'religieus' voelt, hoe vaag ook; in deze zin, dat je enig besef hebt van de
vele krachten die in de natuur aan het werk zijn. Dat gevoel kan ongetwijfeld
helpen, maar ik geloof dat de meeste schilders en dichters dat bijna vanzelf
hebben. Picasso is zeker geen belijder van een of andere godsdienst, maar heel
zijn werk is doordrenkt van een religieus gevoel. Dat is geen kwestie van katholicisme of wat dan ook, maar van een essentie die in het werk aanwezig moet
zijn.
U bent dus geen religieuze werken gaan maken omdat u rooms-katholiek

bent

geworden?
Helemaal niet. Ik had er nooit aan gedacht religieus werk te maken. Ik heb het
gedaan omdat het me gevraagd werd. Vaag had ik eraan gedacht, zoals ik al
zei, om ooit eens een kruisiging te maken, omdat dat een onderwerp is dat
enorme variaties en ontplooiingsmogelijkheden inhoudt. Toen het me gevraagd
werd, heb ik me eraan gezet en dat is wellicht de reden waarom ik daarna nog
andere religieuze werken ben gaan maken.
Ook in oorlogstaferelen hebt u inspiratie gevonden. Bent u sterk beïnvloed door
de oorlog?
Ik was natuurlijk sterk onder de indruk van de gebeurtenissen. Maar dat verklaart niet alles. Ik werd aangesteld als 'officieel oorlogskunstenaar', op het
ogenblik dat de bombardementen op Londen losbraken. Dat was voor mij een
hele ervaring. Ik was niet meer vrij om te maken wat ik wilde. Ik was een aangestelde, een soort journalist die materiaal moest zien in te leveren en daarvoor
betaald werd. Wat ik inleverde, moest bovendien actueel zijn en direct, niet
zomaar wat schetsen die dan later wel uitgewerkt konden worden. Het moest
niet alleen een picturaal verslag zijn, maar moest ook nog onmiddellijk appelleren, en dat was het grote probleem. Ik geloof dat ik die opdracht nooit had
kunnen aanvaarden, als de vormen van vernieling waarmee ik in Londen geconfronteerd werd, niet zo merkwaardig waren geweest. Opmarcherende troepen of strijdtonelen had ik nooit kunnen tekenen. Maar ik kreeg het bombardement van Londen te tekenen. Dat was een merkwaardige ervaring en buitengewoon aangrijpend.
Zou u dezelfde ervaring kunnen vertolken als u bijvoorbeeld

de oorlog in

Vietnam te verslaan kreeg?
Dat lijkt me een moeilijke vraag. De oorlog in Vietnam is volkomen nutteloos.
Ik geloof dat voor een kunstenaar, voor een schilder, oorlog als zodanig niet
erg boeiend is. 'Interessant' zijn de details van evenementen: een bombardement
door één enkel vliegtuig, een episode uit een straatgevecht, schermutselingen.
Dat zijn dingen die binnen de reikwijdte van de kunstenaar liggen. Ze kunnen
uitermate opwindend zijn en apelleren aan oergevoelens die in ieder van ons
aanwezig zijn. Iedereen die al eens in een kroeg is geweest met halfdronken
soldaten of matrozen en daar een van die klassieke gevechtscènes heeft mee-
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gemaakt die beginnen met het werpen van een bierglas en uitmonden
absolute chaos, weet hoe opwindend dat kan zijn. Zo'n situatie doet een
op iemands oerinstincten en werkt daardoor zo fascinerend. Dat soort
uit een oorlog kun je vastleggen. Daarbuiten zegt de oorlog als zodanig
kunstenaar niets.

in een
beroep
dingen
mij als

Er zijn in uw werk ook dieren. Een soort bestiarium.
Ik ben op het ogenblik inderdaad bezig met een bestiarium. De dieren die ik
vroeger geschilderd of getekend heb, zouden wel eens ten grondslag kunnen
liggen aan dat bestiarium zoals ik dat nu in mijn gedachten heb. Maar helemaal zeker ben ik daar niet van. Ik geloof dat ik mij altijd voor dieren geïnteresseerd heb vooral omwille van de gelijkenis tussen sommige organische
natuurvormen en dierlijke of menselijke vormen. Deze uit de actualiteit weggehaalde vormen zijn geen organische vormen meer en ook niet louter geschilderde animale vormen. Het zijn halfslachtige vormen geworden, ze horen thuis
in een niemandsland. En juist daar hou ik van. Ik kan het moeilijk uitleggen,
nog minder verdedigen, maar ik hou van dubbelzinnigheid in de kunst.
Hoe ziet u de toekomst van de schilder- en beeldhouwkunst? En de integratie
van de kunsten?
Ik ben geen waarzegger. Alles wat tot nu toe gezegd en geschreven is over de
gebrekkige integratie van de kunsten, kan ik volledig onderschrijven. Ik ben
nog ouderwets genoeg om te denken dat schilderen iets is dat iemands horizon
verbreedt. Een schilderij aan de muur, zonder relatie tot de architectuur, is
even belangrijk als een schilderij dat een veredelde decoratieve functie heeft. Ik
stel vast dat veel in de kunst van vandaag steeds meer 'minimal' wordt. Maar
ik begin te denken dat de enige minimal-kunstenaar van groot formaat Matisse
is geweest. Vooral de oudere Matisse. Ik geloof dat hij alle minimal-artisten
ver achter zich laat wanneer het erom gaat een voorwerp tot niets anders te
reduceren dan tot dat uitzonderlijke gevoel: gewicht geven aan kleur.
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Het is nu achttien jaar geleden dat de Chinese communisten het vreedzame en
ongewapende Tibet binnenvielen. Binnen het jaar hadden ze heel Tibet bezet,
nadat ze de Tibetanen hadden gedwongen tot het aanvaarden van de 'Overeen
komst tussen de centrale volksregering van China en de plaatselijke regering
van Tibet omtrent maatregelen voor de bevrijding van Tibet,' beter bekend
onder de naam 'Zeven Punten-verdrag'. Er werd in de rest van de wereld toen
weinig aandacht aan besteed: er woedde een oorlog in Korea, de bewapenings
wedloop tussen de Verenigde Staten en Rusland was volop aan de gang, de
grote mogendheden waren erom bekommerd, de gewapende conflicten in te dij
ken. Wat er in Tibet gebeurde, werd al gauw beschouwd als een voldongen feit,
waar men zich maar bij neer moest leggen.
Op het ogenblik dat vele staten in Azië en Afrika gedekoloniseerd werden,
werden de Tibetanen in een nieuw kolonialisme gestort: een onafhankelijke
staat werd herleid tot een koloniaal bezit, waar „een nieuw imperialisme aan
het werk is, veel gevaarlijker dan het oude, omdat het optreedt onder de vlag
van een revolutionaire ideologie" (Jayaprakash Narayan, in Times of India,
27 maart 1959).
Van meet af aan pasten de Chinezen de politiek toe van het 'verdeel en heers'.
Zodra Chamdo, de hoofdstad van de provincie Kham in Oost-Tibet, bezet was
in 1950, richtten zij er het 'Chamdo Bevrijdingscomité' op en scheurden zij de
provincie af van de rest van Tibet. Hetzelfde deden zij in Shigatse, de hoofd
stad van de provincie Tsang in Zuidwest-Tibet. Dit waren flagrante schendin
gen van het 'Zeven Punten-verdrag', waarin zij de verbintenis hadden aange
gaan niets te veranderen aan het bestaande politieke stelsel in Tibet en niet te
raken aan de gevestigde status, functie en macht van de Dalai Lama. Al het
mogelijke werd gedaan om het gezag van de Tibetaanse regering in Lhasa te
ondergraven.
Aanvankelijk gebruikten de Chinezen zowel gevlei als subversie om de Tibe
taanse maatschappij te ontwrichten. Om het volk gunstig te stemmen werden
in allerhande comités en organisaties Tibetanen tewerk gesteld tegen hoge
lonen; kloosters kregen altaren ten geschenke en er werd streng over gewaakt
dat de Chinese soldaten niets zeiden of deden dat de Tibetaanse gevoelens kon
kwetsen. De propaganda verkondigde luid, dat de Chinezen het geloof, de
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gewoonten en tradities van het Tibetaanse volk zouden eerbiedigen. Dit paste
trouwens bij de vreedzame buitenlandse politiek die de Chinese communisten
toen voerden om de neutrale staten in Azië en Afrika te vriend te maken. Ook
hun verhouding met India was op dat ogenblik heel vriendschappelijk; begin
1954 sloten de twee landen een 'Vreedzaam coëxistentieverdrag' (en vele andere
Afro-Aziatische staten volgden dit voorbeeld). Zo had India in die dagen enige
invloed op China. Premier Nehru drong er bij de Chinezen op aan, tegenover
Tibet een politiek van vrede te voeren. China beloofde dat er geen geweld
gebruikt zou worden; met nadruk verkondigde Mao Tse Tung in 1954 voor de
Chinese Nationale Raad, dat sociale hervormingen in Tibet pas doorgevoerd
zouden worden na ruim overleg met de Tibetaanse regering en wanneer de
meerderheid van het volk erom vroeg.
De hele geschiedenis door heeft China getracht over Tibet te heersen zogauw
het daar machtig genoeg voor was. Verbeten hebben de zes miljoen Tibetanen
altijd hun onafhankelijkheid verdedigd. Als een zelfstandige natie, in ras, taal
en cultuur totaal verschillend van China, als gelijke met gelijke, heeft Tibet in
de loop van de geschiedenis verdragen gesloten met Groot-Brittannië, met
Nepal, en zelfs met China. Maar, verstoken van alle buitenlandse hulp, moest
het zich nu neerleggen bij de Chinese bezetting. Noodgedwongen toonde de
bevolking zich aanvankelijk zelfs inschikkelijk, in de hoop dat de Chinezen, al
was het slechts voor het oog van de wereld, van alle gewelddadige hervormin
gen zouden afzien. Toen de Chinezen de wens te kennen gaven dat de jongeren
in China zouden gaan studeren, gaven vele ouders daar gehoor aan. Ik zelf
ben zo in Peking gaan studeren. Onze ouders meenden dat wij het op die
manier gemakkelijker zouden hebben om ons aan de nieuwe omstandigheden
aan te passen. Al deden zij het niet van harte, de Tibetanen hebben getracht tot
een vreedzame samenwerking met de Chinezen te komen.
Chinese

beloften

en

dreigingen

Met verloop van tijd ontstonden er aldus vele contacten tussen Chinese ambte
naren en hun Tibetaanse collega's, ook tussen Chinese soldaten en de bevol
king. Van beide zijden was men eerst terughoudend, maar gaandeweg groeide
er een oprecht wederzijds begrip. Generaal Fan, de secretaris van de commu
nistische partij en de Chinese topfiguur in Tibet, waarschuwde Peking dat de
Tibetanen een diepe eerbied koesterden voor de Dalai Lama en beslist tevreden
waren met de bestaande sociale orde: iedere hervorming, in de eerste vijf jaar,
zou op de actieve tegenstand van de hele bevolking stoten; hij drong aan op
geleidelijke veranderingen en erkenning van de bijzondere situatie in Tibet.
Of Fan de bedoelingen van Peking niet kende, of ronduit zijn leven op het spel
zette om de Tibetaanse bevolking te redden, is nooit bekend geraakt. Maar
toen hij in Lhasa terug was, werd hij van al zijn functies ontheven en tot
veertig jaar arbeidskamp veroordeeld. Zijn vrouw, die secretaresse was van de
communistische jeugdbeweging, kreeg twintig jaar dwangarbeid; andere Chi
nese ambtenaren, van wie bekend was dat zij de Tibetanen goed gezind waren,
verdwenen geruisloos.
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Het verdwijnen van generaal Fan wekte het wantrouwen van de Tibetanen.
Zijn opvolger, Generaal Thain, was veel harder. Reeds kort na zijn aankomst
gaf hij uiting aan zijn ongeduld en ontstemming over de langzame vooruit
gang; hij verweet de Tibetanen de goede bedoelingen van de Chinezen te
dwarsbomen. Het contact tussen Chinezen en Tibetanen werd streng beperkt.
In persoonlijke gesprekken waarschuwde Thain de Tibetaanse ambtenaren dat,
zo de Tibetanen niet uit eigen beweging tot hervormingen overgingen, zij
daartoe gedwongen zouden worden. Ongetwijfeld had hij uit Peking duidelijke
instructies meegekregen. De situatie werd steeds slechter, de Tibetanen stonden
machteloos.
In 1955 zetten de Chinezen de Dalai Lama onder druk, riepen hem naar
Peking en dwongen hem daar de oprichting te aanvaarden van de 'Voorbe
reidende commissie voor de autonome landstreek Tibet' (VCALT). Dit poli
tieke orgaan zou rechtstreeks afhangen van de Chinese Nationale Raad; de
Dalai Lama was er de voorzitter van, maar in feite werd het gedirigeerd door
het Werkcomité Tibet (een groep van de Chinese communistische partij) en het
Oppercommando van het Chinese leger in Tibet. Geen enkele Tibetaan maakte
er deel van uit. Gaandeweg ging de VCALT alles beheren, de Tibetaanse
regering werd praktisch uitgeschakeld.
De propaganda had ervoor gezorgd dat de Dalai Lama in China heel hartelijk
werd ontvangen, maar van de andere kant liet men hem ondubbelzinnig ver
staan dat de Chinezen niet veel voelden voor het religieuze en sociale bestel in
Tibet. Kort voor zijn afreis uit Peking kreeg hij het plotselinge bezoek van
Mao Tse Tung, die hem zonder omwegen verklaarde dat alle godsdienst vergif
is: als Tibet vooruit wilde komen, moest het beginnen met de uitroeiing van
het boeddhisme.
Na de terugkeer van de Dalai Lama heerste er in Tibet een gespannen kalmte.
Velen waren ontstemd over de oprichting van de VCALT. De Chinese ambte
naren echter verkondigden dat de leiders in Peking erg ingenomen waren met
het bezoek van de Dalai Lama en dat er via de VCALT een vruchtbare dialoog
tot stand kon komen. Eens temeer beloofden zij dat er geen hervormingen
ingevoerd zouden worden zolang de bevolking er niet zelf om vroeg. Onder
tussen waren ze in stilte bezig onder de Tibetanen enkele marionetten uit te
zoeken en hun de sleutelposities in de VCALT toe te spelen: politieke oppor
tunisten, die in een normale Tibetaanse regering geen kans meer hadden, en
enkele corrupte elementen. Invloed op de bevolking hadden deze mensen niet,
hun benoeming wekte weerstand.
Begin 1956 brak een opstand uit in Oost-Tibet, in de provincies Kham en
Amdo, die eerder bezet waren dan de rest van Tibet. Slechts weinig betrouw
bare berichten hierover bereikten Lhasa, maar na enige tijd arriveerden in de
hoofdstad enkele ooggetuigen: kloosters waren geplunderd, religieuze leiders
werden vervolgd, een volksgericht was ingesteld en niemand mocht nog naar
Lhasa op bedevaart gaan. De Chinezen in Lhasa noemden deze berichten
louter verzinsels van reactionaire elementen. Maar er kwamen steeds meer
mensen uit Kham, die net hetzelfde vertelden. De Chinezen konden moeilijk
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nog langer zwijgen. Zij riepen een volksvergadering bijeen en een ambtenaar
verklaarde dat er in de verre provincies een kleine opstand was geweest, aan
gestookt door enkele reactionaire agitatoren, gesteund door imperialistische
agenten uit het buitenland; alles was ginder nu echter weer normaal, van een
plundering van kloosters of vervolging van personen was er overigens helemaal
geen sprake geweest: de bevolking mocht zich niet laten misleiden door zulke
wilde geruchten. Maar deze verklaring kon nauwelijks iemand overtuigen;
over het hele land verspreidde zich een algemene onrust.
In mei 1956 gingen de Dalai Lama en de Penchen Lama naar New Delhi voor
de Bhoedda Jandi, de viering van de 2.500e verjaardag van Bhoedda. De Dalai
Lama ontmoette Nehru en sprak zijn bezorgdheid uit over wat in Oost-Tibet
aan de hand was. Later werd bekend dat hij Nehru vroeg in India te mogen
blijven tot de Chinezen de vrede in Oost-Tibet hadden hersteld en de garantie
hadden gegeven dat ook de rest van Tibet gerust gelaten zou worden. Op dat
ogenblik was ook de Chinese premier Tsjoe-En-Lai in India. Hij ontkende dat
er een revolte van enige omvang was geweest in Kham en Amdo, de schuld van
de onrust lag bij de plaatselijke Chinese ambtenaren, die eigenmachtig waren
opgetreden, tegen de instructies van Peking: zij zouden gestraft worden. Hij
gaf toe dat er enkele kloosters geplunderd waren, maar beloofde ze te laten
herstellen; ook alle schade aan privé-eigendom zou vergoed worden en er
zouden nieuwe ambtenaren worden benoemd. Was Nehru overtuigd van
Tsjoe's oprechtheid? Of wilde hij alle conflicten met de Chinezen vermijden?
Hij wist de Dalai Lama te overtuigen naar Tibet terug te keren.
De opstand van 1959
Spoedig moesten de Tibetanen ervaren dat Tsjoe's beloften ijdel waren. Het
Chinese bestuur in het Oosten deed niets om de situatie te verbeteren; er werd
verder gevochten en steeds meer vluchtelingen arriveerden in Lhasa, met
nieuwe berichten over verdrukking en wreedheid. Het Chinese bewind in Lhasa
liet openlijk zijn woede blijken over het verzoek van de Dalai Lama om in
India te blijven. Van het einde van 1956 tot aan de opstand in Lhasa in maart
1959 werd de sfeer in heel Tibet steeds explosiever. De Chinezen hadden het
vooral gemunt op wat de Tibetanen het dierbaarst is: hun godsdienst. Officieel
heette het dat de godsdienst van de bevolking gerespecteerd moest worden,
maar dan moest dezelfde vrijheid gelaten worden aan de jongere generatie, die
zich volgens de Chinezen voor het boeddhisme helemaal niet meer interesseer
de. Voor al wie het horen wilde verklaarde Generaal Thain dat de reactionaire
Khamrevolte hardhandig neergeslagen zou worden. De tegenstelling tussen
deze brutale politiek en de schone beloften van Tsjoe in India was louter
schijn. Thain voerde gewoon de orders van Peking uit. Zoals hij zelf graag zei:
„Je kunt de hemel niet slaan, of wel?"
De revolte in het Oosten breidde zich uit naar de aangrenzende streken en
sloeg om in een regelrechte guerillastrijd. Aan beide zijden vielen vele doden.
Over de Chinese verliezen werd met geen woord gerept; de Tibetanen telden

266

Sonam Manang

meer dan 2.000 doden. Elders in het land gingen de pesterijen voort. Drie
Tibetaanse kolonels in Lhasa stierven plotseling na een etentje bij de Chinezen,
niemand twijfelde eraan dat ze vergiftigd waren; een door de regering gevraagde lijkschouwing werd geweigerd. Een Tibetaans soldaat werd in de hoofdstraat van Lhasa neergeschoten door een Chinese militair; het lijk werd een
hele dag publiek tentoongesteld. Verschillende vooraanstaanden verdwenen gewoon: hun lijken werden later in de rivier gevonden. De Chinezen verspreidden
het gerucht dat de Dalai Lama ontvoerd zou worden naar Peking. Het is echt
de vraag of de Chinezen niet zelf een opstand wilden provoceren, om die dan
te gebruiken als een voorwendsel voor sociale en politieke hervormingen.
In januari 1959 werd de Dalai Lama naar Peking geïnviteerd. Religieuze verplichtingen die hij op dat ogenblik had te vervullen, waren een goede aanleiding om de uitnodiging af te wijzen. Regering en volk waren overigens bang
dat zijn aanwezigheid in Peking gebruikt zou worden om druk uit te oefenen
op de bevolking. De angst bereikte zijn hoogtepunt toen op 9 maart 1959 de
Dalai Lama werd uitgenodigd op een theatervoorstelling in het Chinese militaire kamp: hij moest alleen komen, zonder zijn gebruikelijke gevolg, zonder
iemand van de regering. Wat voerden de Chinezen in het schild? Het volk van
Lhasa zag slechts één verklaring: de Chinezen wilden de Dalai Lama gevangen
nemen. Zodra het nieuws bekend werd, stroomden tienduizenden mensen,
edelen en gewone burgers, samen in Norbu Linka, het zomerpaleis van de
Dalai Lama, en smeekten hem zich niet in de handen te geven van de Chinezen. Tegelijk gingen vertegenwoordigers van alle klassen en standen naar de
residentie van de Indiase consul-generaal met het verzoek te bemiddelen.
Duizenden vrouwen demonstreerden in de straten van Lhasa en riepen antichinese leuzen, 's Anderendaags trokken nog meer mensen naar Norbu Linka
en begonnen barricades te bouwen langs alle toegangswegen. Zij waren er zich
heel goed van bewust dat een open strijd tegen de Chinezen hopeloos was,
maar negen jaar verdrukking hadden hun geduld uitgeput. Er zijn in het leven
van iedere natie ogenblikken dat zij, met opzijlating van alle individuele belangen, als één man voor haar zaak gaat strijden. Op 10 maart 1959 namen de
Tibetanen de wapens op en revolteerden tegen de Chinese communistische
agressie, voor de veiligheid van hun leider en voor hun recht op bestaan in
eigen land.
De Dalai Lama, die in groot gevaar verkeerde, kreeg van zijn ministers en
afgevaardigden van het volk de raad, Lhasa onmiddellijk te verlaten. Met
enkele leden van zijn regering en zijn gevolg reisde hij 's nachts, over de
Himalaya, naar India.
De Chinezen sloegen de opstand in Lhasa gemakkelijk neer. Twee dagen na de
ontsnapping van de Dalai Lama begonnen zij Norbu Linka en de omgeving te
beschieten. Het bombardement werd al gauw uitgebreid tot alle publieke gebouwen van Lhasa, met inbegrip van de beroemde kathedraal Tsok Lhak
Khang. Vluchtelingen verklaarden later: „wij hadden de indruk dat de Chinezen de hele bevolking wilden uitroeien". Het was geen strijd tussen twee
gelijke machten, maar een onmenselijke militaire verplettering. De Chinezen
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maakten melding van drieduizend Tibetanen die waren gedood. En direct na
de gevechten begonnen zij met de terechtstelling van de 'opruiers'. Duizenden
mannen en vrouwen werden gedeporteerd. Vele duizenden vluchtelingen be
reikten India.
Voor de bevolking was het een grote opluchting, dat de Dalai Lama, hun gees
telijke leider, veilig in India was. Maar de situatie was nu nog veel erger dan
ooit tevoren. De heldhaftige strijd van het Tibetaanse volk en vooral de vlucht
van de Dalai Lama trokken even de aandacht van de wereldopinie, ze spraken
tot de verbeelding. Maar de Chinezen stoorden zich niet aan de reactie van de
wereldpers. Het Tibetaanse volk bleef verstoken van alle politieke steun.
De Chinezen wisten direct munt te slaan uit de situatie. De Tibetaanse
regering, met haar eeuwenoude structuren, werd vervangen door een militaire
dictatuur. De hervormingen, waar het volk zogenaamd naar vroeg, zouden nu
spoedig ingevoerd worden. Het onmiddellijke gevolg was een vastere greep op
het land, met strenge beperking van de bewegingsvrijheid. Niemand kon nog
een dorp in of uit zonder persoonsbewijs. Chinese troepen bewaakten de
Himalaya-passen. Zij werden ook ingekwartierd in alle belangrijke steden en
dorpen, waar zij de huizen van vooraanstaanden bezetten en ieders bewegingen
controleerden. Handel en communicatie met India werden bijna totaal afge
sneden. Indiase pelgrims mochten niet meer naar het heilige meer van Manasarowar in West-Tibet reizen, onder voorwendsel dat de streek niet rustig was.
De totale onttakeling van de publieke organisatie, de religieuze instellingen
en het hele normale leven van het land ging gepaard met een opgedrongen
sociale revolutie. De bezittingen van wie naar India gevlucht waren of hadden
deelgenomen aan de opstand, werden in beslag genomen. Overal werd terreur
gebruikt om de Tibetanen lam te leggen. Volgens officiële Tibetaanse gegevens
werden er van maart 1959 tot september 1960 in Centraal- en Zuid-Tibet
ongeveer 30.000 mensen gedood; daar zijn de slachtoffers in Kham en Amdo,
waar de strijd al sinds 1956 bezig was, niet bij geteld.
Tegenwoordige

situatie

Na de Lhasa-revolte volgde de ene publieke straf- en zuiveringsactie op de
andere. In 'volksvergaderingen' werden leidende Tibetaanse figuren en alle
verdachte burgers publiek geslagen en vernederd; niet zelden stierven de slacht
offers aan de gevolgen van deze folteringen, of ze pleegden zelfmoord om
eraan te ontsnappen. (Ik heb bijvoorbeeld gehoord van een vrouw die heimelijk
werd gewaarschuwd dat zij 's anderdaags voor het gerecht zou moeten verschij
nen; hysterisch greep zij haar dochtertje en liep weg, 's anderdaags werden
hun lijken in de Kischurivier gevonden). Willekeurige aanhoudingen leidden
tot eindeloze ondervragingen, bedreigingen, afstraffingen, en uiteindelijk tot
de dood of de deportatie naar een arbeidskamp. De zuiveringsactie breidde
zich uit tot ieder dorp: publiek moest iedere burger mondeling of schriftelijk
verslag uitbrengen over zijn leven vanaf zijn achtste jaar, in het bijzonder over
zijn relaties met de vroegere regering en over zijn stand in de 'oude maatschap-
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pij'. Wie geen veroordeling uitsprak over de 'feodale en reactionaire Tibetaanse
regering' en het Chinese regime niet prees, werd gestraft. Medeburgers moesten
kritiek uitbrengen op elkaar of liepen straf op.
Zoals in ieder koloniaal gebied, werd ook in Tibet de economie afgestemd op
de behoeften van de koloniale macht. Nooit heeft Tibet tekort aan voedsel
gehad. Nu echter is alles gerantsoeneerd en dreigt er hongersnood. De Chinezen
beweerden dat er in 1964 45% meer graan en minstens 36% meer vee moest
zijn dan in 1958. Graan en vee worden opgeëist om het leger en de vele Chinese
burgers te voeden die zich in Tibet hebben gevestigd, of wordt naar China
gevoerd. Van de gewone levensmiddelen — tarwe, gerst, erwten en rijst, olie,
boter en thee — krijgen alleen die Tibetanen een bepaald rantsoen die zich
schikken naar de verplichte arbeidsdienst en een minimum aantal indoctrinatie
avonden volgen.
Daarnaast hebben de Chinezen een fel offensief ingezet tegen het Boeddhisme.
De godsdienstige overtuiging van het volk wordt bespot; monniken worden
gevangen gezet en gemarteld. Vele religieuze leiders werden vernederd, gesla
gen, gedood. De Internationale Commissie van Juristen schrijft: „Uit de
recente getuigenissen blijkt dat bij voortduring monniken, lama's en andere
religieuze figuren mishandeld zijn, zodat ze gestorven zijn ten gevolge van
marteling, uithongering of dwangarbeid. Gevangenschap, beschuldiging van
reactionaire handelingen, marteling, dwangarbeid en andere vormen van mis
handeling hebben sommige personen tot zelfmoord gebracht. Monniken en
kloosterzusters werden gedwongen te huwen en andere handelingen te stellen
tegen hun gelovige overtuiging in. Om de godsdienst in discrediet te brengen
werden sommigen uitgedaagd om bovenmenselijke daden te stellen, of boven
natuurlijke krachten te tonen, onder meer: in leven te blijven zonder enig
voedsel. Publieke vergaderingen werden belegd om de Dalai Lama en de
Penchen Lama te beledigen, of in het algemeen de godsdienst te schande te
maken". De Chinezen probeerden ook de mensen in hun religieuze gevoelens
te raken door afbeeldingen van goden of religieuze figuren te vernielen, heilige
boeken als toiletpapier te gebruiken of als binnenzolen voor schoenen. Vaak
was deze heiligschennis gewoon vandalisme: zeldzame manuscripten werden
vernietigd, religieuze rollen van geborduurd satijn verknipt tot kostuums voor
theatergroepen. Gebedshuizen werden het een na het ander gesloten en ge
meenschappelijke godsdienstoefeningen, die zo'n bijzondere plaats innamen in
het Tibetaanse leven, zijn er nu praktisch niet meer. Ook privé zijn gods
dienstoefeningen verboden. In woord en geschrift verkondigen de Chinezen
dat het Boeddhisme slechts een reactionaire levenshouding kan zijn en een
afwijzing van de communistische ideologie.
Tegelijk met de godsdienstvervolging hebben de Chinezen een systematische
campagne ontketend tegen alles wat Tibetaans is. Straatnamen worden vervan
gen door Chinese namen; de mensen worden gedwongen Chinese kledij te
dragen; Tibetaanse tradities worden reactionair en feodaal genoemd en wie er
aan vasthoudt, wordt voor wederopvoeding naar arbeidskampen gestuurd. De
Chinezen zijn vast besloten iedere Tibetaanse identiteit uit te wissen en ze te
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laten verdwijnen in het 'grote Chinese bewustzijn'. Zij maken daarvoor niet
alleen gebruik van culturele of ideologische beïnvloeding, maar ook van een
immigratie van Chinezen. Uit grote gebieden van Oost- en Noord-Tibet werd
de bevolking verdreven of gedeporteerd, en hun plaats wordt ingenomen door
'blauw-chinese' planters. Volgens de laatste berichten zijn er op het ogenblik
ook in Lhasa al meer Chinezen dan Tibetanen. Tibetanen worden gedwongen
met Chinezen te trouwen. De kinderen uit deze huwelijken krijgen Chinese
namen, leren Chinees spreken en worden opgevoed naar Chinese gebruiken.
Een groot aantal Tibetaanse kinderen is naar China gedeporteerd. Het resultaat
is, dat het Tibetaanse volk weldra een minoriteit zal zijn in eigen land.
Tibet (gemiddelde hoogte 4.000 m, het 'dak van de wereld') grenst in het
westen aan Kashmir, in het noorden aan Sinkiang, in het oosten aan China;
in het zuiden grenst het aan India, Nepal, Sikkim en Bhoetan. Het feit dat
China er een militaire basis van gemaakt heeft, raakt de veiligheid van zijn
buren, onder wie Rusland. Aan de zuidzijde is Tibet omgevormd van 'een
vreedzaam, onschadelijk land tot een nieuw gebied van onrust'. De Chinese
communisten maken geen geheim van hun bedoelingen. Iedere tactiek om nietchinese grond in te palmen is goed. Zo publiceerden ze kaarten waar nietchinees gebied op aangeduid is als liggend binnen China's grenzen. Een voorbeeld daarvan is China's 'herziening' van de grens van Ladakh en NoordoostIndia, voor de invasie in dat gebied in oktober 1962. Kort na de bezetting van
Tibet bouwden de Chinezen een aantal grote wegen tussen Indische grensplaatsen en legden verscheidene vliegvelden aan. Er zouden op het ogenblik
meer dan een half miljoen Chinese soldaten in Tibet zijn, en vluchtelingen
melden nu dat die concentratie nog toeneemt. De Chinezen noemen ze wel
'defensief', maar ze is en blijft een bedreiging voor de nabuurlanden. De
vroeger vreedzame grensstreken van de Himalaya zijn op dit ogenblik een
ernstig gevaar voor de wereldvrede.
Dat er in Tibet nog steeds verzet bestaat, hebben de Chinezen zelf reeds
meerdere malen indirect toegegeven. Bij de viering van de tiende verjaardag
van de opening van de grote verbindingswegen Suchuan-Tibet en ChinghaiTibet, maakten bijvoorbeeld twee Chinese ambtenaren bekend, dat langs deze
wegen dikwijls 'aanslagen en vernielingen' waren voorgevallen, dat de vrachtwagens vaak werden aangevallen, waarbij veel materiaal en mensenlevens
waren verloren gegaan. Naar het getuigenis van vluchtelingen is in maart 1964,
bij een demonstratie in Lhasa, een aantal Chinezen gedood; vele demonstranten werden ter plaatse terechtgesteld of weggevoerd naar arbeidskampen. Zowat 5.000 jonge Tibetanen, die van drie tot tien jaar in China 'heropgevoed'
zijn, hebben zich aangesloten bij verzetsgroepen: juist deze jonge mensen,
die in China opgeleid zijn tot elite-medestanders, staan vaak vooraan in de
ondergrondse Tibetaanse nationale beweging.
Het geval van de Penchen Lama is een goed voorbeeld van wat de marionetten
van Peking overkomt, zogauw ze blijk geven van enige kritische onafhankelijkheid. Hij was een kandidaat van de Chinezen en bij de val van de nationalistisch-chinese regering in 1949 viel hij in communistische handen. Onmiddellijk
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gebruikten de Chinezen hem om hun invasie in Tibet voor te bereiden: proclamaties over de 'bevrijding' van Tibet werden uitgegeven in zijn naam. In 1951
werd hij onder Chinees escorte naar het Tashi Lhunpo-klooster gebracht en
daar, zonder dat er ooit een verkiezing was geweest, geïnstalleerd. Het gezag
van de Penchen Lama is louter van geestelijke aard; toch poogden de Chinezen
telkens weer hem voor een rivaal van de Dalai Lama en de regering in Lhasa
te laten doorgaan. In de jaren na de opstand van 1959 bleek hij echter ineens in
ongenade te zijn gevallen. Pas in januari 1965 heeft men, via een monnik van
Tashi Lhunpo die India kon bereiken, geweten wat er precies gebeurd was.
In 1962 gaven de Chinese autoriteiten de Penchen Lama opdracht de plaats
in te nemen van de Dalai Lama als voorzitter van de VCALT en publiek de
Dalai Lama aan te klagen als reactionair. De Penchen Lama verklaarde dat hij
daartoe noch bevoegd noch gerechtigd was en hij waarschuwde de Chinezen
dat een dergelijke stap hun niets zou opleveren: het Tibetaanse volk zou openlijk in opstand komen. In maart 1964 werd hij verplicht in een volksvergadering, de Dalai Lama aan te klagen. Hij zei echter tot het volk: „Ik wil hier
mijn vaste overtuiging uitdrukken dat Tibet eens weer onafhankelijk zal zijn en
dat Zijne Heiligheid opnieuw de gouden troon zal bezetten. Lang leve Zijne
Heiligheid de Dalai Lama". Onmiddellijk werd hij gearresteerd. Er volgde een
proces om hem schandelijk te belasteren: 's nachts ging hij in lekenkleren uit,
hij maakte aanspraak op een dubbel rantsoen, enzovoort. Hij werd vernederd
en geslagen. Waar hij op dit ogenblik verblijft, is niet bekend. Er wordt gezegd
dat hij geïnterneerd is in een van de arbeidskampen aan de Chinese grens, die
bekend staan als de hardste van alle kampen, zelden komt er iemand van
terug.
Om de agressie te rechtvaardigen, heeft de Chinese propaganda allerlei verhalen verspreid over corruptie en wreedheid in de Tibetaanse kloosters, over
verdrukking van de 'lijfeigenen' door grondbezitters en monniken. Gemakkelijk wordt daar ook in het Westen geloof aan gehecht. Maar het is in flagrante
tegenspraak met alles wat gezaghebbende buitenlandse bezoekers, vanaf pater
Ippolito Desderi in de 18e eeuw tot Sir Charles Bell, H. E. Richardson en vele
anderen in de 20e eeuw in Tibet hebben gezien. In de ogen van buitenstaanders
kan de samenleving in Tibet achterlijk schijnen, vreemd, traag en traditioneel.
Maar een beschaving en een samenleving moeten in het juiste perspectief
gezien en naar hun resultaten beoordeeld worden. Eenvoud en trouw aan oude
gebruiken zijn niet hetzelfde als domheid, ondoeltreffendheid en verdrukking.
Tibetanen zijn, volgens het getuigenis van alle bezoekers, vriendelijke, rustige,
schuchtere én opgewekte mensen. In onze 3.000 jaar lange geschiedenis zijn er
natuurlijk vaak klachten en verzet geweest tegen individuele hebzuchtige
machthebbers, maar nooit is er sprake geweest van een algemene ontevredenheid, laat staan van een opstand tegen verdrukking. Het traditionele sociale
bestel wordt door de mensen aanvaard, zij hebben het zelf mee opgebouwd.
Dat betekent niet — en ook de oppositie tegen de Chinezen betekent niet —
dat de Tibetanen alle veranderingen afwijzen. Maar zij willen dat die overeenstemmen met hun volkskarakter. En als de Chinezen alles wat Tibetaans is
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willen vernietigen, dan zijn de Tibetanen vast besloten hun vrijheid tegen alle
tirannie te verdedigen. Zij willen hun eigen cultuur en persoonlijkheid bewaren.
Zijn zij daar niet toe in staat, dan is dat ook een verlies voor de wereld.
Er zijn op het ogenblik ongeveer 80.000 Tibetaanse vluchtelingen in India,
Nepal, Sikkim en Bhoetan. Van de 50.000 in India zijn er enkele duizenden
ondergebracht in nieuwe landbouwgemeenschappen. De anderen werken nog
steeds bij de wegenaanleg en hebben het bijzonder hard. India is zelf arm en
kan niet veel bijstand verlenen, maar het is gastvrij. Van die 80.000 vluchte
lingen zijn er slechts weinigen die het land verlaten hebben vóór de opstand
van 1959. Zij hebben hun familie nog mee kunnen nemen. Zelf leven wij, met
z'n zessen, in België. Materieel genieten wij van het westerse comfort. Maar
sinds negen jaar hebben wij geen nieuws meer van onze ouders, naaste familie
leden en vrienden. Wij weten niet eens of zij nog leven. Maar ook dat geeft ons
niet het recht de Chinezen te haten. Een oude Tibetaanse spreuk zegt: „Ook
het kleinste stukje geluk kan slechts uit een vreedzaam hart ontspringen".

De situatie van de Kerk in Cuba
Beverly Swaren

In september 1966 verscheen in het Mexicaanse blad Sueesos een vraaggesprek
met de pauselijke nuntius in Cuba, Mgr. Cesare Zacchi. „Cuba is het eerste
socialistische land waar vreedzame coëxistentie van staat en katholieke kerk
duidelijker en nauwkeuriger omschreven kan worden, want wat wij hier in feite
meemaken is een gezamenlijke actie op ieder gebied ten bate van het volk",
verklaarde hij. Wie niet goed is ingelicht omtrent de katholieke kerk in Cuba,
moet wel geschokt worden door de woorden van Mgr. Zacchi. Ze vatten in
ieder geval dramatisch samen wat er in de Cubaanse kerk gebeurd is in de
laatste negen jaar — een verloop dat door de enen gezien wordt als een doods
strijd en door anderen als barensweeën.
Natuurlijk was aanvankelijk, na een korte verwarde periode, het lot van de
kerk schijnbaar beslecht: ze zou bloot staan aan een totale communistische
vervolging en wellicht verdwijnen voor een of ander soort nationale kerk. Zelfs
had, volgens een bepaald rapport, Che Guevara bij zijn terugkeer uit China
uitgewerkte plannen op zak om zo'n kerk op te richten. Maar zo'n nationale
kerk is er nooit gekomen.
Diplomatieke

tact

Er kwam wel een periode van vervolging. Zoals Juana Castro, de in balling
schap levende zuster van de Cubaanse eerste minister, aantoonde in haar arti
kel in Life, begon deze godsdienstvervolging niet vóór mei 1961. Dat was dus
na de invasie van de Varkensbaai in april. Onder de documenten die men op
de gevangenen vond was een proclamatie, blijkbaar bestemd om omgeroepen
te worden voor het Cubaanse volk, opgesteld door de hoofdaalmoezenier van
de invasietroepen, P. Ismael de Lugo. Daar stond onder meer in: „We komen
in de naam van God
De aanvalsbrigade bestaat uit duizenden Cubanen,
die allemaal christenen zijn
De enige ideologie die de communistische
ideologie kan overwinnen is de christelijke ideologie". Fidel Castro las deze
proclamatie voor in zijn rede van 1 mei 1961 en kondigde daarop vergeldings
maatregelen aan tegen de oppositie van de kerk, op de eerste plaats de naasting
van alle private scholen, die hoofdzakelijk katholiek waren. Spaanse priesters
werden verdreven en vele Cubaanse priesters besloten te vertrekken.
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Hierop volgde een soort vijandige stilte tussen de twee machten, tot op 10 sep
tember 1961 een processie omsloeg in een hevige anti-communistische betoging.
De regering gaf hiervan Mgr. Eduardo Boza Masdival, hulpbisschop van Ha
vana, de schuld; de processie was vanuit zijn kerk vertrokken. Het staat bijna
buiten twijfel dat de wending van de processie tot een anti-regeringsdemonstra
tie voorbereid was. Juana Castro, die toen tegen haar broer ageerde, geeft toe
dat zij bij de zaak betrokken was. Zoals zij uitlegde: „Ik wilde voor mijn opinie
uitkomen". Een student werd bij de rellen gedood en velen werden gewond. De
regering nam weerwraak: de 17e september bracht Ramiro Valdes, minister
van binnenlandse zaken, Mgr. Boza aan boord van een Spaans lijnschip, op
weg naar La Coruna in Spanje, samen met bijna de helft van Cuba's geestelijk
heid.
De reactie van het Vaticaan op al deze gebeurtenissen is een van de meest
interessante facetten van de hele zaak. Eigenlijk zijn de relaties van het Vati
caan met Cuba altijd veel beter geweest dan die met enig ander communistisch
land. Toen de moeilijkheden tussen Cuba en de kerk op hun hoogtepunt waren,
bleef het Vaticaan nog steeds trachten de diplomatieke betrekkingen op peil te
houden. Hoewel Fidel Castro en Ramiro Valdes duidelijk het kerkelijk recht
geschonden hadden door Mgr. Boza in de onmogelijkheid te stellen zijn functie
waar te nemen, werd tegen hen geen excommunicatie uitgesproken, zoals ge
beurd was in soortgelijke gevallen: de Argentijnse president Juan Peron en de
regering van Haiti beliepen een publieke censuur op ongeveer hetzelfde tijdstip
waarop Castro's regering Mgr. Boza uitdreef.
Enige tijd na de uitdrijving antwoordde een Vaticaans woordvoeder op vragen
van een Associated-Presscorrespondent: dat Fidel Castro een excommunicatie
had opgelopen 'zonder formele uitspraak door het Vaticaan'. De daaropvol
gende versoepeling in de spanningen tussen kerk en staat in Cuba was hoofd
zakelijk te danken aan de pauselijke nuntius, Mgr. Luis Centoz, die het af en
toe nodig oordeelde te spreken tegen de bezwaren van de Cubaanse hiërarchie
in.
Cuba was een van de landen die bijzondere diplomatieke missies afvaardigden
naar de opening van het Vaticaans concilie in oktober 1962, hoewel de regering
op dat ogenblik bijzonder bezorgd was over de raketten-crisis in die maand.
Paus Johannes liet zich niet door de internationale gevoeligheid omtrent Cuba's
twist met de Verenigde Staten in oktober 1962 weerhouden om aan het Cu
baanse volk een bijzondere boodschap te sturen via hun ambassadeur, waarin
stond dat het „hoop, geloof en moed" moest bewaren.
Castro's houding
De verzoenende houding van het Vaticaan blijkt duidelijk uit dit alles. Ook de
regering is niet onbuigzaam geweest. Na de invasie van de Varkensbaai en de
daarop volgende aankondiging van vergelding door de regering, zette Fidel
Castro in zijn 1-mei-rede uiteen wat de regering essentieel vond in de houding
van de kerk tegenover de revolutie en omgekeerd: „Ware het niet veel beter
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dat, in plaats van deze uitgesproken oorlog — tegen de revolutie — , vrede
zou heersen? Wel, indien zij vrede wensen
kunnen zij die krijgen binnen de
nauwomschreven grenzen van de eerbied die verschuldigd is aan de revolutio
naire regering en het volk. Onder deze voorwaarden zullen revolutionaire rege
ring en volk dezelfde politiek van eerbied en achting volgen jegens hen. Wat
zij niet mogen doen is oorlog voeren tegen het volk in dienst van de uitbuiters
en het imperialisme. Want dit heeft niets uit te staan met godsdienst
Naar onze mening is het waar dat godsdienst en revolutie waarlijk kunnen
coëxisteren en dat de revolutie totaal niet in oppositie staat tegenover de gods
dienst".
Een incident dat tekenend is voor de houding van de regering tegenover de
godsdienst — omdat het Fidel Castro's eigen houding lijkt weer te geven —
deed zich voor bij een plechtigheid ter herdenking van de dood van José Echeverria, stichter van de revolutionaire raad. Een eerste spreker had Echeverria's
'politieke testament' voorgelezen en er een zin uit weg gelaten die over God
handelde. Dit maakte Castro woedend. „Gaan wij wat die man geloofde, ver
minken?" schreeuwde hij. „Wat voor trouw is dat aan iemands eigen ideeën?
Wat voor opvatting over geschiedenis? In onze strijd hindert het niet of iemand
misschien gelooft, of zijn godsdienst nu christelijk is of niet, en het geloof van
een ander marxistisch is; en nu tonen we ons hier lafaards door een zin weg te
laten!" Fidel Castro is trouwens nooit een dogmatisch marxist geweest.

De nieuwe Cubaanse kerk
De situatie van de kerk in Cuba is op het ogenblik waarschijnlijk zo goed als
maar verwacht kon worden. Veel van het positieve in deze toestand is te dan
ken aan Mgr. Zacchi, die begin 1963 Luis Centoz verving als pauselijk nuntius
en kort geleden tot bisschop benoemd werd. Mgr. Zacchi werd heel even in de
katholieke pers vernoemd toen eerste minister Castro een receptie bijwoonde

ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding. Op 12 januari 1968 zinspeelde
Castro in een rede voor een internationaal congres in Havana op het rumoer
dat zijn aanwezigheid op de receptie had veroorzaakt in het buitenland: „Er
werden beschuldigingen geuit tegen de pauselijke nuntius in Cuba en tegen de
Canadese pauselijke nuntius, die naar Cuba was gekomen om de Cubaanse
pauselijke nuntius bisschop te wijden. Er was een receptie en wij zijn er op
aanwezig geweest. En natuurlijk, voor de imperialisten, voor de contrarevolu
tionaire bende, voor de reactionairen en zeker voor de CIA, was dat een samen
zwering". Op dat ogenblik kwam er een lachend gemompel van het gehoor.
Mgr. Zacchi is een uitgesproken verdediger van de revolutie geworden, waar
mee hij zich de woede van de Cubaanse vluchtelingen op de hals heeft gehaald
en de lof van Fidel Castro oogst, die hem een van zijn beste vrienden in het
diplomatencorps had genoemd. Nu Mgr. Zacchi bisschop is, heeft Castro een
vriend binnen de Cubaanse hiërarchie. Wat dit kan betekenen voor de toekom
stige verhouding van kerk en staat in Cuba kan men alleen maar gissen.
In het interview voor Sucesos, in september 1966, gaf Mgr. Zacchi nog de
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volgende uiteenzettingen over de huidige verhoudingen tussen de Cubaanse
kerk en de staat: „Op dit ogenblik zijn de betrekkingen tussen regering en kerk
zeer hartelijk
Ik meen dat de kerk zich bewust is van de wijziging van
systeem die in dit land is doorgevoerd; het is een niet omkeerbaar gebeuren
dat niet ongedaan zal gemaakt worden. Daarom moet de kerk zich aanpassen
aan de veranderingen, zoals zij dat gedaan heeft in Europa". Hij zei verder dat
hij een vervolging had meegemaakt in Joegoslavië, waar hij vroeger pauselijk
gezant was geweest, maar voegde eraan toe: „Hier
is niets dergelijks ge
beurd. De Castro-regering is zeer tolerant geweest". Over het al of niet revolu
tionair zijn van een katholiek zei Zacchi: „Wanneer een meisje — en dit komt
veel voor — mij vraagt of ze tot de militia mag toetreden, dan zeg ik haar
gewoonlijk dat ze dit moet doen, omdat een katholiek moet trachten het voor
beeld te geven, waar hij zich ook bevindt, en ook bij de eersten moet zijn om
de oproepen van de regering te beantwoorden die het welzijn van het volk
beogen".
Dit is dan de 'nieuwe' Cubaanse kerk. Vast besloten het beste te maken van de
huidige situatie, hebben veel geestelijken en gewone leken besloten de positie
van de kerk opnieuw door te denken. Volgens Carlos Manuel de Cespedes, een
jonge priester die een godsdienstige rubriek verzorgt in de Cubaanse krant El
Mundo, was de vroegere Cubaanse natie „een frivool volk, en sommigen zou
den zeggen heidens". En toch is het waar, zei hij, dat de Katholieke Actie
„actiever was geworden in de hoofdstad en in enkele steden van het binnen
land". Het nieuwe Cuba daarentegen is een marxistische gemeenschap „waar
wel geen priesters vervolgd worden of kerken gesloten, waar wel godsdienst
oefeningen toegelaten zijn, maar waar het ook een onomstotelijk feit is dat de
kerk praktisch de hele jeugd heeft verloren". In dit perspectief geeft de Cespe
des de Cubaanse katholieken de raad „mee te werken aan alles wat het volk
ten goede komt
naar vermogen te ijveren voor de vooruitgang van Cuba".
Christelijke principes in een marxistisch sociaal systeem
Maria Montero Triana, afgevaardigde van radio Havana's afdeling voor inter
nationale betrekkingen, sprekend in naam van het Cubaanse bewind, verklaarde
met nadruk tegenover de auteur van dit artikel dat er „volledige godsdienst
vrijheid is in Cuba". Op de vraag of het toch niet zo is dat godsdienst en mar
xistische ideologie met elkaar in botsing komen, antwoordde zij: „Dat is juist.
Als Marxisten-Leninisten moedigen wij geen godsdienstonderricht aan in onze
scholen — bepaald niet. Maar zij die hun recht verder wensen uit te oefenen
om naar gelijk welke kerk te gaan waar zij hun hele leven naar toe zijn gegaan,
kunnen dit volkomen vrij doen, en als zij hun kinderen wensen op te voeden in
hun geloof, dan doen zij dit zonder enige inmenging van de kant van de staat".
De ouders mogen echter geen godsdienstonderricht voor hun kinderen laten
geven buiten de kerk.
Juffrouw Montero was heel beslist in het veroordelen van de luchtbrug om
kinderen uit Cuba weg te brengen, een actie die door katholieke scholen van de

276

Beverly S war en

Verenigde Staten op touw was gezet in de eerste jaren van het Castro-regime:
„Alleen heel dwaze mensen of geestesgestoorden kunnen ertoe komen een
scheiding te brengen tussen hun kinderen en henzelf om ze naar een onbekend
land te sturen, naar een onzekere toekomst, alleen maar uit angst voor wat zou
kunnen gebeuren. Natuurlijk moeten we met klem verklaren dat de katholieke
kerk een heel grote rol speelde in die zaak
door ouders aan te moedigen
hun kinderen uit Cuba weg te sturen; en velen werden inderdaad weggehaald
door de katholieke scholen in de Verenigde Staten, die veel reizen voor kinde
ren gesteund hebben; hun propaganda was dat die kinderen gered werden van
het communisme, terwijl in werkelijkheid nu in Cuba niets belangrijker is dan
een kind".
Bij navraag of het bewind echt helpt voor het onderhoud van de kerken —
zoals het voorgeeft — bevestigde juffrouw Montero: „De kerken krijgen steun
voor hun onderhoud
waar zouden ze anders het nodige materiaal vinden
om hun gebouwen in goede staat te houden, hoe zouden ze herstelwerk uit
voeren of schilderwerk?" Daar voegde ze aan toe: „Excuus als het wat hard
klinkt
maar dit zijn echt feiten. De kerk heeft een heel grote rol gespeeld
in de propaganda tegen onze revolutie, en toch is het waar dat de staat alle
faciliteiten en hulp heeft verleend die een kerk maar kan behoeven om door te
gaan met haar diensten". Tenslotte, in een gesprek over het warme onthaal dat
Populorum Progressio te beurt viel in Cuba, zei juffrouw Montero nog: „Wij
hebben meer dan eens commentaar geleverd op de encyclieken en verklaringen
van Paus Paulus, die wij inderdaad zeer revolutionair vinden".
Het woord 'revolutionair' is een heel gewichtig woord voor Cubanen op dit
ogenblik. Herhaaldelijk heeft Fidel Castro verklaard dat hij niet-marxistische
revolutionairen in andere landen dichter vindt staan bij de Cubaanse revolutio
nairen dan die marxisten die hem niet volgen in zijn activistische ideeën over
de revolutie. De overleden Columbiaanse revolutionaire priester Camilo Torres
Restrepo is een held in Cuba. Hij heeft ooit gezegd: „Er wordt over geredetwist
of de ziel sterfelijk is of onsterfelijk, maar wij weten allen dat men van honger
sterft; daarom moeten wij allen samenspannen, zonder onderscheid, om de
honger uit te bannen".
Het Castro-bewind is meer dan eens door meer doctrinaire communisten be
schuldigd omwille van zijn vrij liberale houding op dit punt. In zijn rede voor
het cultureel congres in Havana deed Castro een uitval tegen hen die, in naam
van het marxisme, ideeën voorstaan „die echte fossielen lijken te zijn". Hij
bracht de beweging ter sprake die binnen de geestelijkheid van Latijns Amerika
was ontstaan en die naar zijn mening aantoonde „hoe revolutionaire ideeën, in
een of andere vorm, verspreid raken, hoe ze breder en breder uitdijen
zelfs
binnendringen in religieuze sectoren". In een analyse van deze 'nieuwe ver
schijnselen', zei hij nog: „Niemand kan beweren dat hij in het bezit is van de
hele waarheid. Niemand kan nu nog, in de complexe wereld van vandaag,
beweren dat hij volledig gelijk heeft
Wij hebben nooit aanspraak gemaakt
op een monopolie van revolutionaire waarheid".
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Zo is dan de huidige positie van de kerk in Cuba fel betwist; de vluchtelingen
spotten ermee, progressieve katholieken verdedigen ze. De kerk zelf, die tot
gematigdheid gedwongen wordt door begrijpelijkerwijze meer objectieve Vaticaanse kringen, zoekt een bredere groep van de bevolking geestelijk te bereiken
door zich meer te identificeren met een verandering in de Cubaanse maatschappij, die zij irreversibel acht. De moeilijkheid ligt in het integreren van
oude christelijke principes in een maatschappij die steunt op een marxistisch
sociaal systeem. Deze aanpassing zou wel eens, ironisch genoeg, niet veel moeilijker kunnen blijken dan een gelijksoortige aanpassing voor de katholieke kerk
in de Verenigde Staten.
Christelijke sociale principes staan, althans oppervlakkig gezien, niet ver af van
marxistische sociale principes. De christelijke persoonlijke moraal is anderzijds
vaak in conflict met de westerse persoonlijke ethiek. De kerk is met geen van
beide maatschappijopvattingen volledig verenigbaar. De kern van het probleem
der verhoudingen is, voor de Cubaanse kerk, dat zij een soort vergelijk moet
uitwerken met haar nieuwe maatschappij, dat geen van beide zijden ideologisch
in discrediet brengt en zoveel mogelijk huidige moeilijkheden wegwerkt. Ziet
men de taak van de Cubaanse kerk juist, dan kan men haar als misschien de
meest boeiende kerk ter wereld beschouwen omdat de opdracht waar ze voor
staat in de toekomst wel eens de opdracht kan zijn van vele kerkgemeenschappen in een wereld vol revolutionaire beroering.
Een Spaanse jezuïet, pater Armando Llorente, die een van Fidel Castro's leraren was op de middelbare school, en die gedeporteerd werd naar Spanje bij de
uitdrijving van de Spaanse clerus, sprak in 1960 een woord van hoop dat in de
huidige situatie belangwekkend is. Nadat hij gewezen had op het gevaar dat
Cuba een natie van 'haatdragenden' kon worden, meende hij toch: „Maar als
de kerk deze crisis overleeft en dichter bij het volk komt, dan kan onze toekomst echt zeer schoon worden". De leiding van de Cubaanse kerk heeft zich
nu geëngageerd om deze hoop om te zetten in een leefbare werkelijkheid.

Humanisme
Gedachten naar aanleiding van een voortreffelijk boek

Cl. Beukers

De beschaving, de nette inrichting van het menselijke leven, spruit uit vele
wortels: de nuttigheid speelt een rol, de schoonheid, de overpeinzing. Ook van
de godsdienst gaan prikkels uit die of remmen of bevorderen. Bevorderend
voor de waardering van het menselijke is de geloofsovertuiging, dat God mens
is geworden en een vrouw verheven werd tot moeder Gods. In het oosterse
christendom is de beschouwing van Christus' tegenwoordige staat van verhef
fing bepalend geworden voor de zgn. byzantijnse cultuur, in het westen was
het de herinnering aan zijn daaraan voorafgaande vernedering, kribbe en kruis.
Deze beschavingsfactor, het geloof in de 'humanatio' van God, was aan allen
gemeen, zowel aan monnik als leek. Door bijkomende omstandigheden was de
beschaving in de vroege Middeleeuwen echter hoofdzakelijk in de kloosters
geconcentreerd: monniken waren er de geleerden, de schilders en de bouwers.
Het hoogtepunt van deze fase werd bereikt, toen de denker Thomas Aquinas
zijn keurige latijnse gedichten maakte ter ere van het pas ingestelde feest van
Sacramentsdag, 'Corpus Christi'.
Aan de hoven bestond weliswaar een eigen traditie, doch deze was sterk afhan
kelijk van Konstantinopel. De aandrang tot een lekenbeschaving die met het
westerse gevoelen overeenkwam, ontstond toen in Italië en Vlaanderen de vrije
burgersteden opkwamen. Helaas viel deze opgang van het lekendom samen met
een neergang van de kloosters, zodat, wat in aansluiting met de kloosterscholen
had kunnen voortgezet worden, feitelijk bereikt moest worden door verzet,
althans kritiek, tegen de cultuur die van de kloosters uitging. Dat scherpzinnig
geredeneer over subtiele kwesties in een lelijk vaklatijn sloot niet aan bij wat
de zich ontwikkelende lekenstand behoefde. Men maakte zich meester van
dezelfde bronnen, waaraan ook de kloosterlingen hun wereldse superioriteit
voor het meerendeel ontleenden, de latijnse en later ook de griekse geschriften
van de Oudheid, vond er heel wat moois in waarvan men totnutoe geen besef
had gehad, en richtte zich naar dit voorbeeld. Deze bepaalde ontwikkelings
beweging, die zich vanaf de veertiende eeuw in het westen voordeed en die nog
niet geheel is uitgestorven, onderscheidt zich dus door drie trekken, waarvan
nu eens de ene dan weer de andere op de voorgrond of de achtergrond getre
den is. De humanist wenst de menselijke waarde die hij op dit ogenblik na
streeft, los te maken van de theologische sfeer, ze te toetsen aan de gegevens
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van de grieks-romeinse oudheid, en dit alles uit een behoefte aan schoonheid.
Op deze drie punten ga ik even nader in.
1. De humanist maakt een menselijke waarde los uit de theologische sfeer. Ik
kies dit omslachtige woord om van het begin af aan het woord 'theo-' tegenover 'mens' te laten spelen. Reeds het oudste humanisme keerde zich tegen iets
goddelijks, want hoewel de kloosters niet op hun best waren, vertegenwoordigden zij op zichzelf beschouwd het goddelijke toch duidelijker dan de burgerstand. Dit a-theïsme, aanvankelijk een onschuldige secularisatie, wordt in de
volgende eeuwen steeds meer benadrukt door een bepaalde richting in de
samenleving: deze maakte de menselijke waarden eerst los van Kerk en Openbaring (17e-18e eeuw) en in onze dagen zelfs los van God (gezien als vereerbaar
object), dus los van alle religie. (Ik laat hier even buiten beschouwing, of het
principiële loslaten van het geheel soortelijk gelijk is aan de praktische bestrijding van een onderdeel).
Toch is evengoed een andere mogelijkheid verwerkelijkt. Het verzet tegen de
toenmalige kloosterbeschaving kon als iets bijkomstigs worden beschouwd, en
als de werkelijke bijdrage van het humanisme veeleer de twee andere elementen: de esthetische levensinstelling en de waardering voor het grieks-romeinse.
Zo vatten het de katholieke pedagogen op die vanaf 1600 de jeugd de 'humaniora' bijbrachten. Niettemin verkrijgen deze kloosterlingen — uit solidariteit
met hun bespotte voorgangers? — het niet van hun hart, zichzelf ook 'humanist' te noemen. Ik vermoed trouwens, dat deze term als spotwoord in de
kloosters is ontstaan: de uitgang -ista, -ismus is niet vleiend, ze geeft te kennen
dat iets met ongewenste, althans ongewone nadruk wordt nagestreefd. Voor de
seculieren goldt deze skrupel niet, zij konden zich rustig 'christelijke humanisten' noemen, en men spreekt over Thumanisme chrétien' van Sint Franciscus
van Sales. Zij echter zullen er bezwaar tegen hebben, ook al aanvaarden zij de
cultuurprestaties van een Goethe of een Sartre, zich een christelijk neohumanist
of een gelovig modern-humanist te noemen.
2. Waarom noemen wij de auteur van De Vos Reinaerde geen humanist,
ofschoon ook hij wel eens met de kloosters een loopje neemt? Hem ontbreekt
het tweede bestanddeel, de verheerlijking van de grieks-romeinse oudheid als
het voorbeeld of het ideaal of althans de bron van de menselijke beschaving.
En deze drie gezichtspunten, soms het een meer dan het andere, behoren tot
het humanisme als eigensoortige beschavingsvorm.
Het zou wellicht beter zijn geweest, wanneer de vernieuwers van de middeleeuwse beschaving de volkstaal en het middeleeuwse latijn als uitgangspunt
genomen hadden, maar ongeduld (het ongeduld van hun -isme!) deed hen
grijpen naar de pasklare voorbeelden van het verleden. Deze te evenaren en te
overtreffen was de wens van het eerste humanisme: op de eerste plaats de vorm
waarin de latijnse geschriften gesteld waren, omdat deze het meest opviel, het
sterkste afweek van de taal der filosofen, en voor de nieuwe stadsmens het
eerste nodig was; dan ook de inhoud van het medegedeelde, eindelijk de man
zelf die in het geschrift aan het woord gelaten werd of die zelf aan het woord

280

Cl. Beukers

was. De belangstelling voor de uitdrukkingsvorm ging aan de belangstelling
voor de inhoud vooraf, niet alleen omdat de eerste humanisten estheten waren,
maar evenzeer omdat hun modellen, en voor allen Cicero, deze keuze opdron
gen. In de oudheid was de discussie over de prioriteit van welsprekendheid en
wijsbegeerte even belangrijk als die tussen natuur en wet, en Cicero, hoewel het
liefst én denker én spreker hetend, brengt, voor de keus gesteld, toch eerder
zijn stem uit voor de spreker. Want een denker is maar zelden verstaanbaar en
praktisch, een spreker daarentegen kan het zonder omvangrijke kennis niet
stellen. Bovendien komt hij dan pas tenvolle tot zijn recht, als hij met zijn taal
een praktisch resultaat bereikt, bv. het aannemen van een wetsvoorstel, en
schittert hij het meeste als hij met zijn woord een sociale weldaad bereikt, bv.
de vrijspraak van een onschuldig aangeklaagde. In het meesterlijke werk 'De
Oratore' wordt dit uitvoerig uiteengezet en verschijnen daarenboven de dialoogvoerders als modellen van wellevendheid en als zeer aangename causeurs.
Voor het zgn. neo-humanisme, tussen Winckelbach en von Humboldt, staat
het grieks op de voorgrond. Maar rond 1800 is de afstand tussen het grieks en
het duits zeer veel groter dan rond 1400 de afstand tussen het latijn en het
italiaans. Zo geweldig groot is die afstand, dat de griekse taal en het hele
'Griechentum' niet als model kan functioneren, slechts als een lokkend doch
onbereikbaar ideaal.
Sindsdien is een nieuwe discussie ontstaan: waaraan moet de meeste waarde
worden gehecht, aan het grieks, waarin ontegenzeggelijk de knapste werken zijn
geschreven en dat de Romeinen zelf voor hun ontwikkeling onmisbaar achtten,
of aan het latijn, dat veel directer tot de beschaving van Westeuropa heeft
bijgedragen en dat het kwijnend maar toch zo gewenste contact met de romaanse landen bevordert.
Voor de stroming die zich de laatste halve eeuw als humanisme aandient, is
deze naam ook onder dit opzicht een bevreemdend etiket, dat het nauwelijks
nog banden heeft met de Oudheid. Het kan zijn ethiek evengoed aan Confucius
ontlenen, doet het echter aan de Stoa om toch enige aansluiting te hebben met
de bronnen van het Westen. Trouwens ook voor de tegenwoordige classici geldt
de Oudheid meer als bron dan als model of ideaal, een strekking die het gym
nasium bedreigt. Want jongens van 12 hebben modellen nodig, die van 16 ide
alen, doch bronnenstudie hoort thuis op de universiteit en dan nog meer bij de
professoren dan bij de studenten. Want zoveel tijd eist het overmeesteren van
het eerste studiemateriaal dat de vraag naar het waarvandaan hoe langer hoe
meer verschoven wordt. Men vliegt geen jongetje van Alphen aan de Rijn over
de wolken heen naar de Sint Gothard om hem de bronnen te tonen van het
water dat langs zijn huis vloeit; nog afgezien hiervan dat men hem vals zou
voorlichten, omdat daar ook water in gemengd is van de Moezel, de Neckar
enz.
Wel komt, doordat de klemtoon op de bronnenstudie is gevallen, beter uit, wat
het humanisme altijd geweest is: een liefhebberij van weinigen, tot vervolma
king van de individuele mens. In onze regionen gold de humanist als de profane
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voortzetter van Thomas a Kempis: in een hoekje met een boekje. Een echte
volksbeweging is het humanisme nooit geweest (een korte episode te Rome
buiten beschouwing gelaten) en anderzijds is de menslievende volksinstelling
van bv. de Zweden niet tot de studie van Griekenland en Rome te herleiden.
Het humanisme kent wel een sociale bijbedoeling, het verheerlijkt de 'viri
illustres', de lichten van hun tijd, doch het stelt niet de gezonde maatschappij
doch eerder de persoonlijkheid op de voorgrond. Dit is geen verwijt, maar
maakt het in deze tijd, nu het sociale als zodanig om ontwikkeling vraagt,
minder actueel. Kort en goed: men kan tegenwoordig een beschaafd mens zijn
zonder kennis van latijn en grieks, en als hulpmiddel om van iemand een sociale
mens te maken heeft men de oude beschaving nog niet geëxploiteerd. De studie
van de antieken kan echter voor de enkeling een toemaat van vreugde zijn, hem
in contact brengend met de bron of met een bron, en voor de maatschappelijke
mens kunnen door de classici misschien nog aanwijzingen gevonden worden
waardoor hij tot ideeën komt, bv. over de Rijksorganisatie. Daarmede is echter
't humanisme in strikte zin nog niet hersteld, want dit bezit nog een derde trek.
3. De humanist is primair niet op het nut uit noch op de kennis, maar op de
schoonheid, de oudste humanist op schone letteren, de neo-humanist op mooie
beelden. Deze jacht op schoonheid is zijn eigenlijke raison d'être, de rechtvaardiging van zijn gekibbel met de theologen. Want schoonheid, als de schittering
van geest in stof, hoort strikt genomen in Gods natuur niet thuis en wordt door
de strenge Scholastiek niet ondergebracht onder de 'transcendentalia' (zoals de
eenheid, waarheid, goedheid). Schoonheid is iets typisch van-de-wereld.
De humanist is een estheet, is op iets moois verslingerd, de ouderwetse humanist is verslingerd op de schoonheid van de latijnse taal. Hoe weinig praktisch
hij is aangelegd blijkt hieruit, dat, lang nadat in alle landen men in de volkstaal
kunst voortbracht, hij voortging latijnse verzen en prozastukken te maken en
lang niet allemaal prulleboel. Deze liefhebberij is weliswaar zeldzaam geworden, maar bestaat nog in groter omvang dan men zou denken. In Streven, juli
1962, besprak ik een bloemlezing uit 50 contemporainen en nog na de laatste
oorlog is een periodieke prijs ingesteld voor het beste latijnse prozastuk.
Men denke niet, dat de onpraktische humanist zichzelf daadloos acht. Een
treffend taalstuk is toch ook een daad, zal hij zeggen, en de grootste heldendaad raakt licht vergeten als zij niet beschreven wordt. Zijn bijzondere prestatie
is: „met fraaie woorden mooie daden evenaren" .
Helaas, de schoonheid is een strenge meesteres, men moet er veel voor over
hebben, de dienst bestond uit het opsporen en collationeren van handschriften
opdat de juiste tekst van de Antieken zou gevonden worden. Dat werd dan
tegelijk de schaarse broodwinning dier lettervrienden, ze werden door de pas
ontstane drukkerijen aangezocht de beste teksten uit te geven en en passant van
inleiding en noten te voorzien. Zo wordt menig humanist geleidelijk een boekenwurm, verandert hij van naam tot 'filoloog', verbastert hij als filoloog zo
1

1 Aldus Erasmus over Flavius Josephus' beschrijving van de Makkabeeën: „ut pulcherrimum facinus dictionis oraamentis aequasse videatur".
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van zijn oorsprong, dat hij het onleesbaarste aller boekwerken tot stand brengt,
de Real Enzyklopadie van Pauly-Wissowa. Als voelde de jeugd van Europa
aan dat het daarop uit zou lopen, ontvluchtte menigeen, zodra de boekdruk
kunst werd uitgevonden, de Oude Wereld. Ik wil geen geforceerde verbanden
leggen, maar de vermelding van ontdekkingsreizigers, conquistadores en mis
sionarissen verhindert ons in de humanist ooit dé vertegenwoordiger te zien
van de europese mens: gezet tegenover deze dynamische tijdgenoten behoort
hij kennelijk tot het beschouwelijke type.
Aan het neo-humanisme wordt de verdienste toegeschreven, dat het ons leerde
de griekse beelden te bewonderen. Dit komt niet geheel met de werkelijkheid
overeen, omdat reeds vanaf 1664 de 'Prix de Rome' bestond, een franse beurs
die veelbelovende beeldhouwers in de gelegenheid stelde de romeinse musea te
bezoeken. Maar de duitse propaganda had het voordeel, dat kort daarop de
reproduktiekunst werd uitgevonden, de fotografie die de oude kunst overal
bekend maakte. Ook verschenen nu overal kopieën in gips, blinde bleke poppen
die de idealen van de pruikentijd verduurzaamden, echter ook iets bijdroegen
tot het ontwikkelen van de zin voor harmonie en schoonheid.
Wederom echter dwong Vrouwe Schoonheid haar te zoeken onder veel lelijks.
Zoals de humanist een filoloog werd, zo de neohumanist een archeoloog. Zoals
het boek werd opgevolgd door het beeld, zo de filologie door de 'filoryssie',
de opgravingswoede. Beide zijn afstotelijk maar werden toch van universele
betekenis: de filologie voor de uitleg van de Bijbel, de archeologie voor het
blootleggen van de evolutie.
Het opsporen van oude resten veronderstelt de toegankelijkheid der plaatsen.
Het zit historisch mooi in elkaar, dat op dit ogenblik de Engelsen zowel een
sentimentele hang kregen naar het bezoeken van de antieke plaatsen alsook de
macht die te veroveren. De grote naam is hier Lord Byron, eindelijk een huma
nist die ook tot daden kwam, opriep tot de bevrijding van de nazaten der oude
Grieken en stierf tijdens de veldtocht voor dit doel. Toen de Engelsen de plaats
hadden vrijgemaakt en de Duitsers ze hadden gereinigd, kwam een Fransman
weer een vleugje schoonheid brengen, waarom het voor het humanisme immers
altijd te doen is: 1896, Olympiade te Athene.
De moderne mens heeft vele goede ideeën voor de opbouw van een betere
maatschappij en zal daarin onze medewerking ondervinden. Maar dat bij hem
de esthetische bekommernis vooraan staat, ook al hoopt hij dat de toekomstige
wereld mooi zal zijn, waag ik te betwijfelen. Zijn creativiteit richt zich meer op
het maken van werktuigen dan van beelden.
Dit vluchtig overzicht van het humanisme, vrucht van een kleine maand
nadenken, vervangt natuurlijk in het geheel niet het boek van Prof. Dr. C. J.
de Vogel, dat er de prikkel toe geweest is en waarvoor zij 14 jaar heeft gestu
deerd . Integendeel, naargelang de lezer mijn artikel goed of slecht vindt, moge
2

2 C. de Vogel, Het Humanisme en zijn historische achtergrond, Van Gorcum, Assen, 1968,
267 pp.
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hij naar dit boek grijpen voor meer of beter: dan juist heb ik mijn doel bereikt.
Ongelofelijk, in welk een harmonie vakkennis, allround-wetenschap en aangename leesbaarheid hier zijn verenigd. Een eigenlijke beoordeling kan ik er niet
van geven, niet zozeer omdat die buiten het kader van dit tijdschrift zou liggen,
dan wel omdat de filosofie haar specialiteit is en niet de mijne. Het hoogtepunt
bereikt de schrijfster in het laatste hoofdstuk waar zij de vraag beantwoordt,
of de humanist in de meest moderne zin, te weten de op zichzelf gestelde mens,
voorlopers vindt in de klassieke oudheid. Zij vindt er inderdaad, Protagoras,
Epikurus, Karneades, maar zij bewijst met klemmende argumenten, dat dit
zeldzame figuren waren die de belangrijkste denkers en het volksgevoelen tegen
zich hadden: Sokrates, Plato, de Stoici, de Cynici zagen de persoonlijkheidsontwikkeling als een goddelijke opdracht en gruwden ervan, de mensen los te
maken van hun metafysische oorsprong. De humanisten van het eerste uur en
hun klassieke voorbeelden, zo waag ik te amplificeren, gingen van een ander
mensbeeld uit, van een andere antropologie, dan zij die zich moderne humanisten noemen. Voor hen onderscheidde zich de mens van het dier door de volgende vijf kenmerken: De mens a) loopt overeind, b) is scheppend werkzaam,
c) spreekt, d) denkt na, e) aanbidt.
Wanneer nu de zaken zo staan, dat de moderne humanist geen aansluiting
vertoont met de eerste dragers van die naam, noch in hun mensbeeld, noch in
hun verering voor de klassieke oudheid, noch in zucht naar schoonheid, zou
het redelijk zijn, dat voor deze op zich zelf gestelde mensen, voor deze hominipsisten, een nieuwe naam gevonden werd. Het woordgebruik kan een enkeling
niet beïnvloeden, maar op de duur zal de innerlijke logica daar wel toe leiden.
Volgens de vroegere ambassadeur van Spanje is de uitdrukking Ja, maar
karakteristiek voor de Nederlanders en moet dus mijn zeer nadrukkelijke
aanbeveling van dit boek door een kleine kritiek gevolgd worden. In haar
hoofdstuk over het gymnasiale onderwijs heeft de schr. te uitsluitend oog gehad
voor de noordduitse scholen. De zuidduitse hadden een veel zonniger geschiedenis, hierop werd lustig toneel gespeeld en, toen voor het steeds groeiend
publiek de latijnse tekst minder begrepen werd, deze leemte met muziek gevuld.
Aldus is daar de opera zo populair geworden !
Doch laat mij terugkeren tot de aanbeveling. Onder de vele mooie bladzijden
vestig ik de aandacht op p. 40 waar over de betekenis van Erasmus wordt
gesproken. Deze grote Nederlander draagt terecht de naam 'humanist', omdat
hij van de door Petrarca ingezette beweging het hoogtepunt is geweest. Maar
hij was meer dan dat, hij blijkt „veel meer dan men zich gewoonlijk bewust is,
in het geestelijk leven een man van onze tijd". Het is daarom buitengewoon
verheugend, dat Prof. de Vogel ons een nieuw boek over Erasmus in het vooruitzicht stelt. Moge de goede ontvangst van haar boek over het humanisme
haar de kracht geven om dit nieuwe tijdig gereed te krijgen voor het Erasmusjaar 1969.
3

4

3 Duke de Baena, The Dutch Puzzle, Den Haag, 1967, p. 35.
4 Cfr. J. Muller, Das Jesuitendrama in den Landern deutscher Zunge. Augsburg, 1930.

Nederland op Expo 70
Gesprek met Commissaris-Generaal mr. J. M. L. Th. Cals

Paul Mertz

Om kwart voor twaalf moet ik weg. Anders ben ik niet op tijd voor de vergadering over het derde Expo-plan.
Waarom het derde plan?
Het eerste en het tweede plan waren te duur. We moesten drastisch beperken.
We zitten vast aan een beperkt budget. Voor Montreal was (in 1967) ƒ 12 miljoen uitgetrokken. Voor Osaka (1970) werd aanvankelijk slechts ƒ 10 miljoen
beschikbaar gesteld. Dit bedrag zal wellicht enigszins worden verhoogd, maar
zeker niet in belangrijke mate. Japan is een duur land geworden. De lonen
bestaan er al lang niet meer uit een handje rijst! De bouwkosten zijn de laatste
jaren onevenredig gestegen, wel met 50 a 60%. Dat is niet zo verwonderlijk in
een land dat achtereenvolgens Olympische Spelen (1964), wereldtentoonstelling
(1970) en Olympische Winterspelen (1972) herbergt. Er komt nog bij dat het
paviljoen air-conditioned moet zijn en dat er speciale voorschriften gelden
i.v.m. aardbevingen en tyfoons.
Hoe zit het met de voorbereidingstijd?
We zijn laat, maar niet tè laat. Het bouwen gaat snel in Japan. Er wordt hard
en door veel mensen gewerkt. Er is ook niet voor elk onderdeel een aparte
vakman nodig.
Waarom is professor Bakema als architect aangewezen?
Het moest meteen goed zitten, de tijd is te kort om risico te lopen. Wij zijn erg
gelukkig met onze keuze: Bakema blijkt ook in Japan zeer bekend te zijn, o.m.
bij de hoofd-architect van de Expo, Kenzo Tange. Naast Bakema treedt ook
ir. Carel Weeber als architect op, een bekwame jongeman met ongelooflijke
werkkracht.
Waar komt het paviljoen te liggen?
Nederland komt op een prachtige plaats, dank zij een oude claim, tussen Amerika en Rusland, vlakbij het centrale gedeelte van de Expo en met een fantastisch uitzicht op een paar grote, kunstmatige meren. In de buurt komt ook een
station van het 'trottoir roulant', dat direct met ons paviljoen wordt verbonden.
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Heeft de ligging grote invloed op de opzet van onze inzending?
Ja. We hebben 4000 m , die aan 3 zijden omringd zijn met water. We zijn van
plan ook nog driekwart van ons eigen terrein onder water te zetten om een
duidelijke visuele aansluiting te krijgen bij de meren, waardoor onze inzending
een veel royaler aanzien krijgt. De grond die vrijkomt door het uitgraven van
ons terrein wordt gebruikt om een terp te maken met een boomgaard en een
buitenrestaurant. Het paviljoen komt in het water te staan en zal ongeveer
30 m hoog worden.
2

Kunt u iets zeggen over het paviljoen zelf?
De bezoekers komen door lange 'wachtstraten' a.h.w. onder water binnen. In
de welkomstruimte wordt een beeld gegeven van de ligging van Nederland en
de andere delen van het koninkrijk. De onderbouw bevat verder een theater,
een restaurant, een ruimte voor ontvangsten, enz. In de bovenbouw zijn drie
zalen geprojecteerd, waarin aandacht wordt besteed aan onderwerpen die naar
wij hopen de Japanners interesseren. Het water natuurlijk, maar ook het bevol
kingsvraagstuk, ruimtelijke ordening, sociale voorzieningen, industrialisatie en
de geestelijke aspecten van onze samenleving. Bij de Japanse bezoeker zal de
indruk achter moeten blijven van een volk dat op een kruispunt van wereld
verkeerswegen levend, het contact met anderen als een levensvoorwaarde be
schouwt. De grootste kunst is het aantal onderwerpen binnen de perken te
houden. Iets overdreven: mijn voornaamste taak bestaat uit nee zeggen!
Onze presentatie en inrichting in Montreal waren uitgesproken slecht. Hoe zit
dat nü?
Er wordt geen of weinig gebruik gemaakt van maquettes en wandstatistieken,
maar wel — op zeer ruime schaal — van films en dia's, ook in de wachtstraten
bij het binnenkomen. Alles is ingesteld op een vlotte doorstroming van het
publiek. Er komen brede paden en roltrappen. Er wordt gerekend op 20.000
bezoekers per dag, in de spitsuren 5.000 per uur, veelal in grote groepen. Ik
hoop dat er geld is voor een elektronische verkeersgeleiding.
In Montreal waren in andere paviljoens (Tsjecho-Slowakije, Verenigde Naties
bijv.) fantastische staaltjes van presentatievernuft te zien. Projectie op zes doe
ken, films op schermen van 360°, films en dia's op dozijnen bewegende kubus
sen etc. Wordt het Nederlands paviljoen in Osaka ook spectaculair?
Onze ontwerpers staat geen 'spektakelstuk' voor ogen, maar wel een inzending
die kwalitatief en creatief het hoogst mogelijke peil bereikt. We moeten echter
accepteren, dat anderen ons op bepaalde punten vooruit zijn en meer geld ter
beschikking hebben.
1

Hoe werkt u?
Met een kleine groep zeer enthousiaste mensen. Dat geldt zowel voor het
bestuur als voor het team vormgevers.
1 Op de Expo 1958 in Brussel was het Philips-paviljoen nog een door velen bewonderde
uitschieter op (presentatietechnisch gebied.
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Wie zitten er in die groepen?
Professor Idenburg, voorzitter van de Raad voor de Kunst, Sidney van den
Bergh (voorzitter Centrale Raad voor Handelsbevordering), jonkheer De
Graeff (Algemene Bank Nederland) en burgemeester Thomassen van Rotterdam. Ik vond dat er — anders dan vroeger — ook een meisje in de commissie
moest zitten. Dat is mevrouw Kloosterman-Fortgens (vice-voorzitster van het
Nederlands Vrouwencomité) geworden.
Voor de dagelijkse leiding der werkzaamheden word ik bijgestaan door de heer
Van Gemert, directeur Verre-Oosten van Philips (speciaal hiervoor vrijgemaakt), die een grote organisatorische ervaring in Japan heeft.
En dan natuurlijk vooral het team vormgevers: de architecten Bakema en
Weeber, de cineast Jan Vrijman en de graficus Wim Crouwel (Total Design).
Daarmede hebben we zeer veelvuldige en intensieve besprekingen.
In Canada is 7% van alle Expo-bezoekers in het Nederlands paviljoen geweest.
Denkt u in Japan reclame te gaan maken om daar een hoger percentage te
bereiken?
Er is geen geld voor een echte reclame-campagne in t.v. en pers. We hebben
wel een Japans public-relations bureau ingeschakeld en zoeken contacten met
reisbureaus en organisaties om te proberen onze inzending zoveel mogelijk in
de routes opgenomen te krijgen.
Er zullen relatief weinig Nederlanders in staat zijn ons paviljoen te bezoeken.
Vindt u het nodig het Nederlandse volk een verantwoording af te leggen?
Beslist. Uiteraard door een officieel rapport aan de regering, maar ik denk ook
aan pers, radio en televisie.
U bent dan aangewezen op de redactionele medewerking van de publiciteitsorganen. Zoudt u zich kunnen voorstellen dat de overheid haar onderdanen
voorlicht dm.v. eigen publikaties, bijvoorbeeld in de vorm van advertenties in
de dagbladen?
In principe zeker. Maar laat ik mij nu bepalen tot mijn eigen taak. Wij hebben
ook in Nederland een public-relations bureau in de arm genomen. Een eerste
contact met pers, radio en t.v. vond op 31 oktober plaats. Daarna zal regelmatig documentatie verstrekt worden over de Expo in het algemeen en over de
Nederlandse inzending in het bijzonder.
Welke bijzondere eisen stelt Japan?
Japanners bezoeken veelal in grote groepen (vaak met vlaggetjes voorop)
allerlei evenementen. Daarom moet het paviljoen ruim zijn en is een goede
doorstroming van belang. Maar veel belangrijker is, dat de Japanners zéér
leergierig zijn èn verwend door precisie-arbeid, dienstbetoon en verfijnde perfectie. Daarom moet onze inzending veel informatie geven — en tegelijkertijd
tot in de puntjes zijn afgewerkt. Tenslotte moet alles dichter bij de grond zitten
dan in andere landen. Een hele Expo naar mijn maat!

De architechnocraat
Claude Schnaidt

Een nieuwe figuur doet haar intrede in de wereld van architectuur en stedebouw: de architechnocraat. Hij dient zich aan als een gelukkige synthese tussen
de architect uit het verleden en de moderne technocraat. Waaraan is hij te
herkennen?
In tegenstelling met de architect is hij niet langer een man die opvalt door de
keuze van zijn dassen, zijn haarsnit of zijn kleding. Zijn optreden is discreet.
Hij vertoont zich liever op vergaderingen van een raad van beheer dan op
publieke bijeenkomsten. Hij werkt liever met vertrouwde rapporten dan met
manifesten. En toch kom je hem overal tegen: met evenveel gemak beweegt hij
zich in de entourage van een minister, in de geklimatiseerde hal van een groot
bedrijf als in een romantisch rommelig atelier. Hij is werkgever of loontrekken
de, hij is niet noodzakelijk van burgerlijke komaf. Hij voelt zich volmaakt thuis
in de gevestigde maatschappij. Dat belet hem niet er bij gelegenheid kritiek op
uit te oefenen. Hij is modern.
Zijn woordenschat is ontleend aan de cybernetica, het structuralisme, de high
brow publikaties. Hij speelt graag met ideeën, maar wantrouwt alle ideolo
gieën: die zijn allemaal op de terugweg. Heil ziet hij alleen in rationalisering,
efficiency, zuivere techniek. Hij heeft een grenzeloos vertrouwen in machines,
ordinatoren en organisatie. De techniek is op weg een samenleving van over
vloed en vrije tijd te realiseren, een klasseloze maatschappij. Alle problemen
zijn technisch op te lossen. Als architect waant hij zich alwetend en in alles
competent; als technocraat beschouwt hij zich als een specialist van de coördi
natie, de planning en de synthese.
Zijn beroep confronteert hem met uiteenlopende belangen; daarom voelt hij
zich geroepen om als scheidsrechter op te treden. Hij flirt met links en gaat
geregeld door voor progressief. Maar wanneer hij de slechte werking van de
democratie aanklaagt, stopt hij zijn verlangen om zelf de macht in handen te
nemen niet onder stoelen of banken.
Wat de architechnocraat zelf maakt, kan conventioneel zijn of utopisch, banaal
of fantastisch. Maar altijd is het belangrijker dan de mensen voor wie het
zogenaamd bestemd is. De architechnocratie heeft nog altijd geen eigen stijl en
het is niet zeker dat ze er ooit een zal vinden.
Vergeleken bij de traditionele esthetiserende architecten — de meeste architec-
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ten van het ogenblik dus — kan de architechnocraat een sympathieke indruk
maken. Hij gebruikt wetenschappelijke methodes en draagt aldus tot op zekere
hoogte bij tot de vernieuwing van de bouwkunst. Van de andere kant maakt
hij zich verdacht door zijn mateloze ambitie. Is hij niet tegelijk de grote schuldige én het slachtoffer van een gevaarlijke verblinding? In welke zin?
De technocraten verschijnen daar waar de macht van de techniek aan de handen van de bezittende klas ontglipt en deze haar economische macht bedreigd
ziet door financiële concentraties. Organisatie, prospectie en planning, die
onontbeerlijk worden voor de werking van het systeem, worden dan toevertrouwd aan specialisten. De specialisten gaan zich des te meer onmisbaar voelen
naarmate in de samenleving het individu het vermogen verliest om zijn eigen
lot te beheren.
Om de handen vrij te hebben moeten de technocraten autonoom kunnen optreden ten overstaan van de verschillende antagonistische groepen waaruit de
maatschappij is samengesteld. Bewust gaan zij daarom elke confrontatie van
tegenstrijdige belangen uit de weg. Zij staan daarboven. Zij stellen zich 'onpartijdig' op. Politieke conflicten misprijzen ze; ze zweren bij de superioriteit en
universaliteit van de zuivere rede. De problemen waar zij mee bezig zijn, moeten in wiskundige formules omgezet en daaruit moeten alle vervelende variabelen geweerd worden. Daarom trachten zij de menselijke verhoudingen te ontpolitiseren. De 'onomkoopbare' ordinator en de 'neutrale' staat zullen dan de
rest wel doen. In werkelijkheid betekent deze politieke onafhankelijkheid, dat
de technocraat links gaat staan wanneer hij op kapitalistische belangen stoot,
en rechts wanneer hij botst op die van de arbeiders.
In die ongemakkelijke situatie leeft hij met een heel goed geweten. Schermend
met de verwijten die hij van links te horen krijgt, stelt hij de bezittende klasse
gerust; hij weet de gevestigde machten te overtuigen, dat de oplossingen die hij
voorstaat, het best in de bestaande orde geïntegreerd kunnen worden. Schermend met de verwijten die hij van rechts krijgt te horen, dient hij zich bij de
arbeidende klasse aan als progressief. Zijn dubbele rol is echter slechts oogverblinding. Wie tegelijk de meester en de knecht wil dienen, dient alleen de
meester. Of hij wil of niet, de technocraat staat in dienst van het kapitaal.
De technocraten willen het bestaande systeem verbeteren en rationaliseren. Zo
ook de architechnocraat. Hij maakt plannen en wil dat die werken. Efficiency
en rentabiliteit zijn de voornaamste normen. Zijn aandacht gaat meer naar de
middelen die daarvoor nodig zijn dan naar de vraag waarvoor het allemaal
goed is. Hij denkt uitsluitend functioneel: kritische vragen betreffende de gegevens waar hij vanuit gaat en waar hij mee werkt, vindt hij vervelend.
Neem bijvoorbeeld het verkeer in de stad. Voor de toenemende verkeersvloed
heeft de architechnocraat slechts één soort oplossingen: gaten slaan, bomen
omhakken, parkeerplaatsen bouwen. Over de alsmaar toenemende produktie
van auto's stelt hij zich geen vragen: dat is voor hem taboe. Nooit vraagt hij
zich af of al die auto's wel nodig zijn. Ze zijn er nu eenmaal en dus moet de
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stad één grote verkeersmachine worden. Het individuele verkeer moet bevor
derd en vergemakkelijkt worden. Het gevolg is dat er nog meer mensen met hun
eigen auto gaan rijden. Dat maakt de resultaten van zijn eerste ingreep onge
daan. De architechnocraat moet opnieuw gaan ingrijpen. Het gemeenschappe
lijk vervoer wordt voortdurend trager, en de exploitatie ervan dus duurder.
Aangezien in een kapitalistische optiek een onderneming van openbaar vervoer
niet met verlies kan werken, worden de tarieven verhoogd. Dat heeft tot gevolg
dat weer meer mensen hun auto willen gebruiken in de stad. Dus moet de
architechnocraat een derde maal ingrijpen. Enzovoort, enzovoort. Je zou gaan
denken aan een gewetenloze chirurg.
Als er niets gebeurt, wordt het probleem aan ordinatoren toevertrouwd. Ver
schillende grote steden denken er al aan, in de straten ontvangstposten op te
stellen die de graadmeters van de snelheid en het aantal auto's radiofonisch
doorseinen aan rekenbreinen, die dan verkeerssignalisatie kunnen regelen en
coördineren. Met behulp van wiskundige modellen opgemaakte programma's
stellen de ordinatoren in staat het verkeer overal in de stad op ieder ogenblik
te overzien en orde te scheppen in de chaos, iets waar verkeerspolitie en urbanisten niet meer in slagen. Mocht dit plan onuitvoerbaar blijken, geen nood: de
super-technocraten hebben al andere plannen op zak. Voor Los Angeles zit een
brain-trust al klaar met een definitieve oplossing. De communicatie tussen de
mensen en het verkeer dat daarvoor nodig is, wordt vervangen door een
enorm cybernetisch net. Iedereen zal thuis kunnen blijven; om met anderen in
contact te komen, volstaan wat knoppen en schermen. Geen scholen, geen kan
toren meer. Onderwijs wordt verstrekt via het elektronisch brein van de centrale
onderwijsadministratie; machines in de fabriek, computers in het kantoor kun
nen bediend worden vanuit de woonkamer. De straten zullen verlaten zijn. Je
zult er alleen nog jonge mensen vinden die de soort misschien nog voort willen
zetten en op zoek gaan naar een directer contact, dat daarvoor toch nog altijd
nodig blijft.
Er zijn nochtans andere oplossingen voor het probleem van het stedelijk ver
keer, maar daar denken de architechnocraten nooit aan. Bijvoorbeeld een adekwaat openbaar vervoer: dicht, snel, confortabel en goedkoop, zodat de auto
mobilisten hun auto liever thuis of buiten de stad houden. Indien men rationeel
te werk ging, zou het technisch allang mogelijk zijn vervoermiddelen te con
strueren die beter aangepast zijn aan de behoeften van de samenleving dan de
auto. Rollende tapijten, monorails, eindeloze wagenketens enz., die nu slechts
voor grote tentoonstellingen en dergelijke vervaardigd worden, zouden overal
gebruikt kunnen worden. Dat sluit overigens niet uit dat er direct al iets gedaan
kan worden aan de bestaande transportmiddelen. Natuurlijk kost dat allemaal
een hoop geld, maar beslist niet méér dan wat er nu direct en indirect verloren
gegooid wordt in de verkeersanarchie. Zulke berekeningen interesseren de
architechnocraat echter niet. De oorzaken van de oververzadiging van het
autoverkeer laten hem koud. Wie zich hierover te veel vragen stelt, wie het
aantal voertuigen tot leefbare proporties wil herleiden, wie een totaal nieuwe
visie op het gemeenschappelijk vervoer wil ontwerpen, wordt geconfronteerd
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met een economische en een politieke keuze, en daar is de architechnocraat
niet toe in staat.
Inzake woningbouw gaat de architechnocraat precies eender te werk. Hij ont
werpt een woning, een gebouw, een woonwijk volgens de criteria van onze
bureaucratisch gedirigeerde consumentenmaatschappij. De sociale verlengingen
van de gezinscel verwaarloost hij, o.m. omdat hij de toename van de elektrische
huishoudapparatuur als een vooruitgang beschouwt. Toch zijn het alleen de
fabrikanten en handelaars die daar echt van profiteren. Talrijke studies hebben
al aangetoond dat de zogenaamde vooruitgang in de woninginrichting de werk
tijd van de huisvrouw niet merkelijk heeft verminderd. Integendeel, de tijd die
bijvoorbeeld wordt uitgespaard door het elektrisch borstelen van kleren, wordt
ruimschoots opgeslorpt door het onderhoud en het intensief gebruik van het
apparaat. Van de zogenaamd nuttige arbeidsuren van de totale bevolking wordt
45% besteed aan onbezoldigde huishoudelijke arbeid. Een rechtvaardige oplos
sing zou erin bestaan, dat een grote kwantiteit van huishoudelijk werk met
gering rendement vervangen wordt door een kleinere kwantiteit van industriële
arbeid met hoger rendement; dat m.a.w. individuele huishoudelijke arbeid om
gezet wordt in collectieve arbeid. Om dat te bereiken zou er in de buurt van
elk woningcomplex een inrichting moeten zijn met een wasserij, een stomerij,
een hersteldienst, een snack-bar, klaargemaakte maaltijden, een schoonmaak
bedrijf, een kinderbewaarplaats, een ziekendienst, enz. Dat idee is natuurlijk
niet nieuw. Le Corbusier had zoiets al in het hoofd. Hij was geen architechno
craat. In zijn 'wooneenheden' had hij al dat soort diensten voorzien, maar de
deskundigen decreteerden, dat het allemaal niet rendabel was, en er kwam dus
niets van in.
De architechnocraaat speelt graag met de hoop, dat de ordinator al onze pro
blemen zal kunnen oplossen. Ongetwijfeld wordt de ordinator voor de architect
een onvervangbare hulp. Hij kan hem van alle routinewerk ontlasten. Hij kan
hem helpen bij vele moeilijke berekeningen. Hij kan classificeren, analyseren,
berekenen, evalueren, integreren, controleren, corrigeren en tekenen. Hij moet
ook oplossingen kunnen uitwerken. Ordinatoren zijn inderdaad tot heel com
plexe verrichtingen in staat en de architect kan er zijn voordeel mee doen: vaak
genoeg heeft hij met problemen te maken waarin een heel groot aantal para
meters en talloze combinaties voorkomen. Maar zo machines al in staat zijn
tot verrichtingen die de mens niet aan kan, ze kunnen niets zonder de nodige
informatie. Het enige wat zij doen is, de informatie, die hem alleen door de
mens verstrekt kan worden, correct, snel en onvermoeibaar behandelen. Die
informatie moet hem dan ook volledig en met absolute exactheid geleverd
worden.
Welnu, het drama is juist dat wij inzake architectuur over geen exacte, soms
over helemaal geen informatie beschikken. Slechts een paar voorbeelden. Hoe
veel inwoners moet een wooneenheid tellen? Welke zijn de gedragstypes van de
gezinnen die er wonen? Hoe kan de graad van comfort bepaald worden?
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Waarom is het op bepaalde plaatsen in de stad drukker dan elders? Hoe zetten
de trillingen in een gebouw zich voort? Hoe verhoudt zich de kostprijs van de
isolatie tot die van de verwarming? Als er criteria zijn om de kwaliteit te bepalen, welke is dan hun hiërarchie? En zo kunnen we voortgaan. Aan de inventaris van alles waar wij nog bijna niets van afweten, komt helaas geen eind.
We hebben praktisch geen serieuze informatie om in het geheugen van de
ordinator te stoppen en bijgevolg kunnen we er ook geen nuttig gebruik van
maken. De experimenten op dat gebied zijn weinig overtuigend; behoudens
enkele speciale uitzonderingen blijven het manipulaties in het luchtledige: gegoochel met symbolen die geen enkele ervaringswerkelijkheid dekken. Ze geven
een schijn van mathematische zekerheid aan conclusies waarvan de premissen
slechts de waarde hebben van een intuïtie of een veronderstelling. De ernstige
hulp die ordinatoren ons al wel zouden kunnen geven, is niet te verwachten
van de voorspellingen van enkele architechnocraten, maar van ernstig onderzoek, van verruimde menselijke kennis.
Terwijl het technocratisme hand over hand toeneemt in de wereld van architectuur en urbanisme, wordt het menselijk milieu alsmaar onleefbaarder. Zo gauw
er ook maar één schakel in de oververzadigde infrastructuur het begeeft, wordt
de hele megalopolis met totale verlamming bedreigd. Hele streken verschrompelen tot verlaten landschappen, waar je nog alleen oude mensen en verlaten
hoeven tegenkomt. Oplossingen hebben we niet, tenzij wat theorieën, en die
dekken niet eens de feiten welke ze willen verklaren. Niets van wat ze verkondigen en doen vertoont enige samenhang. Waar is er iets te merken van de
rationalisering en de efficiency welke de architechnocraten ons voorspiegelen?
Zij doen niet wat ze beweren te doen, zij zijn niet zoals ze zich graag voordoen.
Sommigen onder hen zijn misschien heel knap, maar ze zijn eenzijdig. Ze mogen
nog zo hoog geplaatst zijn, ze mogen nog zoveel aanspraak maken op invloedrijke relaties: hun beslissingsmacht is heel beperkt. Zij kunnen plannen uitwerken, maar uiteindelijk zijn het de financiële en politieke machten die onder
elkaar uitmaken welke oplossing het best hun belangen dient.
De architechnocraten willen ons doen geloven dat hun oplossingen louter technisch zijn, maar in werkelijkheid hangen hun oplossingen af van tal van andere
dan technische factoren. Zij verwerpen alle ideologieën, maar in werkelijkheid
zijn ze doende een nieuwe ideologie vorm te geven, die hun onvermogen om
techniek en rede te doen zegevieren moet compenseren en rechtvaardigen.
Zowel in de architectuur als overal elders is het technocratisme slechts een
zorgvuldig in stand gehouden mythe, die onze verschrikkelijke onwetendheid
en onmacht moet verdoezelen.

Don Carlos (1545-1568)
Inteelt in het Spaans-Habsburgse Huis

W. M. A. van de Wijnpersse

Met de dood van don Carlos, zoon van Philips II, nu 400 jaar geleden, v/erd
een drama afgesloten weliswaar van Spaanse vorm, maar van zo tragischmenselijke inhoud, dat het ons heden nog aangrijpt. Toneelschrijvers en com
ponisten — Schiller, Verhaeren, Cicognani, Verdi en anderen — putten echter
vrijwel allen uit bronnen van twijfelachtig gehalte. De hofschilders van het huis
Habsburg, Moro, Coello, Tiziaan, en later Velasquez, zien het scherper. Treden
ons Isabella (gest. 1506) en Juana la Loca (gest. 1555) nog tegemoet als Vlaam
se primitieven, Tiziaan presenteert ons Karei V in de slag bij Mühlberg (Prado)
of met zijn portret in München als een te vroeg afgeleefd man. Coello verraadt
rnet zijn portret van don Carlos in diens rechterhand onverbloemd de waanzin
die hij in het gelaat nog versluiert, terwijl Velasquez, in zijn portretten van
Philips IV en familie, de degeneratie van het geslacht Habsburg even prachtlievend als onbarmhartig ten toon stelt. Zo zijn de schilders hier de meest
betrouwbare geschiedschrijvers geworden.
Degeneratie. Familiehuwelijken waren toen aan de orde van de dag: de weg
naar dispensatie was beter te vinden dan naar eugenetiek, zodat de heersers
de verantwoordelijkheid voor eigen toekomst en hun onderdanen liever in de
politiek legden dan in een volwaardig nageslacht. De dood van don Carlos
sloot dan ook een eeuw af van onvoorstelbare inteelt. Het is die wonde die
voor hem in letterlijke zin dodelijk is gebleken.
In tegenstelling tot zijn vader Karei V — die bekend staat als de grootste
drinker en eter van het Europa van zijn tijd — scheen Philips normale paden
te gaan bewandelen. Hij huwde, 16 jaar oud, met de even jonge Maria van
Portugal; juist dit huwelijk kan echter als klassiek voorbeeld van inteelt gelden.
Maria was Philips' volle nicht: Juana de Waanzinnige was beider grootmoeder
en ook van Maria's vader was het bloed aan de Habsburgers niet vreemd. De
moeder van Maria, Caterina, was postuum geboren en droeg al de emoties van
haar moeder Juana de Waanzinnige al embryonaal met zich mee. Bij dit kin
derhuwelijk adviseert Karei V zijn zoon „zich niet te haasten" en inderdaad
wordt eerst na twee jaren, 8 juli 1545, Carlos geboren. De moeder, 18 jaar, ligt
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twee dagen in de weeën, wordt overdadig met klysma en aderlating behandeld
en sterft na vier dagen. Zo ligt dan deze telg van een voorgeslacht waaraan
geen macht ontbrak behalve die over zichzelf, als wees in de wieg: Philips is
afwezig; Carlos zou hem, met korte aanwezigheid op zijn zesde jaar, pas op
zijn veertiende jaar werkelijk ontmoeten, zodat hij Philips als zijn broer en
Karei V als zijn vader beschouwt. De baby heeft een waterhoofd, de ene
schouder is lager dan de andere, het rechterbeen korter dan het linker. De tong
is vergroeid en zal eerst op zijn twintigste jaar worden losgesneden door zijn
kapper, zodat hij voordien de r en de 1 door elkaar haalt. De zorg over hem
wordt toevertrouwd aan een Portugese vrouw, en aan zijn tantes Maria (16) en
Juana (10). Beiden zullen hem spoedig verlaten, want na drie jaar huwt Maria
met Maximiliaan II van Oostenrijk, en na zeven jaar ook Juana met Juan van
Portugal, die echter reeds na twee jaren stierf. Debiele kinderen zijn emotioneel
overontwikkeld: de wonde die in het hart van Carlos geslagen wordt bij het
afscheid van deze prinsessen, is van blijvende invloed op zijn verder leven. De
baby krijgt moedermelk van voedsters, van wie hij er drie de tepel afbijt. Elf
voedsters hebben het opgegeven: tenslotte probeert men het met een geit, en
deze sterft aan de mishandeling. Pas op zijn derde jaar begint het ventje te
praten, zij het ook stotterend. Zijn debiele aanleg puilt hem de ogen uit.
Zo is don Carlos al vanaf zijn geboorte getekend met de gevolgen van honderd
jarige inteelt. Geleidelijk vertoont hij, naast ogenblikken van helderheid, teke
nen van waanzin, zoals zijn overgrootmoeder Juana la Loca, in allerlei perver
sies. De minste tegenstand werpt hem geestelijk en lichamelijk uit zijn even
wicht. Een hagedis bijt hij levend de kop af; hazen roostert hij levend; een page
die hem te traag gehoorzaamt, wil hij laten ophangen, wat voorkomen wordt
door een pop, als page gekleed, in diens plaats te stellen. Vanuit Duitsland
geeft Karei V het advies, hem uit de buurt van vrouwen te houden. Trots en
heerszucht verlaten de koningszoon niet. Hij wil niet als Infant, maar als Prins
worden aangesproken, omdat Philips die titel in zijn brieven eenmaal over hem
gebruikt heeft. Hij vertikt het, met de baret in de hand tegenover zijn vader te
staan.
Ofschoon het hof berooid is (de oorlog met de Nederlanden zou elf miljoen
ducaten kosten) is hij koninklijk royaal: zijn vriend Suarez ontvangt 10.000 ducaten voor het huwelijk van zijn drie dochters. Studie en paardrijden interes
seert hem niet dan alleen tegen beloning. Aanhoudend wordt hij door koortsen
geplaagd: helaas werd de kinine pas in 1640 uit Peru in Spanje ingevoerd.
Uitzending naar badplaatsen kan niet doorgaan wegens geldgebrek van het
hof, en men besluit hem naar Alcala de Henares te zenden, met als makkers de
twee jaar jongere don Juan van Oostenrijk, bastaardbroer van Philips, en
Alexander Farnese (16), zoon van Margaretha van Parma. Ook hier weer
talrijke buitensporigheden. Een olifantje, hem door de koning van Portugal ten
geschenke gegeven, wil hij op zijn kamer houden. Een 'indiaan' biedt hem een
parel aan, waarde 3000 scudi: hij slikt hem in, maar „geeft hem na drie dagen
terug". In eten miskent hij iedere regelmaat of risico. Wordt hem iets gewei-
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gerd, dan volgt hongerstaking, gevolgd door overmaat van te vele, te hete of te
koude dranken. Een schoenmaker die zijn schoenen te nauw heeft gemaakt,
laat hij het leer in stukjes snijden en opeten. Een lakei, Estébez de Lobon, die te
laat kwam, wil hij uit het raam gooien. In de stal mishandelt hij 20 paarden:
het lievelingspaard van Philips moet dat met de dood bekopen. Zwijggeld
ontvangt de vader wiens kinderen hij heeft afgeranseld. Als hij 22 jaar is, geven
de artsen hem een 'liefdesdrank' om te kunnen bepalen of hij werkelijk 'man'
is. Zijn kapper zorgt voor een proefmeisje, dat 12.000 scudi ontvangt voor
verlies van haar virginiteit; de kapper ontvangt 600, de drie medici ieder 1000
scudi, en nog was het experiment tevergeefs, zoals we weten uit het bericht van
Leonardo Nobili, gezant van Florence, dato 24 juli 1567. De Franse gezant
schrijft ironisch naar Parijs: „Carlos is nu half-man geworden". Blijkbaar
waren de medici nog niet zover, dat ze impotentie konden zien als gevolg van
chronische koortsen en uitspattingen. Dwalende door Madrid, met aangeplakte
baard, krijgt hij uit een huis water op zijn hoofd: hij beveelt, de bewoners te
laten doden en het huis af te breken, maar de ramp wordt bezworen met het
voorwendsel dat er toen een priester met het Allerheiligste in het huis was bij
een zieke. De schrijvers der rapporten over Carlos, gericht aan Philips, verzoeken hem, deze te willen vernietigen, uit vrees voor de inquisitie: hij zou
immers al lang tevoren zijn vervolgd wegens moderne ideeën „en andere vreselijke feiten". Een van zijn gouverneurs, Honorato Juan, vraagt daarbij ontslag.
Met de inquisitie viel niet te spotten. De groot-inquisiteur Espinoza was de
gunsteling van Philips. Lieden die zich wekelijks baadden, werden verdacht van
joodse of moslemse rituelen, en de ketterjacht verscherpte nog, toen bekend
werd, dat in dubbele bodems van wijntonnen lutherse geschriften waren binnengesmokkeld. Carlos haatte Espinoza, en toen deze een hem geliefde acteur,
Cisneros, uit Madrid had verbannen, liep dat uit op een scène tussen Espinoza
en Carlos: „Bij het leven van mijn vader, ik zal u doden!" Dit had weer zijn
oorzaak, want op 21 mei 1559 had hij, 14 jaar oud, te Valladolid een auto-da-fe
bijgewoond. Dertig personen waren er tot het vuur veroordeeld, onder wie vijf
vrouwen. De weinigen die hun 'dwaling' herriepen, werden niet verbrand maar
in de gevangenis met de garrote gewurgd: de anderen werden buiten de stad
verbrand. Carlos voelde het verband tussen de veroordeelden en zichzelf: hij
haatte de inquisitie en haar dienaren.
Het leven gaat verder: men denkt voor hem aan een huwelijk. De Cortes
dringen er op aan. Carlos zelf wenste Anna van Bohemen, zowel van harte, als
hopende dat hij met haar naar de Nederlanden zou kunnen vertrekken, zoals
hem door Philips beloofd was. Maar Philips wijzigde zijn plan in verband met
de religieuze en politieke situatie aldaar, die op springen stond, wat na twee
jaar in feite het geval was (1566). Carlos was niet zo imbeciel dat de intrigues
hem ontgingen; sinds 1564 waren ze de wortels van een hartgrondige antipathie
jegens zijn vader; zij resulteerde in een lijst van dodelijk gehate personen, waarop Philips en de Prins van Eboli bovenaan stonden.
De bijzonder interessante reactie van Spanje op het verloop van de omstandig-
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heden in de Nederlanden moeten wij hier weglaten; maar de Franse gezant
schrijft aan Catharina de Medicis uitdrukkelijk over de relatie van don Carlos
met de 'rebellen' in Holland, waarbij wij de namen weten van de graaf van
Egmond in 1565, en baron de Montigny, die op 16 oktober 1570 te Simancas
werd gewurgd, volgens sommigen op bevel van Philips, volgens anderen omdat
hij door Alva bij verstek reeds ter dood veroordeeld was. De Spaanse historicus
Bleye beschuldigt Philips van deze moord.
Die relatie was begrijpelijk: de tot bestuur volkomen ongeschikte prins was
voor de Nederlanden juist de geschikte man voor het slagen van de opstand.
Opnieuw miste Carlos zijn kans, toen niet hij, maar Alva naar de Nederlanden
werd gezonden. Bij het afscheid, op 15 april 1567, gingen ze met elkaar op de
vuist.
Intussen is don Juan van Oostenrijk (20) tot vlootvoogd benoemd. Carlos (22),
zowel in de politiek als het huwelijk teleurgesteld, smeedt nieuwe plannen en
vraagt links en rechts bij de steden om kredieten. Van don Juan verwacht hij
schepen. Don Juan gaat met dit voorstel regelrecht naar het Escurial en
naar Philips. Hiermee is de maat vol. Hoogverraad aan land en religie, opstand
tegen de koning.
Het kerstfeest 1567 nadert, en tevens 28 december, dag van een jubileumaflaat. Voor Carlos zijn biecht en communie, zelfs tot uiterlijk vertoon, actueel.
Carlos biecht dat hij tegen iemand een dodelijke haat koestert. De biechtvader
stelt de absolutie uit. Carlos roept theologen bijeen om zijn casus te beoordelen.
Een voorstel, hem met Kerstmis een niet-geconsacreerde hostie te geven, wordt
afgewezen als heiligschennis. Ten slotte bekent hij dat die persoon zijn vader is.
Carlos vervalt weer in hongerstaking, zoals ook vroeger zijn overgrootmoeder
Juana la Loca, gevolgd door mateloos eten en drinken. Hij houdt wapens op
zijn kamer: een zwaard, een geladen musket en een dolk. Een dienaar heeft het
slot van de deur zo geconstrueerd, dat hij ze vanuit zijn bed kan openen en
sluiten. Hij schrijft brieven aan de paus, de keizer en anderen, dat het leven in
Spanje hem verder onmogelijk is.
Na het onderhoud met don Juan verlopen vier weken, waarin Philips zijn
gebed verdubbelt en in de kloosters voor zich laat bidden. De trouweloosheid
van don Juan heeft weer een scène tot gevolg met Carlos. De stalmeester
Raimondo de Taxis, wie hij om paarden vroeg, gebruikt het voorwendsel dat
ze alle besproken zijn. En dan geschiedt het onafwendbare. Zoals Fernando
zijn dochter Juana la Loca gevangen zette; zoals de moeder van Isabella werd
afgezonderd, herhaalt zich de geschiedenis: buiten de inquisitie om, zonder de
Cortes te raadplegen, neemt Philips, op strikt eigen verantwoording, het besluit,
zijn zoon gevangen te zetten: hij overvalt hem op zijn kamer. Carlos, in paniek,
vraagt: „Wilt u me vermoorden?" Philips: „Mijn zoon, het is om je bestwil".
De ramen worden dichtgespijkerd, geheel het personeel wordt vervangen. Alle
wapens worden verwijderd. Acht personen moeten om beurten dag en nacht
waken. Zijn vlees aan tafel krijgt hij gesneden, zodat hij geen mes nodig heeft.
Zelfs zijn laatste vriend Mendoza moet vertrekken: ze omhelzen elkaar wenend.
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Aan de hoven van Europa sloeg het bericht in als een donderslag. De geruchten
werden niet geloofd alvorens de officiële bevestiging binnenkwam. Paus Pius V
condoleerde Philips schriftelijk. Aan het hof van Frankrijk kwam de beslissing
niet onwelkom, omdat de kinderen van Elisabeth, derde vrouw van Philips, hun
kans op opvolging vergroot zagen. Philips verklaart in alle richtingen hetzelfde:
geen persoonlijke redenen, noch van religie of van staat waren de oorzaak, maar
„de algehele dispositie van mijn zoon". Toch is zijn houding dubbelzinnig. Aan
Alva in de Nederlanden zendt hij twee brieven, een in het Frans, de andere in
het Spaans: de eerste is bestemd voor publikatie. Een brief van Alva over don
Carlos, gericht aan zijn gunsteling, de Spaanse gezant te Parijs, is helaas verloren gegaan.
De eerste tijd na zijn vrijheidsberoving gedraagt Carlos zich uiterst zachtmoedig, als was hij tot inkeer gekomen. Maar dat is van korte duur: hij slikt een
diamant in, als poging tot zelfmoord, zoals men meende dat de kracht van een
diamant was. Eind februari gaat hij weer in hongerstaking, gevolgd door mateloze vraatzucht, zoals zijn grootvader Karei V. Met blote voeten loopt hij op
de plavuizen, slaapt 's nachts naakt voor het open raam, besproeit zijn bed met
ijswater, waarvan weer hevige koortsen het gevolg zijn.
We vragen ons nu af hoe zulke zotheden konden worden toegelaten: men zag
er de fysieke ruïne niet van in. Op 15 juli, na herhaalde hongerstaking, eet hij
vier patrijzen met gekruide korst en al, besproeid met wijnen en ijswater: koliek
en braken volgen. Op 20 juli verklaren de artsen dat alle hoop op behoud is
vervlogen. Carlos voelt het einde naderen, hij maakt zijn testament. Hij wil
sterven op de vigilie van Sint Jago de Compostela, 24 juli. Hij vraagt hoe laat
het is. Tien uur 's avonds. De klok slaat twaalf uur. De gezant van Venetië,
Tiepolo, merkt op dat God hem thans de helderheid van geest overvloedig
heeft toegemeten. „Nu is het tijd", zegt hij, en strandt in de eeuwigheid. Het is
24 juli, één uur 's nachts. Volgens zijn wens wordt hij in franciscanerpij begraven, met koninklijk ceremonieel.
Van geheel deze tragedie ligt natuurlijk de kern in de verhouding van don
Carlos tot zijn vader, of anders gezegd, tussen de onderdaan en zijn koning.
Ook voor Philips geldt het woord van Talleyrand, dat in de diplomatie het
woord dient om de gedachte te verbergen, maar met twee excepties, waarin hij
zonder meer oprecht was: zijn belijdenis van plicht als koning en de handhaving
van de katholieke religie. Philips beschikte over een leger des onheils met de
wapenen, en een leger des heils, de katholieke Kerk in Spanje, wier adepten dus
zijn dubbele onderdanen waren; en daarin was hij nog roomser dan de paus
zelf. De politieke opstand in de Nederlanden, waarin de paus hem tot gematigd
optreden maande, zag hij slechts door eigen bril van orthodoxie, met geen
ander alternatief dan bekering of brandstapel. In de overtuiging van deze
hemelse en aardse opdracht beschouwde hij ook zijn optreden jegens zijn zoon
Carlos. Maar het spreekwoord dat men de vuile was binnenshuis moet houden,
gold zeer speciaal voor het Spaanse hof en voor don Carlos. En zo was hij als
kroonprins dan ook door de Cortes beëdigd en aanvaard; officieel met de
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dwaasheid van Carlos niet bekend, dringen de Cortes aan op zijn huwelijk.
Maar Philips, die alles in rijk en familie persoonlijk besliste, zag — voor wie de
stukken kan lezen, laat zijn correspondentie daarover geen twijfel — in Carlos,
noch wettig noch waardig, de handhaver van kroon en religie: in hem voorzag
hij de ruïne van een rijk dat gebouwd was op hechte eenheid van staat en
Kerk. Zelfs een kleinkind als opvolger viel van deze debiele, onmachtige man
niet te verwachten. Daarom dat eeuwige talmen, hem door het geweten voorgeschreven, met besef en bedoeling van afstel voor iedere overigens te aanvaarden prinses als echtgenote. In een brief aan de paus bracht hij de misdaad der
inteelt onder de noemer „zonde". Waren er dan geen andere troonopvolgers?
Neen. De zeer bekwame en door hem haast aanbeden don Juan van Oostenrijk
kwam als bastaard-broeder niet in aanmerking; evenmin Alexander Farnese,
zoon van zijn bastaard-zuster Margaretha van Parma. De wanhoop bij de
insluiting van Carlos op 19 januari 1568 vervulde dus nog eerder de vader dan
de zoon, die het offer bracht van zekerheid der erfopvolging. Van Elisabeth
van Valois had hij twee dochters, Isabella en Caterina, maar Elisabeth overleed drie maanden na Carlos aan een miskraam. Zijn vierde huwelijk, met
alwéér een nicht, Anna van Oostenrijk, schonk hem vijf kinderen, die alle jong
zijn overleden, behalve de latere Philips III.
Onze visie op het Carlos-conflict, dat tot een weergaloze tragedie is uitgegroeid,
is dus dat Philips, op basis van alleen hem bekende feiten en toestanden, in een
tijd waarin eugenetiek nog onbekend was, in onpeilbare smart en verslagenheid
de taak van koning en vader op het hoogst-menselijk niveau heeft vervuld. Dat
Carlos zes maanden na zijn opsluiting overleed, kan niet worden verstaan als
een indirecte moord op zijn zoon, maar veeleer als bewijs voor de juistheid van
zijn inzicht, dat dit kind, in wie alle malicieuze eigenschappen van zijn overgrootmoeder Juana la Loca opnieuw gestalte kregen; die niet bij machte was,
zelfs geringe tegenstanden persoonlijk te beheersen; die blijkens de feiten
agressief idioot was, als prins en mens moest worden afgezonderd tot eigen heil
en dat van het rijk. Zo leidt de huidige geschiedenis-beschouwing onvermijdelijk
tot zijn rehabilitatie.
Calderón de la Barca schreef in 1635 zijn tragedie: La vida es sueiïo, het leven
is een droom. De Poolse koning Basilio voelt zich verplicht zijn zoon Sigismundo in een toren op te sluiten; één enkele dag van vrijheid, hem verleend,
dwingt de vader, hem opnieuw tot afzondering te veroordelen. Wie dit stuk
leest met als achtergrond Philips en Carlos, — de parallellen liggen er voor het
grijpen — ontkomt niet aan de indruk dat Calderón het hof van Philips IV
troost heeft willen bieden in deze wrange herinnering aan het voorgeslacht.

Gemeenschapsrecht op informatie

Naar aanleiding van het geschil tussen de BRT en dhr. G. Van den Daele,
senator en schepen van de stad Gent, volgt het ene rechtsgeding op het andere.
Na een kort geding en een kort geding in beroep, waarbij de BRT het pleit won,
was het onlangs de beurt aan dhr. Van den Daele om de rechtbank van Gent
aan zijn zijde te vinden, waarop de BRT dan weer prompt in beroep ging.
Het is daarom ongetwijfeld nuttig in de hiernavolgende tekst de argumenten te
laten horen die tijdens de bespreking van het — voorlopig? — vonnis tot ver
oordeling van de BRT in de schoot van de Bond van Radio- en TV-journalisten
naar voren werden gebracht. Onze bedoeling bestaat er alleen in, de lezer zo
volledig mogelijk in te lichten over een zaak die voor de informatie in het
algemeen van groot belang is.
Menigeen heeft met verwondering kennis genomen van het vonnis dat de
Burgerlijke Rechtbank te Gent heeft geveld in de zaak Van den Daele versus
de BRT betreffende de uitzending 'Dure Elektriciteit'.
Het vonnis geeft blijk van de uitsluitende zorg om het individueel personaliteitsrecht, overgeërfd uit de 19de eeuwse rechtsopvattingen, en houdt helemaal
geen rekening met de ontwikkeling welke zich op velerlei gebieden, en zeker op
dat van de informatie, heeft voorgedaan, waar het gemeenschapsrecht op
informatie een concrete inhoud en betekenis heeft gekregen. Naast het persoon
lijk recht, dat in België sinds lang een eerbiedwaardige traditie en inhoud heeft,
dient daarom bestaansrecht verleend aan het recht van het publiek op infor
matie. De radio en TV hebben tegenover het publiek een opdracht te vervullen.
Programma's zoals 'Dure Elektriciteit' helpen mee tot het doen ontstaan van
openhartige betrekkingen in onze maatschappij, hetgeen alleen maar een betere
werking van de democratie ten gevolge kan hebben.
Bij dit vonnis vallen enkele betreurenswaardige verschijnselen aan te stippen.
Niettegenstaande de BRT de Rechtbank heeft voorgesteld de visu kennis te
nemen van de betrokken uitzending, wat toch een eerste voorwaarde is om met
kennis van zaken over de gegrondheid van de aanleggerseisen te oordelen, is de
Rechtbank om onbegrijpelijke redenen hierop niet ingegaan. Ook had een iet
wat grondige vergelijking van de uitgetypte tekst van de opnamen der verkla
ringen van dhr. Van den Daele met de tekst van het uitgezonden gedeelte,
teksten waarover de Rechtbank kon beschikken, het overduidelijke bewijs
geleverd, dat aan de inhoud van de verklaringen van de Senator zeker geen
onrecht was gedaan. Tenslotte dient betreurd, dat, zoals uit het vonnis valt af
te lezen, vertrouwelijke stukken over de zaak via een lid van de Raad van
Beheer van de BRT aan de tegenpartij werden overgemaakt, wat de verdediging
van de BRT gevoelig heeft ontkracht.
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Wat de feiten betreft, dient in de eerste plaats opgemerkt, dat de Senator ruimschoots gelegenheid heeft gehad het interview vooraf te weigeren. Inderdaad,
een week vóór de opname werd tijdens een voorafgaand onderhoud het voorwerp van de enquête tussen de Senator en de betrokken reporter besproken,
waarbij meer dan één later gestelde vraag reeds ter sprake is gekomen. Op de
dag zelf van het interview heeft de Senator gedurende anderhalf uur vooraf
kennis kunnen nemen van de te stellen vragen en heeft hij deze ook met de
reporter besproken. Tijdens dit gemeenschappelijk overleg werden de Senator
op zijn verzoek de namen meegedeeld van verscheidene deelnemers aan de
enquête, in zoverre deze bij het begin van de enquête al bekend konden zijn.
Ook werden op eenvoudig verzoek van de Senator bepaalde vragen geschrapt.
Dit zijn allemaal dingen waartoe de BRT in feite niet gehouden is en die veeleer wijzen op toeschietelijkheid en fair play. Uit dit alles blijkt, dat de Senator
in geen geval werd verrast en dat hij zijn verklaringen in volle vrijheid heeft
kunnen afleggen.
Achteraf heeft dhr. Van den Daele de gelegenheid gehad de volledige klankband te beluisteren met de aanduiding van de gedeelten welke voor uitzending
in aanmerking kwamen. Zulks werd door de Senator geweigerd. Hij eiste
inderdaad vóór de uitzending ook kennis te kunnen nemen van de verklaringen
van de andere geïnterviewden, van de wijze waarop zijn eigen verklaringen in
de enquête zouden worden opgenomen en van de verhoudingen van zijn uitspraken tegenover die van de andere ondervraagde personen. In strijd met
hetgeen de Senator aanvoert, is zulks hem nooit toegezegd. De BRT heeft
terecht geoordeeld, dat een geïnterviewde geen nakeuring kan en mag hebben
op verklaringen van andere personen, want zulks zou een ingrijpen betekenen
op de rechten van de andere geïnterviewden. Er dient vermeden, dat de geïnterviewde achteraf zou proberen zijn verklaringen te wijzigen, ze aan te passen
aan die van de andere geïnterviewden, die zulks niet kunnen doen, laat staan
dat hij zou proberen zijn eigen uitlatingen te doen schrappen.
En zo komen we meteen tot de grond van de zaak. Het gaat inderdaad niet op,
een privé-persoon een soort precensuur toe te kennen op een uitzending, terwijl
zulks bij de wet zelfs aan de regering is ontzegd. Waar zou dan de grens te
trekken vallen tussen een soort precensuur, die bij de wet voor nieuwsuitzendingen van de BRT is verboden, en de vrijheid van pers — in dit geval van
uitzending? De BRT dient bij de uitvoering van de haar bij de wet verleende
taak de volle verantwoordelijkheid te dragen voor de door haar uitgezonden
programma's en voor de wijze waarop ze deze verzekert. Het kan niet toegestaan worden, dat een geïnterviewde buitenstaander zich zou mengen in de
wijze waarop de BRT haar programma's verzorgt. Waar zou de BRT-informatie belanden, zo elke geïnterviewde het recht zou krijgen de plaats van de BRT
in te nemen en te gaan beslissen over de uitvoering van een opdracht welke bij
de wet aan de BRT wordt voorbehouden? Het zou een ongehoorde inmenging
van een privé-persoon betekenen in het beleid van een openbare dienst.
Toen dan de Senator heeft geëist, dat al zijn verklaringen weggeknipt zouden
worden, had de BRT daarmee alleen akkoord kunnen gaan op voorwaarde, dat
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dit feit tijdens het programma vermeld zou worden. Dit werd dhr. Van den
Daele ook duidelijk gezegd. Aangezien de Senator echter daartegen op heftige
wijze zijn tegenstand heeft betuigd, heeft de BRT uiteindelijk geoordeeld, dat
de bezwaren van één enkele persoon moeten wijken voor het feit, dat miljoenen
kijkers recht hebben op informatie over de elektriciteitssector, en dat een persoon die, in de openbare functie van Voorzitter van het Beheerscomité van de
Openbare Sector der Elektriciteit in het Controlecomité, zonder dwang en met
volle kennis van zaken verklaringen heeft afgelegd, hierop achteraf niet terug
moet komen, omdat deze verklaringen met reden beschouwd mogen worden als
reeds aan de openbaarheid prijsgegeven van het ogenblik af waarop het interview is afgenomen. Wat zou de Senator trouwens gedaan hebben, indien de
opnamen nog dezelfde dag waren uitgezonden, wat voor de nieuwsuitzendingen
meestal het geval is?
Wanneer de mogelijkheid van intrekking van verklaringen officieel wordt
erkend, is alle informatie onmogelijk, vooral wanneer informatie wordt verstrekt door een instelling van openbaar nut, die in tegenstelling tot de drukpers
geen opinie-orgaan is. In ons land is de BRT inderdaad krachtens de wet van
18 mei 1960 belast met het monopolie inzake informatie via radio en TV.
Volgens dezelfde wet is de BRT ertoe gehouden deze informatie objectief te
verstrekken. In het licht hiervan is de houding van dhr. Van den Daele onaanvaardbaar en des te erger te noemen, aangezien de Senator — die een openbare
mandataris is — een openbare instelling heeft willen beletten haar wettelijke
opdracht naar behoren en in dienst van de gemeenschap te vervullen. Het
komt erop neer, dat een openbare mandataris, ondervraagd over zijn ambtsopdrachten, de werking van een openbare dienst in de weg staat en de gemeenschap berooft van de informatie waarop zij recht heeft. Hierbij dient dan nog
onderstreept, dat de gemeenschap in het geval van een openbare dienst nog
meer aanspraken op informatie mag doen gelden dan zij zulks tegenover een
privé-onderneming, zoals een krant, mag doen.
Het is voorts al te gemakkelijk te gaan beweren, dat een geïnterviewde door de
schuld van de BRT geblameerd uit een TV-uitzending komt. De BRT kan toch
niet in de plaats van de geïnterviewde antwoorden. Deze legt immers zijn verklaringen steeds in volle vrijheid af en nooit wordt daarbij dwang op hem
uitgeoefend.
De radio- en TV-journalist heeft tot plicht op loyale wijze een persoon te laten
spreken die hij inzake bepaalde aangelegenheden ondervraagt en op het scherm
wenst te brengen. De journalist moet in eer en geweten te werk gaan. Of hij de
geïnterviewde persoon volledig kan laten spreken, hangt van deze persoon zelf
af, wanneer deze maar wil begrijpen, dat nog anderen dan hijzelf aan het
woord moeten kunnen komen en dat men geen programma's kan maken, wanneer een geïnterviewde niet ingaat op het dringend en herhaald verzoek om,
gezien de aard van het betrokken medium, zonder omwegen en synthetisch te
antwoorden.
De BRT-journalisten en de BRT-leiding zijn eensgezind om te verklaren, dat
inkorting slechts kan worden toegestaan in zoverre de gedachten van de geïn-

303

Gemeenschapsrecht op informatie

terviewde niet verminkt worden, dat niets essentieels van de verklaring mag
worden weggelaten. Maar als het erom gaat, een verklaring in te trekken waarover men achteraf spijt krijgt en die men uit vrees voor een of ander niet durft
laten uitzenden, omdat zij door de betrokkene te zwak of te stout wordt geacht,
dan gaat het om redenen die niets met objectieve informatie te maken hebben.
Laat een geïnterviewde zich meer ontvallen dan hij van plan was te zeggen, dat
hij dan overwege, dat het bij een interview toch de bedoeling moet zijn te zeggen wat men meent. En de BRT heeft zeker niet tot taak, hetgeen een geïnterviewde achteraf als eigen tekortkoming aanvoelt, weg te werken.
Dit alles betekent natuurlijk niet, dat de BRT grenzeloos en ongestraft zou
mogen knippen en plakken. Het spreekt vanzelf, dat de Rechtbanken volkomen
ertoe gemachtigd zijn uitspraak te doen over de klachten van geïnterviewden
over de manier waarop de BRT hun verklaringen heeft behandeld. In dat geval
ligt het echter voor de hand, dat de Rechtbanken dan een onderzoek moeten
wijden aan de door de BRT uitgevoerde behandeling en vervolgens oordelen of
er inderdaad een tekortkoming door de BRT werd begaan.
Aan de andere kant blijkt, dat bij interviews met verscheidene achtereenvolgens
ondervraagde personen het stellen van de vraag, gevolgd door de gegroepeerde
antwoorden van de onderscheiden geïnterviewden op dezelfde vraag, een gepaste methode is. Als met een hele reeks personen telkens de hele reeks van
vragen opnieuw moet worden doorgenomen, houdt geen enkel publiek zulks
uit. Bedoelde methode is trouwens de enige om de meest uiteenlopende elementen van een dikwijls verwarrend dossier duidelijk naar voren te doen komen,
om de verkregen gegevens zó te formuleren, dat alle elementen onderling worden gecontroleerd en geconfronteerd.
Daarenboven is het, algemeen gezien, de taak en de verantwoordelijkheid van
de journalist, te kiezen in het nieuws dat hij verneemt. Voor de kijkers, luisteraars en lezers moet hij die punten naar voren brengen die van wezenlijk belang
zijn om de soms tegensprekelijke informatie tot een begrijpbaar geheel te maken, waarin de onderscheiden standpunten tot hun recht komen. De eerbied
voor een evenwicht der meningen mag trouwens geen ij del woord zijn. En ook
kan men objectiviteit onmogelijk gelijk stellen met het klakkeloos overnemen
van hetgeen men de journalist wel wil vertellen. De hoofdzaak moet toch blijven de waarheid en de feiten te achterhalen.
En zoals de ruimte in de krant beperkt is, zo is de voor radio- en TV-uitzendingen beschikbare tijd eveneens aan maat gebonden. Niettegenstaande het
herhaald en nadrukkelijk verzoek van de reporter tot de Senator om zich in
zijn antwoorden qua lengte enige beperking op te leggen, werd hieraan geen
gevolg gegeven. In plaats van de gevraagde 7 a 8 minuten nam het interview
met dhr. Van den Daele uiteindelijk 22 minuten in beslag. Hem werd duidelijk
gezegd, dat noodzakelijkerwijze tot inkorting zou moeten worden overgegaan,
doch dat zulks zou gebeuren met inachtneming van de aan de BRT-journalisten
opgelegde plichtenleer en van de regels der strenge objectiviteit. Welnu, van de
22 opgenomen minuten werden niet minder dan 1472 minuten uitgezonden,
wat heel wat meer is dan de 100 regels waarover in het vonnis sprake is, en ook

304

Gemeenschapsrecht op informatie

beduidend meer dan de tijd die in beslag werd genomen door de andere geïnterviewden, die nochtans geen proces hebben ingespannen.
Zij die enige ervaring hebben in het afnemen van interviews, weten dat tijdens
een gesprek met een niet met radio- en TV-interviews vertrouwd persoon herhalingen zich kunnen voordoen, antwoorden die slecht geformuleerd en daarom
onbegrijpelijk zijn, die naast de zaak zijn of uitingen vormen van de onmacht
of de onwil van de geïnterviewde om op een vraag een zinhebbend antwoord
te geven. Het is meestal zo, dat inkortingen interviews gevoelig kunnen verbeteren. Dat is zeker het geval geweest met het interview van dhr. Van den Daele
in 'Dure Elektriciteit'. Zulks zou door elke onpartijdige waarnemer bij vergelijking tussen de opgenomen en de uitgezonden tekst van zijn verklaringen
duidelijk vastgesteld kunnen worden, zo de BRT tot publikatie van bedoelde
teksten mocht overgaan. Daaruit zou, zo mogelijk nog meer dan uit de uitzending, blijken wat de werkelijke aanleiding tot het verzet van de Senator is geweest: de Gentse politicus heeft bepaald een slechte beurt gemaakt wegens zijn
aarzelende, ontwijkende, onduidelijke en het antwoord schuldig blijvende verklaringen. Dat is de reden geweest waarom de Senator nog tweemaal, in kort
geding en kort geding in beroep, heeft getracht de uitzending te doen verbieden.
Doch telkens heeft de Rechtbank zijn eis verworpen en heeft zij in feite geoordeeld, dat het recht van het publiek op informatie moest primeren.
De toepassing van het vonnis van de Burgerlijke Rechtbank te Gent zou het
werk van de BRT-journalisten werkelijk onmogelijk maken en het voornaamste
slachtoffer daarvan zou het pubhek zijn. De verplichting tot integrale uitzending van interviews via radio en TV, waarbij sommige geïnterviewden de hun
toegemeten tijd niet kunnen of willen in acht nemen, kan, zowel in enquêtes als
in het TV-journaal, absurde gevolgen met zich brengen. Zulks zou inderdaad
leiden tot enquêtes welke uren in beslag zouden nemen, en tot interviews van
een kwartier tot een halfuur in het TV-journaal, wat door de vereisten van een
evenwichtige programmatie onmogelijk wordt gemaakt en wat geen enkele
kijker zou uithouden. Bovendien leidt het vonnis tot het absurde besluit, dat
interviews welke door buitenlandse filmagentschappen en zenders worden verstrekt, niet meer voor uitzending in aanmerking zouden komen, vermits ook die
interviews door bedoelde agentschappen noodzakelijkerwijze zijn ingekort en
desgevallend ook aanleiding kunnen geven tot een proces.
Trouwens, de journalisten van de drukpers en de nieuwsbureaus zijn eveneens
dagelijks materieel ertoe verplicht verklaringen of interviews samen te vatten,
een gesprek van een paar uren te synthetiseren tot een lectuur van enkele minuten, aangezien een krant of een nieuwsbureau nog andere zaken moet kunnen
publiceren dan die ene verklaring of dit ene interview.
Met de zorg om de belangen van het publiek voor ogen, dient geoordeeld, dat
op het gebied van de informatie evenzeer aandacht moet geschonken worden
aan het gemeenschapsrecht als aan het persoonlijkheidsrecht. Het is nodig, dat
dit gemeenschapsrecht ook bij ons concreet en officieel erkend wordt als één
van de grondbeginselen van een goed werkende democratie.

Politiek overzicht
Internationaal

Mexico
De Olympische Spelen, die in oktober in Mexico-city plaats hadden, horen
eigenlijk geen politiek nieuws te zijn, maar ieder weet, dat politieke rivaliteit
hier een rol speelt en dat vele regeringsleiders nauwlettend toezien of hun staat
wel de vereiste gouden enz. medailles behaalt, die in overeenstemming zijn met
de politieke status van hun land. Voor wie daarvan niet overtuigd zou zijn,
verwijzen wij naar een uitlating van Brezjnew eind oktober waarin hij de Rus
sische atleten kapittelde over hun teleurstellende resultaten en hun te verstaan
gaf, dat zij hun vaderland en het communisme een slechte dienst hadden be
wezen.
Er zijn echter andere redenen, waarom wij er hier over menen te moeten schrij
ven. Reeds lang was het in Mexico onrustig; dit land, dat verkeert in de tussen
fase van ontwikkelingsland naar ontwikkeld land, kent de uitbuiting van de
onderste bevolkingslagen, die door de Mexicaanse bisschoppen werd gekarak
teriseerd als binnenlands kolonialisme; het heeft nog steeds grote behoefte aan
een agrarische hervorming en aan de politieke ontwikkeling van de massa. De
studentenbeweging greep nu de gelegenheid aan om deze problemen voor het
wereldforum te brengen. Zij hadden deze reeds eerder aan de orde gesteld,
maar hun activiteiten zinden de regering o.l.v. president Diaz Ordaz niet. Hun
vreedzaam bedoelde betogingen werden uiteengeslagen en er vielen gewonden
en doden met als gevolg, dat er een chaos dreigde. De studenten formuleerden
hun eisen, waaronder vernietiging van het grondwetsartikel waarin straffen
werden gesteld op de regering onwelgevallige uitlatingen, vrijlating van poli
tieke gevangenen en handhaving van de autonomie der universiteiten.
Succes heeft deze beweging niet gehad; het werd geen sociale revolutie, daar zij
te weinig steun kreeg van de arbeiders en boeren. De moeilijkheid was, dat men
ook hier tweeërlei eisen stelden namelijk enerzijds die welke betrekking hadden
op hervormingen op universitair gebied, waarvoor de arbeiders weinig of geen
belangstelling hadden, en anderzijds algemene sociale eisen, die echter naar de
mening van de arbeiders te veel naar de achtergrond werden gedrongen door
de eerste. Vlak voor de Olympische Spelen staakten de studenten voorlopig hun
activiteiten. In de hierop betrekking hebbende verklaring verzetten zij zich fel
tegen de bewering dat zij onder communistische invloed stonden. Dit werd
beaamd door verschillende hoogleraren, die ook inzake andere programma-
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punten hun zijde hadden gekozen, al keurden zij de middelen waarmee de
studenten hun doel wensten te bereiken niet steeds goed.
Rhodesië
Ondanks de mededeling van prime-minister Wilson, dat economische sancties
tegen Rhodesië dit land snel zouden dwingen weer in het Londense gareel te
lopen, is het geschil nu bijna drie jaren later nog steeds niet geregeld. Dat de
economische boycot door het land wordt gevoeld, kan zonder meer aangeno
men worden, maar blijkbaar is dit niet sterk genoeg om Ian Smith de steun van
de blanke bevolking voor zijn plannen te doen verliezen, die duidelijk gaan in
de richting van een principiële apartheid. Een meningsverschil binnen de blanke
groep ontstond pas over de vraag of deze onmiddellijk moest worden gereali
seerd, zoals een uiterst rechtse groep wenste, of dat deze nog enkele jaren
moest worden uitgesteld om in die tussentijd alsnog te proberen een akkoord
met Engeland tot stand te brengen, zoals Smith c.s. wenste. De premier zou in
dezen de steun krijgen van de Unie van Zuid-Afrika, die in een poging om tot
betere verstandhouding met de Afrikaanse republieken te komen gaarne de
Rhodesische kwestie op een voor alle partijen aanvaardbare wijze geregeld zou
zien. De moeilijkheid was echter de uitdrukkelijke Engelse eis van een gegaran
deerde voortgang naar een meerderheidsregering, met andere woorden naar een
regering met een groeiende invloed van de inheemse bevolking.
In de loop der jaren bleven echter contacten bestaan tussen de Engelse en
Rhodesische regeringen, die leidden tot een ontmoeting tussen Wilson en Smith
op de Britse kruiser Tiger in de buurt van Gibraltar in december 1966; het toen
opgestelde werkdocument, waarin het laatste Britse aanbod vervat was, werd
echter door Smith, die het zelf een ultimatum noemde, verworpen. Desondanks
bleef men proberen het geschil alsnog te regelen en nu — bijna twee jaren later
— had er van 9 tot 13 oktober een nieuwe bijeenkomst plaats op de Fearless
wederom in de buurt van Gibraltar. Het resultaat was weer nihil. De schijn
van totale mislukking werd slechts vermeden doordat Wilson op de valreep
aan de Rhodesische delegatie nog voorstellen overhandigde die Smith beloofde
thuis ernstig te zullen bestuderen. Engeland is Rhodesië zover mogelijk tege
moet gekomen; wil zelfs een regering door Smith gevormd aanvaarden mits dit
zal leiden tot een kabinet op brede basis en er dus een aantal Afrikanen in
worden opgenomen, maar het blijft vasthouden aan de eis, dat er gewerkt moet
worden in de richting van een meerderheidsregering, dat Rhodesië het gezag
van de Privy Council (de hoogste instantie voor beroep van het Gemenebest)
aanvaardt en dat 25 direct gekozen leden van het Huis van Afgevaardigden en
de Senaat in Rhodesië Afrikanen moeten zijn, zodat in de toekomst een voor
de negers nadelige grondwetsherziening geblokkeerd zou worden. Smith heeft
al duidelijk gezegd, dat deze punten onaanvaardbaar zijn. Alhoewel niet te zien
is hoe men tot overeenstemming moet komen, blijft Londen het proberen.
Vietnam
Reeds vanaf 13 mei hebben er Amerikaans-N.-Vietnamese besprekingen plaats
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in Parijs; tot voor kort zonder enig resultaat. Hanoi bleef eisen dat de bombar
dementen op N.-Vietnam en alle andere oorlogshandelingen tegen dit land eerst
moesten worden gestaakt voor er over andere punten zou kunnen worden
gesproken en de Verenigde Staten eisten dat hiertegenover een duidelijke tegen
prestatie van Hanoi moest staan. In deze starheid is nu enige verandering ge
komen; half oktober kwamen geruchten dat Washington bereid was de bom
bardementen te staken als N.-Vietnam zijn troepen terugtrok uit de neutrale
zone, de Vietcong haar aanvallen in het Z. zou staken en de regering van
Saigon aan de besprekingen in Parijs zou kunnen deelnemen. Alhoewel geen
bevestiging hiervan door een van beide partijen werd gegeven, bleken kort
daarop grote eenheden van de Vietcong en het N.-Vietnamese leger zich terug
te trekken achter de demarcatielijn en werden drukke contacten gemeld tussen
de Amerikaanse ambassadeur in Saigon en de Z.-Vietnamese regering.
Tegelijk kwamen de moeilijkheden van de zijde van Saigon; president Nguyen
Van Thieu voelde toch al niet veel voor stopzetting der bombardementen,
maar deed dit nog veel minder toen bleek dat de Verenigde Staten ook met de
Vietcong wilden praten; uitdrukkelijk verklaarde hij niet akkoord te gaan met
besprekingen waaraan ook de Vietcong zou deelnemen. Trouwens laatstge
noemde wenste ook niet te praten met Saigon, terwijl Hanoi evenmin met deze
marionettenregering wenste te onderhandelen.
Na vele tegenstrijdige berichten van beide zijden besliste president Johnson
uiteindelijk toch dat de bombardementen op 1 november zouden worden ge
staakt en dat op 6 november — de dag na de Amerikaanse verkiezingen — de
vredesbesprekingen zouden geopend worden, waaraan dan ook door de Viet
cong en Saigon zou worden deelgenomen. Het is te verwachten dat de verdere
ontwikkeling niet vlot zal verlopen. Hanoi is reeds bezig de afgelopen gebeur
tenissen als een overwinning voor te stellen, maar vermeldt niet dat het toege
ven niet van één kant is gekomen, daar ook Hanoi heeft toegestemd in de
deelname van Saigon. Deze laatste blijft roet in het eten gooien door nog steeds
te weigeren met de Vietcong te praten en zich op het standpunt te stellen als
enige vertegenwoordiger van Z.-Vietnam te kunnen optreden. Ook wanneer
deze tegenstand overwonnen is, kunnen er nog taaie en lange onderhandelingen
verwacht worden, maar winstpunt is, dat er althans voorlopig een einde is
gekomen aan het jarenlange lijden van de bevolking in Vietnam.
Verenigde Staten
Vanzelfsprekend werd de afkondiging van de bomstop in verband gebracht
met de presidentsverkiezingen. Bij de verschillende opinie-onderzoekingen bleek
Nixon veruit favoriet te zijn met de extreem rechtse Wallace op de tweede
plaats en Humphrey als laatste. Wel passeerde deze later in de strijd Wallace
maar hij bleef ver achter bij Nixon en men beschouwde het stopzetten als een
laatste poging om Humphrey alsnog een meerderheid te bezorgen. Het leek
inderdaad te helpen; de laatste dagen stegen de kansen van de democraten en
op 5 november werd het een spannende strijd, waarbij Nixon en Humphrey
lange tijd gelijk op gingen en pas op het allerlaaste ogenblik de beslissing viel
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ten gunste van Nixon. Al die tijd vreesde men dat geen van beiden de vereiste
meerderheid van 270 kiesmannen zou behalen en Wallace op de wip zou komen
te zitten, waardoor hij zijn aanhang zou kunnen verkopen — liefst aan Nixon
— natuurlijk in ruil voor invloed in de komende regering. Deze blamage bleef
de Verenigde Staten echter bespaard; het was zo trouwens al erg genoeg.
De krappe overwinning van Nixon tengevolge van de grote verdeeldheid onder
de kiezers en de relatief grote aanhang van Wallace heeft de aandacht gevestigd
op mogelijke moeilijkheden bij volgende verkiezingen. Wallace behaalde in
5 staten een meerderheid en kreeg daardoor 45 kiesmannen achter zich; dit is
het grootste aantal ooit door een derde kandidaat behaalt. Men vraagt zich af
in wat voor constitutionele moeilijkheden de Verenigde Staten verzeild zouden
raken, als bij volgende gelegenheden zo'n derde kandidaat een grotere aanhang
zou verkrijgen en op welke manier dit kan voorkomen worden. Ook acht men
de meerderheid van Nixon te gering om in de komende periode een krachtige
regering te kunnen verwachten, maar men vergeet hierbij dat in 1960 Kennedy
met een nog kleinere meerderheid won en men toen niet sprak over een komen
de zwakke regeringsperiode. Kwestie van sympathie en antipathie?
Wel heeft Nixon de extra moeilijkheid dat tegelijk met een republikeinse presi
dent een Huis van Afgevaardigden met een democratische meerderheid werd
gekozen, terwijl ook de Senaat — zoals was verwacht — een democratische
meerderheid behield. Sommigen zien hierin een tegenwicht tegen al te kras
optreden van de president, die dan in zijn buitenlandse politiek binnen de per
ken zou worden gehouden door de democraat Fulbright als voorzitter van de
uiterst belangrijke Senaatscommissie voor buitenlandse zaken.
In de binnenlandse politiek verwacht men een meer conservatieve koers van
Nixon, maar in de buitenlandse politiek zouden weinig veranderingen komen.
Toch zal men het niet onprettig hebben gevonden, dat de eerste bijeenkomst
tussen de vier partijen in Parijs om een begin te maken met de vredesbespre
kingen in Vietnam op 6 november door de weigering van Z.-Vietnam niet door
kon gaan. Dit geeft enige tijd om de gevolgen van de regeringswijziging te
bestuderen. Sommigen verwachten dat de Gaulle beter met Nixon zal kunnen
opschieten dan met Johnson of Humphrey. Wij geloven niet dat het veel zou
hebben uitgemaakt; de Gaulles politiek van toenadering zoeken tot Rusland is
door het Russische ingrijpen in Tsjecho-Slowakije in het slop geraakt en al wil
de Gaulle het niet bekennen, hij zal het wel in de richting van de Verenigde
Staten moeten zoeken, te meer daar de gedurende de laatste maanden gesigna
leerde groeiende Russische vloot in de Middellandse Zee ook voor Frankrijk
minder aangenaam is. Ook met Humphrey zou hij daarom contact hebben
gezocht om eventueel de NATO te versterken; met Nixon zal dit makkelijker
gaan, daar deze zich reeds heeft uitgesproken voor deze versterking. De Gaulle
wil echter een sterkere Franse positie in de Europese NATO-tak. Worden de
andere Europese NATO-landen ook geraadpleegd als het eventueel zou komen
tot een Frans-Europese NATO?
9-11-'68

J. Oomes

Forum

Crisis in Chili
Vier jaar geleden werd Eduardo Frei,
leider van de Chileense Christen-Demo
craten, door een nooit eerder bereikte
meerderheid van 56% der kiezers tot
President van zijn land gekozen. Nog
geen jaar tevoren werd dit onmogelijk
geacht. De Christen-Democraten hadden
zich geleidelijk wel een vooraanstaande
plaats veroverd in het mengelmoes van
omstreeks 35 partijen, die in Chili aan
de politieke strijd deelnamen, maar een
meerderheid haalden zij bij lange na
niet. Een keten van gebeurtenissen ech
ter, begonnen met de dood van een con
servatieve Senator en met een tussen
tijdse verkiezing, waarin de samenwer
kende linkse partijen onder leiding van
de communisten een onverwachte over
winning behaalden, deed de rechtergroepen te hoop lopen achter Frei, die men
als een man van het midden aanvaard
baar achtte. Frei werd dus in het zadel
geholpen door bondgenoten, waar hij
niet om had gevraagd en aan wie hij
zich dus ook geen enkele concessie schul
dig achtte. Hij was de verkiezingsstrijd
ingegaan met de belofte, dat hij een
'revolutie in vrijheid' zou ontketenen en
niemand kan ontkennen, dat hij als Pre
sident eerlijk heeft geprobeerd die be
lofte na te komen zonder zich iets aan
te trekken van zijn ongevraagde bond
genoten uit de conservatieve hoek.
Aanvankelijk ook met succes. Hij breid
de het onderwijs uit; hij voerde een her
ziening van de belastingwetten door; hij
verzekerde Chili een meerderheidsaan
deel in de kopermijnen, die voordien

geheel aan buitenlandse eigenaars toebe
hoorden; hij onteigende ten dele het
grootgrondbezit ten behoeve van de
kleine boeren en hij bestreed met zicht
baar goed gevolg het inflatieproces, dat
voortdurend aan de Chileense munt
knaagde. D e populariteit die hij tenge
volge daarvan verwierf, kwam in 1965
de Christen-Democratische partij ten
goede in de parlementsverkiezingen. In
het Huis van Afgevaardigden haalde
Frei's partij de absolute meerderheid.
Dit bleek echter te mooi om stand te
houden. Bij een onderzoek ter plaatse

kwam The Wall Street Journal tot de
bevinding, dat het getij danig aan het
keren is in Chili. In maart 1969 moet er
weer een nieuw Huis van Afgevaardigden
worden gekozen en in september 1970
volgen de verkiezingen voor een nieuwe
President. D e kans is groot, dat de Chris
ten-Democraten bij deze beide gelegen
heden de kous op de kop krijgen.
Daar laten zich verschillende oorzaken
voor aanwijzen.
Ten eerste het feit, dat Chili een demo
cratisch geregeerd land is — meer de
mocratischer dan menig ander land in
Latijns Amerika. Het is echter geen sta
biele democratie. Politieke partijen ko
men en gaan aan de lopende band en de
loyaliteit van de kiezers aan hun partij
is niet bijster groot. D e gemoederen laten
zich gemakkelijk opzwepen en tot ver
andering van politieke keus leiden.
Ten tweede het feit, dat Frei's politiek
beleid verwachtingen heeft gewekt, die
ook hij met de beste wil van de wereld
niet kan vervullen. D e kleine boeren ver
wachten méér land, de arbeiders méér
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medezeggenschap en méér loon, de burgerij lagere prijzen — maar hij heeft de
grens van het direct mogelijke bereikt.
In de eerste jaren van zijn bewind ging
het nationaal inkomen nog met 6% per
jaar omhoog; dit jaar echter komt die
stijging waarschijnlijk niet of nauwelijks
boven de 3% uit. In de jaren vóór zijn
verkiezing beliep de inflatie in Chili gemiddeld 46% per jaar. Frei drukte dit
percentage tot omstreeks 25% het eerste
en tot 17% het tweede jaar, maar in 1967
was het alweer tot 22% opgelopen en
voor 1968 komt het vermoedelijk weer
tegen de 30% te liggen. Hij kan de hooggespannen verwachtingen dus niet meer
helemaal inlossen.
Ten derde het feit, dat hij zich krachtens
de bepalingen van de Chileense grondwet
in 1970 niet herkiesbaar mag stellen. Dit
stelt de Chileense kiezers voor de keus:
— ofwel de tweede man uit de ChristenDemocratische partij, vermoedelijk een
zekere Radomiro Tomic, tot voor kort
Chileens ambassadeur in Washington en
weinig bekend in zijn eigen land;
— ofwel de conservatieve oud-President,
die vier jaar geleden aftrad, de inmiddels
72 jaar geworden Sorge Alessandri, van
wie men aanneemt, dat hij langzamerhand een soort père noble boven de
politiek is geworden;
— ofwel de kandidaat van de gezamenlijke linkse partijen, ditmaaal niet, zoals
vier jaar geleden, een communist, maar
de socialist Dr. Salvador Allende.
Dat bij deze keus de Christen-Democraten een zware terugslag zullen ondervinden, mag zeker niet uitgesloten worden
geacht.
H. H.
(The Wall Street Journal)

Waar komt
'establishment'

vandaan?

Het woord 'establishment' komt nog niet
voor in de Oxford English Dictionary;
de Britten zijn nu eenmaal voorzichtig
met het erkennen van nieuwe woorden
in hun bloedeigen taal. D e Amerikanen
zijn daar vlugger mee. De meest gerenommeerde Amerikaanse dictionaires, de
'Webster' en de 'Random House' kennen

het woord 'establishment' wel. Webster
omschrijft het als: „een groep van maatschappelijke, economische en politieke
leiders, die samen een regerende klasse
vormen". Random House Dictionary
zegt, dat het „de bestaande machtsstructuur in een samenleving" is.
Maar waar komt het woord eigenlijk
vandaan? Vijftien jaar geleden was het
er nog niet — en nu hoort men het om
de haverklap gebruiken.
Henry Fairlie, in 1951 nog hoofdartikelen-schrijver aan de Londense 'Times' en
vier jaar later politiek redacteur van de
Londense 'Spectator', doet in een heel
uitvoerig artikel in The New Yorker uit
de doeken hoe hijzelf dit woord heeft
geschapen en in omloop heeft gebracht.
In 1951 maakte hij — toen nog bij de
'Times' — mee hoe het verdwijnen van
twee hoge ambtenaren aan het Britse
Ministerie van Buitenlandse Zaken —
Burgess en Maclean — zowel door dit
Ministerie zelf als door de 'Times' en
door allerlei vooraanstaande figuren uit
het maatschappelijk leven van Engeland
als van geen belang werd weggecijferd.
Vier jaar later barstte de bom en moest
het Foreign Office erkennen, dat de
beide heren in Moskou zaten en mevrouw Maclean iedereen om de tuin had
geleid en systematisch haar eigen vlucht
en die van haar kinderen had voorbereid
en nu bij haar man in Rusland zat.
Fairlie moest daarover een artikel schrijven in de 'Spectator' en gebruikte toen
het woord 'establishment' spottenderwijs
om de hele kliek aan te duiden die de
beide spionnen de hand boven het hoofd
had gehouden. De kliek van mensen die
allemaal 'de juiste mensen kennen', zich
in 'de juiste kringen' bewegen.
Dit artikel in de 'Spectator' zou op zichzelf niet in staat zijn geweest om het
woord 'establishment' een gevestigde
inhoud te geven. Van alle kanten echter
kwamen reacties van mensen die vier
jaar tevoren aan de goedpraterij hadden
meegedaan en zich nu beledigd voelden
door de opmerking dat zij tot een 'kliek'
zouden behoren. Het feit van hun goedpraterij schoven deze gekwetste lieden
zoveel mogelijk naar de achtergrond; de
hele gedachtenwisseling concentreerde
zich nagenoeg geheel om het woord
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'establishment'. Andere bladen wierpen
zich ook in de discussie en zo raakte dit
woord algemeen bekend en algemeen in
gebruik.
Hier is dus een woord, waarvan men de
geboortedatum precies kan vaststellen:
23 september 1955.
Het schijnt wel eens een enkele maal
eerder in dezelfde betekenis te zijn gebruikt. In 1841 noemde Emerson een
conservatief: een man die het establishment hooghoudt. Het begrip was ook
bekend aan William Cobbett, de Engelse
polemist uit de vorige eeuw, die het echter niet 'establishment' noemde, maar
'The Thing'. Maar zowel het woord
'establishment' als het begrip bleef beperkt tot het gebruik door een enkele
geïsoleerde schrijver. Eerst na 1955 zijn
beide gemeengoed geworden.
H. H.
(The New Yorker)

Nieuwe mogelijkheden om
leukemie te bestrijden
Reeds lange tijd hebben de kankeronderzoekers gezocht naar chemische stoffen,
die óf alleen maar door kankercellen
gesynthetiseerd worden, óf die kankercellen absoluut nodig hebben om in
leven te blijven. Een dergelijk molecuul
zou immers de onderzoeker in staat stellen op specifieke wijze de kanker te
bestrijden.
Tot voor kort was het biochemisch een
uitzichtloze zaak eens een dergelijke
structuur te vinden, waardoor de kankercel te onderscheiden was van de normale cel.
Een geheel nieuwe periode in het kankeronderzoek werd ingeluid, toen kort
geleden aangetoond kon worden dat zowel de structuur als de stofwisselingsprocessen duidelijk verschillend waren
in kanker- en normale cellen.
Old, Boyse en Campbell van het SloanKettering Instituut voor kankeronderzoek hebben zich gespecialiseerd op de
verschillen in stofwisselingsprocessen bij
normale cellen en kankercellen. Hierbij
kwam aan het licht, dat bepaalde typen
kankercellen slechts in leven blijven,
indien van buitenaf — in de voeding —
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voldoende L-asparagine aanwezig is.
L-asparagine is een van de niet-essentiële
aminozuren — bouwstenen van het eiwit
— dat normale cellen zelf kunnen synthetiseren. Hieruit volgt dat een behandeling van deze kankercellen met een
enzym dat L-asparagine afbreekt, deze
kankercellen doodt.
Voortbouwend op het onderzoek van
Kidd in 1953, kon Broome in 1961 aantonen dat het enzym: asparaginase bij
muizen en in weefselculturen van muisleukemia-cellen, de leukemie stopzette.
Al spoedig kwam toen de vraag, of de
werking van asparaginase alleen gold
voor muis-leukemia's, of ook voor andere
kankertypen in andere organismen. In
het onderzoek van 1961 tot 1966 kwam
men eerst tot de ontdekking, dat vele
organismen asparaginase bevatten. Alleen
bij de guinese biggetjes wordt dit enzym
aangetroffen in het bloedserum. Ook
vele micro-organismen bevatten asparaginase, zodat de beperkende factor in het
onderzoek niet langer de beschikbare
hoeveelheid was, maar de extractie en
reiniging. In 1966 was men in staat voor
de eerste maal voldoende gereinigd en
gezuiverd asparaginase in handen te
hebben om een behandeling bij honden
te ondernemen die leden aan een lympho-sarcoma. De resultaten waren verbluffend. Binnen één week waren de
proefdieren geheel gezond, maar bij gebrek aan voldoende asparaginase keerden na 50 dagen de sarcomata terug.
Een tweede behandeling kon slechts bij
één proefdier gedaan worden, en ook nu
weer een stopzetting van de leukemie.
Ondertussen hebben deze onderzoekers
ook een eenvoudige test ontworpen,
waarin nagegaan kan worden of de te
behandelen kankercellen behoren tot het
type die niet kunnen leven zonder asparagine-toevoer van buiten. D e belangrijkste theoretische vraag van het ogenblik is nu, waarom sommige celtypen
een voedsel rijk aan asparagine nodig
hebben. Het gedrag nu van de tumoren
doet de veronderstelling rijzen, dat
kwaadaardige cellen teruggekeerd zijn
naar een primitiever stadium, waarin zij
namelijk een vergrote afhankelijkheid
van het milieu manifesteren.
Met enig optimisme moge geconcludeerd
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worden, dat het defect in het asparaginemetabolisme niet het enige biochemische
onderscheid zal zijn tussen kankercellen
en normale cellen, zodat wij in de toekomst een rijke schakering van bestrijdingsmethoden zullen bezitten.
A. Th.
(Scientific American, augustus 1968)

Informatie als cultuur
Pierre-Henri Simon, lid van de Académie
Francaise, romancier, essayist (die o.m.
pleit voor een 'humanisme zonder illusies') en literair criticus, heeft eind oktober in het Franse Persinstituut een lezing
gehouden over 'informatie als cultuur'.
Wat hij daar te vertellen had, was op
zichzelf niet zo opzienbarend, maar uit
de mond van zo'n man, toch altijd nog
een typisch voorbeeld van de klassiekliterair gevormde honnête homme, klonk
het toch wel fraai. Hij verstaat nu eenmaal de kunst om simpele waarheden,
die door anderen meestal op een heel
ingewikkelde manier worden uiteengezet,
ook eens simpel uit te drukken.
Over informatie kun je niet spreken als
je niet weet wat cultuur is. Over cultuur
kun je niet meer spreken als je niet weet
wat informatie is. Gecultiveerd kun je —
heel in het algemeen — iemand noemen
die van het leven in de wereld méér weet
dan wat zijn persoonlijke ervaring hem
geleerd heeft. In de westers-humanistische traditie werd deze verruiming van
de geest altijd gezocht in het verleden:
in oude boeken, archieven, musea. In de
nieuwe beschaving telt vooral wat vandaag en morgen van belang is. Cultuur
is geworden: bewustzijn van de actualiteit. Besef van het verleden blijft daar
altijd voor nodig, maar het accent is
anders gaan liggen, en we moeten kiezen: ofwel studie van het verleden, ofwel
kritisch bewustzijn van het heden. Een
gecultiveerd mens is tegenwoordig een
actief mens, een mens die zich op duizenden manieren verantwoordelijk weet
voor wat er in de wereld gaande is. Hij
moet zich daar voortdurend van op de
hoogte houden, met alle beschikbare
communicatiemiddelen: telefoon, radio,
televisie, nieuwe boeken, nieuwe publi-

katies. Als de jongeren de universiteit
verwijten dat ze buiten het leven staat,
dan gaat het daar om: kennis en bewustzijn van de actualiteit moeten in de cultuur geïntegreerd worden. Tenslotte gaat
het om een nieuw menstype: wat hij ook
is — landbouwer, arbeider, ingenieur,
intellectueel, zakenman, politicus — de
mens moet kunnen oordelen over wat er
nü met hem gebeurt. Cultuur, als kritisch
oordelend bewustzijn van wat er met
mens en wereld gebeurt, is daarom informatie.
E. D. K.
(Le Monde, 29 oktober 1968)

Film en theater
Jacques Rivette behoort met zijn hier zo
goed als onbekend gebleven film Paris
nous appartient (1961) tot de zogenaamde 'nouvelle vague'. Lange jaren hoofdredacteur en nog steeds medewerker van
de Cahiers du Cinéma, heeft hij nogal
wat van zich doen spreken, eerst door
zijn theaterregie, daarna door zijn verfilming van Diderots La Religieuse. Zijn
jongste film, Vamour fou, duurt meer
dan vier uur en zal dus ook al niet gemakkelijk een groot succes worden. De
film schildert de verhouding van jonge
mensen, terwijl die Racine's Andromaque
aan het repeteren zijn. Theater in de
film dus. En daar is het Rivette blijkbaar
om te doen.
Alle films gaan over theater, zegt hij, er
is geen ander onderwerp voor een film.
Je kunt dat natuurlijk gemakkelijk noemen, maar juist gemakkelijke dingen
moet je doen, de andere kun je wel overlaten aan de 'schoolmeesters'. Kies je
voor een film een onderwerp dat van ver
of dichtbij iets te maken heeft met theater, dan raak je meteen datgene waar het
in de film om te doen is. Het is helemaal
geen toeval dat zovele goede films in
eerste instantie films over theater zijn.
Zelfs de films van Bergman, Renoir, de
goede Cukors, films van Garrel, Rouch,
Cocteau, Godard, Mizoguchi gaan allemaal over theater. Er is geen ander filmonderwerp dan dat: waarheid en leugen.
Film doet niets anders dan de waarheid
ondervragen met noodzakelijk leugen-
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achtige middelen. Neem je dus ronduit
een theatervoorstelling als onderwerp,
dan ben je helemaal oprecht.
Kun je niet even goed de cinema als
onderwerp nemen? Velen hebben dat in
derdaad geprobeerd, maar helemaal goed
werkt het toch niet; het gaat veel moei
zamer en het is een beetje een koketterie.
Misschien omdat je dan maar met één
niveau werkt: de film die zichzelf be
kijkt. Bekijk je het theater, dan bekijk je
al iets anders, de oudere broer van de

film. Dat is natuurlijk ook een manier
om zichzelf te bekijken, als in een spie
gel. Maar theater is de 'civiele versie'
van de film, ik bedoel: zijn kant van de
communicatie naar de toeschouwer toe.
Een filmequipe daarentegen lijkt op een
komplot, helemaal op zichzelf gesloten,
en niemand is er ooit in geslaagd, de
werkelijkheid van zo'n komplot te ver
filmen.
E. D. K.
(Cahiers du Cinéma,

no 204, sept. '68)
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THEOLOGIE

Franz Böckle und Carl Holenstein,

Herausg.

Die Enzyklika in der Diskussion
Eine orientierende Dokumentation
„Humanae vitae'*

zu

Sacramentum Mundi
Theologisches Lexikon für die Praxis
Deutsche Ausgabe herausgegeben
von Karl Rahner und Adolf Darlap,
Band I, XLVIII pp. en 1312 kol,
Band II, 1404 pp..
Herder, Feriburg-Basel-Wien, Subskriptionspreis in Leinen Band I, DM. 98, Band II,
DM. 98.

Benziger Verlag, Einsiedeln, 1968, 206 pp.
De eerste documentatie-uitgave over de dis
cussies rond 'Humanae vitae'! In het voor
woord zeggen de uitgevers dat van de ruim
200 encyclieken die sinds de eerste encycliek
van Benedictus XIV op 3 dec. 1740 uitge
vaardigd werden, er geen zoveel kritiek heeft
ontmoet als 'Humanae vitae'. Daarvan legt
dit boek een indrukwekkend getuigenis af.
Voorop gaat de tekst van de encycliek zelf,
in Duitse vertaling, met enkele pauselijke en
curiale documenten. Dan volgen, verdeeld
over de verschillende landen, de reacties van
Episcopaten (enkele belangrijke uitspraken
konden niet meer opgenomen worden omdat
het boek reeds ter perse was), van theologen
en leidinggevende leken. Daarna een afde
ling 'Weitere Stellungnahmen', eveneens zeer
lezenswaard. Tenslotte een 'Nachwort' van
Fr. Böckle, die de twee voornaamste discus
sie-punten (gezag en gewetensvrijheid, natuur
als norm) kort samenvat. Wat de reacties
van theologen en leidinggevende leken be
treft, heeft men niet gestreefd naar volledig
heid, maar slechts die publikaties opgeno
men die meer doordachte, resp. onderling
verschillende beschouwingen naar voren
brengen. Het geheel is goed verzorgd en,
afgezien van enkele kleine onnauwkeurighe
den (zie p. 102 en 103), zeer betrouwbaar.
Benziger Verlag is de eerste geweest, het is
te verwachten dat weldra andere uitgevers
zullen volgen, met meer volledige documentaties.
A. van Kol

Ongetwijfeld gaat het hier om een werkelijk
groots opgezette onderneming. Het werk zal
verschijnen in zes wereldtalen, waaronder
het Nederlands. Ongeveer 700 sleutelwoor
den zullen alle gebieden van de theologie
omvatten, zowel dogmatiek, moraal, kerke
lijk recht als catechetiek. Zo nodig wordt
de uiteenzetting van een grondbegrip even
tueel dan nog verder ingedeeld in een his
torisch, filosofisch, exegetisch en dogma
tisch artikel, telkens geredigeerd door een
specialist terzake. Ongeveer 1000 medewer
kers werden internationaal geselecteerd.
Praktisch werden enkel vaktheologen aan
gezocht die over het hun aangeboden on
derwerp reeds tevoren belangrijke studies
hadden gepubliceerd. Het voorliggend resul
taat van hun gemeenschappelijke inspan
ning, gecoördineerd door Karl Rahner, va
loriseert ten volle alle verworvenheden van
Vaticaan II. De auteurs pogen, naar de
geest van het Concilie, nog dieper door te
dringen in de problematiek van onze con
temporaine geesteswereld en de klassiek
gangbare theologie te verrijken met inzich
ten die de moderne mens als levensecht kan
aanvoelen. De reeds verschenen delen be
tekenen een merkwaardige bijdrage tot een
open en vernieuwde theologische voorstel
ling van de traditionele leer zonder ooit te
vervlakken in goedkope nieuwlichterij.
Meerdere artikels zouden ieder voor zich
zelf reeds een uitvoerige bespreking verdie
nen maar dit ware hier onbegonnen werk.
Een kort algemeen overzicht van het eerste
deel moge volstaan. Men merkt onmiddel-
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lijk vanaf het begin dat Karl Rahner rich
tinggevend is voor de algemene strekking
met zijn artikels over Biecht, Christendom,
Dogma, Dogma-geschiedenis, Engelen, Erf
zonde en Evolutie. Zeer verhelderend is het
geen J. Betz schrijft over Apologetica en
Eucharistie. Uitstekend en baanbrekend is
de behandeling van Opstanding door J.
Ratzinger. Zeer degelijk eveneens Christolo
gie van de hand van Grillmeier en Dogma
ontwikkeling door Candido Pozo. Salaverri
leek ons te streng in zijn oordeel over het
verplichtend karakter van pauselijke Ency
clieken. Welbekende namen van exegeten
die wij hier aantreffen: Jacq. Dupont, A.
Feuillet,
H. Gazelles,
J. Lécuyer,
R.
Schnackenburg, Ant. Vögtle. Voor Kerke
lijk Recht treedt KI. Mörsdorf op. Waar
devolle bijdragen kwamen ook uit het Ne
derlandse taalgebied: A. Deblaere voor
Oud-Nederlandse Mystiek, Piet Smulders
voor Bajanisme en J. Witte voor Calvinis
me. De opsomming zou te lang uitvallen
indien wij alle verdienstelijke uiteenzettin
gen van het eerste deel wilden vermelden.
Sindsdien is ook het tweede deel versche
nen. Reeds een eerste kennismaking ver
stevigt nog de indruk van degelijkheid en
originaliteit. Met één woord kunnen wij al
het voorafgaande samenvatten: De volle
dige uitgave van Sacramentum Mundi
wordt een onmisbaar werkinstrument; het
wordt een 'standaardwerk'. Wij zien met
grote belangstelling uit naar de twee volgen
de delen.
J. Van Torre

A. M.

Ramsay

Récents développements de la
Théologie A nglicane.
De Gore a Temple, 1889 -1939
(Unité et Vérité), Desclée, Paris, 1967, 294
pp.
Deze Franse vertaling van het belangrijke
boek van de huidige aartsbisschop van Canterbury, From Gore to Tempte (1959), ver
dient alle aandacht. Het is opvallend, hoe
de anglikaanse theologie zich vijftig jaar
vóór de continentale theologie heeft bezig
gehouden met het opnieuw-doordenken van
alle grote capita van de theologie: christo
logie, credo en vrijzinnigheid, kerk en ambt,
en hierover inzichten heeft geboden die la
ter op het continent, in de kerken die van
de vrije gedachte minder een levenskunst
hebben gemaakt dan de anglicana, als ver
rassingen opgeld deden. Het is precies alsof

de Franse taal, de taal van de nouvelle
théologie, deze theologische vernieuwing
avant la date nog sterker reliëf geeft: zij
heeft Dr. Ramsay's boek uit zijn angelsaksisch theologisch isolement verlost.
F. J. v. Beeck

GODSDIENST

Pierre Grelot

Lezen in de Bijbel
Patmos, Antwerpen, 1968, 404 pp.,
ing. 230 Fr.
Het boek is de Nederlandse vertaling van
Pages Bibliques (vierde uitg.), verzorgd
door H. Verstraete. Het biedt de meest be
langrijke of meest karakteristieke teksten
uit het Oude Testament (volgens de PetrusCanisiusvertaling), voorzien van inleidingen
en aantekeningen: de aandacht van de au
teur gaat zowel naar de tekstuitleg als naar
het onderkennen van de verschillende tradi
ties, naar de historische waarde, de heilsge
schiedenis, de groei van het geloof en de
voorbereiding van het Nieuwe Testament.
Reeds ruim verspreid in Franstalige krin
gen, is het werk bestemd voor al wie een
goede initiatie wenst in het O.T. Daarom
zal het door leerkrachten en leerlingen, die
betrokken zijn bij de studie van het O.T.,
en door allen die een bekwame gids zoeken
voor de lezing van de Bijbel, bijzonder ge
waardeerd worden.
J.-M. Tison

John J. Kirvan

Geloven in wie, in wat?
De Vroente, Kasterlee, 1968, 111 pp., 80 Fr.
Verzorgde peilingen in hedendaagse gods
dienstige toestanden en opvattingen: de uni
versele kentering, de verscheidenheid van
volkeren en landen, de nieuwe moraal, de
Kerk en haar instellingen, de actie, dreiging
en hoop, het geloof. . . ! Alles van een
levend geloof uit, oprecht en positief van
strekking; alles met iets te veel aandacht
voor de moderne mens en zijn onmiddellijke
normen, met iets te weinig licht en vrede,
en zelfs overtuigende werkelijkheidszin.
Em. Janssen
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Rosemary Haughton and Cardinal Heenan

Dialogue
Geoffrey Chapman, London, 1967, 182 pp.,
21/-.
Een boek van een moeder van tien kinde
ren, die tevens een voortreffelijk en zeer
vruchtbare essayiste is, benevens woord
voerster van de ontwikkelde, articulate,
vernieuwingsgezinde katholieken, en van de
kardinaal die geldt als de verpersoonlijking
van de gevestigde kerk in Engeland, voor
treffelijk public-relations-man, slagvaardig
en resoluut, autoritair en anti-intellectualis
tisch: geen wonder dat men sprak van het
katholieke Book of the Year voordat het
verscheen. Het is een bittere desillusie ge
worden, niet in de laatste plaats omdat het
in zijn geheel zijn titel weerspreekt. Het is
geen dialoog geworden, en bij nadere ana
lyse ligt de oorzaak van het falen van de
dialoog grotendeels bij de kardinaal, wiens
houding elementen bevat die tegen de inten
tie van het boek ingaan.
Mrs. Haughton begint het boek met een uit
eenzetting van haar visie op de ontwikke
lingen in de Kerk: de vragen naar de be
staansreden van de Kerk; de impasse van
de officiële geboortemoraal; de desillusie
van de informele leiders na het einde van
Vaticanum II en de gevolgen daarvan; de
mythe van de tevredenheid van de 'gewone
gelovigen'; het wezen van het gezag; de
wezenlijke taken van de Kerk voor de toe
komst; het wantrouwen in de bisschoppen
en de gezagscrisis. Kardinaal Heenan geeft
vervolgens, onafhankelijk van Mrs. Haugh
ton, zijn visie. Zo helder en overzichtelijk
als Mrs. Haughton schrijft, zo sloffig en
vol onbewezen beweringen is het stuk van
de kardinaal: als oude man kan hij de
dwaasheid van de jongeren beter overzien;
de hele kwestie is dat het gezag schade
heeft geleden sinds het concilie; Pius XII
had niet moeten protesteren tegen de joden
vervolging, en hij voerde de verzachting
van het eucharistisch vasten en de avondmis
in; het 'exuberante gebrek aan verantwoor
delijkheidsgevoel' sinds Vaticanum II is het
resultaat van de (begrijpelijkerwijze) te
strenge vervolging van het modernisme; op
Vaticanum II waren er geen partijen; een
overzicht van de concilie-documenten; de
serieuze theologen zijn ouderwets-goed,
zoals Rahner, alle anderen zijn nieuwlich
ters (geen naam genoemd!); de kerk in
Nederland (een reprise van het fabeltje dat
de kardinaal al ten beste gaf in George
Scott, The R.C.'s, pp. 257 w.), Duitsland,
Oostenrijk; en tenslotte een vue op de kerk
in Engeland, vol steken onder water, vol
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verdachtmakingen, op een oprecht pastorale
toon, streng protesterend tegen de kritiek
op het gezag. Geen wonder dat Mrs.
Haughton uit deze bazar slechts enkele arti
kelen onder de loep kan nemen in haar be
schouwing over het hoofdstuk van de kardi
naal. Zij pleit voor vertrouwen, objectiviteit
(zij maakt bezwaar tegen de uitdrukking
'exuberant gebrek aan verantwoordelijk
heidsgevoel': die houdt reeds een veroor
deling in!), en voor een onderzoek naar de
motieven en drijfveren van de alom gehoor
de kritiek; zij pleit vooral voor openheid,
gezamenlijke toewijding, en een zekere fijn
gevoeligheid in de gezagsuitoefening, om
de inspiratie niet te verstikken. Het is een
zwak hoofdstuk, veel minder to the point
dan haar eerste.
De kardinaal geeft dan zijn beschouwing
over Mrs. Haughton's eerste hoofdstuk, en
maakt m.i. de onvergefelijke fout, Mrs.
Haughton te patroniseren, door haar te
prijzen vanwege het feit dat zij als enige
progressieve katholiek haar problemen is
komen voorleggen aan haar 'Father in God'.
Daarna is de teneur van het hoofdstuk: als
je evenveel wist als ik en evenveel had mee
gemaakt, dan had je anders geschreven:
het gezagsargument! De pogingen van de
kerkvernieuwers zijn liefdeloos; het concilie
is anders dan je denkt; er zijn geen grote
aantallen gedesillusioneerde priesters en le
ken: je dramatiseert. En, toppunt van ge
brek aan goede smaak, de critici worden
'the disgruntled', de mopperaars, en de ge
wone gelovigen willen niets met ze van doen
hebben; je concept van gezag is voorts filo
sofisch onjuist, enz. enz. Voortdurend wor
den parallellen getrokken die de verhoudin
gen scheef trekken, uitdrukkingen gebruikt
die interpretaties bevatten, nieuwere inzich
ten als verdacht gekenschetst. Tenslotte
komt de epiloog, m.i. de grootste fout van
het boek. De kardinaal schreef dit hoofd
stuk nadat hij bijna geheel hersteld was van
een zware encephalitis die hem aan de rand
van het graf bracht. Hij geeft zijn reflecties
als die van een man die met de dood voor
ogen de waarheid over zijn leven heeft
onderkend. De meeste moderne theologie
na Rahner en Congar is het werk van dilet
tanten, de meeste vernieuwers zijn liefde
loos. Dan volgt een samenvatting van het
leven van de kardinaal: hij heeft steeds voor
de mensen geleefd, en als er katholieken
zijn die zeggen dat de kerk onbekwaam ge
leid wordt dan hebben zij ongelijk. Ze zou
den tevredener leven als ze de Kerk konden
verlaten, maar dat kunnen ze niet, omdat ze
weten dat de Kerk de Bruid van Christus is.
Mrs. Haughton en kardinaal Heenan heb
ben samen een onbelangrijk boek geschre-
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ven, gemeten naar de maatstaf van de bedoeling die in de titel ligt vervat. Maar het
is wel een pijnlijk document geworden van
de impasse waarin de verhoudingen van een
groot gedeelte van de clergé en de gelovigen
in Engeland geraakt zijn. Mrs. Haughton
kan de problemen aan de orde stellen; de
kardinaal kan ze m.i. op geen stukken na
aan. Hij is moedig, vol pastorale zorg;
maar geblindeerd. Ik kan er geen ander
woord voor vinden.
F. J. v. Beeck

W. de Vries SJ.

Orthodoxie

et

Catholicisme

Desclée, Paris, 1967, 183 pp., B.F. 160.
De schrijver werd, na zijn studies te Rome
en Beyrouth (1934 - '38), professor aan het
Pauselijk Oosters Instituut te Rome (1939)
en aan de Gregoriana aldaar (1959). In zijn
vele belangrijke publikaties en ook door zijn
lezingen in vele landen toont hij zich een
specialist op het gebied van de Oosterse
theologie en kerkgeschiedenis. Dit boekje
— de Franse vertaling van het, in 1965 bij
Herder verschenen 'Orthodoxie und Katholicismus' — verscheen in de serie 'Unité et
Verité', waar oecumenische wegen worden
gezocht door een theologische belichting
van raakvlakken met de katholieke leer en
in die serie past dit boekje uitstekend. Het
geeft de verschillen aan tussen de Christenen in Oost en West en gaat na, mede door
een exacte historische situatietekening, hoe
vooroordelen over en weer uitgroeiden door
een veelal chaotische begripsverwarring.
Het boeiende daarbij is dat de schrijver,
door en door in de teksten thuis, op
enkele 'ketterijen' nadruk legt binnen de
omraming van historische feiten. Rond het
ontstaan der vier oude Patriarchaten: Konstantinopel - Alexandrië (met de Sinai) Antiochië en Jeruzalem, komen 'kerkopvattingen' naar voren waarover thans legio
discussies zijn, onder meer over de pluriformiteit. Bijzonder interessant is de visie op
het Pausdom, op het primaat met name,
de soms al te krasse formuleringen van
huidige progressieven kunnen hier veel leren. Sinds het laatste Concilie is de belangstelling voor het Christelijk Oosten buitengewoon gegroeid en dit boekje — populairwetenschappelijk in de beste zin van het
woord — kan daarbij voor velen van groot
nut zijn. Het is een goed hulpmiddel tot
nadere kennismaking met het Christelijk
Oosten en tot het voeren van een broederlijke dialoog.
W. P. Theunissen

Michel de Certeau, Frangois Roustang

La solitude
Collection 'Christus', serie Essais, no 25,
1967, 264 pp., 198 Fr.
De ondertitel van het boek verklaart hoe
deze 18 opstellen, ondanks hun grote verscheidenheid, samen konden gebundeld worden. Het luidt: la solitude, une vertu oubliée
de la communication. Ze werden in drie
reeksen verdeeld: Situations — Rencontres
— Prières. De eerste reeks brengt ons achtereenvolgens in contact met de eenzaamheid
in de grootstad (M. Delbrêl), in het huwelijksleven (J. Devaud), in het wetenschappelijk onderzoek (F. Russo en A. Astier), in
de zielzorg (M. de Certeau) en in het contemplatieve leven (A. Ravier). De tweede
reeks benadert de eenzaamheid vanuit de
wetten van de psychologische en sociale verhoudingen, en bestudeert de conflictsituaties
waaraan onze tijd zo rijk is, de eisen en
risico's van de opvoedkundige taak (beide
opstellen door M. de Certeau en, samen met
dat van F. Roustang, de voornaamste uit
het hele boek), de groepsdynamiek (A. de
Peretti) en de ontmoeting van de anderen
(F. Roustang). Zo komen we via het essay
van D. Vasse, 'De 1'isolement a la solitude',
tot de laatste vier opstellen ('Prières') die,
met het oog op de ontmoeting met God, de
noodzakelijkheid en de weldaden van de
'solitude' in het licht stellen. Dit doen F.
Courel en J.-J. Latour met projectie resp. op
de ignatiaanse retraite en het liturgisch gebed. Een studie van P. Beauchamp over de
psalmen en een meditatie van J. Guillet over
de eenzaamheid van Jezus besluiten dit rijke
en door zijn thema zeer actuele boek. —
(Aanleiding tot publikatie ervan waren de
gunstige reacties op het nummer 'La Solitude' van het tijdschrift Christus (nr. 49),
waarin 7 van de 18 hier aanwezige opstellen
ook te vinden zijn).
G. Neefs

WIJSBEGEERTE

Arno

Plack

Die Gesellschaft und das Böse
(Eine Kritik der herrschenden Moral)
List Verlag, München, 430 pp., DM. 23,—,
kart. DM. 16,—.
De schrijver poogt langs verschillende wegen door te dringen tot de ethische infra-
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structuur van onze samenleving. Hij betoogt
dat de opvoeding veelal leidt tot prestatiezuchtige mensen bij wie de spontaneïteit op
elk gebied is teloor gegaan. Het heersende
concurrentiesysteem kan niet alleen volgens
de beginselen van het Marxisme worden
geattaqueerd, maar eventueel wel haar
scherpe kanten verliezen door toepassing
van Marxistische principes aangevuld met
Freudiaanse principes.
Tegenover de manifestaties der vernietigingsdrang zoals gewelddadigheden en oorlogen stelt de auteur zijn aan het werk van
Konrad Lorenz ontleende overtuiging dat
de agressiviteit van mensen onderling geen
originaire drift is maar wel een gedrag als
gevolg van driftfrustraties.
Plack treedt in het veld tegen een moraal
die de vitale driften onderdrukt of reglementeert. Hij ontwerpt een wetenschappelijke ethiek die — in tegenstelling tot de
traditionele ethiek die een beroep doet op
de goede wil sociaal te handelen — de voorwaarden doorlicht waaronder sociaal gedrag
mogelijk wordt.
Genoemde hoofdtrends zijn uit het boek
met veel moeite te extraheren. Juist doordat
de auteur in zoveel verschillende literatuursectoren heeft gestudeerd en gegrasduind,
en hij dit uitgebreide materiaal vaak in nog
ruwe vorm in de tekst heeft verwerkt,
wordt zijn boek moeilijk leesbaar. Het barst
door de overvloedige informatie uit zijn
voegen. Anders gezegd: de schrijver kwam
niet helemaal tot klaarheid, zijn gedachtengang is vloeiend noch rechtlijnig, het eindprodukt werd te vroeg afgeleverd.
Dat hij scherp ziet en dat zijn kritiek raak
is blijkt echter op zoveel plaatsen, dat zijn
boek toch gelezen moet worden.
J. J. C. Marlet
Karei Kosik

Die Dialektik des Konkreten
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M., 1967,
248 pp., DM. 10.—
Dit uit het Tsjechisch vertaalde werk geeft
een voortreffelijk inzicht in de vooral in de
Tsjechoslowaakse volksrepubliek ontstane
vorm van Neo-marxisme. Schrijver zet zich
tegen allerlei richtingen in de westerse filosofie af, zoals tegen Heidegger en de fenomenologen, maar ook tegen de Franse existentialisten, maar gebruikt daarbij veel van
de termen uit deze leren die hij dan echter
een eigen marxistische formulering geeft.
Daarvoor is het ook nodig dat uitvoerig
wordt ingegaan op de betekenis van Das
Kapital: niet alleen leerboek voor de economie en niet alleen een logische redenering,
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maar een economische analyse die voortkomt uit een materialistische en dialectische
instelling.
Feitelijk heeft de schrijver op basis van de
marxistische categorieën een compleet systeem op gebouwd. Hij toont daarbij aan dat
het in het marxisme gaat om de vermenselijk
king van de mens, daarbij speelt de bewustwording van de aard van het systeem waarin de mens leeft een grote rol. Hoewel het
woord weerspiegeling, dat bij andere marxisten zo'n grote rol speelt, bij deze schrijver
nauwelijks voorkomt, houdt hij zich wel
aan de drie gebieden waarin de werkelijkheid zich weerspiegelt, het dagelijks leven
(de arbeid), de wetenschap en de kunst.
Vooral de laatste krijgt dan een uitvoerige
behandeling.
C. J. Boschheurne
Norbert Rigali

Die Selbstkonstitution der Geschichte
im Denken von Karl Jaspers
Anton Hain, Meisenheim am Glan, 1968,
128 pp., DM. 15.40.
Schrijver levert in dit proefschrift kritiek op
het schema van de wereldgeschiedenis zoals
Jaspers dat ontwikkelt. Volgens hem is
daarbij sprake van een geseculariseerde
heilsgeschiedenis. Daarbij begint hij direct al
met een aanval op een aantal van de definities van Jaspers. Verder meent hij dat de
ontwikkeling van oorsprong en doel van de
geschiedenis niet logisch past in de verdere
leer van Jaspers.
C. J. Boschheurne
Jules Girardi

Marxisme et christianisme
Desclée et Cie, Paris, 1968, 316 pp..
Jules Girardi, hoogleraar in de wijsbegeerte
aan de pauselijke universiteit der paters Salesianen in Rome, heeft in de 'wereld van
de dialoog' reeds sinds enkele jaren een
bijzonder goede naam. Hij nam onder meer
deel aan de georganiseerde dialoogbijeenkomsten in Salzburg en Marianské Lazné
(Marienbad). In Marxisme et christianisme
heeft Girardi een aantal opstellen gebundeld waarin hij op verschillende niveaus tot
een confrontatie tussen de marxistische ideologie en de christelijke theologie tracht te
komen. Het merkwaardige daarbij is, dat
de auteur wat betreft de keuze van zijn
terminologie zijn thomistische afkomst nergens verloochent, terwijl hij zich juist in het
confrontatie-moment tussen christendom en
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marxisme een aanhanger van de modernste
theologie toont.
Girardi viseert het marxisme in zijn humanistische tendens en juist dat beschouwt hij
— o.i. terecht — als de voorwaarde voor
een dialoog. Het gevolg is, dat zijn beschrijving en analyse van het marxisme alles behalve een karikatuur is en daarmee zet hij
zich af tegen traditionele christelijke en nietchristelijke anti-marxistische beschouwingen.
Deze publikatie vormt ook inzoverre een
bewijs van de mogelijkheid tot dialoog, dat
zij voorzien is van een kritisch nawoord van
de hand van de Franse marxistische ideoloog Roger Garaudy. Deze opponent geeft
ook enkele zwakke punten in Girardi's betoog aan, waarvan er op zijn minst één de
moeite van het overwegen waard is. Dit
punt betreft Girardi's kritiek op de voor
het marxisme zo wezenlijke stelling, dat de
praxis het criterium van de waarheid is.
Girardi interpreteert deze stelling als een
pragmatisme, waarbij hij echter over het
hoofd ziet — zoals Garaudy terecht stelt —
dat het criterium van de praxis in het klassieke marxisme is ondergeordend aan een
algemene opvatting van de zin van het menselijk leven en zijn geschiedenis. De kortsluiting die hierbij in het denken en begrijpen van het marxisme door Girardi ontstaan is, moet men wellicht toeschrijven aan
een ontoereikendheid van de scholastieke
terminologie ten opzichte van een dergelijke
— marxistische — visie.
Niettemin is Girardi's 'approach' van het
marxisme vanuit een christelijk-gelovig
standpunt tot nu toe het beste en meest
vruchtbare wat er over dit onderwerp geschreven is. Het wachten is nu op een soortgelijke benadering van marxistische zijde.
Het zou ons niet verwonderen wanneer die
van de hand van Garaudy zou komen.
Jan P. Schuyf
Gilbert G. Hardy

La vocation de la liberté chez
Louis Lavelle
Editions Nauwelaerts, Louvain, 1968, 128
pp., 210 Fr.
In een ietwat moeilijk Frans, waar soms het
Amerikaans doorschemert, biedt een gegradueerde uit Dallas een interessante monografie over het begrip van de vrijheid bij
L. Lavelle. Naast een korte biografische inleiding bevat het werkje twee delen. Eerst
wordt als algemene achtergrond de 'psychometafysica' van de vrijheid geschetst, waarop dan de vrijheid specifiek als roeping van
de mens wordt behandeld. Hierin schuilt
blijkbaar ook de bedoeling om deze lavel-
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liaanse opvatting van de vrijheid op gunstige wijze te confronteren met de al te
existentialistische opvatting van Sartre, die,
zoals bekend, de mening is toegedaan dat
de mens tot de vrijheid is veroordeeld. In
dit verband is de uitwerking van de vrijheid
door Lavelle des te interessanter, omdat deze filosoof inderdaad ook bij de allereersten
was om aan de existentie de prioriteit te
geven boven de essentie, en om de zelfscheppende portee van de vrijheid in existentiële richting te accentueren. G. Hardy
heeft uit het weidse oeuvre van L. zowat
het voornaamste omtrent het onderwerp
bijeengelezen, en het bovendien in een klare
synthese geschikt. Gezien het onsystematisch karakter van de vele werken van L.
moet het resultaat zeer bevredigend heten.
Dankzij een gemiddelde van 4 a 5 referenties per blz. geeft deze monografie een goed
beeld van de vrijheid, van haar groeiende
interiorisatie in het Zijn, van haar participatie aan de absolute vrijheid, van haar
solidariteit met andere geparticipeerde vrijheid, en van haar dialectische verhouding
tussen de Waarde en het Kwaad. Minder
gelukkig vinden wij de kritische bedenkingen die op het einde aan het werk zijn toegevoegd. Hoewel hun algemene strekking
juist is, zijn ze t.o.v. het geheel van Lavelle's wijsbegeerte al te summier en laten
derhalve een gevoel van onzekerheid achter.
A. Poncelet
Ervin Laszlo

f

ed.

Philosophy in the Soviet Union
Reidel, Dordrecht, 1967, 208 pp., ƒ24.—.
Een verzamelwerk met vrij korte opstellen
over de verschillende onderwerpen waarmee
de filosofen in de Sovjetunie zich bezighouden. De meeste schrijvers geven eigenlijk
een kritiek vanuit analytisch standpunt.
Merkwaardigerwijze schrijft Bochenski in het
inleidende hoofdstuk dat er maar drie soorten wijsbegeerte bestaan: de analytische, de
fenomenologische en de dialectisch materialistische. Dat er ook nog een sterke idealistisch-dialectische richting is, waarbij we niet
alleen aan Sartre maar ook aan de Frankfurter school moeten denken, schijnt hij
over het hoofd te zien. Dit brengt mee dat
de schrijvers over het algemeen een onvoldoende inzicht hebben in de dialectische
methode. Daardoor ook wordt het weerspiegelingsidee onvoldoende begrepen, zelfs krijg
ik de indruk dat reflexie en weerspiegeling,
in het marxisme verschillende begrippen, niet
zuiver uit elkaar worden gehouden, doordat
er in het Engels een zelfde woord voor
wordt gebruikt.
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Het is ook niet geheel duidelijk welke den
kers uit het oostblok wel en welke niet wor
den behandeld. Zo wordt Kolakowski wel
genoemd, maar evenmin als Lukacs uitvoe
rig behandeld. Voor denkers in het westen
is het nu juist van groot belang te weten
hoe groot hun invloed in de Sovjetunie is.
Merkwaardiger wijze wordt A. Schaff wel
op vele plaatsen behandeld hoewel ook hij
geen Rus is. Een gebrek is het zeker dat de
ethiek van Arxangelski en de kennistheorieën
van Resnikow en Albrecht niet ter sprake
komen.
Met dat al is dit boek zeker de moeite
waard om er kennis uit te nemen over de
Sovjetfilosofen die niet tot de avant-garde
horen.
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ook niet tot geschiedfilosofie, die dat juist
probeert te begrijpen, omdat ze niet uitgaat
van de mens als sociaal wezen, maar van
een enorm aantal apriori's die betrekking
hebben op de dingen.
Met dat al kan men zeker op de wijze van
de schrijver nuttige dingen voor de geschied
wetenschap doen. De bewezen stelling dat
het mogelijk is om een juiste uitspraak over
het verleden te doen is er één van en zo
zijn er meer, maar begrip voor de geschie
denis krijgen wij er niet door.
C. J. Boschheurne

SOCIOLOGIE
C. J. Boschheurne
Arthur C. Danto

Hendrik Cammaer, Lieve Buyck,

Analytical Philosophy of History

Jeugdproblematiek
Tien jaar onderzoekswerk, onder
directie van Prof. A. Kriekemans

Cambridge University Press, London, 1968,
317 pp., 17/6, $ 2.95.
Dit is een belangwekkende beschouwing
over de betekenis van uitspraken over het
verleden en de toekomst, maar geen filosofie
van de geschiedenis; hooguit een bijdrage
voor de filosofie van de geschiedwetenschap.
Schrijver verwisselt in principe geschiedenis
en geschiedwetenschap. Er is namelijk ook
een menselijke geschiedenis als die niet
wordt bestudeerd. Filosofie van de geschie
denis is ook niet het verklaren van feiten
die door de geschiedwetenschap zijn vastge
steld. Schrijver meent dat dat door de filo
sofen die zich voor hem met deze tak van
de wijsbegeerte bezighielden, is gedaan. Het
is in werkelijkheid een zoeken naar de bete
kenis van het feit dat de mens in de tijd
leeft. Dit is voor de schrijver niet te begrij
pen, omdat het woord 'betekenis' voor hem
bepaald is door het gebruik dat de analyti
sche filosofen ervan maken. Bij dit gebruik
wordt alleen gedacht aan het verband tussen
een woord of een zin en iets anders, maar
wordt steeds vergeten dat woorden en zin
nen alleen maar betekenis hebben voor een
mens die in een sociaal verband leeft. Bete
kenis wordt door de mensen gegeven en is
zonder mensen ondenkbaar. Telkens wordt
er een nieuwe betekenis gegeven. Deze ver
andering van betekenisgeving is feitelijk een
van de belangrijkste vragen voor de ge
schiedfilosofie. Tijdens het leven van een
staatsman kan hij bijvoorbeeld een groot
man heten, na zijn dood een gevaar voor de
gemeenschap. Wat is de waarheid? De ana
lytische filosoof kan niet komen tot het be
grip van de constante verandering en dus

e.a.

De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1967, 110 pp., 115 Fr..
Een deugddoend overzicht over tien jaar
onderzoekswerk. Het meest waardevolle
van dit werkje vinden we de inbreng van
de vele licentiaatsverhandelingen. Het ge
vaar dat zoveel jonge, maar degelijke moei
te en inspanning in universiteitskasten blijft
zitten, is niet denkbeeldig. Hier wordt er
echter op verantwoorde en synthetische
wijze gebruik van gemaakt. Hoe summier
ook, een dergelijke bundeling laat toch een
kijkje toe in de voortdurend veranderende
wereld van de jeugdigen.
M. Ploem
Gottfried Eisermann

Soziologie der

Entwicklungsldnder

Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1968, 195
pp., DM. 16,80.
Negen deskundigen op het gebied van de
ontwikkelingslanden nemen hier ieder een
bepaald vraagstuk voor hun rekening:
W. E. Moore: Het sociale kader van de
economische ontwikkeling; J. H. Kasutsky:
Politiek in het stadium van de onderont
wikkeling en in het stadium van de industri
alisering; F. Harbison en C. A. Myers:
Investeringen in mensen en economische
groei; G. Eisermann: De rol van de onder
nemer in de ontwikkelingslanden; E. A.
Shils: De rol van de intellectuelen in de
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politieke ontwikkeling van de nieuwe sta
ten; G. Eisermann: De betekenis van de
vreemdelingen voor de ontwikkelingslan
den; A. O. Hirschmann: De functie van
de regeringen en de ontwikkelingshulp van
het buitenland; P. T. Bauer: Buitenlandse
hulp, een instrument voor de vooruitgang?
W. E. Mühlmann: Wereldrevolutie en ont
wikkeling. Lectuur voor specialisten.
A. Van Peteghem
Bernhard Külp

Grundfragen der Wirtschaft
Eine Einführung in die
Sozialökonomie
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spitst op consument en onderneming, ver
volgens de macro-economie, gericht op de
volkshuishouding in zijn geheel met onder
meer beschouwingen over groei en conjunc
tuur.
Ik ben over de opzet van het boek zeer te
spreken.
Helaas hebben zich een aantal fouten, on
duidelijkheden en onnauwkeurigheden in de
tekst weten te nestelen. Voorts kan als al
gemeen nadeel worden genoemd dat kwan
titatieve aspecten wat op de achtergrond
bleven. Dit alles geldt echter niet in een
mate die het nodig maakt op het algemene
gunstige oordeel terug te komen.
J. J. Meltzer

J. P. Bachem, Köln, 1967, 329 pp., DM.
19,80.
Het aantal 'gewone' inleidingen in de eco
nomische wetenschappen is buitengewoon
groot. Het is daarom een verfrissend ver
schijnsel dat recentelijk meer dan voorheen
leerboeken verschijnen die de economie ver
weven met iets anders. Te onzent zijn er
het boek van Delfgaauw (1965) dat de eco
nomische verschijnselen plaatst tegen de
achtergrond van institutionele factoren, en
het boek van Vet (1966) dat veel aandacht
geeft aan bedrijfsadministratie en marke
ting. Het Amerikaanse boek van Lloyd
(1967) geeft een stuk wiskunde en nu is er
dan het Duitse boek van Külp dat bij mijn
weten als eerste economie en sociologie ver
strengelt en wel op boeiende wijze. Een der
gelijke analyse eist natuurlijk een brede des
kundigheid bij de auteur. Het hier bespro
ken boek heeft de oplossing gezocht in de
teamarbeid van een vijftal wetenschapsmen
sen die een verantwoord geheel wisten te
maken. Nu is het natuurlijk een hele opga
ve dat alles in een enkel boek samen te
brengen, met het gevolg dat het de lezer
soms wat te snel gaat en dat belangrijke
onderwerpen geheel en al onbesproken ble
ven. Maar men heeft er dat graag voor over
om eens door de grensgebieden van beide
disciplines gegidst te worden. Er zijn bij
voorbeeld vergelijkingen getroffen tussen
economische en politieke beslissingen, de
achtergronden van het consumentengedrag
zijn belicht, de bundeling van marktpartijen
en de interne democratie zijn ook van een
geheel andere zijde dan gewoonlijk geana
lyseerd. Bij dit alles werden juridische en
institutionele factoren niet verwaarloosd.
Behalve deze uitstapjes in de grensgebieden
bevat het boek de gebruikelijke onderwer
pen van een inleiding tot de 'eigenlijke' eco
nomie. Allereerst enige methodologische op
merkingen, dan de micro-economie, toege

PSYCHOLOGIE

A. Kriekemans

Seksuele en familiale

pedagogiek

Patmos, Antwerpen, 1968, 576 pp., 280 Fr..
Dit werk is de vrucht van verschillende col
leges die Professor Kriekemans in het ka
der van pedagogiek en familiale en sexologische wetenschappen doceert. We weten
niet wat we het meest moeten waarderen:
zijn oprechtheid, zijn getuigenis, zijn rijkmenselijke ervaring, zijn enorme belezen
heid, zijn evenwichtige wijsheid. Dit boek
is niet revolutionair en oppervlakkig-progressieven zullen het wellicht conservatief
noemen. Wie echter de persoon van de
schrijver kent en zijn opvatting over pedagogiek-bedrijven, zal er de enorme wijs
heid, de 'echte progressiviteit', de eerbied
voor de mens, vooral de jonge mens, in
ontdekken. Een kritische vergelijking met
vroegere werken van de schrijver brengt
bovendien deze progressiviteit in de eigen
ideeën duidelijk aan het licht. Men zou een
wetenschappelijke discussie kunnen aanvat
ten omtrent het uitgangspunt van dit werk
en omtrent de waarde van de fenomenolo
gische methode zoals schrijver ze huldigt,
maar niemand kan de onvergelijkelijke
waarde betwisten van de evenwichtigheid
van dit boek, de prachtige bibliografie die
steunt op een jarenlange intense belezen
heid, zijn getuigeniskracht, zijn diep-pedagogisch inzicht. Dit is, in deze tijd, door
zijn synthese, een standaardwerk. Elke in
tellectueel, niet enkel de desbetreffende vak
mens, zou van dit boek en zijn inhoud weet
moeten hebben.
M. Ploem
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Dr. A. Wilmink

Begeleiding van schoolkind en school
Proeve van gecoördineerde geestelijke
hygiënische zorg en pedagogische
hulpverlening
Bijleveld, Utrecht, 1967, 303 pp., ƒ 24,50.
Deze dissertatie van de directrice van het
Gemeentelijk Pedotherapeutisch Instituut te
Amsterdam sluit aan bij de activiteiten van
dit instituut en is ook opgenomen in een
reeks verhandelingen die hieruit zijn voortgekomen. Het heeft betrekking op kinderen
voor wie binnen het kader van het gewone
onderwijs speciale steun en begeleiding
nodig is. Over deze kinderen publiceerde de
schrijfster samen met Prof. I. van Houte in
1958 bij dezelfde uitgever het boek 'Opvallende kinderen. Onontsloten gebied in de
gewone lagere school'. In dit nieuwe werk
wordt naar aanleiding van eigen ervaringen,
van rapporten en publikaties de hulpverlening ten behoeve van deze kinderen onderzocht. Het gaat om hulp door meerdere
specialisten die in teamverband samenwerken. Bijzondere aandacht valt op de taak
van de remedial teacher en op de plaats
van de schoolpedagoog in dit team. Dit
boek is een belangrijke bijdrage om het betreffende probleem onder de aandacht te
brengen en om een richting te wijzen voor
de oplossing.
J. Kijm
F. Redl en D. Wineman

De behandeling van het agressieve
kind
Bijleveld, Utrecht, 1967, 312 pp., ƒ16,90.
Dit boek is een vertaling van een werk, dat
in 1952 verscheen onder de titel 'Controls
from within'. De auteurs zijn in Nederland
reeds bekend geworden door de vertaling
van een ander werk, welke in 1963 onder
de titel 'Kinderen die haten' bij Bijleveld
verscheen. Dit nieuwe werk is een voortzetting van het eerste. Overwoog in 'Kinderen
die haten' de beschrijving van het gedrag
van deze kinderen, nu gaan de auteurs systematisch in op mogelijkheden voor een behandeling. Zij steunen daarbij op een experiment, dat door gebrek aan geld niet voltooid kon worden, maar waarbij men toch
de gelegenheid vond om zeer intensief met
deze kinderen bezig te zijn. Men wordt getroffen door de toewijding, de zelfbeheersing en de zorgvuldige aandacht waarmee
een groep gespecialiseerde opvoeders hun
taak verrichtten. Hun theoretische stelling-

name is niet vrij van eenzijdigheid, en de
uitgebreide zorg besteed aan een kleine
groep kinderen zal gewoonlijk niet nagevolgd kunnen worden bij gebrek aan middelen, maar in ieder geval heeft dit experiment waardevolle publikaties opgeleverd,
waarmee men in de opvoeding van gestoorde kinderen zijn voordeel kan doen.
J. Kijm

GESCHIEDENIS

Jan Romein

Op het breukvlak van twee eeuwen
Brill, Leiden en Em. Querido, Amsterdam,
1967, 396 en 503 pp., 2 dln, ƒ 80,—.
In twee kloeke delen: de Unvollendete van
Jan Romein, postuum door zijn levensgezellin en vakgenote Annie Romein-Verschoor voor publikatie gereedgemaakt. Unvollendet: het derde deel dat de theoretische verantwoording zou bevatten van de
gevolgde methode van geschiedschrijving —
Jan Romein blijft de man van de theoretische geschiedenis — ontbreekt. Hij had het
al wel geconcipieerd, maar niet genoteerd.
Maar een Unvollendete kan toch een magistraal werk zijn en dit boek is dat.
Wat stond Romein voor ogen toen hij dit
boek ging schrijven? Hij wilde zijn theorie
in praktijk brengen. Hij had immers geconstateerd hoe door de vele specialismen een
overzichtelijk en inzichtelijk beeld van een
periode niet meer gladweg te geven was:
dergelijke beelden waren vergruisd. Hij zag
evenwel een weg uit de impasse: de integrale geschiedschrijving. Van een periode
zoveel mogelijk facetten belichten en uitvoerig behandelen. Dan zou toch een verdiepte
visie bereikt kunnen worden.
Als periode heeft Romein de jaren 1889 1914 genomen; als cultuurgebied: het euroamerikanisme. En inderdaad heeft hij alle
facetten belicht. Alle gebieden op politiek,
wetenschappelijk, cultureel en maatschappelijk gebied komen aan bod. Wat een eruditie spreekt eruit! Wel een boek dat je
vanwege die veelzijdigheid de nodige keren
zult moeten herlezen.
Van vier kanten wil ik dit boek bekijken.
Op de eerste plaats zijn daar de feiten en
de namen. Gelukkig en terecht meer namen
dan feiten, want personen geven een inzicht
aan het geschiedverhaal, data doden. Iedereen zal wel een naam missen, maar wat voor
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zin heeft het daarover te gaan twisten? Ik
volsta met één onnauwkeurigheid aan te
wijzen. Hardenberg ontketende het Eulenburgschandaal reeds in 1907, niet pas in
1908. En nu meteen maar mijn puntje voor
de registersamenstellers: Marschall von
Bieberstein was geen maarschalk, hij héétte
zo.
Op de tweede plaats zijn daar de directe
interpretaties van feiten en verschijnselen.
Hier komen natuurlijk ook punten voor
waar je eindeloos over kunt debatteren.
Maar hoeveel goede dingen lezen we niet
op dit niveau. En och, marxistische tournures zijn maar weinig talrijk. (De naam Marx
komt wel het meeste voor; evenals
Nietzsche 43 maal; Freud volgt met 37
maal). De herhaalde onaardigheden over de
jezuïeten komen voort uit onkunde en overschatting van die orde. De instemming met
Loisy's theorieën lijkt me minder op zijn
plaats, waar menige theorie door latere geleerden achterhaald is. Maar nogmaals: dit
zijn uitzonderingen temidden van het vele
boeiende.
Op de derde plaats komen we aan de inhoud van het geheel. De titel van het boek
houdt een programma in. Romein zet uiteen
hoe hij gaandeweg een omslag in de bestudeerde periode heeft ontdekt. Omslag wil
als term geleidelijkheid, niet een plotselinge
overgang aangeven. Zo'n ontdekking maakt
je natuurlijk wel wat achterdochtig. En niet
overal kan ik die omslag zo goed ontdekken. Maar niet te ontkennen is de geweldige
verschuiving die plaats vindt op het gebied
der wetenschappen en cultuur. Een omslag
in de cultuur die Romein in een sociale ontwikkeling geworteld ziet. Niet zo duidelijk
lijkt me de verschuiving van zwaartepunt
van Europa naar Amerika. Economisch gezien is dat wel juist, maar er zijn andere
factoren die wat betekenen . . . . Een ander
frappant punt is hoe sommige beschreven
verschuivingen en crises evengoed over onze
dagen geschreven hadden kunnen worden.
Bv. de crisis van het parlementarisme, de
ontwikkeling van christendom en kerken, de
crisis in het socialisme.
We komen tot ons vierde punt. Wat te zeggen over de in praktijk gebrachte theorie,
dit stuk integrale geschiedschrijving. Hoe
node missen we het derde deel. Om eerlijk
te zijn: het wordt wel eens te veel, al die
namen, al die verschijnselen. Wederom, de
eruditie is geweldig, maar het is toch ook
'de bomen en het bos'. Een beetje encyclopedie-achtig. Als kronikeur is Romein wel
eens vermoeiend. Maar toch is het goed dat
hij niet te vlug is met grote lijnen, dat hij
als geschiedschrijver ingetogener is dan als
kroniekschrijver. En wanneer hij als ge-
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schiedschrijver te werk gaat, wordt het toch
wel erg goed. Knap en pakkend werkt hij
met het gegeven van de Parijse wereldtentoonstelling in 1900; midden in de behandelde periode vallend en midden in het
boek besproken. Dit boek heeft geen afbeeldingen, maar dan wordt het erg illustratief. Illustratief zijn op deze wijze is riskant, maar Romein omzeilt de gevaren
glansrijk. De 40 hoofdstukken, de 900 bladzijden, de 1800 titels van de bibliografie,
maar meer nog zijn levenslang worstelen
met het verschijnsel geschiedenis staan er
borg voor.
M. Chappin

Hans Joachim Netzer,

u.a.

Preussen
Portrat einer Politischen

Kultur

List Verlag, München, 1968, 218 pp., DM.
24,—.
Een bundel opstellen over de geschiedenis
van Pruisen en de rol van Pruisen in het
tweede Duitse rijk. De schrijvers proberen
dan te komen tot een karakteristiek van de
pruis: nuchterheid, zakelijkheid en waardigheid. Veel van het Duits imperialisme
van het eerste rijk wordt geschoven op juist
de andere Duitsers nadat Duitsland van
Pruisen twee dingen in politiek opzicht had
overgenomen, namelijk het primaat van de
buitenlandse over de binnenlandse politiek
en de stelling grossmacht of ondergang. In
Pruisen, dat bijna alleen maar grens was,
waren deze twee principes volkomen te begrijpen, voor het rijk onbegrijpelijk. Onvoldoende wordt in dit boek ontwikkeld welke
invloeden de gebeurtenissen uit de eerste
helft van de zestiende eeuw op de verdere
geschiedenis hadden en in hoeverre Frederik de Grote meer een symptoom van de
Pruisische verwording was dan haar aanstichter. Die verwording zien de schrijvers
dan vooral in het aannemen van een houding. Men kan niet met hen mee gaan indien zij als een van de lasten voor Pruisen
aanvoeren dat de adel in de achttiende
eeuw weer veel meer macht kreeg. Ook in
Frankrijk was, in de laatste vijftig jaar voor
de revolutie, de adel in leger en administratie weer veel sterker geworden. Het verschil
lag daarin dat de produktieverhoudingen in
Frankrijk van dien aard waren dat de burgerij daar met de adel af kon rekenen, en
ook definitief af moest rekenen, terwijl de
economie in Pruisen nog zo achterlijk was
dat de burgerij feitelijk voor de adel capituleerde en definitief capituleerde. Verder kan
men uit het boek nog de conclusie trekken
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dat de pruisische mentaliteit sterk werd beinvloed door de strijd die in de middeleeu
wen aan de oostgrens moest worden ge
voerd. Een zekere overeenkomst dus met de
Amerikaanse verhoudingen die bepaald zijn
door de frontier die dan in het westen lag
en waar de strijd niet volgens een feodaal
maar volgens een kapitalistisch recept werd
gevoerd.
C. J. Boschheurne

Dietrich

nisme moet de Amerikaan een schematisch
denken afleggen, dat ertoe leidt ieder mens
in het andere 'kamp* te beschouwen als in
carnatie van een systeem, terwijl hij toch in
feite op de eerste plaats een gewoon mens
is, met verlangens en behoeften als ieder
een. De man aan de andere kant ontmense
lijken is het begin van conflict. In veel op
zichten is dit boek een aansporing voor de
lezer om zijn eigen houding — ook binnen
de eigen natie — kritisch te onderzoeken.
G. Boeve

Geyer

Die Russische Revolution —
Historische Probleme und
Perspektiven
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1968, 163
PPIn de lijn van de grote publikaties over de
Russische revolutie van 1917 analyseert de
auteur een aantal feiten vanuit een beschou
wend standpunt. Een paar voorbeelden uit
de inhoud:
Het oude regime en de revolutie; sociale
en politieke voorwaarden voor de revolutie;
het einde van het oude regime; democratie
en revolutie; het begin van de Sovjetmacht.
Moeilijke lectuur, die een grote kennis ver
onderstelt van de Russische geschiedenis.
A. Van Peteghem

POLITIEK

Senator William Fulbright

De arrogantie van de macht
Bruna, Utrecht / Antwerpen, 1968, 222 pp..
Fulbright, voorzitter van de senaatscommis
sie voor Buitenlandse Zaken, geeft in dit
boek uitgebreid — en wel eens vervallend in
herhaling — zijn kijk op de richting die de
Verenigde Staten zouden uit moeten in hun
buitenlands beleid. Hij waarschuwt, zoals
de titel duidelijk maakt. Maar het boek
bestaat hoofdzakelijk uit een kritische eva
luatie van de verhoudingen binnen de we
reld en van de houding van naties en lei
ders zowel als van de gewone burger. Het
is een rake zelfkritiek van het Amerikaans
gedrag. Deze kritiek, meent Fulbright, moet
meer onafhankelijke meningsvorming ver
wekken. Met name tegenover het commu

Indonesië en de generaals
Pegasus, Amsterdam, 1968, 72 pp..
De moord op zovelen na de anti-communis
tische tegencoup in Indonesië valt natuur
lijk nooit goed te praten; natuurlijk valt
het niet te ontkennen dat de economie en
voedselpositie van Indonesië nog steeds
zorgwekkend is; en terecht kan men be
zorgd zijn over een aantal aspecten van het
huidige bewind: een aantal hoge militairen
dat te luxueus leeft, de betrekkelijke mach
teloosheid van de president daartegenover,
het langer uitblijven van een terugkeer tot
wat wij dan de meest ideale vorm van de
mocratie noemen dan wenselijk geacht
wordt. Maar wanneer je leest hoe deze 'do
cumentatie' (zonder enige bronverwijzing)
samengesteld door een aantal Indonesische
journalisten (waarvan er maar één met na
me genoemd wordt) die op het moment van
de staatsgreep in het buitenland waren (sic!
en je vraagt je af welk buitenland) met de
feiten omspringen, dan zou je haast gaan
denken dat ze alleen maar zijn uitgevonden
om ter meerdere glorie van onze grote
Voorzitter en Leider Mao (fascistischer kan
het niet, maar dat mag je natuurlijk niet
zeggen) allerlei westerse imperialistische
machinaties aan te tonen. Blijkens het voor
woord van ene mevrouw A. van OmmerenAverink is natuurlijk ook Rusland niet vrij
van dit imperialisme, maar ja, dat zijn dan
ook revisionisten. (Toen de Russen Honga
rije binnenvielen waren ze dat natuurlijk
nog niet, maar toen kwamen ze dan ook
om de democratie te herstellen). En dan
maar bedenken dat het bewind van Soekarno zo democratisch was, en dat de Com
munistische Partij zo de nationale belangen
nastreefde, helemaal los van China natuur
lijk. En de plannen voor een communisti
sche staatsgreep hebben natuurlijk helemaal
niet bestaan . . . . Je vraagt je af hoe een
volwassen mens dit allemaal kan geloven.
M. Chappin
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EWG und EFTA — Entwicklung,
Aufbau und Tdtigkeit
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1968, 123
pp., DM. 10,80.
EEG en Efta zijn op het ogenblik in Europa politieke en economische realiteiten
geworden, die samen de belangrijkste landen van West-Europa omvatten. Dit is een
studie over de ontwikkeling, de opbouw en
de toestand van deze twee associaties. Het
gaat hier niet om een economische, maar
om een juridische en organisatorische studie. De inhoud kan samengevat worden in
negen punten:
Het ontstaan van de twee associaties; hun
doel; de organisatie en de opbouw; het
herstel van het vrij goederenverkeer; het
vrij verkeer van arbeiders en kapitalen; de
verkeerspolitiek; de sociale politiek; de
economische samenwerking; de betrekking
met de niet-leden. Er wordt geen afzonderlijke bibliografie gegeven, maar deze is verwerkt in de noten. Eén grote leemte: waarom werd geen korte studie gewijd aan de
Oost-Europese tegenhanger, de Comecon.
Dat zou het geheel vollediger gemaakt hebben. Zeer degelijk als naslagwerk.
A. Van Peteghem
H. Morton

Halperin

China und die Bombe
(Reine aktuelle Studiën), Wissenschaft und
Politik, Köln, 1966, 288 pp., DM. 12,50.
De belangrijke vraag die de auteur van deze
bijzonder interessante studie zich stelde, kan
als volgt omschreven worden: Welke zijn
de interne en de externe gevolgen van het
feit dat Peking een atoombom bezit? Intern: de betekenis van de atoombom als
symbool van het Chinese wetenschappelijke
kunnen en als heropleving van het Chinese
zelfvertrouwen. Extern: in welke mate
heeft het bezit van de atoombom de buitenlandse politiek van China beïnvloed? „Diese Amerikanisch-Chinesische Konfrontation
ware bei jeder starke Regierung auf dem
chinesischen Festland wahrscheinlich gewesen". Samenvattend kwam de auteur dan
ook tot volgende conclusies: 1) China zal
vooralsnog geen atoomoorlog ontketenen
om ook zeker te zijn, dat de Verenigde
Staten geen preventieve oorlog tegen het
Chinese vasteland zullen ontketenen; 2) het
bezit van een atoombom wierp gewicht in
de Chinese schaal in de neutrale landen,
het wereldcommunisme en vooral bij de
anti-Amerikaanse bevolkingsgroep in Ja-

pan; 3) voorlopig kan de Chinese atoombom nog geen radicale verandering in de
wereldpolitiek tot stand brengen.
A. Van Peteghem
Sven

Steenberg

Wlassow, Verrater oder Patriot?
Verlag Wissenschaft und Politik,
1968, 256 pp., DM. 18.

Köln,

Op 2 augustus 1946 werden negen Russische generaals ter dood gebracht door verhanging; onder hen bevond zich Wlassow.
Daarmee werd een einde gesteld aan een
zeer belangrijk hoofdstuk uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en van de
Sovjet-Unie. Miljoenen Russen hebben in
de Tweede Wereldoorlog geprobeerd eerlijk
met de Duitsers samen te werken. Waren zij
verraders? Zij werkten niet tegen hun land,
wel tegen het Stalinistische regime; of zoals een van hen, Miletij Alexandrowitsch
Sykow, het uitdrukte: „Ik ben een tegenstander van Stalin uit overtuiging en heb de
eerste mogelijkheid waargenomen om over
te lopen naar de Duitsers, om onder Duitse
leiding een plan op te stellen om het Sovjetregime ten val te brengen. Maar ik ben
een Rus en zal slechts dan met de Duitsers
samenwerken wanneer ze Rusland willen bevrijden, niet wanneer ze de Russen tot slaven willen maken. Kortom, ik zal slechts
willen samenwerken indien de Duitsers van
nut zullen zijn voor mijn vaderland". Het
geval van Wlassow, de Russische generaal
die aan het hoofd stond van een anti-Stalinistische beweging die met de Duitsers
collaboreerde, is geen uniek geval (dat blijkt
uit tal van historische onderzoekingen),
maar wel het interessantste. Om twee redenen: 1) omwille van zijn belangrijke positie
in het Sovjet-regime; 2) door het feit dat
hij in de beweging een stuwende rol vervulde. De auteur van deze studie heeft zich
niet beperkt tot de figuur van Wlassow alleen, maar analyseert de hele Russische
collaboratiebeweging én de houding van de
Duitsers ertegenover. Deze was zeer genuanceerd. Velen stonden zeer positief tegenover een Russische samenwerking, de Nationaal-Socialisten daarentegen hielden halsstarrig vast aan de opvatting van Hitier:
'verslaving van de Slaven'. Daarmee wordt
een tragedie blootgelegd: aan de ene kant
de hoop van miljoenen, dat ze zouden kunnen samenwerken met de Duitsers om zich
van Stalin te bevrijden om een echte socialistische maatschappij op te bouwen; aan
de andere kant Hitier die niet begreep dat
„Rusland niet te overwinnen was zonder
de medewerking van de Russen". Een knap
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werk van een auteur die, als tolk bij deze
Russen, de feiten zelf beleefd heeft, vele
gesprekken kon voeren met overlevenden en
een massa originele documenten ter beschikking had.
A. Van Peteghem
Ernst

Fraenkel

Deutschland und die westlichen
Demokratien
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 19683, 205
pp., DM. 9,80.
In tegenstelling tot wat de titel suggereert,
gaat het hier niet om een zoveelste studie
over de politieke problemen van Duitsland
tegenover de westelijke mogendheden.
Fraenkel, die aan de universiteit van WestBerlijn een leerstoel bekleedt van Vergelijkende Internationale Instellingen, analyseert
het Duitse parlementarisme. In een eerste
deel schetst hij een geschiedenis van het
Duitse parlementarisme en vergelijkt het
met andere westerse democratieën, vooral
de Engelse en de Amerikaanse. In een tweede deel onderzoekt hij de manier waarop
een politieke wil tot uiting komt: hoe drukt
het volk zich uit in een politieke democratie, hoe is de verhouding tussen de democratie, het parlement en de openbare mening? Alles vanuit een theoretisch standpunt, toegepast op het Duitse voorbeeld en
vergeleken met westelijke voorbeelden. Het
boek wordt aangevuld door een uitgebreide
bibliografie. Als politiek-wetenschappelijke
benadering van het probleem een zeer moeilijk, maar rijk boek.
A. Van Peteghem

LITERATUUR

Garmt

Stuiveling

Vakwerk
Twaalf studies in literatuur
Tjeenk Willink, Zwolle, 1967, 304 pp.,
ƒ 20,-.
Als nr. 20 in de 'Zwolse reeks voor de
maatschappij der Nederlandse letterkunde te
Leiden', in de redactie waarvan o.a. Prof.
Dr. G. Stuiveling wordt vermeld, verscheen
diens Vakwerk onbelast met professorale
titulatuur. Niettemin leert de verantwoording, dat de twaalf hier bijeengebrachte studies vrijwel alle dateren uit Stuivelings
hoogleraarstijd te Amsterdam en dat ze
werden gebundeld bij gelegenheid van zijn

zestigste verjaardag „op vererend verzoek
van enige vrienden en collega's" (p. 301).
Trouwens ook de titel Vakwerk wijst in al
z'n bescheidenheid niet onduidelijk op de
hooggeleerde oorsprong der twaalf verzamelde artikelen. Overtuigender echter dan
al deze mededelingen is het gehalte van
vrijwel elk der literair-historisch gerangschikte artikelen, die evenzeer van vakkennis als van werkzin getuigen. Met name
dienen genoemd de drie niet eerder gepubliceerde studies over de structuur van de
abele spelen, de drie aangaande 'voetstappen van de vaderlandse romantiek', en zeker twee van de drie betreffende Multatuli.
Wie in dit vak zijn werk vindt, zal professor Stuiveling dankbaar zijn voor deze
fraaie bundel, die in definitieve versie bijeenbrengt wat her en der was verspreid.
F. van Tartwijk
/.

Naber

Links timmeren
Van Ditmar, Amsterdam, 1967, 125 pp..
„Maar leven is linkshandig timmeren en dat
niet mogen. En daardoor wordt leven kijken, en spelen wordt ritueel". Met dit refrein, te vinden op p. 7 en p. 92 met slechts
een komma verschil, biedt Naber aan zijn
lezers niet alleen de kans om zijn merkwaardige titel te verstaan, doch tevens de
uitkomst van zijn reflecties over niet minder
dan leven en dood. Deze debutant van zeker veertig is op zoek naar het (linkshandige) kind dat hij was en daarmee naar opheffing van de gebrokenheid van zijn bestaan. De bestaansfragmenten laten zich
echter niet verbinden tot een sluitend levenspatroon. Resultaat: een mozaïekspel
zonder perspectieven, om met Nijhoff te
spreken, of op z'n Nabers: „Er gebeurt
niets. Er is nooit iets gebeurd" (p. 93). Vervreemd van zichzelf staat de volwassene
langs de lijn van zijn leven, een gelaten toeschouwer en wat hij ziet, is vooral de
dood: media vita in morte sumus.
In precieze, haast precieuze stijl noteert de
schrijver wat hem bijbleef van zijn rijke,
roomse verleden, d.i. wat hem niet bijbleef.
Wat hem overblijft, is het maken van sierlijke passen op de plaats, rituele danspassen
rondom de leegte, behaagziek uitgevoerd.
Deze herinneringen van een misdienaar worden uitgediept tot een vruchtbaar meditatieboek voor veertigers, bij voorkeur van
roomsen huize. (Hoe vruchtbaar, kan blijken uit de reflecties over Nabers reflecties
van Verhoeven en Raming in resp. Raam
40 en 45).
F. van Tartwijk
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Simone de Beauvoir

De schone schijn
De Boer, Hilversum/Antwerpen, 1967, 173
pp..
Een jonge vrouw realiseert zich, dat ze leeft
in een schijnwereld. Ze raakt niet werkelijk
betrokken bij de society-gesprekken, ze
doorziet het snobisme en ontdekt de onbe
trouwbaarheid van haar bourgeoisomgeving.
Ze adoreert haar vader, maar als ze hem
beter leert kennen, blijkt dat ook hij van
zijn leven een cultus maakt. In het be
schermde milieu, waarin ze haar dochtertje
opvoedt, dringt een ander element binnen:
het kind stelt aan de moeder de wezenlijke
vragen van het leven en redt haar daardoor
van de onwaarachtigheid. Een menselijk
boek, waarin de lezer echter maar moei
zaam de vitrage van de schone schijn kan
doorzien.
E. van Tartwijk-Smals
Hans Plomp

De

ondertrouw

(5de Meridiaan), Manteau, Brussel / Den
Haag, 1968, 141 pp., 125 Fr.
Ook Amsterdam ligt op de meridiaan van
Manteau's laatste reeks: Zuid en Noord
aan de beurt. Maar in dit sombere herenverhaal een slechte voor het Noorden. De
onrust van S. laboreert hier aan een lastig
onderwerp: de verhouding van een immo*
rele puber, Walter, tot de homofiel Gustave, levend in een cultuurpatroon vol ver
fijnde decadentie. Alleen een tot rust geko
men talent kan zich zonder risico aan zo
iets wagen. Deze roman die én klassiekpsychologisch én functioneel vernieuwend
pretendeert te zijn, kon in het beschrijven
van immoraliteit niet altijd maat houden
met de gang van het verhaal. Daarom geldt
ook voor dit boek dat 'de boosaardigheid
glimlachend de goedheid ten gronde richtte'
(p. 141).
W. Vanhemelrijck

Gezeile kroniek
Bijdragen en mededelingen van het GuidoGezellegenootschap, nr. 5, april 1968.
Guido-Gezellegenootschap, Kapellen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 160 pp.,
175 Fr.
Men kan het belang van de Gezellekroniek
moeilijk overschatten, even moeilijk als dat
van het Gezellegenootschap. Krachten van
het allereerste gehalte werken hierin samen;

de resultaten, nu reeds, zijn onverhoopt
aanzienlijk. Dit nummer snijdt Me bomensymboliek' aan (persoonlijk denken we dat
deze iets dieps blootlegt), de betrekkingen
met het tijdschrift 'Het Belfort', de opvat
tingen en het aanwenden van de taal, de
Westvlaamse anglofilie rondom de dichter.
De 'mengelmaren' zijn heel verscheiden; de
'bibliografie' wordt zorgvuldig bijgewerkt;
onder de 'boekbesprekingen' zien we de
universitaire doctoraatsthesis van J. J. M.
Westenbroek aandachtig afgewogen (R. F.
Lissens), en even aandachtig die van B. F.
van Vlierden (Gerard Knuvelder). Reeds dit
nummer op zichzelf, men ziet het, blijkt on
misbaar voor elke aandachtige Gezelle-studie. Maar de algehele Gezelle-kennis moet
nog veel veroveren.
Em. Janssen
Jean Sulivan

Als ik de Liefde niet had
H. Nelissen, Bilthoven, Patmos, Antwerpen,
1968, 184 pp.
In een originele vorm vertelt deze roman
over het leven van een priester die tussen
prostituees en souteneurs in Parijs werkt.
Het is een voorbeeld van de Nouveau Ro
man. Er is dus geen doorlopend verhaal,
maar een afwisseling van schetsen die wat
tijd en plaats betreft geen verband met
elkaar houden. De zinnen zijn kort gehou
den en doen soms zelfs denken aan kreten.
De inhoud stelt echter teleur om dat hij aan
de traditionele visie op de prostituees en
anderen vasthoudt: medelijden.
C. J. Boschheurne
Peter Meier

Die Romane Werner Bergengruens
Francke, Bern, 1967, 162 pp., S.Fr. 16,80.
S. ziet Bergengrün's (1892 -1964) romanproduktie in een aantal fasen uiteenvallen:
een moeizaam, vooral taalvirtuoos onvoldra
gen debuut, waarin alleen Herzog Karl der
Kühne (1930) voldoening geeft; dan zijn
best bekende werk, Der Grosstyran und das
Gericht (1935), waar het E. T. A. Hoffmann-epigonisme wijkt voor een symbooltopzwaar maar functioneel taalestheticisme,
gevangen in een dramatisch-novellistische
constructiebeheersing; en het, volgens S.,
best geslaagde, Am Himmel wie auf Erden
(1940), waarin groots-epische stijl werd be
reikt samen met een evenwichtige demon
stratie van de organische samenhang van
artistieke ontwikkeling en wereldbeschou-
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welijke, in casu roomskatholieke zekerheid.
Bezwaren tegen deze indeling dringen zich
langs alle kanten op. Door zijn eenzijdige
romankijk gedwongen, komt S. tot statische
periodes van schepping omdat de overtalrijke novellen niet in aanmerking worden
genomen. Bovendien omschrijft hij te gebrekkig wat hij precies als verschil tussen
het roman- en het novellegenre ziet. Tenslotte ontloopt hij al te dikwijls de wetenschappelijke objectiviteit en wordt zijn onderzoek een regelrechte laudatio, waarin hij
met een agressiviteit die uit de behoefte aan
verdediging stamt, aantrapt tegen iedere
echte of vermoede tegenstander van Bergengrün's toch intrinsiek-traditionalistische romankunst en waarin hij dan zijn held ten
allen prijze tot een gloeiend-eigentijds auteur
wil promoveren. Daar werkt S. met voorafbestaande overtuigingen en niet met uit
het onderzoek naar voren gekomen bevindingen.
C. Tindemans
Ulrich Fülleborn

Das dramatische Geschehen im Werk
Franz Grillparzers
Ein Beitrag zur Epochenbestimmung
der deutschen Dichtung im
19. Jahrhundert
Wilhelm Fink Verlag, München, 1966, 344
pp., DM. 29,50.
In een diepgaande probleemstelling uit S.
allereerst het literairwetenschappelijke ongenoegen over de (on)mogelijkheid de 'Biedermeier'-tijd intern en extern te verantwoorden en een geldig periodiseringscriterium te
ontdekken. Op deze basis, waarbij een aantal zeer persoonlijke interpretaties van
Petsen' en Imgardens dramatologische werktermen aansluiten, gaat S. Grillparzer onderzoeken op enkele gevoelige (en apert
kwetsbare) filologische kernbegrippen. Met
vaardige vakacrobatiek speurt hij naar de
ideologisch-relevante inhoud van sleutelwoorden als 'geschehen' en 'tun', resp. 'Geschehnis', 'Geschehen' en 'Tat', 'Schicksal'
en 'Geschichte'. De merkwaardige dramaturgische en geesteshistorische consequenties die hij opdringt, zijn inderdaad van
aard om Grillparzer naar het Kantiaanse,
beter anti-Hegeliaanse kamp te loodsen als
een regelrecht vertegenwoordiger van het —
in S.'s omschrijving — 'Frührealismus',
waarbij o.m. G. Büchners primauteitsrenommee in de verdrukking komt. Dit werk
is methologisch, dramatologisch en literairhistorisch inderdaad vernieuwend.
C. Tindemans

Boekbespreking
Robert Musïl

Samtliche

Erzahlungen

Rowohlt Verlag, Reinbek, 1968, 327 pp.,
DM. 10,80.
Van de grootste (wie zal het zeggen?) Duitse romanschrijver van deze eeuw (1880 1942) heeft de uitgeverij de debuutroman
Die Verwirrungen der Zöglings Törless
(1906) en een fraaie selectie van zijn vertellingen en novellen gebundeld, o.m. het
meesterlijke 'Die Amsel'. Musil hoeft niet
te worden verdedigd, misschien wel beschermd tegen het gebrek aan nuancering
en het naspreken van zijn onbetwistbare reputatie. In Törless, waarin het sadisme van
internaatsjongelui centraal staat, ontwerpt
S. voor het eerst dat chaotische beeld van
mensheid, niet in haar maatschappelijke
procesvorming maar in haar elementaire
groeiproblematiek tot zelfinzicht en beloftevolle volwassenheid, een intellectuele poging
om die psychologische probleemvragen in
een literaire vorm te stellen waaraan elke
generatie haar eigen inbreng in het gesprek
der eeuwen weet te meten. De aard van de
mens als een onafwendbaar-eenzame in de
verwarde veelheid van milieu en tijd is S.'s
enige maar onherkenbaar-gevarieerde thema
gebleven, voor mij het zuiverst, tevens het
meest hopeloos en in de wat starre helderheid van een syntactisch-hautain proza het
stilistisch meest imponerend in 'Die Vollendung der Liebe'. Voor mensen met tijd en
geduld aanbevolen.
C. Tindemans

Arm Radcliffe

The Italian
Introduction by Frederick Garber. Oxford
University Press, London, 1968, XXII en
420 pp., 35/-.
Men zou dit boek een van de oerdraken
kunnen noemen. Alles is aanwezig. De verliefde markies, het onschuldige meisje, de
ontvoeringen en de moorden, de kelders
van de inquisitie, de martelingen, de geheime deuren, de vergiftigde dolken, de gemaskerde mannen, de herontdekte moeder, de
man die zich ten onrechte voor de vader
uitgeeft. The Italian is een van de voornaamste werken uit wat men in Engeland
de Gothic romance noemt. Toch vertoont
deze oerdraak bij nader toezien wat merkwaardige trekjes, die te meer opvallen doordat bij het verschijnen in 1794 in Engeland
als sinds vijftien jaar een vertaling van de
Werther, van onbekende hand, in omloop
was en een Wertherrage had verwekt. Hier
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zien wij eigenlijk geen enkele karakteropbouw. Alle figuren zijn zonder meer zwart
of wit voor zover zij een belangrijke rol
spelen. Maar deze figuren zijn dan ook allemaal van adel. Ook het onschuldige meisje blijkt uiteindelijk van een hoge adellijke
familie te stammen, zodat iedereen, ook de
lezer, verzoend kan zijn met haar huwelijk
met de zoon van de markies. De schurk,
een dominicanermonnik, is ook al van
adel; gewone mensen die in de roman
voorkomen, ook de trouwe bediende, zijn of
van een ontstellende ruwheid of van een
even grote stupiditeit. Opvallend is verder
dat, ondanks alle verschrikkingen die aan
de inquisitie worden toegeschreven, we verbaasd staan, met de jonge held, over de
grote rechtvaardigheid van de opperinquisiteur. Feitelijk is dit werk een verheerlijking van feodale verhoudingen.
Het is juist dat het heruitgegeven is, omdat dit soort boeken niet enkel op wat men
doorgaans lectuur noemt een grote invloed
uitoefende, maar omdat ook het ten onrechte zo vaak verguisde genre van de detective-roman niet had kunnen ontstaan
zonder dit soort voorlopers.
C. J. Boschheurne

TONEEL

Shakespeare
Heideland, Hasselt, 1967, 287 pp., 375 Fr.
In deze licentie-uitgave wordt het Shakespeare-beeld afgeleverd door een aantal
Franse publicisten en literatoren (M. Pagnol, J. Chastenet, J.-L. Curtis, H. Fluchère,
G. Marcel, J. Paris, P.-A. Touchard) en
mensen uit het theater (J.-L. Barrault, P.
Brook, J. Gielgud, H. Trevor-Roper). Er
bestaat geen twijfel over dat een aantal onder hen met gezag en persoonlijkheid schrijven, maar daar houdt dan ook voor mij de
pret op. Ik dacht het van deze uitgeverij
een plicht te zijn, bij deze toch luxueus opgezette reeks, het Nederlands talent terzake
een kans te gunnen. Waar de Shakespearekennis in de Nederlanden met namen als A.
G. H. Bachrach, J. Swart, F. van Thienen,
W. H. Toppen, W. van Maanen in goede
handen is, konden ook uit de levende regisseurs of acteurs belangwekkende stellingen
en standpunten worden gerecruteerd.
C. Tindemans

Boekbespreking
Jakob Michael Reinhold Lenz
Gesammelte
Werke in vier Banden
Band 1
Wilhelm Fink Verlag, München, 1967, 433
pp., DM. 36.
Geroemd door de literatuurgeschiedenis, zij
het toch als outsider opzijgeschoven, geregeld door de avantgarde van elke generatie,
ook door de theaterwetenschap opgeroepen
als pionier en model, door het routinetheater niettemin genegeerd, blijft J. M. R. Lenz
(1751 - 92) in Goethes schaduw hangen. Ondernemende critici (b.v. H. Mayer) trachten
hem thans als de kern van de tweede fase
van de Aufklarung te doen gelden, waardoor de behoefte aan het Sturm-und-Drangbegrip verdwijnt; de wetenschap schuift
hem in ieder geval naar voren als een potentieel alternatief voor het Weimarer classicisme. R. Dauhnicht, die in 1940 nog de
Lenziana-verzameling in de Berliner Staatsbibliothek kon raadplegen vóór de vernieling in de oorlog, bezorgt hem nu het apparaat van waaruit een filologische confrontatie, een geïnteresseerde kennismaking door
het brede publiek en een kritische verdediging door het theater kan starten. De op 4
voorziene delen (1 en 2 drama's, 3 poëzie,
vertaling en lyrisch proza, 4 theoretisch proza) bevatten de originele teksten, geannoteerd door de uitgever. Deel 1 bevat: Der
verwundete Brautigam (1766), Der Haf meister oder Vortheile der Privaterziehung
(1774), 5 Plautus-adaptaties (1774) en Der
neue Menoza oder Geschichte des cumbanischen Prinzen Tandi (1774).
C. Tindemans
André Muller
Der Regisseur Benno Besson
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1967, 115 pp.,
MDN. 14.
Om diepte en breedte van een evolutie als
regisseur te bewijzen, zouden de 46 werken opvoeringsfoto's kunnen volstaan; door
hun statisch en illustratorisch gehalte tonen
ze echter te weinig van de innerlijke dynamiek van deze geboren Zwitser (1922), die
in de DDR aanvankelijk via Brecht en diens
Berliner Ensemble, thans zelfstandig in het
Deutsches Theater één der weinige richtinggevende regisseurs voor het internationale
theater is geworden. Daarom zijn de gesprekjes van de rooddoctrinaire journalist
Muller terecht de verantwoording van deze
introductie; zij handelen over Bessons ervaringen met Brecht, over zijn ensceneringen
en over het werk met de acteurs. Met be-
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wonderenswaardige listigheid glijdt Besson
langs de gevaarlijke standpunten maar
maakt er geen geheim van dat zijn opvatting, uitgaande van een marxistische fundering, de Brecht-era artistiek verderdenkt en
autonome vorm schenkt. De spanning tussen regiem en persoonlijke stijl is in tussenzinnen opgevangen zodat het geheel boeiende lectuur wordt die enige bekendheidvooraf vraagt met de officiële slogans.
C. Tindemans
Helmut Prang

Geschichte des Lustspiels
Von der Antike bis zur Gegenwart
Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1968, 390
pp., DM, 15.
Deze snelle rit door de geschiedenis van het
Westerse blijspel, met een al te grote nadruk
op het Duitse, ontmaakt zich vlug van mogelijke wetenschappelijke bezwaren. S. blijft
vaag en onpersoonlijk als hij, bij wijze van
inleiding, tracht uit te leggen wat 'Lustspiel'
en 'Komedie' van elkaar doet verschillen,
wat 'komisch' historisch en wezenlijk te betekenen heeft en welke uiteenlopende tradities onder dit éne hoedje allemaal te vangen vallen. De 20 overige hoofdstukken
zijn vogelvluchten met meer nadruk op de
thematische gronden van de meest bekende
auteurs dan op enige intern-fundamentele
evolutie van opvattingen over het kosmische
of de uitbeeldingsconventie. In deze pêlemêle van Aristophanes tot Dürrenmatt komt
de theaterkundige onvoldoende aan zijn
trekken (daarvoor zijn de karakteriseringen
te algemeen) terwijl ik anderzijds vrees dat
de nog-niet-vertrouwde herhaaldelijk op zijn
honger blijft.
C. Tindemans
Anne Dedio

Das dramatische Werk von Lady
Gregory
Francke Verlag, Bern, 1967, 135 pp., Zw.
Fr. 16,80.
Lady Gregory, gunstiger bekend om haar
stimuleerwerk en leiding van het Ierse Abbey Théatre (einde 19e, begin 20e eeuw)
heeft in het Ierse dramatische revival ook
een zelfstandige rol gespeeld en S. heeft er
zich aan gezet de eigen vinding, de gerichte
functie en de (eventueel) blijvende inhoud
van die produkten uit te tekenen. Jammer
is dan wel dat de gevolgde methode tot niet
veel substantiële conclusies weet te leiden.
Zij beperkt zich hoofdzakelijk tot het navertellen van de fabel en het excerperen

van de terugkerende motieven, met hier en
daar de kans om enige positieve evolutie
op te tekenen. S. poogt wel hardnekkig om
deze inspirerende dame te redden voor de
eeuwigheid, maar het batige saldo is aan
het slot toch maar pover: gelegenheidswerk
kon niet gepromoveerd worden tot een blijvend belang.
C. Tindemans
Fritz Hochwalder

Dromen
Langen-Müller, München, 1968, 349 pp.,
DM. 18,80.
Als producent van knappe en spannende
dramatiek, met meer accent op de thematische en literaire meeslependheid dan op de
wel eens amechtige salondialogeringskunst,
met dan toch ook weer zin voor schokmomenten en abrupte tempowisseling, is F.
Hochwalder een geregeld gespeeld auteur
van de stadsschouwburgen. Dat zijn theatrale vermogen door deze iets te thrillerachtige vaardigheid sterk verdrukt wordt, is
blijkbaar geen bezwaar en dus beklemtoont
de uitgeverij graag deze populariteit. Deze
verzamelbundel bevat de drukst gevraagde
van zijn spelen: Das heilige Experiment
(1941 - 42), Der öffentliche Anklager (194748), Donadieu (1953), Die Herberge (195455) en Der Himbeerpflücker (1964). Vooral
het laatste stuk, een 'Komödie', in casu een
mengsel van affectieve wereldproblematiek
versneden op allerlokaalst niveau, bewijst
dat deze auteur zijn geroemde flair voor de
pièce bien faite-versie van deze eeuw, is
kwijt geraakt en zelfs niet meer tot de colportage toekomt, zo banaal, zo flets, zo
ontgoochelend en zo bloedloos geschreven
is dit stuk.
C. Tindemans

Max Reinhardt. Sein Theater in
Bildern
Herausgegeben von der
Forschungsstatte Salzburg.
lag, Velber bei Hannover
scher Bundesverlag, Wien,
220 ill., DM. 28.

Max-ReinhardtFriedrich Ver/ Oesterreichi1968, 162 pp.,

Niet alleen in de Duitse maar in de internationale theatergeschiedenis is de naam
Max Reinhardt een vast waardenbegrip.
Hoe levend en hoe vast, hoe nabij ook nog,
leert dit overrijke documentenboek, dat album, mausoleum, tentoonstelling en model
tegelijk is. S. Melchinger leidt de omstandige reeks foto's van opvoeringen, sceneontwerpen, figurinen en karikaturen in met
een poging tot vluchtige karakterisering van
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Reinhardts werk naar diens eigen ontwikkelingsdynamiek en betekenis voor hem opvolgende tendensen. Heel zijn activiteit wordt
belicht: acteursprestaties, directie aan Kleines Theater en Neues Theater te Berlijn,
directie en regie bij het Deutsches Theater
te Berlijn, de Kammerspielensceneringen te
Berlijn en te Wenen, de opvoeringen in de
grote ruimten van circus en Festhalle, de
Festspiele te Salzburg op Domplatz en in
de Felsenreitschule, de gastvoorstellingen
overal ter wereld, zijn films. De documenten zijn bovendien stilistisch en esthetisch
belangrijk, omdat de tenoren van de toen
zo belangrijke Duitse toneelspeelkunst (de
Thimigs, Moissi, Höflich, Körtner en noem
maar op) in de meeste van zijn opdrachten
optraden. De foto's worden begeleid door
excerpten uit kritieken en brieven en memoires van zijn medewerkers. Een lijst van
zijn 40-jarige bedrijvigheid sluit het overzicht af. Een boek om te bekijken evenzeer
als om te bestuderen.
C. Tindemans

Boekbespreking
Jaroslav Pokorny

Goldoni und das venezianische
Theater
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1968, 149 pp.,
MDN. 14.

Werner Eggers

In 5 hoofdstukken en 30 historische prentdocumenten levert de Tsjechische auteur een
synthese af van het leven, het werk en de
(blijvende) betekenis van de Italiaanse toneelschrijver C. Goldoni (1707-93). Hoe
zag Venetië er uit tijdens de 18e eeuw, wat
waren de traditie en actualiteit van het
plaatselijk theater, wie was Goldoni en hoe
kwam hij door de tijden, wie waren zijn
rivalen en wie zijn medestanders, en hoe is
hij in de theaterwereld onthaald, tot G.
Strehler toe. S. doet dat fris-zakelijk, zonder verrassingen, met vele combattieve verwijzingen naar tijd en maatschappij. Zodat
niemand er nog echt van opkijkt, als Goldoni's genialiteit eruit blijkt te bestaan, een
intuïtief voorloper van marxistische kijk op
mens en dingen te zijn geweest. Dat weten
we dan alweer.
C. Tindemans

Wirkiichkeit und Wahrheit im
Trauerspiel von Andreas Gryphius

Petr M. Bicilli

Carl Winter Universitatsverlag, Heidelberg,
1967, 167 pp., DM. 19,80.

Anton P. Cechov. Das Werk und sein
Stil

Uit een perfect samengaan van theaterwetenschappelijk bewustzijn (opvoeringsperspectieven van de 'Verwandlungsbühne' in
haar onderdelen van 'Schauplatz', 'Vorderbühne' en 'Hinterbühne') en subtiele cultuur- en geesteshistorische interpretatie,
komt S. tot conclusies die met de fundamentele begripstheorie van de klassicistische
tragedie in Duitse toepassing verband houden. S.'s werkhypothese, in de titel nog
enigmatisch aangeduid, komt neer op een
kruisverhoor van het dramatische t.o.v. het
theatrale gehalte in Gryphius' oeuvre: een
reëel wereld- en waardenbeeld wordt in een
illusoir-fictieve spel-ruimte onderzocht en
de dialectiek tussen de inhoudsfictie, die
preoccupaties van de levende mens vertegenwoordigt, en de uitbeeldingsrealiteit, die
ook zonder allegorische versimpeling de
ont-goocheling van het magische medium
mogelijk maakt, ziet hij als grondslag van
het (didactische) effect. Conclusie: in haar
resultaat is de Gryphiustragedie een secularisatieprodukt, niet in haar intentie die een
spiritualistische leer ter beschikking stelt
met figurale principes. Dit dubbele gelaat
van de klassicistische tragedie wordt langs
een totnogtoe ongewone weg welsprekend
en overtuigend geargumenteerd.
C. Tindemans

Wilhelm Fink Verlag, München, 1966, 252
pp., DM. 36.
S. (1879- 1953), die herhaaldelijk over A.
Tsjechow heeft geschreven in tijdschriften
en wiens persoonlijke interpretatie vrij
sterk afwijkt van de geldende, wordt hier
voor het eerst beschikbaar gebracht voor de
niet-Slavisten. Zijn basisstelling is dat Tsjechow, veeleer dan een voorloper te zijn van
20e-eeuwse literaire tendensen, een overgangsfiguur tussen het Russische realisme
en het 'decadente' symbolisme is, een tussenstelling waaraan hij wel zijn eigenwaarde
dankt maar die hem ondertussen niet boven
zijn voorbeelden uit heeft laten groeien. S.
erkent bij Tsjechow de individualiteit die hij
analyseert in vergelijking met de voorgangers; hij lokaliseert hem, bekijkt hem in
een historische context; de invloed van
Tolstoj wordt dan evident, maar enkel als
materiaal, Dostojevskij blijkt volkomen afwezig. De reële invloed, speurbaar in stijl,
toon en levensvisie, situeert S. bij Gogolj
en Lermontow, maar overvloedig vooral bij
Toergenjew. Dat demonstreert S. aan een
minutieus formalistisch proces: beeldherhaling, ritmische en lexicale overeenkomsten
en enkele grote stilistische constanten: laconisme (reduktie in woordgebruik, symboliek
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en compositieplan), impressionisme (details
in eenheidssysteem, analytische i.p.v. synthetische stijl, intuïtieve waarneming), musicaliteit (prozaritmiek in taalbeweging en
symboliek), constructieprocédé via de anecdote. Als S. dan uiteindelijk bij Tsjechow
als toneelauteur terechtkomt, blijft niet veel
goodwill over om hiervan de persoonlijke
allures te waarderen; zijn grondverwijt is
dat Tsjechow zijn novellen techniek (hogelijk gewaardeerd) zonder meer heeft overgedragen op zijn dramatiek, zodat statica,
gedistantieerde observatie- en beschrijvingstechniek in de plaats staat van dynamica
en directheid. Het als pioniershouding gewaardeerde mensbeeld van Tsjechow wordt
hier bijgevolg als een inadequate kundigheid beoordeeld. In deze volgens de methodes van het Russische formalisme opgestelde interpretatie zit natuurlijk ook een denkmechanisme; S. bekijkt de vormelijkheid
van Tsjechow op alleen-maar-objectieve
wijze, de functionaliteit van Tsjechows methode wordt niet afgetast naar de finaliteit,
het levensgevoel, een wereldbeschouwing.
Dat blijft een merkwaardig tekort, maar het
verhindert niet dat ook dit soort van kritische doorlichting noodzakelijk is om de
vaak mateloze overschatting van Tsjechow
tot een meer nuchtere dimensie te herleiden.
C. Tindemans
Frangoise Derré

UOeuvre d'Arthur Schnitzler
Imagerie viennoise et problèmes
humains
Didier, Paris, 1966, 520 pp., FF. 50.
In een prachtig drieluik van tijdsomstandigheden, persoonlijke ervaring en thematische
herhaling slaagt S. met deze dissertatie in
haar opzet: een herwaardering van de Oostenrijkse arts-schrijver, novellist-toneelschrijver A. Schnitzler (1862- 1931). S. rekent af
met het boze sprookje van het onbezorgde
Wenen in een zalige monarchie omstreeks
1900; politiek-sociaal ontwerpt zij een portret waarin precies die spanningen bewezen
worden die bij Schnitzler als voor- en achtergrond zullen voorkomen waarop zich
dan het individuele leven van zijn figuren
zal afspelen. Dat zijn niet, tegen de hardnekkige overlevering in, uitsluitend 'das
süsse Madel' en 'der Lebemann'; dat zijn
veelmeer de aristocratie (een leegbloedende
adel) en bureaucratie (de vele 'Rat'-schakeringen, treffend ook het antisemitisme),
maar nooit abstract, altijd in volbloedige
wezens opgevangen. Dat betekent nog niet
dat Schnitzler een klassebewust auteur is;

enerzijds demonstreert S. dat zijn wetenschappelijke opleiding en behoefte (bv.
Freud-vriend, interesse voor hypnose, medicus als tijdelijk beroep) een fundament
van zijn psychologische vernieuwing van de
literatuur uitmaakt, anderzijds weet S. hem
van naturalistische tendensen af te leiden
naar een zeer persoonlijk impressionisme,
waarbij vergelijkingen met Maupassant
(meer min dan meer) en Tsjechow (erg toepasselijk en overeenstemmend) deugdelijke
bewijskracht bezitten. Volgens de beproefde
thematologische analyse dringt S. tenslotte
door tot zijn drie grote bronnen: liefde,
dood en spel, waarbij elk van deze op het
eerste gezicht te vaag-algemene termen een
hoogst ingewikkelde apparatuur van mensheidsbeleving, ideologie en wijsheid blijkt te
bezitten die, met het adequaat aanwijzen
van de esthetische correspondentie, Schnitzler inderdaad als een ten onrechte in de
vergetelheid geraakt auteur herontdekken.
Verwondering wekt alleen dat S. in haar
hoofdtekst nagenoeg nooit rechtstreeksDuitse citaten gebruikt.
C. Tindemans
Alvin B. Kernan, ed.

The Modern American

Theater

Prentice-Hall International, London, 1967,
183 pp., 18/6.
„This volume", zegt A. B. Kernan in zijn
intelligente inleiding, „examines not a success but a near-failure" (p. 10), maar deze
zin slaat in elk geval niet op de doorlopend
briljante commentaar die aan het verschijnsel van het dubieuze beroepstheater in de
VSA besteed wordt. Getrouw aan de norm
van deze reeks, zijn hier een aantal bestaande publikaties zinvol geordend en het is
deze selectie, met interne tegenspraak maar
altijd op hoog niveau, die de lectuur adembenemend maakt. De knapste bijdrage is
die van A. B. Kernan zelf die in 'The Attempted Dance' een discussie van het hele
fenomeen van modern theater brengt in
voorbeeldige systematiek en tegen zijn aankondiging in een afrondend optimisme, zij
het enigszins abstract. De bestudeerde auteurs zijn A. Miller (K. Tynan), Th. Wilder
(T. Guthrie, T. Bogard), W. Inge (R. Brustein) en E. Albee (L. Baxandall, T. Driver). Ook het theaterwezen (gezelschap en
schouwburg) wordt bekeken: Broadway
(F. Fergusson), Off-Broadway (E. Lester),
happening (A. Kaprow), algemene toestand
(G. Rogoff, R. Gilman, E. Albee). Een der
gaafste deeltjes in een niet altijd even soliede serie.
C. Tindemans
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Allardyce Nicoll

English Drama.
A Modern Viewpoint
Harrap, London, 1968, 184 pp., 21/-.
Over de opzet van deze vogelvlucht over
meer dan 9 eeuwen Brits drama kan alleen
met lof worden gesproken. S. heeft zijn omvangrijke kennis getoetst aan een nutsbehoefte: wat is uit deze vele duizenden stukken inderdaad nog van die aard dat het de
mens-van-nu iets te zeggen heeft, en waarom dan. Dat levert een aardig aantal parallellen met hedendaagse ontwikkelingstendensen op. Maar de historicus die in zijn
wetenschap is vergrijsd, steekt er herhaaldelijk ergerend uit. Zonder doctrinaire nadruk
stelt hij dat de originele lading van een drama gerespecteerd moet blijven, waardoor
hij toch de creatieve confrontatie met een
motief door regisseur en publiek afkeurt.
Zijn waardering voor Shakespeare is erg
bevreemdend; tenslotte zou deze zo geniaal
zijn geweest en dus geldig gebleven omdat
hij zoiets als een middle-of-the-road-vent
was. S. doet me vaak denken aan de ingezonden brieven aan de kranten waarin aan
het vele goede van de mens wordt herinnerd waarvan bij de artiesten zo weinig zou
worden opgemerkt. Dat het theater ooit
voeling heeft gehad met politiek-maatschappelijke tijdsbewegingen is voor S. een moeilijk te verteren inzicht, zodat hij onmogelijk
iets zinnigs weet te vertellen over de esthetica en de thematiek van b.v. het burgerlijke
drama. Zijn relativering van het actuele
drama in Groot-Brittannië is gezond, al
steunt het op behoudsgezinde overwegingen; maar als hij tegenover Osborne, Pinter
of de huidige sexbent b.v. Priestley en N.
Coward verdedigt, dan voel je te duidelijk
dat hier een generatiestem aan het woord
is waarvan de criteria nauwelijks nog discussie of meningsverschil-op-niveau toelaten. Wat S. dan voorstaat is zijn eigen
jeugdige smaak, een element dat niet wetenschappelijk en zelfs niet historisch uitvalt.
C. Tindemans
John Russell, ed.

Modern British Dramatists
Prentice-Hall International, London, 1968,
176 pp., 18/6.
Dit iets te euforische deel doet nogal driftig
over de ontstaansoorzaak en de ontwikkeling van het Britse drama sedert 1956, maar
met te weinig nuancering tussen bedoeling
en resultaat. Met vrij minutieuze analyses
van J. Osborne, H. Pinter, A. Wesker en

J. Arden zitten de diverse auteurs wel aan
de veilige kant, maar waar nu eventueel het
intrinsieke kwaliteits- of perspectiefverschil
tussen deze toneelschrijvers onderling zou
liggen, komt er niet uit. Onder de erg uiteenlopende medewerkers springt de Amerikaanse bezoeker-te-Londen R. Brustein uit
in een ongemeen scherp én scherpzinnig
proces over de Encore-groep en de eikaarophemelende schare auteurs, plus een evaluatie van wat er momenteel op de Londense scène te beleven valt. Dat artikel treft
de toon waardoor een gelegenheidsbijdrage
zich verheft tot een klimaatspeiling die de
actualiteit bevriest tot een objectief document.
C. Tindemans
Harold Fromm

Bernard Show and the Theater in the
Nineties
A Study of Shaw's Dramatic
Criticism
The University of Kansas, Lawrence, 1967,
234 pp., $ 5 / 47/6 sh.
Onsystematisch en ondiep-analyserend is
deze studie van GBS' rol en opvatting van
het theaterkritische handwerk. Toch weet S.
wel Shaws pioniersfunctie duidelijk aan te
tonen. Het gewicht valt daarbij terecht op
de uiteenzetting over 'Ethics, Esthetics, and
Metaphysics', waarin Shaw zijn 'Theory of
Life Force' omstandig telkens en telkens
heeft uitgeschreven, maar precies daarom
schiet S. tekort, als hij dit vitale punt bij
een (onderhoudend) navertellen houdt en
niet overgaat tot een meer fundamentele
dissectie. De andere belangstellingspunten
(19e-eeuwse drama, Shakespeare en het Elizabethaanse drama, Ibsen, censuur, theaterstijl en acteurs, het theater als vigerende instelling) krijgen niet meer dan losse reconstructies uit tekstfragmenten, commentaren
en briefpassages. Niets is oninteressant,
maar de vitale levenslijnen in deze toch opvallend in tijd en milieu alleenstaande opvattingen (althans in Groot-Brittannië), worden niet nagegaan naar herkomst, reden,
perspectief, interne consistentie en uiteindelijk lot.
C. Tindemans
Arieh Sachs, ed.

Studies in the Drama
Scripta Hierosolymitana. Vol. XIX. The
Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem, 1967, 324 pp., 28 ill., 82/-.
De staf van de Faculty of Humanities bij
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de Universiteit van Jeruzalem toont in deze
uitgebreide bundel opstellen een opmerkelijk-intense belangstelling voor de literairwetenschappelijke exegese van het drama.
In 3 secties (Hebreeuws en Jiddish, algemeen en Shakespeare) staan erg uiteenlopende visies. Vooral de algemene sectie is
voor ieder dramatisch vakman boeiend; in
een boog die spant van een poging tot nadere definitie van de tragedie (Minda Rae
Amiran), renaissancemaskers (M. Barasch),
Th. de Bèze (A. Lorain), de Holkham en
Towneley Noah-teksten (A. Sachs), Webster
(A. Scolnicov) en Adam de la Halle (A.
Serper), tot de Restoration Comedy (J. Miller), Tsjechov (L. Goldberg) en S. Beckett
t.o.v. de tragedie (Ephrat ben Menachem),
getuigen alle bijdragenden van materiebeheersing, persoonlijke horizon en vernuftige
stellingen. De Shakespeare-afdeling (tragiek
en

heroïsme in

Anthony

and

Cleopatra,

#am/ef-commentaar) is vooral belangrijk
om een principiële discussie over de thematische spanningen in Hamiets 'to be or not
to be'-monoloog op basis van de verhouding tussen christendom en stoïcisme (A.
Sachs). De bundel bewijst in elk geval dat
deze faculteit zich niet opsluit in typischeigen problematiek en in de wereldomspannende problemen met persoonlijke ideeën
en commentaar voor de dag kan komen.
C. Tindemans
Herbert

Blau

The Impossible Theater. A Manifesto
Collier, New York, Collier - Macmillan,
London, 1965, 309 pp., $ 1,95, 13/6.
S., toneelauteur en theatercriticus, maar
vooral stichter en directeur van het hooggeprezen Actor's Workshop te San Francisco, tijdelijk ook mede-directeur van het
Repertory Theater of Lincoln Center te
New York, d.w.z. één der meest actieve
Amerikanen die tot kwaliteitstheater willen
komen weg uit de Broadwayschaduw, spuit
hier, zij het veel te uitvoerig, zijn gal leeg.
Zijn kijk op het Amerikaanse theater is ongemeen pessimistisch wat de kansen en toekomst betreft, en tegelijk uitzinnig-geestdriftig als hij het heeft over de bezielende
overmoed die hij bij zijn eigen Workshopacteurs heeft aangetroffen. Protesterend tegen de onmenselijke commercialiteit, schrijft
hij nochtans geen recepten of precepten
voor om eraan te ontkomen. Alleen herhaalt hij telkens weer de fundamentele leitmotieven van zijn eigen activiteit: leren bij
Europa (al zweert hij niet bij een bepaald
centrum of voorbeeld), studeren over dramatische kern en theatrale beginselen, ontwikkelen van stijl door eenzijdig instrumen-

taliseren van de acteur als centrum van een
intelligente scenische beweging. Op die manier doet hij een gepassioneerd beroep op
het betere Amerika, een bevinding die ook
aan de beterwetende Europeanen nog het
een en ander heeft te bieden.
C. Tindemans

VARIA

Drs. J. C. de

Moor

Op weg met de wetenschap.
Over methode en techniek van studie
en wetenschapsbeoefening
Kok, Kampen, 1968, 179 pp., ƒ 9,95.
Schrijver blijkt de problematiek van studeren en publiceren zo goed te overzien dat
hij er ongetwijfeld in zal slagen zijn titel
eerlang van de 's' te ontdoen. Men kan hem
dankbaar zijn voor dit voortreffelijke boekje. Opvolgen van zijn aanbevelingen kan
menige carrière redden. De Moor geeft nuttige adviezen inzake het verwerven van kennis. Daarbij wordt grote aandacht gegeven
aan klimatologische aspecten als de beschikbare administratieve en technische apparatuur.
Graag zou men meer weten van de kosten
verbonden aan de gegeven alternatieven.
Kennelijk heeft de schrijver alle risico in
commercieel vaarwater verzeild te raken
willen voorkomen. Om die reden zal dan
ook wel detaillering zijn vermeden. Jammer, maar begrijpelijk en aanvaardbaar.
Zeer belangrijk zijn De Moor's opmerkingen over het meer rechtstreeks voorbereiden
van publikaties. Er is een uitgebreide literatuurlijst voor verdere informatie. Men leest
het boek zelf in een ruk uit.
J. J. Meltzer
Peter

Watkins

Het

Eindspel

Uitgeverij In den Toren, Baarn, 1967, geïll.,
ƒ4,90.
Een van de vele inconsequenties die eigen
schijnen te zijn aan het medium is dat één
van de beste televisieuitzendingen van de
jongste jaren nooit op het kleine scherm is
kunnen en mogen vertoond worden. The
War Game van Peter Watkins werd indertijd door de BBC voor iedere uitzending,
ook door buitenlandse stations, verboden
omdat deze 'documentaire-fiction' blijkbaar
te goed aan zijn opdracht en doel beant-
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woordde: de toeschouwers informeren over
de modaliteiten en gevaren van een atoomoorlog. Dat dit niet zonder enige angstaanjagende gevolgtrekkingen kon gaan, leek
nogal vanzelfsprekend. De cineast P. Watkins had aan zijn informatie-opdracht een
originele en tevens ingrijpende vorm gegeven: het fictief vertrekpunt — 'stel dat er
eens een a-bom op Groot-Brittannië valt?'
— kreeg een streng documentair karakter.
Zoals Méliès 'des actualités reconstituées'
maakte (werkelijke gebeurtenissen uit de
actualiteit die in zijn studio geënsceneerd
werden), zo maakte Watkins van een denkbeeldige (?) gebeurtenis een reportage die
heet van de naald leek te komen. Het was
dit mengen van puur fantaseren met naakte
feitelijkheden die het document zo (té?)
angstaanjagend maakte voor de tv. De verspreiding van The War Game in normale
bioscoopzalen — zoals dat ondertussen ook
bij ons is gebeurd — kon slechts een gebrekkige reflectie oproepen van de 'impact'
die het werk op het kleine scherm, in de
huiskring, niet als 'spektakel' maar als
'reportage', had kunnen hebben. Het boekje dat gebaseerd is op deze documentaire
kan vanzelfsprekend slechts via woord en
beeld het basisgegeven oproepen. Zoals in
de bioscoop-exploitatievorm werkt ook in
de gedrukte vorm de fictieve opzet erg storend: juist dat wat als tv-uitzending het
sterkst had moeten werken. Althans, zo
kan men het veronderstellen.
E. De Kuyper

Photo-Amateur
Verlag C. J. Buchner, Luzern, 1967, 146
pp., geb. Sfr. 32.
Photo-Amateur is de nieuwe titel van het
voormalige Fiap-jaafboek. De nieuwe titel
wijst op een verandering in de samenstelling der foto's. Deze zijn niet meer geografisch gegroepeerd, maar associatief, volgens
de thema's. Veel verschil maakt dit in feite
niet uit. De meeste foto's zijn ook nu afkomstig van de Fiap-biënnale. Daarnaast
zijn slechts enkele amateurs van astrographie aan de beurt, werd er een kleine keuze
gemaakt van amateurfoto's die in Camera
zijn verschenen, worden enkele 'schone
naakten' gepresenteerd en een bloemlezing
van fotografen, opgeleid door de Famous
Photographers School. Zoals in de vorige
uitgaven zijn de foto's druktechnisch bijzonder verzorgd weergegeven. De nieuwe
koers die het jaarboek vaart, is echter, blijkens de eerste Photo-Amateur, nog geen
waarborg voor kwaliteit van de beeldvisie.
S. Heester
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Bauwelt

Fundamente

Band 17
Günter Günschel

Grosse

Konstrukteure

278 pp., 172 ill., DM. 15,80.

Band 19
Anna Teut

Architektur
1945

im Dritten Reich 1933 -

390 pp., 56 ill., DM. 17,80.

Band 20
Erich Schild

Zwischen Glaspalast und Palais des
Illusions
224 pp., 157 ill., DM. 14,80.
Deel 17 van de Ullstein Bauwelt Fundamente, een serie belangrijke publikaties over
architectuur van vandaag, is gewijd aan vier
grote constructeurs, de internationaal bekende Freyssinet en Maillart en de minder
bekende Dischinger en Finsterwalder. Het
boek is informatief opgevat. Na een voorwoord van Fritz Leonhard, waarin de vier
figuren worden gesitueerd en hun betekenis
belicht, beperkt de auteur G. Günschel zich
tot het maken van een keuze uit werk en
geschriften van de vier genoemden en tot
het opstellen van korte bindteksten die deze
keuze verduidelijkt. Het werk besluit met
een chronologie van de ontwikkeling van
de betontechniek. Ook deel 19, over de architectuur van het Derde Rijk, is volgens
eenzelfde informatief principe opgebouwd:
het wil de documenten voor zichzelf laten
spreken en een kwarteeuw na de feiten het
materiaal leveren voor een objectief oordeel.
De documenten laten zien hoe de Duitse
architect (en zijn collega's uit andere Europese landen) rijp was voor de Blut-undBoden-architectuur, zoals die door de leiders van het Derde Rijk werd geprogrammeerd. Anna Teut heeft de documentatie in
verschillende hoofdstukken verdeeld en telkens van een korte inleiding voorzien. Zo
heeft ze het ondermeer over de voorgeschiedenis, over de partij- en rijksgebouwen, de
sociale woning, kunst en architectuur, de
rijksautowegen. Haar laatste hoofdstuk heet
'post festum' en bevat aan de ene kant een
rechtvaardiging van architecten zoals A.
Speer en van de andere kant een oproep
van de architecten uit het verzet. In deel 20
schetst Erich Schild onder de sprekende
titel Zwischen Glaspalast und Palais des
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Illusions de ontwikkeling van vormen en
constructie in de tweede helft van de negentiende eeuw. In de evolutie van het 'crystal
palace' van Paxton (1850), een voorbeeld
van de nieuwe architectuuropvatting waarin de constructie tot de vorm aanleiding is,
tot het 'palais des illusions' van de Parijse
wereldtentoonstelling (1900), een voorbeeld
van een gebouw waarin de willekeurige
vorm heel de constructie overwoekert,
wordt het dilemma geïllustreerd waarvoor
de architecten in de twintigste eeuw gesteld
zijn en dat niet wordt opgelost door het
in-voeren van een derde factor, het begrip
van de functie. Door het stellen van het
probleem en het grondig onderzoek van het
werk van pioniers als Paxton, Labrouste,
Eiffel, Dutert, Horta, brengt Schild ook
helderheid in de actuele problematiek van
de architectuur.
G. Bekaert
Blake Ehrlich

London on the Thames
Cassell, London, 1968, 435 pp., 50/—
Na een boek over Parijs en een studie over
de Franse verzetsbeweging 1940-1945 te hebben gepubliceerd, heeft de Engelsman Blake
Ehrlich zijn eigen metropool als onderwerp
voor een uitvoerige beschouwing gekozen.
Londen biedt een onuitputtelijke schat aan
wetenswaardigheden op alle gebied: geschiedkundig, kunsthistorisch, litterair, menselijk. Zelfs wanneer wij menen, dat we de
stad aan de Theems vrij goed kennen —
althans wat betreft de geschiedenis-in-kortetrekken, de voornaamste gebouwen van buiten en van binnen, de levenssfeer, het hele
palet van 'couleurs locales' in diverse stadsgedeeltes — dan nóg komen we bij een hernieuwd bezoek steeds voor allerlei verrassingen te staan. Ehrlich, die de wereldstad
heeft leren kennen als geen ander, geeft in
dit nieuwe boek een historisch overzicht, te
beginnen bij de Romeinse bezetting en eindigend bij vandaag. Hij vertelt van grote en
kleine gebeurtenissen in de tijd van Dick
Whittington of in die van sir Christopher
Wren. We ontmoeten, onder zijn leiding,
Oscar Wilde en Sherlock Holmes en nog
zovele andere beroemde Londense figuren,
kriskras door elkander. In een verfrissende
stroom van woorden openbaart zich de spirit
van de reuzenstad. Is het wel spirit? Ehrlich
zelf zegt: „Wat Londen zo singulier maakt,
kun je stijl noemen, of toon, of — om het
nog wat Britser te zeggen: karakter".
Het boek laat zich goed lezen, maar zeker
niet minder goed bekijken, want het bevat
een enorme hoeveelheid hoogst boeiende

illustraties: reprodukties van historische
prenten afkomstig uit het Britse Museum,
de Folger Shakespeare bibliotheek, het museum van schone kunsten te Boston en de
openbare bibliotheek te New York; grotendeels onbekende illustraties, die het verleden
op zeer verrassende wijze belichten. Voor de
vrienden van Londen — en dat zijn er tegenwoordig heel wat meer dan zo'n halve eeuw
geleden — is dit boek van Blake Ehrlich
vooral daarom een kostelijk bezit.
Herman Besselaar

Oranje kalender
Pro Juventute, postbus 7101, Amsterdam,
giro 517400, ƒ 3,90 (met verzending ƒ 4,50).
Zoals ieder jaar brengt Pro Juventute een
kalender met foto's van de Koninklijke Familie, ten bate van kinderen die extra zorg
behoeven. Dit jaar werd bizonder aandacht
besteed aan foto's van H. M. de Koningin
en van twee prinsjes. De laatste foto is niet
van een der beroepsfotografen — die voortreffelijk werk leverden — maar van prins
Claus zelf. Voor buitenlandse relaties is de
kalender ook verkrijgbaar in Duitse, Franse, Engelse en Spaanse tekst.
R. S.
Hans Werner

Onze man in Damascus
Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1967, 126
pp., ƒ 6,90.
Nu de acteur in het nieuws is gekomen, is
het misschien goed nog even de aandacht
te vestigen op een bundel welke vorig jaar
verscheen: 'Onze man in Damascus'. Hierin speelt een heel aparte, oorspronkelijke
humor, al hebben deze stukjes natuurlijk
niet de pretentie dat ze werkelijk de verhoudingen tekenen zoals ze zijn.
R. S.
Hans-Otto Meissner

Baanbrekers naar de Pacific
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, 1968, 249
pp., geïll., ƒ 11.90.
Hoewel het in het algemeen niet op onze
weg ligt, dit soort boeken te bespreken,
willen we in deze tijd van geschenken en
veel-lezen wel een deel aankondigen van de
reeks 'Tochten naar het onbekende' waarin
op populaire wijze verhaald wordt van ontdekkingsreizen. Hier gaat het over de noordoostpassage, die Alexander Mackenzie heeft
gezocht in de achttiende eeuw.
R. S.

PROF. DR. J . C. LANNOY

Dionysos of God
Een inleiding tot het
binnenwereldlijk denken van
FRIEDRICH NIETZSCHE
Het is voor iedereen duidelijk geworden dat men na Nietzsche niet langer
kan filosoferen zoals voorheen. Nietzsche is één van de drie grote denkers
die het gedachtenleven van onze tijd beheersen. Wij ontmoeten hem thans
zowel op het gebied van het theologische als van het filosofische denken.
Tot het werk van deze auteur wenst deze studie de lezer in te leiden. Zij
leest het werk van Nietzsche in functie van zijn persoonlijkheid en van
zijn ontwikkeling. Daarom tekenen de eerste hoofdstukken een beeld van
die persoonlijkheid en van zijn geestelijke ontwikkeling. Vervolgens geeft
zij een overzicht van de onderscheiden ideologieën die wij bij deze auteur
moeten onderscheiden; verklaart zij de themata en bepaalt zij de juiste
betekenis van de sleutelbegrippen. Het voorlaatste hoofdstuk behandelt
het hoofdthema „God is dood". Het laatste poogt een inzicht te geven in
de geweldige invloed die Nietzsche op onze tijd heeft uitgeoefend.
Deze studie is de vrucht van twintig jaar contact met het werk van
Nietzsche en de Nietzsche-literatuur. Zij bedoelt niet naar aanleiding van
de teksten van Nietzsche een eigen filosofie aan de lezer aan te bieden.
Zij wil een historische studie zijn, die zo getrouw mogelijk Nietzsche's
zienswijze en opvattingen wil weergeven en ze vergelijken met het gedachtenleven dat zich rond en in functie van deze tragische denker vandaag
afspeelt.
LANNOY,
Joris, Karei, Pol., werd geboren te Gent op 7-10-12. Na zijn
humaniora trad hij in de orde van de minderbroeders-C apucijnen, waar
hij zijn eerste wijsgerige en theologische vorming ontving. Hij studeerde
te Leuven aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en aan de School
voor sociale en politieke wetenschappen.
In 1942 promoveerde
hij in de
Wijsbegeerte
met een proefschrift
op Nietzsche.
Vervolgens
werd hij
lector in de Wijsbegeerte aan het seminarie zijner orde te Brugge. Sindsdien vervulde hij meerdere leeropdrachten.
Op het ogenblik is hij professor aan het Hoger Instituut voor Opvoedkunde
te Brugge en aan het
Centrum voor kerkelijke studies te Leuven. Van zijn hand
verschenen
volgende werken: D e Denker Nietzsche, D e wijsbegeerte van het Communisme, Psychologie van Man en Vrouw, Psychologische moeilijkheden
bij gehuwden, e.a.
Serie „Philosophica", — 13 x 19,5 cm — 272 blz. — ing. 160 F / ƒ 15.50
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Houtkaai 2 3 , Brugge
Nieuwe Gracht 2 4 a , Utrecht
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Industrieel Wetenschappelijke School
Aanvaarding na 4e humaniora, 3e middelbare of LTS
Hoger Technisch onderwijs (Graduaat en Technisch Ingenieur)
Aanvaarding na HST of volledige humaniora met of zonder examen

e e n schild dat b e s c h e r m t

A.B.B.
ALLE

ASSURANTIE
LEUVEN

V A N DE BELGISCHE

- ANTWERPEN

- BRUSSEL

-

GENT

-

VERZEKERINGEN

BOERENBOND

HASSELT

-

ROESELARE

Voor uw dochter van 12 of 15 jaar

Normaalschool Önze-Lieve-Vrouw-Visitatie
Gentstraat, 3 SINT-AMANDSBERG (Gent)
aan tramhalte Oostakker

Lochristi

stadstram nr 7

LAGERE NORMAALSCHOOL met AFD. voor BEWAARSCHOOLONDERWIJZERESSEN en VOORBEREIDENDE HUMANIORA
I n t e r n a a t - Half-internaat - Ëxternaat
Telefoon 283462 e n 282712

Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Althusser, Louis, Für Marx. — Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M., 1968, 217 pp., D M . 10.—.
Améry, Jean, Ueber das Altern. — Ernst Klett, Stuttgart, 1968, 136 pp., D M . 9.50.
Asselbergs, Dr. Willem, De stijl van Elkerlyk. — Tjeenk Willink, Zwolle, 1968, 35 pp.,
ƒ 3.-.
Baden, Prinz Max von, Erinnerungen und Dokumente. — Ernst Klett, Stuttgart, 1968, 692
pp., D M . 37.50.
Bahrdt, Hans Paul, Humaner Stadtebau. — Wegner Verlag, Hamburg, 1968, 232 pp., D M .
12.—.
Ball, Robert Hamilton, Shakespeare on silent film. — Allen and Unwin, London, 1968, 403
PP., 6 3 / - .
Beer, Patrice de, La guerre civile en Chine. — Casterman, Tournai, 1968, 304 pp., 295 Fr.
Berger, Dr. W. J., Beoordeling van geschiktheid voor het priesterambt. — Dekker & v. d.
Vegt, Nijmegen, 1968, 231 pp., ƒ 13.90.
Berkouwer, Prof. Dr. G. C. en Prof. Dr. A. S. van der Woude, De Bijbel in het geding. —
Callenbach, Nijkerk, 1968, 160 pp., ƒ 14.90.
Bessière, Gérard, e.a., L'éducation et Vhomme d venir. — Casterman, Tournai, 1968, 176
pp., 135 Fr.
Blumenberg, Hans C , Film positiv. Regisseure, Stars und Technik. — Schwann, Düsseldorf,
1968, 158 pp.
Böckle, Franz und Carl Holenstein, Die Enzyklika in der Diskussion. — Benziger, Einsiedeln, 1968, 268 pp.
Boehme, Günther, Der pddagogische Beruf der Philosophie. — Reinhardt Verlag, München,
1968, 106 pp., D M . 15.
Brandenburg, Hans, Die Geschichte der HJ. — Wissenschaft und Politik, Köln, 1968, 350
pp., geïll., D M . 24.—.
Broekmeyer, Dr. M. J., De arbeidersraad in Zuid-Slavi'ê. — Boom, Meppel, 1968, 548 pp.,
ƒ 25.—.
Buchheit, Gert, Richter in roter Robe. — List Verlag, München, 1968, 295 pp., D M . 23.—.
Cicero, Gesprek over de onsterfelijkheid
van de ziel. — D e Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1968, 147 pp., 75 Fr.
Dadek, Walter, Das Filmmedium.
— Reinhardt Verlag, München, 1968, 307 p d . , geïll.,
D M . 28.—.
Delfgaauw, Dr. B., Sexualiteit, pauselijk gezag, geweten. — Wereldvenster, Baarn, 1968,
108 pp., ƒ 7.90.
Eshag, Eprime, From Marshall to Keynes. — Basil Blackwell, Oxford, 1965, 144 pp., $ 5.—.
Fischer, Horst, Judentum, Staat und Heer in Preussen im frühen 19. Jahrhundert. — Paul
Siebeck, J. C. B. Mohr, Tübingen, 1968, 222 pp., D M . 34.—, Ln., D M . 39.—.
Fougeyrollas, Modernisation
des hommes. L'exemple du Senegal. — Flammarion, Paris,
1967, 236 pp.
Fühmann, Franz, Das hölzerne Pferd. — Neues Leben, Berlin, 1968, 340 pp.
Fusco, Renato de, Architettura come mass medium. — Dedalo Libri, Bari, 1967, 193 pp.,
geïll., Lire 4.000.
Garandente, Giovanni, Collections
d'Italie, I. Sicile. — Centre national des recherches
„Primitifs Flamands", Bruxelles, 1968, 6 8 / X X I V pp., geïll.
Giese, Hans und Günther Schmidt, Studenten. Sexualitat, Verhalten und Einstellung. —
Rowohlt, Reinbek, 1968, 415 pp.
Gisbert, Kranz, Europas Christliche Literatur. Band 1 von 500 bis 1500. Band II. von 1500
bis heute. — Schöningh, Paderborn, 1968, 525 en 655 pp., D M . 28.— en 38.—.
Grollenberg, Luc H., Nieuwe kijk op het Oude Boek. — Elsevier, Amsterdam/Brussel,
1968, 364 pp., ƒ 12.90, BFr. 195.—.
Haaren, J. J. van, Verschuivingen in het gezin. — Altiora, Averbode, 1968, 127 pp., 90 Fr.
Hacker, Jens, Sowjetunion
und DDR zum Potsdamer Abkommen.
— Wissenschaft und
Politik, Köln, 1968, 175 pp., D M . 26.—.
Haller, Fritz, Totale Stadt, ein Modell. — Walter Verlag, Olten, 1968, 71 pp., geïll, Zw.
Fr. 49.
Hancock, W. K., Smuts I. The sanguine years, 1870-1919. — Cambridge Univ. Press, London, 1962, 620 pp., 7 0 / — .
Hartnoll, Phyllis, A concize history of the théatre. — Inter-Finexco, Brussel, 1968, 288 pp.,
35/-.

Meisje,
Wil je een beetje van je vreugde geven a a n de
zieken die je nodig hebben en op je wachten?

Verpleegster
zal je zijn
Al de inlichtingen zijn te bekomen bij het
HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Capucijnenvoer, 39 - LEUVEN - Tel. 016 / 284.21

wees Modern lees "De Standaard»
Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 - Antwerpen

bijzondere school voor technische ingenieurs
in Scheikunde, Elektronica en Electro-mechanica
Wetenschappelijke afdeling voorbereidend op Al.

Heertje, Dr. A., Inleiding tot de commerciële economie. — Stenfert Kroese, Leiden, 1968,
213 pp., ƒ 12.—.
Hollander, Wil den, Boerin in Frankrijk. — Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1968, 772
pp., ƒ 18.50.
Hubbeling, Dr. G., Criterium als kenmerk en norm. — Van Gorcum, Assen, 1968, 24 pp.,
ƒ 2.25.
Huldeboek Robrecht De Smet. — Robrecht D e Smet-comitee, Tielt, 1968, 177 pp., 100 Fr.
Huygens, Dr. R. B. C., Reynardus
Vulpes. — Tjeenk Willink, Zwolle, 1968, 190 pp.,
ƒ 12.50.
Janssens, G. A. M., The American Literary Review. — Mouton, The Hague/Paris, 1968,
341 pp., ƒ 38.—.
Kaas, Dr. A. J. W., Buchenwald, conclusies na twintig jaar. — Van Loghum Slaterus,
Arnhem, 1968, 152 pp., ƒ 7.90.
King, Martin Luther, La seule révolution. — Casterman, Tournai, 1968, 120 pp., 96 Fr.
Kruiskamp, Dr. C , G. A. Bredero's Rodd'rick ende Alphonsus. — Tjeenk Willink, Zwolle,
1968, 238 pp., ƒ 14.—.
Kuypers, K.,Verspreide geschriften I en II. — Van Gorcum, Assen, 1968, 279 en 315 pp.,
ƒ 46.50.
Leiser, Erwin, Deutschland, erwache! — Rowohlt, Reinbek, 1968, 155 pp., D M . 2.20.
Leist, Fritz, Zie, hoe mooi je bent. — Lannoo, Tielt, 1968, 215 pp., 110 Fr.
Lenz, Siegfried, Deutschstunde.
Roman. — Hoffman und Campe, Hamburg, 1968, 560 pp.,
D M . 26.—.
Liturgisch Woordenboek 9. — Romen & Zn., Roermond, 1968, ƒ 16.50.
Massine, Léonide, My life in ballet. — Macmillan, London, 1968, 318 pp., 6 3 / — .
Mens, Jan, Bewogen beelden. — Kosmos, Amsterdam /Antwerpen, 1968, 517 pp., int.
ƒ 16.50.
Myers, Jerome K. and Lee L. Bean, A Decade Later. — John Wiley and Sons, New York/
London, 1968, 250 pp., 7 0 / — .
Mysterium Salutis V en VI. — Paul Brand, Hilversum, 1968, 420 en 335 pp.
On Trial, Fidel Castro / Régis Debray, Edited by Marriane Alexandre. — Lorrimer, London, 1968, 111 pp., 9 / 6 .
Philips, Mgr. G., Dogmatische
constitutie over de Kerk, ,,Lumen Gentium" 2e deel. —
Patmos, Antwerpen, 1968, 396 pp., 325 Fr.
Preisner, Rio, Johann Nepomuk Nestroy. — Carl Hanser Verlag, München, 1968, 288 pp.,
D M . 24.—.
Rintelen, Fritz Joachim von, Johann Wolfgang von Goethe Sinnerfahrung und Daseinsdeutung. — Reinhardt Verlag, München, 1968, 112 pp., D M . 8.50.
Rohmer, Rolf en Erich-Joachim May, Hier und heute Theater. — Henschelverlag, Berlin,
1968, 321 pp., M D N . 17.—.
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SPECTATOR

Een weekenduitgave die past bij uw standing en culturele ontwikkeling
Weekendbijlage
„De Nieuwe Gids" - „De Antwerpse Gids" - „Het Volk"
Inschrijvingsmodaliteiten per adres :
Koningstraat 105, Brussel

—

Forelstraat 22, Gent

Dit tijdschrift is gedrukt op papier van
Lutkie & Smit Papiergroothandel N.V. — Amsterdam

Sedert 1870 legt de

F i r m a M . HL L u m m e r z h e i m & C o .
-

107. Zeeschipstraat, Gent -

asfalt daken met volledige dichtheidswaarborg

Hoger instituut Sint-Lukas
PALEIZENSTRAAT, 70, SCHAARBEEK (Brussel 3), tel. 17.30.42
Architektuur * - Stedebouw '—Binnenhuiskunst—Bouwbedrijf * - Schilderkunst*
Beeldhouwkunst - Publiciteit—Grafiek * - Foto-Film *
* ook toegankelijk voor juffrouwen

SECUNDAIR INSTITUUT
G r o e n s t r a a t 156, Brussel 3 A7/2 en A7/3 (vanaf 12j.)
Artistieke Humaniora - Plastische K unsten - Binnenhuiskunst
Bouwkundig tekenen-Beroepsafdeling Sierkunsten

TENTOONSTELLING OP 2 8 / 2 9 EN 3 0 JUNI
VRAAG GRATIS PROSPECTUS EN INLICHTINGEN TEL.: 17.30.42

DON BOSCO - TECHNISCH INSTITUUT

Internaat

Ëxternaat

90, Guldendallaan • Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend door de staat: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.005/693 Nederlandstalig Franstalig
LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
Mechanica - Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio - Hout - Schrijn
werkerij - Meubelmakerij • Drukken - Letterzetten • Linotype - Mono
type - Boekbinden - Offsett
HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A2)
Mechanica • Elektronica • Drukkerij
LAGERE SECUNDAIRE BEROEPSSCHOOL (A4)
Mechanica - Constructie • Lassen
Aannemingsleeftijd: 12 jaar, na 't óe jaar L.O.
Degelijk onderwijs - Verzorgde opvoeding • Gewaardeerde diploma's.

(§azet

van

c&ntwerpen
Het beste Vlaamse dagblad
Tal van bijzondere rubrieken, zoals
Kunst en Kuituur, Toerisme, Auto en
Motor, Vrouw en Gezin, enz.

PROEFNUMMERS:

Nationale straat 46, Antwerpen
Telefoon 31.28.80 (20 lijnen)

COTED'OR

St. Lidtfina Instituut voor verpleegkunde
S. Antonius-Brecht - tel. 03-79.05.57
Opleiding tot Sanitaire Helpster (15 tot 18 jaar)
Verpleegassistente (vanaf 18 jaar)
Verpleegster
Kosteloos onderwijs - voordelig internaat

Instituut van de Heilige-Familie van Heimet
Jan Moorkensstraat 95

— Berchem-Antwerpen

— Telefoon (03) 39.17.88

Middelbaar Onderwijs:

Oude Humaniora
— Grieks-Latijnse afdeling
— Latijn-Wetenschappelijke afdeling
Moderne Humaniora
— Algemeen Vormend Onderwijs
— Economische afdeling
Voorbereidende afdeling Kleuterklassen
ËXTERNAAT

-

HALF-INTERNAAT

Handelshogeschool voor Juffrouwen
Korte Nieuwstraat 33 — Telefoon (03) 32.74.52 — Antwerpen
— Kandidaat in de Handelswetenschappen (2 jaren)
— Licentiaat in de Handels- en Financiële wetenschappen (4 jaren)
— Licentiaat in de Handels- en Consulaire wetenschappen (4 jaren)
Universitaire beurzen
— Geaggregeerde Hoger Secundair Onderwijs voor Handelswetenschappen

Aan de studie van de moderne talen wordt biezondere zorg besteed!
Een „HOME" is aan het Instituut verbonden

CONSERVEN PICOLO
KARDINAAL VAN
ROEY-INSTITUUT
Zusters der
Christelijke Scholen
VORSELAAR
I.

NORMAALONDERWIJS:
— Lagere Normaalschool:
Wetenschappelijke afdeling B
— Normaalschool voor
Kleuteronderwijzeressen

II.

MIDDELBAAR ONDERWIJS:
— Oude Humaniora:
Grieks-Latijnse Afdeling
— Moderne Humaniora:
Wetenschappelijke Afdeling A
Economische Afdeling

III. TECHNISCH ONDERWIJS:
— Afdeling Techniek-Wetenschappen
IV. HOGER, NIET-UNIVERSITAIR
ONDERWIJS
— Middelbare Normaalschool
alle afdelingen naar de
onderscheiden keuzevakken
— Hoger Technische School van de
1e graad
Scheikundige en klinische
afdeling

VAN DE POEL & Co
STABROEK

V.

P.M.S.-CENTRUM EN
GEZONDHEIDSCENTRUM

uit sympathie"

( g BEKAERT
Zwevegem

INSTITUUT

G A N S P O E L

HULDENBERG
BUITENGEWOON ONDERWIJS VOOR
NIET- en SLECHTZIENDE jongens en meisjes; Ned. en Franssprekend
Bewaar- en lagere school; afzonderlijk voor slecht- en
niet-ziende kinderen
Beroepsschool: Huishoudkunde
Technische schooi: Handel, Talen, Steno-dactylo. Standardiste
Moderne aangepaste gebouwen Zwemgelegenheid in de school zelf
Bestuurd door d e Zusters v a n de H. Vincentius, Dendermonde, Tel.: 02-57.70.21

O. L. Vrouw-Instituut voor Verpleegkunde
Augustijnenstraat, 9 , MECHELEN
cat. A.S.B.O.
Verpleegster
Verpleegassistente
Voorbereidende afdeling

3 jaar
: 2 jaar
: 1 7 jaar

Inlichtingen:
Eerw. Moeder Overste
O. L. Vrouw-Instituut

— telefoon 015.127.87
— telefoon 015.144.23

uw toekomst
begint
vandaag
••• met de
ASLK

Spaarverrichtingen, beleggingen, pensioenen, leningen,
levensverzekeringen-Vertegenwoordigd in meer dan
2.500 plaatsen: agentschappen, kantoren, afgevaardigden,
erkende kredietvennootschappen en landbouwkantoren
van de ASLK, alle postkantoren, agentschappen en disconto
kantoren van de Nationale Bank, agenten van de NMKN erkend
door de ASLK.

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

HOGER TECHNISCH I N S T I T U U T SINT-LIEVEN
Gildestraat, 7 -

G E N T — t e l . (09) 23.20.57

Afdeling Al 2e graad:
— technisch ingenieur in de industriële scheikunde
— technisch ingenieur in de gistingsbedrijven
Afdeling AI le graad:
— bed rijf sassistent in de gistingsbedrijven
— laboratoriumassistent in klinische scheikunde
— laboratoriumassistent in industriële scheikunde
Voor jongsen en meisjes
De school beschikt over een pedagogie voor jongens. De meisjes kunnen volledig
pension nemen in een meisjes-home

PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS
OOSTVELDSTRAAT 1 Bestuur: Zusters H. Philippus Neri -

EEKLO
Tel. 0 9 / 7 7 . 1 3 . 6 1

Erkende dienst P — O — G.D.
Kandidaat verpleegsters / verpleegassistenten bij voorkeur
specialisatie psychiatrie, kunnen steeds hun sollicitatie
richten aan Eerwaarde Zuster Directrice.

O. L. VROUWINSTITUUT
Grote Steenweg, 489 -

BERCHEM -ANTWERPEN

Normaalschool voor Middelbaar Onderwijs
Lager Onderwijs
Kleuteronderwijs
Humaniora
Lagere School
Kleuterschool

HEILIG

HART

COLLEGE

's Landsroemlaan 126, G A N S H O R E N - T e l . (02) 26.86.45 - (02) 26.11.69 - P.C.R. 3019.37
Ëxternaat
Half-internaat
Internaat (beperkt)
L A G E R ONDERWIJS
M I D D E L B A A R ONDERWIJS
Oude Humaniora
: Grieks-Latijnse Latijns-Wiskundige
Moderne H u m a n i o r a : Algemeen middelbare
Economische

Latijns-Wetenschappelijke
Wetenschappelijke A en B

Speciale le§sen»

Zwemmen

Ductylo

Piano

-

Turnen

TECHNISCH ONDERWIJS - B 3 / B 2
B3/B1
Taal- en Handelsavondschool Boekhouden
—
STUDIE EN BEROEPSORIENTERING

-

Tekenen

Vreemde talen

Gratis psycho-medico-sociaal onderzoek.

Slecht drukwerk is even erg als een
slordig handschrift. Het publiek is een
scherpzinnig grafoloog. Maar ons druk
kersmerk waarborgt U dat Uw drukwerk
een uitstekende indruk maakt. — Wij
drukken alles: boekwerk, tijdschriften,
handels- en familiedrukwerk. Alles in
een eigen, moderne stijl, die prettig en
verzorgd aandoet. Wij houden hierbij
rekening met Uw wensen en willen ook
U graag adviseren en ten dienste staan.

drukkerij Gregoriushuis
Postbus 64 / Zeist / Telefoon 03404-15711

Personalia
Hektor de Bruyne, geboren 1917. Studeerde economie aan de Rijksuniversiteit te Gent en
handels- en consulaire wetenschappen aan de
St.-Ignatius Handelshogeschool te Antwerpen.
Beursredacteur bij de 'Gazet van Antwerpen'.
Adres: Multatuliplein 2, Antwerpen L.O.

tolk in het Bureau van de Dalai Lama voor
Tibetaanse vluchtelingen. Arriveerde in juli
1966, met zes andere jongens en een meisje, in
Gent, waar zij een kleine Tibetaanse gemeenschap vormen. Zij werken overdag en volgen
avondschool. Adres: Rabotstraat 1, Gent.

Dr. A. J. H. Thiadens S.J., geboren 1934. Behalve de gewone studies van filosofie en theologie studeerde hij biologie te Nijmegen, Kopenhagen en Stockholm. Promoveerde in 1966 op
'Some effects on nucleic acids on two established
mammalian cell strains'. Leraar biologie aan het
Aloysius College te D e n Haag, staflid van de
Werkgroep 2000 te Amersfoort. Adres: Oostduinlaan 50, D e n Haag.

Beverly Swaren, studeert Spaans en geschiedenis
aan het Marylhurst College, Marylhurst, Oregon.

Prof. Dr. J. Kerkhofs
S.J., geboren 1924. D o ceert godsdienstsociologie aan het Hoger Instituut voor
Godsdienstwetenschappen
aan
de
Universiteit te Leuven. Nationaal proost van
het Verbond Van Kristelijke Werkgevers. Secretaris-generaal van het Internationale Informatiecentrum 'Pro Mundi Vita'. Onder zijn leiding
verscheen in 1962 'De Kerk in Vlaanderen'.
Adres: Waverse baan 220, Heverlee-Leuven.
Me]. Dr. O. J. R. Schwarz, geboren in Wenen.
In de nazitijd uitgeweken naar Dublin, waar zij
aan de universiteit studeerde. In Utrecht studeerde ze theologie en voltooide deze studie, na
haar overgang tot het katholicisme, in Nijmegen,
waar zij als eerste vrouw promoveerde in de
theologie o p 'Der erste Teil der Damaskusschrift
und das al te Testament' (1965). Thans oecumenisch werkzaam in Wenen, vooral voor contacten
met Israël. Adres: Hahngasse 33/16, 1090 Wenen
IX.
Ludo Bekkers,
geboren 1924. Sedert 1946 in
dienst bij het N.I.R. (thans B.R.T.). Als eerste
programmator bij de dienst artistieke en educatieve uitzendingen, leidt hij sedert 1958 de kunstprogramma's in de Vlaamse Televisie. Hiervoor
behaalde hij in 1962 de Sinjaalprijs en de eerste
prijs van de T.V.-kritiek. Kunstcriticus bij het
weekblad 'De Nieuwe'. Adres: Lange van Ruusbroecstraat 13, Antwerpen.
Sonam Topgay Manang,
geboren 1942 (Lhasa).
Liep school in Peking van 1954 tot 1958, daarna
in Madras India) van 1960 tot 1964. Werkte
van 1964 tot 1966 in Dharamsala (India) als

Dr. CL Beukers S.J., geboren 1909. Studeerde
klassieke letteren te Nijmegen, waar hij in 1942
promoveerde op 'Cicero's godsdienstigheid', en
theologie te Leuven. Adres: Hobbemakade 51,
Amsterdam.
Paul Mertz, geboren 1938. Adjunct-directeur van
een groot Amsterdams reclamebureau. Docent
aan de Stichting Reclame Onderwijs. Was ongeveer vijf jaar cultureel secretaris van het Internationaal Studenten Centrum 'De Drommedaris'
te Enkhuizen, waar hij 44 exposities van moderne kunst organiseerde. Directeur van de nieuwe
Amsterdamse
Galerie
Pribaut
(Wibautstraat
133). Adres: Reinier Vinkeleskade 69 II, A m sterdam-Z.
Claude Schnaidt, geboren in 1931. Studeerde aan
het Technicum en de School voor Architectuur
van de Universiteit te Genève, daarna aan de
Hochschule für Gestaltung te U l m , waar hij
sedert 1962 professor is.
Dr. W. M. A. van de Wijnpersse,
geboren 1899.
Studeerde klassieke talen te Utrecht, waar hij in
1929 promoveerde op Sophocles, leraar te Haarlem. Publiceert in 'Hermêneus', vroeger in de
Vondelkroniek en in Streven, steeds contacten
zoekend tussen de Oudheid en de moderne tijd.
Sinds 1950 o o k hispanist, verzamelde 50 vertalingen in diverse talen van het sonnet 'No mi
mueve, mi D i o s ' en vond tijdens een halfjarig
verblijf in Spanje gegevens over D o n Carlos
welke hier nog niet of nauwelijks bekend zijn.
Adres: Bijlstraat 63, Bussum.
Drs. J. M. H. Oomes, geboren 1909. Studeerde
geschiedenis te Nijmegen. Thans leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en
conrector van het Contardo Ferrini avondlyceum
te Amsterdam. Adres: Snelliuslaan 39, Hilversum.

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen GKf.

Desclée de Brouwer

Brugge

Utrecht

streven
is leven alles ?

zie pag. 341

januari 1969

Streven, 22e jaargang. Voortzetting van Studiën, 98e jaargang
Streven, Vlaanderen, 36e jaargang
Hoofdredactie

G. J. Adriaansen S.J., Hobbemakade 51, Amsterdam 1007. Tel. 020-731989.
Postgiro: 128352, t.n.v. Streven, Amsterdam.
F. Van Bladel SJ., Frankrijklei 91, Antwerpen. Tel. (03) 312011 of 328828
Administratie

L. C. G. Malmberg N.V., Leeghwaterlaan 16, 's-Hertogenbosch. Postbus 233.
Tel. 04100-32021. Postgiro: 1075797, t.n.v. L. C. G. Malmberg, 's-Hertogenbosch.
Abonnementen

kunnen rechtstreeks of via de boekhandel worden opgegeven.
In verband met de invoering van de B.T.W. zijn wij genoodzaakt de volgende
wijzigingen in de abonnementsprijzen aan te brengen.
De abonnementsprijs bedraagt bij vooruitbetaling: voor Nederland, Suriname
en Ned. Antillen: ƒ25,— per jaargang; voor studenten aan Hoger-onderwijsinstituten, militairen beneden de officiersrang en gepensioneerden ƒ 19,—.
Voor het overige buitenland zijn deze prijzen resp. ƒ27,— en ƒ21,—.
De jaargang loopt van 1 oktober tot 30 september.
Abonnementen kunnen wel tussentijds ingaan, maar niet tussentijds beëindigd
worden.
Afzonderlijke nummers ƒ2,95.
Nadruk van artikelen uit dit nummer zonder verlof van de redactie is verboden

Is leven alles?, p. 341
Als in een pluralistische en steeds evoluerende wereld zoals de onze bijna alle
waarden in Frage gesteld worden, is er dan misschien nog één die algemeen als
absoluut wordt erkend: de waarde van het menselijke leven? De auteur meent
dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Leven is niet alles: het waarom van
het leven is belangrijker dan het leven. De conclusies die daaruit getrokken
worden, lijken op het eerste gezicht misschien wat hard. Maar een ernstige
overweging van het betoog loont beslist de moeite.

Wat is een kritische universiteit?, p. 349
Wie opbouwende kritiek wil uitoefenen op de nota Posthumus, moet met een
alternatief komen. De auteurs trachten de oorzaken van de ontstane kortslui
ting met de studenten op te sporen en zij pleiten voor een full-time onderzoek
instituut, niet slechts per faculteit, maar ook algemeen en integraal aan iedere
universiteit.

Religieus geloof in een seculiere wereld, p. 356
De moderne mens ervaart zichzelf als iemand die aan zichzelf niet genoeg
heeft — en dit besef neemt toe naarmate hij in zijn activiteit meer autonoom
wordt. De tegenstelling tussen transcendentie en menselijke autonomie drijft de
mens niet in de armen van een almachtige God — zoals dat misschien vroeger
het geval was. Ze plaatst hem alleen in een situatie die hem dwingt te kiezen.

Gesprek met Christo, p. 363
Christo is de man die fietsen, flessen, kinderwagens, meisjes, lucht, tijdschriften,
matrassen, bomen, gras, kusten, gebouwen, wolkenkrabbers in min of meer
doorzichtig plastic verpakt, oude of nieuwe olievaten staand of liggend op
elkaar stapelt, leegstaande winkelpuien nauwgezet reconstrueert. Daarom
wordt hij door velen, ook door Geert Bekaert die met hem een gesprek had,
als een van de belangrijkste kunstenaars van vandaag beschouwd. Gek? Mis
schien is de vrijheid die Christo zich ten aanzien van onze systemen permitteert
niet gekker dan onze slaafsheid er tegenover.

De nieuwe man in het Witte Huis, p. 373
Op grond van feiten en houdingen uit zijn leven wordt Nixon getekend als
iemand die vooral goed is in 'mondwerk', een intelligent man die hard werkt,
een voorvechter door dik en dun van het 'goede' en bestrijder van het 'kwaad'.
Over zijn staatsmanskunst blijkt weinig gezegd te kunnen worden, daar het hem
aan langdurige ervaring ontbroken heeft.

Mao tegen de jeugd, p. 378
Het interessante van dit artikel, dat de harde maatregelen van Mao tegen de
intellectuele jeugd beschrijft, is hierin gelegen dat het zich baseert op Chinese
kranten en radioberichten van de laatste tijd. Zo komt de auteur heel wat aan
de weet wat Peking eigenlijk wilde verzwijgen.

Mens en interieur, p. 392
De designer, die tot voor kort nog zo goed wist hoe het interieur van de
hedendaagse mens er uit moest zien, is het noorden kwijt: hij weet niet meer
waar hij aan toe is, beseft niet meer wat voor zin het heeft te werken voor een
gemeenschap die met zijn ontwerpen niet wil of niet kan leven. Hij voelt zich
geconfronteerd met het industriële produktieproces. Simon Mari Pruys, die op
het ogenblik een boek over deze problematiek gereed heeft, spreekt in zijn
slothoofdstuk over de 'bijzonder kwaadaardige crisis' van het interieur, die
noch min noch meer is dan een crisis van de persoonlijkheid.

De Amerikaanse intelligentsia, p. 403
Het geruchtmakende opstel van Noam Chomsky, de hoogleraar aan het Massachusetts Institute of Technology, over 'De verantwoordelijkheid van intellec
tuelen', staat niet alleen. Velen in Amerika bezinnen zich over de keuze waar
voor de intellectueel, vandaag meer dan ooit, gesteld wordt: tussen engagement
of onthechting, tussen een zich-geven-aan-zijn-tijd of zich-erbuiten-stellen.
Enkele recente studies over dit probleem worden hier onder de loep genomen.

Een nieuw jaar
Editoriaal

Het begin van december, de aanloop tot het nieuwe jaar, heeft zowel dicht bij
huis (aan de universiteiten te Leuven en te Brussel bijvoorbeeld) als verder in
de wereld (maar alles is tegenwoordig dichtbij) een heropflakkering van onrust
en geweld te zien gegeven. Vergissen wij ons als wij de indruk hebben dat niet
alleen de gezagsdragers maar ook de publieke opinie er smalender op reageer
den dan eerder in het jaar? Nogal wat onnozelheid in de onruststokerij geeft
daar inderdaad aanleiding toe. Velen beginnen er genoeg van te krijgen: 'het is
nu welletjes geweest'. Is het inderdaad al genoeg geweest?
Je kan even goed zeggen: de groeiende weerstand, de 'wijsheid' die tegen de
'dwaasheid' wordt gesteld en vooral de argumenten welke die wijze weerstand
gebruikt ('hou er nu mee op, jo hebt toch al een en ander bereikt' — 'als je
verder gaat, zet je alles op het spel') demonstreren juist wat die kleine minder
heid onder de jongeren wil demonstreren: kritiek is goed, als ze maar niet te
radicaal is; vragen zijn goed, als ze maar niet te subversief zijn; je mag in onze
vrije samenleving alles zeggen en schrijven, zolang je de fundamenten van die
samenleving maar niet in Frage stelt. Maak je aanstalten om wat stouter te
worden, dan zeggen de macht en de orde en allen die er deel of voordeel aan
hebben: nu is het genoeg.
'Genoeg' is waarschijnlijk niet eens een christelijk woord. Als we tenminste
A. Thiadens mogen geloven, die hier in december schreef: juist christenen
zouden onophoudelijk moeten signaleren in wat voor een onderdrukte situatie
wij nog steeds leven. Juist de kerken „zouden het bewustzijnsproces op gang
moeten blijven houden. Zij zouden elke conflictsituatie moeten durven accep
teren als de normale situatie, opdat niet door toedekken der conflicten de
werkelijkheid als proces weer tenietgedaan wordt. Werkelijke bevrijding en
verlossing kan pas als behoefte gevoeld worden als eerst de humane onder
drukking gesignaleerd, bewust geworden en weggenomen is".
'Humane onderdrukking', zeggen wij, is een heel groot woord: waar in onze
welvaartsmaatschappij is die onderdrukking te vinden? Wie geen onderdruk
king ziet, dekt de realiteit toe. Is het niet daarom dat wij zelfs niet meer ver
langen naar werkelijke verlossing en verandering en ieder die daar wel op aan
stuurt uitkrijten voor een woelmaker of een utopist?
Wij dekken de werkelijkheid toe op verschillende manieren, op verschillende
gebieden, en er zijn dus verschillende manieren om te laten zien hoe wij dat
doen. Enkele daarvan komen in dit nummer weer aan bod, naar aanleiding van
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heel uiteenlopende onderwerpen en standpunten. Een designer (Simon Mari
Pruys), een kunstenaar (Christo), twee filosofen (Pierre Antoine en Louis
Dupré): ieder op zijn manier laten zij zien hoe het vigerende mens- en maat
schappij-ontwerp telkens weer de neiging heeft zich op zichzelf te sluiten,
ergens grenzen te stellen, ergens te zeggen: tot hier, nu is het genoeg. In zijn
omgeving, in zijn werkelijkheidservaring, in zijn waardenbesef, in zijn gods
dienst: telkens weer dreigt de mens zich te laten reduceren tot de behoeften die
ogenschijnlijk al gerealiseerd zijn of zichtbaar binnen zijn bereik liggen. Onder
drukt wordt wat daar overheen gaat, wat dat transcendeert: dat wordt als
onmogelijk, dwaas of utopisch beschouwd. De behoefte onderdrukt het verlan
gen. Het wezen van de behoefte is dat zij haar object opslokt, ver-niet-igt;
alleen in het verlangen kan de mens zich eindeloos verliezen: alleen zo kan hij
zich eindeloos winnen. De behoefte verdrukt het verlangen, de reductie slokt
de transcendentie op.
Waar is die transcendentie te vinden? Dat is dezelfde vraag als die door
Antoine wordt gesteld: is leven alles? Of door Dupré: heft secularisatie alle
godsdienst op? Of het besef dat door Christo wordt vertolkt: de werkelijkheid
is anders, le vrai, ce n'est pas ga. Te gemakkelijk echter zoeken wij dat wat het
leven transcendeert buiten of boven het leven, de religieuze transcendentie bui
ten of boven de geseculariseerde wereld, en dat wat de realiteit transcendeert
buiten of boven de materiële verwerkelijking ervan. Te gemakkelijk zijn wij
geneigd, tussen onszelf en de werkelijkheid van mensen en dingen principes,
waarden, dogma's te zetten; we bezweren de dingen in symbolen. Die doen ons
het middel aan de hand om de werkelijkheid als altijd open proces voortdurend
af te sluiten, stil te leggen, te doen stollen, zodat ze handiger geanalyseerd,
beheerst en gemanipuleerd kan worden, zodat ze echter ook gereduceerd wordt
tot wat onze behoeften nu al gerealiseerd wanen en niet meer open staat op het
irreductibele verlangen naar wat straks nog mogelijk is.
Die onherleidbare mogelijkheid moet in de werkelijkheid zelf aanwezig zijn.
De werkelijkheid moet zo blootgelegd kunnen worden, dat niet alleen de onder
drukkende reductie maar ook de bevrijdende transcendentie ervan zichtbaar
wordt. Gebeurt dat niet, wordt datgene wat in een altijd toekomende toekomst
nog vóór ons ligt, buiten de werkelijkheid gelegd of er van buitenaf opgeplakt,
dan kunnen wij er niets mee doen: dan is zij geen kracht om mensen en dingen,
structuren en samenleving te veranderen of te vernieuwen. Vooral niet als zij
ontaardt — en dat gebeurt bijna vanzelf — in een terreur van dogma's en
slogans.
Die dwang willen wij niet. Nog minder echter de dwang die erin bestaat dat
de mens herleid wordt tot zijn behoeften of wat hem als zodanig wordt aan
gepraat, de dwang van de onveranderlijkheid of van de uitsluitend kwantita
tieve verandering. Die staat alle reële vernieuwing in de weg, de reële vernieu
wing waar het ons toch altijd om te doen is. Vooral bij het begin van een nieuw
jaar, wanneer mensen elkaar weer eens het beste wensen.
Namens de redactie,
Frans Van Bladel

Is leven alles?
Pierre Antoine

Vraag je 'wat is het leven van een mens waard?', dan vraag je naar waarden.
In alles wat je doet, in iedere beslissing die je neemt, steeds verwijs je, minstens
impliciet, naar waarden die je keuze oriënteren, die je het ene boven het andere
doen verkiezen. Hoe meer het leven gesocialiseerd, georganiseerd en technisch
beheerst wordt, des te meer moeten onze belangrijke keuzen bewuste, over
wogen, berekende keuzen zijn: ze engageren de toekomst. Wil de mens van
vandaag in zijn keuzen lucide en vrij blijven, in plaats van ze zich passief door
de omstandigheden te laten opdringen, dan kan hij het niet bij een impliciet
waardegevoel laten, hij moet zijn waarden expliciteren. Dat is niet gemakkelijk.
In een pluralistische en steeds evoluerende wereld verliezen alle gevestigde
waarden hun vanzelfsprekendheid; algemeen erkende en aanvaarde waarden
worden gerelativeerd, iedere groep heeft de hare en voortdurend veranderen ze.
Eén punt van overeenkomst schijnt er in de steeds toenemende verscheidenheid
echter nog altijd te zijn: de waarde die gehecht wordt aan het menselijke leven.
Daar schijnt iedereen nog altijd geweldig gevoelig voor te zijn. Geen mens of
hij is verontwaardigd of geërgerd over alles wat het leven van mensen aantast
of bedreigt: verkeersongevallen, geweld, moord, oorlog. Geen mens of hij juicht
om alles wat het leven redt of verlengt: de veroveringen van de medische we
tenschap bijvoorbeeld. Geweld, moord, en hartoverplantingen krijgen in de
kranten grote koppen. Vandaar de vraag die ik hier wilde stellen: is het, uit
gaande van die algemeen aanvaarde absolute waarde van het menselijke leven,
misschien mogelijk weer een samenhangend, bevredigend en algemeen geldend
waardensysteem op te bouwen?
Ik geloof dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. De studentenrevolte over
heel de wereld laat o.m. zien hoe jonge mensen in onze landen zichzelf herken
nen in de revolutionairen van de Derde Wereld. Twee schijnbaar uiteenlopende
protestbewegingen vallen hier samen: die van mensen die niets hebben en
die van mensen die alles hebben, die van de hongerigen en die van de verza
digden. Beiden komen in verzet tegen een maatschappij, de fameuze consump
tiemaatschappij, die van het leven en het levensniveau het opperste doel van
de mens maakt. Beiden ervaren dezelfde onvoldaanheid, dezelfde armoede. De
mens moet leven, jawel. Maar is leven alles?

Pierre Antoine
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Leven en levensmotieven

Er is misschien enige moed voor nodig, maar we moeten de vraag durven stellen: Heeft het menselijke leven waarde? Is het de hoogste waarde?
De vraag is natuurlijk niet nieuw, en om er een antwoord op te zoeken kunnen
we, geloof ik, nog altijd heel goed te rade gaan bij de klassieke filosofie: de
politieke filosofie, bedoel ik, die zich vooral bezighoudt met de vraag naar de
oppositionele verhouding tussen 'leven' en 'wel leven' (wat iets anders is dan
welvaart of welzijn). 'Wel leven' is leven overeenkomstig de waardigheid van
de mens, op een menselijk bevredigende wijze, leven dat zin heeft en zich van
die zin ook bewust is. De stad van de mens, zegt Aristoteles, steunt op het
'leven', maar vindt haar zin in het 'wel leven'.
Wat betekent dat? Is leven in zichzelf dan al niet kostbaar? Beslist. De mens
houdt van het leven, zegt Aristoteles, leven is aangenaam. Hoe kwetsbaar of
armtierig ook, zolang het niet door echt ondraaglijke misère onmogelijk wordt
gemaakt, is het leven de moeite waard dat de mens er zich aan vastklampt: het
houdt een belofte van een groot goed in. Leven is belofte van vreugde. Daarmee wordt het al direct duidelijk dat het dan niet gaat om het leven in zijn
biologische materialiteit, maar om het leven in zoverre het gedragen wordt door
die belofte van beter leven, bezield door verlangen en hoop. Met andere woorden: het is het waarom van het leven dat het leven zin geeft en het de moeite
waard maakt. Waar is een leven in ellende en wanhoop goed voor als zelfs de
hoop om het een zin te geven wegvalt? Waar is een leven in zekerheid en comfort goed voor als het alle zinnig waarom mist?
Een politieke gemeenschap is niet mogelijk zonder een consensus omtrent dit
'wel leven' en zijn motieven. Ook de politieke gemeenschap van vandaag niet,
die over de staatsgrenzen heen naar een wereldwijde solidariteit tendeert. Zij
steunt op het 'leven', maar ze is méér dan een solidariteit voor de instandhouding van het leven, voor de verdediging van personen en goederen. Een economische associatie of een militaire alliantie is nog geen politieke gemeenschap.
Daarvoor is een consensus nodig omtrent een menselijk bevredigende levensstijl waarin ieder zich herkent. De politieke gemeenschap is de ruimte waarin
zin gesticht wordt.
Het 'leven' krijgt slechts zin en waarde van het 'wel leven'. Het waarom, de
zin van het leven is kostbaarder dan het leven zelf: de mens moet er desnoods
zijn leven voor geven.
De industriële

maatschappij

Het leven heeft pas waarde wanneer het gevaloriseerd wordt in een universeel
menselijk ontwerp. Leven zonder meer heeft slechts een waarneembare en
evalueerbare waarde in functie van dat mensontwerp. Laat men het niet bij
abstracties, maar stelt men de vraag naar de waarde van het menselijke leven
concreet, dan heeft ze altijd een politieke dimensie. Maar deze dreigt in de
samenleving van vandaag vaak schuil te gaan achter het massale feit van de
industriële ontwikkeling.
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De ,industriële maatschappij' is zowel een realiteit als een abstractie. De ontwikkeling van de machine (van de stoomketel tot de computer), het feit dat
handenarbeid vervangen is door wetenschap en techniek, het feit dat ten gevolge daarvan de mens, die zich vroeger alleen maar tegen de natuur kon verdedigen en zich al gelukkig kon prijzen wanneer hij in dat gevecht een elementair
bestaan kon handhaven, nu met de natuur een 'progressieve strijd' aanbindt,
de natuur gaat beheersen en daarin geen grenzen aan zijn mogelijkheden ziet —
dat alles is realiteit. Reëel zijn ook de grondige veranderingen die daaruit
volgen voor de menselijke arbeid en de menselijke verhoudingen. Maar tegelijk
is die 'industriële maatschappij' een abstractie: ze kan op zichzelf beschouwd
worden, los van de politieke verhoudingen die er in werkelijkheid altijd, hoe
dan ook, de grondslag van vormen. Zo gezien (en die abstractie kan nuttig zijn
om duidelijk te zien wat er in onze wereld gaande is) heeft deze maatschappij
van arbeid en produktie een eigen logica, die onze hele samenleving beheerst.
Ze kent geen andere wet dan die van haar eigen ontwikkeling. Zij is te vergelijken met een enorme, steeds complexere machine die gewoon aan de gang
gehouden moet worden. Ze moet functioneren, dat is het eerste; waarvoor,
welke de menselijke zin ervan is, is bijkomstig. De economische groei heeft de
neiging een doel op zichzelf te worden, gemakkelijk wordt hij ondergaan als een
fataliteit, niet echt gewild. De ambiguïteit daarvan treedt duidelijk aan het licht
in de zogenaamde consumptiemaatschappij: in plaats van de mens wat op
adem te laten komen en hem tot het inzicht te brengen dat arbeid en produktie
op zichzelf geen enkele waarde hebben als ze niet gericht zijn op een redelijke
bevrediging van menselijke behoeften, leidt ze tot een verbeten prikkeling van
begeerte en frustratie, met het enige doel: de machine moet draaien. De belangrijkste vraag: 'waarvoor? waarom?' wordt taboe. Het is een gevaarlijke en
radicaal subversieve vraag: als wij ze te ernstig nemen, dreigt onze hele maatschappij herschapen te worden in één reusachtig kamp van bloemenstrooiende
hippies.
Als alle waarden, alle levensmotieven wegvallen, wordt de mens teruggeworpen
op het 'leven zonder meer'. Hij kent maar één onmiddellijk antwoord meer:
Waarom werkt hij? 'Om te leven, ik leef ervan'. Waarom wil hij méér werken?
'Om mijn levensniveau te verbeteren'. Het leven zelf — in zijn biologische
materialiteit en de verlenging daarvan: gezondheid en comfort — wordt
sociaal gesproken de enige algemeen erkende, de hoogste waarde. En die overwaardering van het menselijke leven wijst niet direct op een spiritualistische
reflex, maar wordt door de eigen logica van het machinisme zelf geïnduceerd.
In het begin van de 19e eeuw, ten tijde van de 'eerste industriële revolutie',
heeft Hegel al gewezen op dat verband tussen arbeidswereld en valorisatie van
het menselijke leven. Denken we slechts aan zijn bekende meester-knecht-verhouding. Omdat hij beroofd is van de vrucht van zijn arbeid, omdat hij niet
voor zichzelf werkt maar voor de meester, richt de slaaf zijn activiteit niet
meer op de onmiddellijke bevrediging van zijn behoeften zoals een dier dat zich
op zijn prooi werpt. De bevrediging komt slechts via een omweg: de arbeid
wordt menselijke, rationele, intelligente arbeid, is geen onmiddellijk vitale
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activiteit meer. Maar tegelijkertijd gaat de slaaf ervaren dat 'leven op zichzelf'
waarde heeft: om zijn huid te redden onderwerpt hij zich, doet hij afstand van
zijn vrijheid en van zijn levensmotieven. Voor de slaaf is het leven kostbaarder
dan het waarom van het leven.
Is de industriële maatschappij een maatschappij van slaven?
De prijs van het leven
Alleen abstract gezien is de industriële maatschappij een mechanisme dat op
zichzelf en als het ware vanzelf draait. In de realiteit is zij het werk van een
menselijke organisatie, van een organiserend onderwerp. Een zuiver liberalisme
bestaat nergens meer: steeds meer zijn wij aangewezen op economisch beleid,
economische planning, op beslissingen en keuzen. Willen die rationeel zijn, dan
moeten wij weten welke doeleinden wij nastreven en in welke orde. En zo komt
onze vraag weer terug: als wij niet meer over een samenhangend en algemeen
aanvaard waardensysteem beschikken, kunnen wij ons dan tenminste laten
leiden door die oneindige waarde van het menselijk leven, die door iedereen
erkend schijnt te worden?
Ik geloof dat we 't best alle retoriek vermijden en de moed moeten hebben om,
op het gevaar af sommige mensen te choqueren, duidelijk te stellen: een beroep
op die waarde is volkomen ijdel, we kunnen er niets mee doen.
Voor iedere beslissing moet er een prijs betaald worden, uiteindelijk moet er
altijd een vitaal offer voor worden gebracht. Wat is er in het leven de moeite
waard om er een vitaal offer voor te brengen en welk offer? Op die vraag
geeft de oneindige valorisatie van het menselijk leven geen antwoord. De waar
de van het leven is geen leidraad voor het handelen. Integendeel, logisch moet
ze leiden tot verzet tegen ieder handelen: als handelen zo'n hoge prijs vraagt,
blijf je beter passief. Maar inactiviteit is ook oneindig duur. Er blijft je niets
anders over dan je te laten leiden door de druk van het moment. En zo wordt
op de vraag 'wat moet de mens doen?' geen enkel redelijk antwoord meer
gegeven.
In welke impasse wij ons daarmee bevinden, wordt nog het duidelijkst in die
sectoren van het maatschappelijke leven die direct te maken hebben met de
bescherming van het menselijke leven en dus direct appelleren aan dat gevoel
voor de waarde van het leven: bestrijding van verkeersongevallen, sociale
zekerheid, medische wetenschap en ziekenzorg. Het zou schandalig en onrede
lijk zijn om in deze sectoren niets te doen waar iets gedaan kan worden. Maar
wat? Wie zich pathetisch op de 'oneindige waarde' van het leven beroept, zal
zeggen: alles. Maar dat zou al even schandalig en onredelijk zijn. Je kan niet
heel de sociale activiteit aan de bescherming van het leven wijden. Er zijn
andere dingen te doen, die even noodzakelijk zijn. Leven is niet het enige doel.
Wat willen wij van het leven maken? Bijgevolg moet de prijs berekend worden
die we willen betalen en dat moet zelfs omgezet kunnen worden in een geldelijke
evaluatie, in een budget. Enkele miljoenen weigeren om een bijzonder gevaarlijk
verkeerspunt te verbeteren, kan inderdaad schandalig lijken, maar de helft van
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het staasbudget besteden aan ziekenzorg — en dat is niet eens 'alles' — is even
onredelijk.
De pure affirmatie dat het leven een oneindige waarde heeft, kan ons niet
leiden in onze keuzen, stelt ons niet in staat een waardensysteem uit te bouwen.
In de mate dat zij slechts een idealisering is, uit naam waarvan de mens de
keuzen die zich opdringen en de offers die daarvoor nodig zijn, uit de weg wil
gaan, is een dergelijke affirmatie zelfs immoreel. Als het leven zo'n absolute
waarde heeft, dan kan men bijvoorbeeld met een heel goed geweten de duurste
medische voorzieningen creëren ten bate van enkele geprivilegieerden terwijl
de helft van de mensheid van honger sterft. Uiteindelijk immers valt deze waarde
van het leven samen met het 'oneindig natuurrecht' waar Hobbes van sprak,
het recht om mijn eigen leven, waarover ikzelf de enige rechter ben, met alle
middelen te beschermen en te verdedigen, de biologische wet van de jungle
volgens welke de zwakke verpletterd wordt door de sterke.
Het lijkt wel of de zo geroemde waarde van het leven in werkelijkheid alleen
een moraliserend rookgordijn is waarachter onze samenleving haar geweld en
verdrukking wil verbergen. Laten we niet vergeten dat het uit naam van die
waarde, dat het om het leven van mensen te sparen was, dat de eerste atoombom op Hiroshima werd gegooid.
Geweld en recht
Wij zeggen dat wij leven beschermen en tegelijk vernietigen wij het, beide met
een nooit gekende kracht, op een nooit gziene schaal. Dat schijnt de contradictie van onze wereld te zijn, die de ambiguïteit blootlegt van onze overwaardering van het leven. Niemand is er ongevoelig voor. Het geweld in de wereld
is dan ook de grote vraag waar iedereen mee geconfronteerd wordt. Is hier
misschien een begin van een antwoord te vinden? Wie spreekt van de waarde
van het leven, moet verder zien dan zijn eigen leven: alleen het universele
leven heeft waarde. Dit doet ons misschien een principe van onderscheid aan
de hand: alles wat het menselijk leven respecteert, beschermt of redt, is goed;
alles wat het leven bedreigt of vernietigt, is slecht.
Ik ben bang dat dat ons niet uit de impasse helpt. Is geweld dat het leven
aantast, zonder meer te identificeren met kwaad en onrecht? Moeten we niet,
met Chesterton, erkennen: „Moord is zonde, niet omdat ze gewelddadig is,
maar omdat ze onrechtvaardig is; als ik iemand sla doe ik kwaad, niet omdat
ik hem pijn doe, maar omdat ik hem verneder?"
Symptomatisch voor de hedendaagse ethiek — of voor ons gebrek aan ethiek
— lijkt mij bijvoorbeeld de discussie over de doodstraf. Ik weet dat ik hiermee
een heel gevoelig punt aanraak, maar is inzicht niet beter dan sentimentaliteit?
Als straf geen andere functie heeft dan de bescherming van de maatschappij
en de recuperatie van de schuldige, dan is de doodstraf inderdaad een onzinnig
en ondraaglijk idee, daar kan ik best in komen. Maar vergeten we dan niet het
essentiële, namelijk dat de straf een daad van gerechtigheid is? Straf maakt
duidelijk dat er waarden zijn die niet ongestraft met de voeten mogen worden
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getreden, zij maakt gerechtigheid waar. Als ik bereid moet zijn deze waarden
desnoods ten koste van mijn eigen leven te verdedigen, heb ik dan, in ernstige
gevallen, niet het recht het leven te vragen van een mens die ze bewust schendt?
Achter deze vraag ligt nog een andere, diepere vraag: ja of nee, is gerechtigheid
belangrijker dan leven? Ik weet wel, alle handelen van de mens is ambigu, ook
zijn gerechtigheid: er kan een geheime medeplichtigheid bestaan tussen uitvoer
der, slachtoffer en misdadiger. Maar wie het leven overwaardeert, dreigt ge
weld, dat dat leven aantast, uitsluitend in zijn materialiteit te zien en geen
onderscheid meer te maken tussen het geweld van de misdaad en dat van de
straf, tussen misdadiger en beul, tussen onrecht en gerechtigheid. De vraag is
niet: geweld of niet. De vraag is: hoe wordt de mens gerespecteerd, hoe worden
menselijke waarden bevorderd? Zeker, niemand doet een ander graag pijn. Maar
is pijn doen hetzelfde als kwaad doen? Op een bescheidener niveau, dat van de
opvoeding, zien we toch hetzelfde: wie er een absoluut principe van maakt dat
hij nooit pijn wil doen, is geen opvoeder meer. De vraag naar gerechtigheid is
onontkoombaar: ze kan niet opgelost worden door gerechtigheid zonder meer
gelijk te stellen met eerbied voor het leven. Wie van die eerbied voor het leven,
in zijn biologische materialiteit, een absoluut principe maakt, dreigt op den
duur alle waarden te vernietigen: omdat hij bang is voor alle geweld, omdat
hij alle geweld afwijst, maakt hij op den duur geen onderscheid meer tussen
recht en onrecht, goed en kwaad.
Ook in de praktijk leidt dit tot een degradatie van de mens. Recht uitoefenen
is geen gemakkelijke zaak: het brengt niet alleen verantwoordelijkheid mee
voor het eigen lot, maar ook voor dat van anderen, en het is begrijpelijk dat
mensen zich daarvoor proberen te drukken. Maar als we eraan verzaken, her
leiden we de sociale verhoudingen tot de onmiddellijkheid van het leven, blij
ven we beneden de maat van een menselijke samenleving. Misdaad en zonde
bedreigen en tasten onze samenleving zelf aan; als een groot gat in het bestaan
leggen zij de bijna ondraaglijke tragiek van de menselijke conditie bloot. Als
wij ze alsmaar toeschrijven aan de verklaarbare en vergeeflijke menselijke
zwakheid, dreigen wij de realiteit ervan te negéren. We weigeren te erkennen
dat de mens ook tot het ergste in staat is en denken hem zo te redden, maar op
die manier halen wij hem juist neer: we verklaren hem onverantwoordelijk en
tasten hem aan in zijn waardigheid en eer.
De mens is zwak. En hoe moeilijk is het mens te worden! Psychologie en
sociale wetenschappen geven ons een steeds beter inzicht in de groei van een
persoonlijkheid en met die psychologische en sociale factoren moeten wij wel
degelijk heel ernstig rekening houden. Maar zij verklaren niet alles. Niet het
feit dat wij zoveel meer van hem weten, verkleint de mens, maar het feit dat
zijn altijd onrustwekkende en tragische vrijheid herleid wordt tot determinismen. Wie het kwaad alleen maar sussend wil verklaren, drijft de spot met de
velen die vaak in dezelfde omstandigheden, met dezelfde zwakheid en onder
dezelfde druk, toch eerlijk zijn gebleven; hij drijft de spot met de misdadiger
zelf: hij beschouwt hem a priori als een zwakkeling in plaats van als een mens
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die de verantwoordelijkheid voor zijn daad op zich neemt. Als een vijand
behandeld worden is minder vernederend dan als een sub-mens. Vooral voor
dié oneer zouden wij gevoelig moeten zijn. Of zijn wij zozeer door een slavenmentaliteit getekend, dat wij het vanzelfsprekend vinden dat een mens, om zijn
huid te redden, zich als een onverantwoordelijke laat behandelen?
Begrip ontslaat niet van de plicht tot oordelen. Begrip zonder oordeel tast de
mens niet minder aan dan oordeel zonder begrip. Denken we even terug aan
het proces van Luik enkele jaren geleden, waar een vrouw terecht stond die
haar misvormd kind pijnloos om het leven had gebracht . Op het niveau van
het fait divers — dat is het niveau van het begrip — was er geen mens die met
het drama van deze moeder niet meevoelde: wat zouden wij zelf gedaan heb
ben in zo'n geval? Zelfs als wij haar daad afkeurden, zouden wij haar slechts
met veel aarzeling hebben durven veroordelen. Maar toen zij eenmaal vrijge
sproken was, sloeg de publieke opinie om: zij plaatste zich op een ander niveau,
dat van het oordeel. Kunnen ouders zich tot rechters aanstellen over hun kind
en het ongestraft doden, gewoon omdat het gehandicapt of misvormd is? Waar
gaan we naartoe als de mens, in plaats van een tragische situatie te aanvaarden
om er een zin aan te geven, ze alleen probeert uit te schakelen, desnoods door
middel van een moord? Leidt dat tenslotte niet tot een desertie van onze men
selijke opdracht en tot een barbaarse primitiviteit?
1

De kwestie van de waarden stelt zich op dat universele niveau, het niveau
waarop volgens Kant de regel van de daad verheven moet kunnen worden tot
een algemeen geldende, universele gedragsregel. Zij gaat tegelijk de menselijke
gemeenschap én ieder in de gemeenschap aan. Een verantwoordelijke daad
heeft niet alleen een individuele maar ook een politieke, een universele dimen
sie; de mens zet er niet alleen zichzelf maar een hele mensopvatting in op het
spel. Hem die exemplarische verantwoordelijkheid ontzeggen, is weigeren hem
als mens te erkennen.
Leven en sterven
Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie van het leven-zonder-meer het
opperste doel van de mens maakt, vernietigt de mens als mens. Een quasi mys
tieke overwaardering of sacralisering van het leven moet ons op onze hoede
doen zijn: in werkelijkheid leidt ze altijd tot het misprijzen van de mens, ze laat
het respect voor het leven voorgaan op het respect voor de persoon, terwijl
juist het omgekeerde moet gebeuren. Leven is niet alles. De wezenlijke vraag
blijft altijd dezelfde; doordat wij tegenwoordig over oneindig meer middelen
over leven en dood, over ons eigen leven en onze eigen dood beschikken, wordt
ze alleen nog veel scherper gesteld: de vraag naar het 'wel leven', een leven
overeenkomstig de waardigheid van de mens, de vraag naar het waarom van
het leven, naar de waarden die nodig zijn om een universele gemeenschap tot
stand te brengen waarin ieder zich kan herkennen.
Wij mogen ons niet laten wegzakken in de onmiddellijkheid van het leven. Als
1 Nvdr: cfr. Abstract recht en concrete moraal, in Streven, januari 1963, pp. 305 - 310.
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het leven voor ons zo kostbaar is, is dat dan overigens niet omdat wij er de
vergankelijkheid van ervaren? Wat de mens radicaal van de rest van het uni
versum onderscheidt, is niet het feit dat hij sterfelijk is, maar dat hij dat weet,
Als menselijk bewustzijn is het bewustzijn van het leven niet te scheiden van het
bewustzijn van de dood. Vandaar de eeuwige actualiteit van de parabel van
Luk. 12, 16 - 20: „De akker van een rijk man had overvloedige oogst gedragen.
Toen overlegde hij bij zichzelf en sprak: Wat zal ik doen? Want ik kan mijn
vruchten niet bergen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen, en daar
al mijn graan en goed verzamelen
Maar God sprak tot hem: Dwaas, deze
nacht eist men uw leven van u op". In de welvarende industriële maatschappij
van vandaag is dit, geloof ik, de radicale en subversieve, eisende én bevrijdende
vraag die steeds opnieuw gesteld moet worden: Wat zal ik doen? Waar is het
allemaal goed voor?
Dan worden alle verhoudingen omgekeerd. Leven is niet alles waar het voor de
mens op aankomt. Waar het op aankomt is, van zijn leven iets te maken dat de
moeite waard is, zelfs ten koste van zijn leven. „Mijn leven wordt mij niet
genomen, ik geef het zelf" — „Niemand heeft een grotere liefde dan wie zijn
leven geeft voor wie hij liefheeft". Dat is geen heldhaftigheid. Dat is ook de
gewone, dagelijkse werkelijkheid van een zinvol leven, dat getransfigureerd
wordt door waarden naar zijn maat, de dagelijkse werkelijkheid zoals ze, in
vreugde en pijn, beleefd wordt door tal van gewone mensen.

Wat is een kritische universiteit?
Een alternatief op de nota-Posthumus

Theo P. M. de Jong en Gerrit Mik

Voorgeschiedenis
Allerwege bevinden de universiteiten en hogescholen zich in een periode van
herstructurering. Dat proces speelt zich af in een maatschappelijke situatie die
zowel in de westerse wereld als elders tot in zijn grondslagen aan het verande
ren is. Toen Prof. Van der Leeuw in 1946 als minister van Onderwijs de commissie-Reinink installeerde, kon hij volstaan met de vraag naar reorganisatie.
Het in 1949 gereed gekomen rapport legde o.m. nadruk op het bestaan van
twee categorieën studenten: zij die zoeken naar een hoogwaardige vakopleiding
en zij die zich willen bekwamen tot een academische loopbaan. Sindsdien — en
in de wet op het wetenschappelijk onderwijs van 1960 werd er vorm aan
gegeven — trippelt de baccalaureus als een wat onwezenlijk ventje door de
discussie rond de academie.
In 1963 stelde minister Cals in een nota aan de Academische Raad het vraag
stuk van de studieduur centraal, daarbij suggererend dat 5 jaar optimaal zou
kunnen zijn. In het antwoord van 1967 hield de Academische Raad rekening
met het feit dat waarschijnlijk 80% van de studenten gezien wil worden als
aspirant-bezitters van het regeringsmiddenstandsdiploma van Wim Kan, terwijl
de overigen scholing zoeken tot academicus puur. Voor die eerste groep zou
een studieduur van 5 jaar functioneel zijn, mits men door didactische verbete
ringen deze studenten iets substantieels gaat bieden. Daartoe zou versnelling
moeten optreden in de groei van het onderwijscorps, welke groei zich thans
verhoudt tot de toename van het aantal studenten als een rekenkundige tot een
meetkundige reeks. Wat de groep van 20% betreft, waarvan circa de helft
zuiver-wetenschappelijk werk op het oog heeft en het andere deel beleidsfunc
ties van hoog niveau, schijnt het probleem snel te kunnen worden opgelost,
zodra men het vraagstuk van de 80% heeft geregeld. Het huidige dilemma van
de universitaire gemeenschap zit hem ondermeer in het door elkaar lopen van
twee soorten studenten, die didactisch en op het punt van kennis waarom
gevraagd wordt, het onderwijscorps in verlegenheid brengen.
Pro/. Posthumus als centrum
Na 1965 is in verhoogd tempo op meerdere niveaus aan de problematiek
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gewerkt. De Academische Raad bracht tussen juni 1965 en medio 1968 7 nota's
uit. De vereniging van academici bij het wetenschappelijk onderwijs liet zich
middels congressen en nota's evenmin onbetuigd. De minister, Veringa, gecon
fronteerd met de wassende stroom nota's, waarvan de antecedenten steeds
gecompliceerder begonnen te liggen, kondigde middels de troonrede van 1967
een nota aan over de herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs.
Om daartoe te komen probeerde hij lijn te brengen in de opinie-vorming. Prof.
Posthumus werd niet aangetrokken om het pleit te beslechten, doch om de
discussies door een sluis te brengen. Rond Posthumus zou de discussie een
centrum moeten vinden. Zijn voorstellen kunnen niet zonder meer worden
afgekraakt. Daartoe heeft de minister hem als regeringscommissaris op een te
hoog niveau geplaatst. Wie nog wil meedoen zal zich moeten meten met de
regeringscommissaris. Ieders kritiek zal minimaal een alternatief moeten be
vatten.
Deze procedure is geen gril of een bedekte vorm van chantage. Ze vindt steun
in Talcott Parsons' theorie hoe men een besluitvormingsproces dat zich over
een breed en verschillend gelaagd niveau voltrekt, kan structureren . Er is
bovendien nog een feit dat aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan van deze
procedure. Na 1960 is de studentenbevolking quantitatief zodanig gaan groeien,
dat reeds vroeger bestaande problemen zijn doorgebroken. Ook vóór 1960
bestond er bij studenten onvrede over de arbitraire macht van de hoogleraar,
die zelf kon bepalen wat hij doceerde, hoe hij beoordeelde, en welk advies hij
de student bij diens entree in de maatschappij meegaf. Kritiek was er ook op
de didactische grilligheid waartoe hoogleraren niet zelden in staat bleken. Maar
zolang de aantallen gering bleven kon veel worden rechtgestreken. In de dis
cussie van de afgelopen jaren zijn de 'kritische' studenten met frontale aanval
len gekomen op de grondslag van de universiteit. Het politieke kader vanwaar uit zij, ten dele bewust, opponeren, is dat van de wereld waarin één deel zich
opmaakt de geautomatiseerde samenleving binnen te stappen, terwijl het andere
deel door bevolkingsexplosies, lage graad van geschooldheid, laag niveau van
technologie en geprononceerde aspiraties ten aanzien van menselijke en politie
ke erkenning in de knel is geraakt. De kritische studenten hebben met hun
ludieke raden-universiteit de amateuristisch functionerende academie geridicu
liseerd. En het is de vraag of enig metselwerk voldoende is om de universiteit
weer tot een maatschappelijk geloofwaardig centrum van onderwijs en research
te maken.
1

De kortsluiting met de studenten
De nota-Posthumus en de eruit voortgekomen discussie met de studenten geeft
een goed beeld van de kortsluiting waarmee we zitten. Men kan niet zo gemak1 N. J. Demerath and Richard A. Petersen, ed., System, Change and Conflict, The Free
Press, New York, 1967, p. 216, alwaar Eisenstadt refereert aan een studie van Parsons, Shils
en anderen: „Perhaps the best indication of the importance of these macrosocietal integrative problems is the enmergence of a 'center', on which the problems of different groups
within the society increasingly impinge".
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kelijk zeggen wie er gelijk heeft. Het is belangrijker te zien hoe beide op een
verschillende golflengte uitzenden. Posthumus ziet de volgende spanningen: de
wetenschappelijke staf heeft veelal twee betrekkingen; een binnen en een buiten
de poort van de academie; binnen de poort moet de staf zowel onderwijs geven
als aan research doen; het werk wordt voorts ernstig belemmerd doordat de
faculteiten en instituten aan onze universiteiten lijken op winkeltjes van kleine
zelfstandigen met de daarbij passende ideologie; er zijn twee soorten consu
menten onder de studenten (zie boven) en beide moeten door de heen en weer
rennende docent bevredigd worden; om al die redenen — en men mag daarbij
ook nog wel even denken aan de voorkeur voor het ambtelijke in ons volk —
voelt de student zich als in een doodlopende tunnel. Zijn identiteits-vraagstukken komen op geen stukken na op een perspectivische manier in het vizier,
terwijl zij zulks extra behoeven. Immers aan de universiteit studeren in toe
nemende mate jonge mensen uit sociale groeperingen die tot nu toe geen erva
ring hebben gehad met hoger onderwijs. De verdichting van de communicatie
heeft voorts vele 'levens'-vragen dichter bij huis gebracht en het wordt vooral
van de adolescent verwacht dat hij hieraan vorm zal weten te geven. Bovendien
mist hij daarbij de vroegere veiligheid die de corpora konden bieden. In vele
opzichten staat hij meer alleen; moet hij in vergelijking met vroeger meer in
kortere tijd verwerken; en speelt de samenleving, die zelf onvoldoende raad
weet met vervreemding en inspraak, een aardig kiekeboe-spelletje met de stu
dent. De studerende adolescent wordt geprezen om zijn geëngageerdheid en
tegelijkertijd gevreesd om zijn neiging de spijkers op hun kop te zullen slaan.
Vanuit die onvrede ageert de student. Het kan geen kwaad nogmaals te letten
op hen die streven naar het regeringsmiddenstandsdiploma en die met een
zekere vreugde constateren dat men in een slecht-werkende tent vrij makkelijk
zijn papiertje vangt. Pro-tentamens, stokpaardjes, rechtlijnige dogma's, en
schrale stukjes theorie en onderzoek liggen de linke student beter dan een inte
graal programma, dat eisen stelt. De groep met de hogere aspiraties dreigt in
het nauw te geraken. Vermoedelijk zijn zij het die de ludieke pamfletten beden
ken of die gewaagde studentenreizen organiseren naar Oost-Afrika, LatijnsAmerika en Cuba. Wanneer wij het goed zien, vrezen deze studenten de rege
ling Posthumus, omdat er grote kans bestaat dat het de middengroep bevredigt,
doch hun de kop kost.
Wat schort er aan de universiteiten?
De vraag is nu of die kritische studenten door hun optreden juist niet aan de
middengroep alle voorwendsels biedt om de creativiteit in het nieuwe systeem
een veilige plaats te bezorgen en ze zo te doden. Om die vraag te kunnen beant
woorden willen we nu proberen duidelijk te maken, wat er aan de academie
schort. Het antwoord op die vraag behoeft men niet uit zijn duim te zuigen.
De discussie-nota's van de Academische Raad, de maandelijkse artikelen in
Universiteit en Hogeschool, en de confidenties die ieder bereid is te doen zo
zijn mening geen consequenties heeft, hebben op de achtergrond het volgende
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thema gemeen. Nederland kent verdienstelijke wetenschappelijke werkers. Er
zijn — ieder jaar weer opnieuw — voldoende studenten met een echte, vaak
boeiende belangstelling. Het rendement blijft echter laag. Er zijn onderhand
zoveel soorten spanningen dat er van werken nauwelijks meer iets dreigt te
komen. Welke oorzaken zijn de belangrijkste van deze merkwaardige situatie?
1. De twee soorten studenten komen moeilijk aan hun trekken, omdat binnen
de universiteit geen functioneel autonome aanpak bestaat voor hun aspiraties.
2. Het ontbreekt aan stimulansen om tot wetenschappelijke produktie te komen. De universiteiten staan niet voor de noodzaak om een deel van hun
budget zelf te verdienen. Er bestaat evenmin landelijk een clearinghouse voor
het verrichte werk. Was dat er wel, dan kon men door vertaling van de werkstukken nagaan wat gezien de internationale norm de moeite waard is.
3. De universiteiten missen een relevante binding met het sociaal-culturele
leven. Hun houding tot het bedrijfsleven is — voor zover ze bestaat — te technisch of te zeer afgestemd op de belangensituatie van het establishment (zie de
kritiek van Mertens, op dit punt onderschreven door Prof. Teilegen).
4. Het onderzoek komt niet tot een behoorlijk niveau. Er zijn voldoende
docenten die een kwart van hun tijd aan research besteden. Er zijn echter nog
te weinig full-time researchwerkers. Voor zover ze er zijn wordt hun werk
bedreigd door het te enge kader van hun faculteit. Bovendien is het carrièreverloop van de onderzoeker zodanig dat naarmate hij beter wordt hij voor de
verleiding komt te staan van een docentschap, waarna hij veelal voor het
onderzoek verloren is.
5. De universiteiten ontbreekt het aan visie t.a.v. het feit dat onderzoek naar
de relevantie van het plaatsvindende werk conditio sine qua non is voor voortgang. Wel bestaan er nu didactische centra, doch een kritisch jaarverslag waarin aan de hand van een meerjarenplan wordt getoond welke aspecten van het
wereldwijde bedrijf van de wetenschap in deze of gene universiteit is uitgezocht, is niet aanwezig.
6. Op dit moment is een empathische benadering van de student in zijn
contekst noodzakelijk. Alleen zo valt zijn verwachtingspatroon te meten en
kan achterhaald worden wat hij van de universiteit verlangt. De stelling dat de
wetenschap niet mag worden toegebogen naar de student, is maar ten dele
waar. Immers in de grondslagen-crisis waarin zich universiteiten en maatschappij bevinden, ligt het voor de hand deze op het spoor te komen in de adolescent,
die dit alles het hevigst weerspiegelt. Dergelijk creatief zelfonderzoek van staf
en studenten kan de universitaire gemeenschap 'kritisch' maken. Op die wijze
valt na te gaan hoe omvangrijk de vervreemdende afstand van wetenschap en
menselijke werkelijkheid is; wat daarvan de oorzaken zijn; en welke koers — al
experimenterend 'op voet van gelijkwaardigheid — kan worden uitgestippeld.
7. Om al die redenen stoot de universiteit creatieve mensen af, terwijl zij er
zelden slaagt een boeiende geest die buiten haar poorten tot wasdom is
gekomen, aan te trekken.

Wat is een kritische universiteit?

353
De kern van de zaak en

het alternatief

Keren we nu weer even terug naar de nota-Posthumus. Op p. 19 lezen we dan:
„Deze nota, die de algemene titel „Doelstellingen, functies, structuren" draagt,
beperkt zich tot de onder 2.2.4 genoemde spanningen van het wetenschappelijk
en maatschappelijk dualisme in de onderwijstaak en de onder 2.2.5 aangegeven
tegenstelling tussen de verbetering van het 'numerieke rendement' en de 'selec
tie' ". Deze vraagstukken zijn naar onze mening echter niet los te zien van de
volgende vragen:
a. Het binnen de universiteit — zo men daarvoor kiest — aanbrengen van een
functionele differentiatie van het onderwijs gericht op de academicus puur en
de academische vakman.
b. Het ontwerpen van een systeem dat de Nederlandse universiteiten brengt
tot op elkaar afgestemd wetenschappelijk onderzoek.
c. Het zichzelf verplichten tot permanent zelfonderzoek.
Ten aanzien van a) ligt er een rijke literatuur. Wat b) en c) betreft, geldt dit
ook, doch is er volgens ons onvoldoende gedacht aan de betekenis ervan voor
de onder meer in de nota-Posthumus aanhangig gemaakte zaken. Bovendien
kunnen b) en c) van directe betekenis zijn voor de stilering van de onmachts
gevoelens van de studenten-generatie.
Wil men de universiteit uit de verkwistende verwarring halen, dan dient niet
alleen iedere faculteit zijn full-time (75%) onderzoekstaf te krijgen, doch zou
rechtstreeks onder Senaat en Curatoren — en waarschijnlijk in de buurt van de
Centrale Interfaculteit — een algemeen en integraal onderzoek-instituut tot
stand moeten komen. Dat instituut zou de volgende taken kunnen vervullen:
1. Het ontwerpen van relevante en interdisciplinaire onderzoek-programma's.
2. Het tot ontwikkeling brengen van deze programma's in samenwerking met
de faculteits-instituten.
3. Het onder auspiciën nemen van faculteits-opdrachten die de reikwijdte van
een instituut te boven gaan.
4. Het landelijk opstellen — onder auspiciën van het ministerie of van een
door het ministerie in bedwang gehouden wetenschappelijke raad — van func
tionele specialisatie en samenwerking.
5. Het jaarlijks beleggen per universiteit van een klein congres aan de hand
van vooraf opgestelde thema's. Doorspelen — landelijk en internationaal —
van het belangrijkste werk en zorgen voor vertaling.
6. Het ter hand nemen van een permanent zelf-onderzoek met de studenten
om middels hun seismograaf-functie van een nieuwe tijd, andere vraagstellin
gen tijdig te achterhalen.
7. Het onderwerpen van beleidsvraagstukken binnen de universiteit aan onder
zoek ter plaatse. Het opstellen van alternatieven, waaruit de bewindvoerders
kunnen kiezen.
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8. Het verstrekken van integrale adviezen ten aanzien waarvan bij werkgevers,
werknemers, de communicatie-media, provinciale en rijksdiensten behoefte
bestaat.
9. Het periodiek organiseren van universiteitsdagen met relevante, voor iedere
academicus begrijpelijke overzichten over in gang zijnde projecten. Daaraan
gekoppeld geregelde enquêtering van de aanwezigen over hun wensen en verlangens. Daarbij behoeft men niet alleen te denken aan inspraak-kwesties, doch
tevens aan ontspanning en sport. Maandelijks zouden dit soort dagen georganiseerd kunnen worden, middels lezingen, informele lunchpauzes, gespreksgroepen en ludieke festiviteiten. Dit aspect wijst nog eens nadrukkelijk op de noodzaak universitaire gebouwen te concentreren op één groot terrein, alwaar organisatie en ontspanning eikaars natuurlijk complement zouden vormen.
Slot
Er valt natuurlijk meer te bedenken. Essentieel is dat niet. Het gaat er om dat
de universiteiten gaan inzien dat zij vóór alles first class onderzoekscentra dienen te worden, willen zij aan hun dubbele onderwijstaak tegemoet kunnen
komen. Dat zou bovendien dit belangrijke winstpunt kunnen hebben: onderzoek is en wordt steeds meer team-work, waar de creatief en kritisch denkende
op zijn plaats is. Het kent weinig hiërarchische en ambtelijke drempels. Zorgt
men ervoor dat binnen de universiteiten gelijke boterhammen en evenwaardige
waarderingen liggen voor de groep 75% onderwijs - 25% research en de club
75% research - 25% onderwijs, dan schept men naast het onderwijs, dat altijd
de neiging heeft te gaan lijden aan het beoordelingscijfer en de referentie-perikelen, een alternatief dat het onderwijs voor verstarring kan behoeden. Omgekeerd valt er evenzeer een zinvolle terugkoppeling te bedenken, doch daar zijn
we in Nederland wel zo grondig van overtuigd dat het weinig adstructie behoeft.
Men kan het curatorium van een dergelijk instituut samenstellen uit hoogleraren, stafleden, studenten, werkgevers, vertegenwoordigers van sociaal-cultureel werk, de perswereld e.a., te verdelen in een handzaam systeem van dagelijks bestuur, algemeen bestuur, secties, en commissies ad hoe. Zo men vastlegt
dat een bestuursfunctie niet langer dan 2 of 3 jaar mag worden 'bezet', zal er
voldoende doorstroming komen en vrijheid voor de werkers. Wat de studenten
betreft zou een dergelijk algemen onderzoek-instituut de onderwijsmensen op
het stuk van seminars en werkgroepen behulpzaam kunnen zijn.
Het is onze overtuiging dat voor de doorvoering van dit systeem binnen de
bestaande wetten de mogelijkheden aanwezig zijn. Zo een universiteit de stap
zou durven wagen, zou dat niet nalaten zijn werking te hebben op andere.
Praktisch is de start al mogelijk door in een van onze universiteiten enkele
researchwerkers uit hun te nauwe instituutsjasje op generaal niveau te plaatsen.
Een eerste taak zou kunnen zijn om tezamen met enkele faculteitsinstituten en
met studenten een grootscheeps zelfonderzoek te doen naar identiteits-vraag-
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stukken. Misschien zal dat op zodanige wijze kunnen geschieden, dat bij de
studenten het geloof terugkeert en bij de universiteit het inzicht komt hoe te
varen — n i e t op commissoriaal niveau — doch in het grondvlak. Wellicht dat
Prof. Posthumus dan van zijn akelige eenzame positie verlost kan worden.
Zolang een of ander plan in de bovengeschetste richting niet gewoon gepro
beerd wordt, zullen we waarschijnlijk blijven worstelen en wellicht blijven
woekeren met kortsluiting en agitatie, vermoeidheid en wrevel.

Religieus geloof
in een seculiere wereld
Louis Dupré

De laatste vijf eeuwen heeft de Westerse mens steeds meer sectoren van zijn
bestaan onder controle gekregen. Tegelijk met deze verovering is hij er toe
gekomen zichzelf te beschouwen als zijn eigen schepper van waarden. Het
bewustzijn van zijn scheppende autonomie heeft zich uitgebreid van de kunst
en de techniek naar de wetenschap en, hedentendage, zelfs naar de moraal.
Het is juist dit totaal nieuwe bewustzijn van de menselijke scheppingskracht dat
de religieuze crisis van vandaag veroorzaakt.
Vroeger gaf de godsdienst samenhang aan de menselijke existentie door alle
waarden te betrekken op een transcendent beginsel. Een algemeen gevoel van
afhankelijkheid in een wereld die de mens totaal beheerste, maakte een dergelijke verwijzing haast onvermijdelijk. Maar zodra de mens de controle over de
wereld in zichzelf ontdekte, hield de noodzaak voor een transcendent beginsel
op te bestaan. Dit losraken van menselijke waarden van hun religieuze basis is
het wezen van de secularisatie. Bonhoeffer vatte het samen in de verklaring dat
zonder God alles net als vroeger verloopt en dat hetgeen wij God noemen,
geheel uit het leven wordt verdrongen.
Kan de godsdienst blijven bestaan in een cultuurmilieu dat niet langer behoefte
heeft aan een religieuze integrerende factor? Zelfs als men op deze vraag
bevestigend antwoordt, kan niet ontkend worden dat de traditionele godsdienst,
vanwege zijn nauwe betrekkingen met een voorbij wereldbeeld, door een zware
crisis heen moet. Deze conclusie wordt bevestigd door de toenemende teruggang
van geloof en godsdienstpraktijken in onze geseculariseerde maatschappij.
Heeft geloof nog een toekomst?
Twee jaar geleden publiceerde een jonge communistische sociologe een onderzoek van de religieuze situatie (zowel in individueel geloof als in kerkelijkheid)
in Tsjecho-Slowakije, en zij vergeleek de cijfers met het vorige onderzoek, dat
in 1946 (vóór de communistische machtsovername) was ingesteld. Zelfs als men
rekening houdt met de druk die een atheïstische, totalitaire regering op haar
onderdanen uitoefent, kan men ternauwernood aan de indruk ontkomen dat de
ergste vijand van de godsdienst niet de vervolging is maar de secularisatie van
het maatschappelijk leven. In dit opzicht is Erika Kadlecova's besluit onaan-
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vechthaan „Het schijnt mij toe dat het verzamelde materiaal de hypothese
rechtvaardigt dat de huidige teruggang van de godsdienst verband houdt met
het verlies van zijn integrerende rol. De godsdienst heeft opgehouden een
ideologie te zijn waarop de maatschappij is gebouwd; hij is verwezen naar de
privé-sfeer van het leven" .
Tenminste in haar aardsgerichtheid is de socialistische maatschappij een beeld
van de maatschappij der toekomst.
Dan keert de vraag terug: is er nog enige toekomst voor het geloof in een
geseculariseerde wereld? Radicale theologen beantwoorden de vraag met een
subtiele distinctie tussen christendom (cq. jodendom) en godsdienst. Godsdienst
heeft uitgediend; christendom, dat in hun ogen de secularisatie op gang heeft
gebracht, bereikt nu pas zijn volle kracht. Niemand zal ontkennen dat het
scheppingsgeloof het goddelijk karakter wegneemt dat alle dingen tekent in de
natuurgodsdienst, of dat de menswording in een soort van goddelijke 'ontlediging' resulteert. Maar de vraag is hoever deze interpretatie kan gaan zonder
het religieuze waarop zij verondersteld wordt te berusten, totaal overbodig te
maken. Vooral als men uitgaat van de veronderstelling dat het godsbegrip zelf
een anachronisme is geworden. Een argument voor het bijbels karakter van de
secularisatie wordt uiteraard dubieus zodra de God die aan de Bijbel gezag
verleent, uitgeschakeld is. De redeneringen van sommige 'christelijke' secularisten zijn in dit opzicht nogal verwarrend.
1

Maar ofschoon seculiere theologie een twijfelachtige interpretatie is, de secula
risatie zelf is een onbetwistbaar feit. Voor de meeste van onze tijdgenoten,
gelovigen incluis, is geen enkele sector van het bestaan nog sacraal. Zij ervaren
het heilige niet meer direct, noch in de wereld noch in hun geest. De buiten
wereld is helemaal gehumaniseerd, terwijl de geest geen enkele passieve erva
ring kent die nog ondubbelzinnig religieus kan worden genoemd. Van de andere
kant zou het helemaal niet juist zijn te beweren dat de moderne mens zich geen
zorgen meer maakt over het transcendente. Zelfs radicale theologen als bis
schop John Robinson en Harvey Cox geven toe dat de moderne mens het
transcendente nog ontmoet. Na lange pleidooien voor een zuiver aards christen
dom lezen wij in De Stad van de Mens: „Ongetwijfeld ervaart de moderne,
verstedelijkte mens het transcendente op een volslagen andere wijze dan zijn
voorvader uit de tijd van de stam- en de stadscultuur
Hij ervaart het
transcendente 'sowieso'
Wij ontmoeten God derhalve op al die momenten
in het leven, waar we opkomen tegen dat, wat keihard en niet tot dienstbaar
heid bereid is. Wij ontmoeten Hem in die situaties die ons de weg versperren
en ons tegelijk uitdagen onze tocht te vervolgen. Hij ontmoet ons als de trans
cendente
" .
Dit betekent eenvoudig dat de moderne mens zichzelf ervaart als iemand die
aan zichzelf niet genoeg heeft — en dit besef neemt toe naarmate hij in zijn
activiteit meer autonoom wordt.
2

1 Erika Kadlecova, Kirche und Gesellschaft, Ergebnisse einer soziologischen Erhebung in
der CSSR, in Disputation zwischen Christen und Marxisten, München, 1966, p. 252.
2 Harvey Cox, De Stad van de mens, pp. 291-292.
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Hoe sterker de mens zijn eigen creativiteit gaat beseffen, des te zwaarder schijnt
de contingentie van het mensenbestaan als geheel op hem te gaan drukken. Hoe
inniger hij zich de wereld toeeigent, des te verder schijnt hij van zichzelf ver
vreemd te raken. Frustraties schijnen gelijk op te gaan met efficiency. Een
toenemend aantal mensen trekt zich terug uit een maatschappij waarin de mens
nochtans zijn omgeving beheerst als hij nooit tevoren heeft gedaan. Hippies,
hasjiesrokers, alcoholisten, beroepsbetogers voor alle mogelijke zaken zijn de
getuigen voor de menselijke contingentie in onze moderne gemeenschap.
Zelfs onder hen die creatief blijven deelnemen aan het gemeenschapsleven, is
er een groeiende behoefte aan psychotherapeutische bescherming tegen de angst
die boven ons allen hangt, de vrees voor onszelf. Nu is het natuurlijk waar dat
deze vervreemding gedeeltelijk is toe te schrijven aan de onvermijdelijke tekort
komingen van elke culturele overgangstijd. Maar de mens zal nooit in staat zijn
om zichzelf te bevrijden van een fundamenteel onbehagen dat zich duidelijker
manifesteert naarmate het creativiteitsgevoel sterker is. Onze thesis is dat er
tussen deze twee een oorzaak-gevolg verhouding bestaat, en dat juist de contin
gentie-ervaring in het hart van zijn creatieve autonomie de mens drijft tot een
radicale confrontatie met het transcendente.
Kierkegaard was een profeet voor onze tijd, toen hij schreef dat wij het trans
cendente ontmoeten niet zozeer in wat het leven zinvol maakt alswel in het feit
dat zoveel in het mensenbestaan alle pogingen om het een zin te geven trotseert.
Juist vanwege een levendiger besef van zijn creativiteit voelt de mens dieper de
grenzen van zijn wezen en de behoefte om de contingentie van zijn bestaan te
verantwoorden. Naarmate hij meer macht krijgt over het leven, wordt hij zich
ook meer bewust van zijn uiteindelijke transcendentie.
Men versta ons goed. Gevoelens van contingentie, van angst, van onbehagen
zijn niet per se religieus. Vaak zijn zij juist de redenen waarom mensen het
geloof vaarwel zeggen. Maar in die ervaringen wordt de mens zó met het
transcendente geconfronteerd dat hij een bewuste keuze tussen een religieuze
en een niet-religieuze levensvisie nauwelijks nog kan ontgaan.
De tegenstelling tussen transcendentie en menselijke autonomie drijft de mens
niet in de armen van een almachtige God — zoals dat misschien vroeger het
geval was. Ze plaatst hem alleen in een situatie welke hem dwingt te kiezen.
Zelfs deze keuze kan sociaal en psychologisch bepaald zijn. Maar geen psycho
logische gegevens kunnen uiteindelijk verklaren waarom het vrije individu een
vraag omvormt tot een ja-woord of tot een negatie.
Zeker verschilt deze weloverwogen keuze van onze tijdgenoten hemelsbreed
van de directe ervaring van het heilige dat hun voorvaderen schenen te hebben.
De ervaring waarin onze religieuze overgave wortelt is dubbelzinnig: in over
eenstemming met het autonome bewustzijn van de moderne mens worden
beslissingen liever gevraagd dan opgelegd. De religieuze ervaring van onze
tijdgenoten neemt een actief-refiexieve vorm aan die zijn ultieme uitdrukking
vindt in de geloofsakt.
3

3 Wij spreken hier niet over de psychisch zieke mens omdat bij hem maar al te vaak facto
ren uit zijn voorgeschiedenis een echte keuze onmogelijk maken.
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Doch hier kan men zich afvragen of de openbaring van het transcendente in
grenssituaties van het bestaan wel degelijk een nieuwe impuls aan de godsdienst
geeft. Als het gewoon profane dagelijkse leven geen religieuze betekenis krijgt,
blijft het godsgeloof toch maar beperkt tot enkele uitzonderlijke gelegenheden.
Heeft secularisatie een religieuze betekenis?
Van levensbetekenis voor het voortbestaan van de godsdienst is dan de vraag:
kan aan de secularisatie zelf een religieuze betekenis worden gegeven?
Ik beschouw het als taalmisbruik secularisatie intrinsiek religieus of christelijk
te noemen, zoals enige radicale theologen hebben gedaan. Zij is geen van beide,
ofschoon de joods-christelijke begrippen van desacralisering en incarnatie een
reeds bestaande tendens van onze cultuur misschien versterkt hebben. Boven
dien is de werkelijke vraag niet wat de zuiver aardse wereldbeschouwing heeft
veroorzaakt, maar of de seculiere werkelijkheid zoals wij die nu kennen ver
enigbaar is met een religieus beginsel dat heel de werkelijkheid uiteindelijk
betrekt op een transcendente oorsprong.
Kan het religieuze samengaan met de moderne seculariteit? Ik denk niet dat er
al een antwoord op die vraag kan worden gegeven. De Calvinist Gabriel Vahanian levert een belangrijke bijdrage in De Dood van God wanneer hij be
toogt dat voor de religieuze mens het moderne wereldse leven verhindert dat
het christendom vast — 'established' — raakt in de wereld en aldus ontaardt
in een immanente religiositeit. In plaats van alle waarden te betrekken op een
transcendent beginsel is de mens maar al te zeer geneigd dit beginsel te gebrui
ken als vervanging van waarden die hij nagelaten heeft zelf te scheppen. Met
de naam 'god' stopt hij snel de gaten in het cultuurbestel in plaats van ze gelei
delijk en moeizaam op te vullen door eigen werkkracht.
Eeuwen van ondervinding zouden de mensen er van hebben moeten overtuigen
dat God maar een armzalige vervanger is voor kunstmest in de landbouw, of
voor hard werken in technische en wetenschappelijke prestaties, of voor voor
zichtig rijden en betrouwbare voertuigen inzake verkeersveiligheid. Toch valt
het godsdienstige mensen moeilijk om de primitieve religieuze houding te laten
varen. De intensieve secularisatie van de wereld noodzaakt hen om deze magi
sche begrippen op te geven en daardoor hun godsdienst uit te zuiveren.
Zolang het begrip transcendentie integraal wordt gehandhaafd, is er geen reden
waarom de seculariteit niet kan passen in een religieus wereldbeeld. Misschien
kan zij zelfs het godsgeloof dezelfde onontbeerlijke negatie verschaffen die
vroeger door de mystieke theologie werd aangebracht. Ook de zogenaamde
'negatieve theologie' ontkende dat God in enige mate tot de dingen om ons
heen behoort of zelfs tot de dingen waarover wij spreken kunnen. Meister
Eckharts uitspraak die lezers in vroegere tijden zo raadselachtig placht voor te
komen, is begrijpelijker geworden voor de religieuze mens van de moderne
wereld: „Toen ik bestond in de bron der Godheid, vroeg niemand mij waar ik
ging of wat ik deed. Er was niemand die mij iets vroeg, maar op het ogenblik
dat ik te voorschijn kwam, begon de wereld der schepselen te roepen: 'God'.
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Zo spreken schepselen over God — maar waarom vermelden zij de God
heid niet? Omdat er slechts eenheid is in de Godheid en er niets over te zeggen
valt".
Natuurlijk, de negatieve theologie vond haar oorsprong in een ongewoon besef
van het transcendente, terwijl de onmacht van onze tijdgenoten om God in de
wereld te vinden voortkomt uit een nieuw bewustzijn van hun autonomie, dat
eerder het transcendentie-besef heeft verdoofd. Maar de oorsprong van de
ontkenning is niet het wezenlijke zolang het onderscheid tussen het transcen
dente en het immanente maar blijft gehandhaafd.
Oplossing van de dialectische spanning
Helaas is dit onderscheid geheel verdwenen in de Amerikaanse secularisatietheologie; zij heeft de dialectische spanning tussen Diesseits en Jenseits een
voudig opgelost ten gunste van een geheel geseculariseerd christendom. Ameri
kaanse christenen met hun pragmatische kijk zijn altijd geneigd geweest om
hun overgave aan een absoluut beginsel te identificeren met hun verantwoor
delijkheid voor deze wereld. Hierom is de seculiere theologie vooral een Ame
rikaanse vinding.
Het gelovend vertrouwen van de Pilgrim Fathers in hun opdracht het Rijk
Gods te vestigen in het nieuwe land, gaf aan het Protestantisme in Amerika
een praktische oriëntatie die het Europese Christendom niet bezat. Maar deze
religieuze aardsgerichtheid had ook haar keerzijde. Zijn voornaamste bekoring
was wel wat H. Richard Niebuhr de 'acculturation' noemde van het Ameri
kaanse christendom. Amerikanen hebben hun God nooit als een vervanger van
hard werk beschouwd, maar zij hebben al te vaak hun werk vereenzelvigd met
Gods werk. Dit verklaart de vrome ijver waarmee zij hun eigen scheppingen
hebben rondgevent als de eerste vruchten van het Beloofde Land. Het heeft
ook tot de heilige verontwaardiging geleid die zij voelen ten aanzien van hen
die hun idealen niet delen en de behoefte om het kwaad met wortel en tak uit
te roeien.
Bovendien heeft het Amerikaanse christendom over de jaren de eschatologische
dimensie die de Puriteinen bewaard hadden, grotendeels verloren. Zijn aards
gerichtheid ontaardde geleidelijk in vrome wereldsheid. De radicale theologen
zagen het eerst dat zo'n houding zich als religie niet zou kunnen handhaven.
Helaas gaven zij aan de tekens aan de wand een verkeerde uitleg. In plaats
van de secularisatie op te vatten als de uiterste beproeving van het christendom,
aanvaardden zij ze onvoorwaardelijk in naam van het christendom; aldus
bestempelden zij de afschaffing van de godsdienst zelf als de laatste fase van
de komst van het Godsrijk in Amerika.
Maar indien het christendom volledig geseculariseerd moet worden, zoals Paul
Van Buren, Thomas Altizer en William Hamilton voorstellen, verliest het alle
betekenis. Het al of niet belijden van zo'n geseculariseerd christendom kan geen
enkele invloed meer uitoefenen op het denken of de gedragingen van de mens.
Hetzelfde geldt ook voor het geseculariseerde jodendom: behalve voor de

361

Religieus geloof in een seculiere wereld

historicus wordt de tijd die men aan bijbelstudie besteedt, verspild ten nadele
van wereldse taken.
Laten wij duidelijk zijn. Mijn kritiek op de radicale secularisatie betekent niet
dat godsdienst totaal bovenaards moet zijn. De schepping van de mens 'naar
Gods beeld en gelijkenis' behelst de religieuze plicht om de schepping van deze
wereld voort te zetten. De wereld behoort helemaal aan de mens. Maar in zijn
aards scheppen blijft de religieuze mens een mens van God, en daarom moet
zijn houding altijd het stempel dragen van wat Vahanian noemt 'onthechte
eigentijdsheid'.
De institutionele godsdienst is noodzakelijk om deze onthechting te handhaven
en de dialectische spanning levend te houden tussen een volledige overgave aan
de wereld en haar ondergeschiktheid aan een transcendent beginsel. Het be
hoort niet meer tot de taak van deze godsdienst om een onafhankelijke maat
schappij te scheppen zoals in het oude Israël of het middeleeuwse Europa, of
om kerken als half-onafhankelijke maatschappijen met speciale kasten en
privileges op te zetten zoals in de nationale staten van de moderne tijd. De
kerk kan de profane maatschappij niet meer vervangen of beconcurreren. Het
is haar taak om de mens bij te staan wanneer hij uiteenlopende aardse waarden
probeert te integreren door middel van een eenmakend transcendent beginsel,
niet door culturele gaten te stoppen — want dit moet de mens zelf doen —
maar door alle zelfstandige menselijke waarden te plaatsen in het perspectief
van een Absolute.
Wanneer hij alle waarden betrekt op een laatste beginsel, maakt de godsdienst
ze niet minder zelfstandig; hij verhindert alleen dat deze waarden afzonderlijk
of tezamen een onafhankelijk bestaan gaan leiden. De godsdienst is niet meer
nodig om waarden of instellingen te ondersteunen die zichzelf niet kunnen
ondersteunen. Een dergelijke religieuze integratie is definitief verdwenen.
Ook is verdwenen de absolute behoefte van de gemeenschap als zodanig aan
een religieuze integratie. Er zijn veel zinvolle vormen waarin mensen hun
waarden samenvatten, en ze vereisen niet allemaal een transcendent beginsel.
De marxistische wereldbeschouwing is een goed voorbeeld van een zuiver
seculiere levensintegratie. De gemeenschap kan een veelheid van integratievormen aanvaarden in haar leden zolang deze het evenwicht van het gemene
best niet verstoren. Maar zij die een gesloten moreel en cultureel bestel ontoe
reikend achten, zullen altijd de behoefte ondervinden om een waardesynthese
op te bouwen die zelf niet absoluut is, maar open blijft voor een transcendent
Absolute.
Het belang van een transcendent beginsel
Hen daarin te leiden door alle valse absoluutheden te overwinnen en door alle
waarden te betrekken op een transcendent beginsel, is de taak van de gods
dienst. Bij het vervullen van deze taak zijn zijn bedienaren misschien met
wereldse activiteiten bezig zoals de priester-arbeiders, want in deze activiteiten
brengt de moderne mens het leven door, waaraan de godsdienst betekenis moet
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trachten te geven. Maar tegelijkertijd mag de religieuze mens zijn wereldse
activiteiten, hoe belangrijk ook, niet verwarren met het Koninkrijk Gods. Al te
vaak telt hij zijn persoonlijk falen en slagen of dat van zijn kerk als plus- en
minpunten voor God.
De voornaaamste reden waarom de godsdienst zo nutteloos schijnt in de hui
dige wereld, is dat zijn vertegenwoordigers zichzelf misleiden omtrent zijn taak.
Die taak bestaat er niet in beter raad te geven dan de psychiater of de counse
lor van beroep. Ook niet in onderwijskrachten te vormen die bekwamer zijn
dan lekenopvoeders. De bedienaar van de godsdienst onderscheidt zich niet
door uit te blinken in het seculiere werk. Zijn religieuze functie kan er alleen
maar bij verliezen wanneer zij met een profane functie wedijvert, want wat telt
in het aardse bedrijf is efficiency — een kwaliteit die door de religieuze vor
ming in het algemeen niet verhoogd wordt. Tenslotte moet de godsdienst ook
zijn eigen werelds karakter aanvaarden inzoverre dat hij niet in staat is om het
transcendente dat hij in de wereld vertegenwoordigt, direct en onafwijsbaar
mee te delen.
Om zinvol te blijven moet de godsdienst voortdurend dezelfde aardse waarden
relativeren die hij heeft helpen verhogen, door ze in een transcendent perspec
tief te plaatsen. Deze taak kan niet vervuld worden tenzij de kerken hun geloof
in het transcendente vrijmoedig belijden. Maar een dergelijke belijdenis schijnt
hedentendage het meest te ontbreken.
Voor veel bedienaren is het vechten voor sociale rechtvaardigheid een vervan
gingsmiddel geworden voor een geloof in het transcendente, in plaats van een
uitdrukking van dat geloof. Een Joodse radicale theoloog, Richard Rubinstein,
heeft dit zeer juist uitgedrukt: „De godsdienst kan niet onverschillig staan
tegenover sociale rechtvaardigheid, maar zijn voornaamste taak kan ook weer
niet herleid worden tot het najagen daarvan. De primaire rol van de godsdienst
is priesterlijk. Hij biedt de mensen een geheel van riten en mythen waarin zij
aan de duurzame werkelijkheid van leven en dood kunnen deelnemen. Zolang
er mensen worden geboren, door de overgangscrisissen van het leven heen
gaan, schuld ervaren, falen — zoals zij moeten falen —, oud worden en sterven,
zullen traditionele kerken en synagogen onvervangbare instellingen zijn" .
Mijns inziens dan is de voornaamste toetssteen voor de authenticiteit van de
godsdienstige houding in deze tijd de nadruk op rite en gebed, want daar alleen
vinden wij een erkenning van het transcendente die niet direct vat heeft op de
aardse wereld. Zodra de godsdienst ophoudt te bidden, heeft hij zichzelf over
leefd en bestaat de enige eerlijke houding erin toe te geven dat hij overbodig is
geworden.
4

4 Richard L. Rubinstein, De God van de Joden na Auschwitz, eng. uitgave, p. 205.
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Christo Javacheff, geboren te Sofia in 1935, is een van de meest boeiende
kunstenaars van deze tijd. Een schuwe jongen, die nergens, bij geen enkele
beweging of groep, thuishoort, maar intussen met zijn werk onze voorstellingen
van kunst, mens en wereld aan een hete vuurproef onderwerpt. De 4. Documenta, de voornaamste internationale kunstmanifestatie die deze zomer in
Kassei werd gehouden, domineerde hij met zijn '5600 cubicmeter package',
een fantastisch onmonumentaal monument. Iets later verpakte hij de Kunst
holle van Bern: na tien dagen stikte men in het museum. Dat is de werkwijze
van Christo: het kunstwerk werkt in de realiteit, in de materialiteit. Dat was
reeds zo toen hij op 3 juli 1962, om negen uur 's avonds, de rue Visconti te
Parijs met oude olievaten barricadeerde. Daarom onttrekt zijn werk zich gro
tendeels aan interpretatie. Het kan slechts gecommuniceerd worden zoals het
is, in de vorm van een krantebericht. De eerste monografie die aan deze man
gewijd is, een monografie over de '5600 cubicmeter package', is dan ook een
boek zonder woorden, al werd het uitgegeven door 'Wart und Bild' te Baierbrunn (München). Het bevat alleen foto's, schitterende foto's, en officiële
documenten, bouwtoelatingen enz» Het kunstwerk wordt beschreven zoals de
lancering van een raket.
Op het ogenblik heb ik een tentoonstelling in Philadelphia. Daar liggen 35 ton
olievaten, en in een andere zaal 2 ton hooi. In januari exposeer ik in
Chicago. Ook weer twee delen: gras weer en daarnaast een partij gevitaminiseerde grond. Echt gras, echte grond. Ik heb altijd met echte dingen gewerkt.
Op 14 april ga ik in New York een wolkenkrabber inpakken, 35 verdiepingen.
Die zal er 6 maanden blijven staan. Daarna, in de lente, ga ik aan de kust van
Californië een strook van 25 km grond inpakken. Ik ga die onder polytheen en
koorden stoppen, 2 km breed, 15 mijl lang, dat ga ik helemaal inpakken: zand,
struiken, rotsen, tot aan het water, het water kan er op komen en je kunt er
over lopen. Een artificieel landschap? nee, een echt landschap dat ondergestopt
is. Het eerste organische ding dat ik gemaakt heb, dat was iets meer dan twee
jaar geleden in het Van Abbemuseum in Eindhoven; daar heb ik een boom van
9 m ingepakt. Ja, vroeger, in 1963 had ik al wat meisjes ingepakt. Hoe lang ben
ik er dus al mee bezig? In 1961 ben ik al op het idee gekomen om grote gebou
wen in te pakken, maar het heeft zeven jaar geduurd voor ik het heb kunnen
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realiseren, met de Kunsthalle te Bern. Tegenwoordig gaat het technisch wel
wat makkelijker. Ik ben er wat handiger in geworden, ik heb wat meer relaties
die me kunnen helpen, maar toch, technisch blijft het allemaal heel ingewikkeld
en vraagt het veel tijd. Het zijn geen ideeën, maar dingen.
Hoe bent u van het verpakken van levenloze voorwerpen

overgegaan naar

organische dingen?
Dat is moeilijk uit te leggen. Ook visueel zit er in mijn verpakkingen een
evolutie. Vroeger waren ze anoniem, je kon ze manipuleren; later ben ik met
grotere objecten gaan werken en de verpakking werd steeds losser, meer
relaxed. Mijn artistiek bewustzijn, als ik me zo mag uitdrukken — want ik
word meegesleept als een artist, als iemand die erin zit, in het probleem —
werd steeds meer ontspannen, niet onpersoonlijker, maar minder geconcen
treerd, ik liet me meer leiden door de grotere verhoudingen. Toen ik de Kunst
halle te Bern inpakte bijvoorbeeld, heb ik het werk soms zelf geleid, ik heb zelf
knopen gelegd, maar mijn visie was heel ontspannen. Ik evolueer steeds meer
— en dat helpt me geweldig — naar eenvoud, naar een orde van banaliteit als
ik het zo mag zeggen, waarin het kunstwerk bestaat en je kunt het bekijken of
niet, het is er gewoon. Een ding dat er gewoon is, niet meer zo geconcentreerd
als wat ik vroeger maakte. Ik vind dat je een kunstwerk niet lang kunt bekij
ken. Het is iets wat je kunt bekijken of waar je aan voorbij kunt lopen. C'est
une chose qui passé, comme ga. Dat geeft het werk leven. Het moet dus niet
te geconcentreerd zijn, de kunstenaar moet er niet te hard aan werken. De ge
bouwen die ik uitkies, zijn gebouwen als alle andere, de Kunsthalle te Bern
wordt niets bijzonders, de wolkenkrabber te New York is een wolkenkrabber.
De dingen zijn er, zoals heel ons leven. Dat is iets waar ik geweldig veel belang
aan hecht. Alleen dat, geloof ik, is in staat een kunstwerk levend te houden.
Het is als de dag die passeert, de tijd. Ik, mijn idee, mijn tegenwoordigheid en
wat fysieke energie komen zo'n landschap bijvoorbeeld onderstoppen. Het
wordt iets fantastisch: het is er en tegelijk is het er niet, je ziet het en je ziet het
niet. Hoe zien wij de dingen? De mens heeft een bepaalde maat van wat hij
zich kan toeëigenen. Een kamer kan klein zijn, groot, ze kan een hal worden,
een enorme hal in een heel grote ruimte. Een sculptuur kan gemaakt worden
voor een kamer, ze kan groter worden, groter, op de duur gaat men beeld
houwwerken maken om in de tuin te zetten. Dat geeft heel andere relaties.
Op een bepaald ogenblik geraakt het buiten de menselijke maat. Twee verdie
pingen zie je, maar een gebouw van 10, 20 verdiepingen zie je of je loopt het
voorbij. Je bejegent het met een heel andere aandacht. Het valt niet meer
binnen je visie. Zoals een stad. Die is zo groot, dat je ze niet meer ziet, hier en
daar bekijk je iets. Ik geloof dat dat voor de kunst een merkwaardige ervaring
is. Ik evolueer steeds meer in die richting.
Als u bijvoorbeeld de Kunsthalle te Bern inpakt, dan weet u dat dat slechts iets
tijdelijks is.
Het begrip 'tijdelijkheid' is voor mij iets heel relatiefs. Alles is een kwestie van
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effect. Fysisch kan iets verschillende eeuwen bestaan, maar het effect ervan
bestaat misschien maar twee weken. Eigenlijk is heel onze culturele erfenis iets
tijdelijks, het effect dat ze op ons heeft. Onze cultuur is hoeveel duizend jaren
oud, maar wat ervan tot ons komt is helemaal verminkt, we kennen er misschien slechts 10 of 20% van. We denken dan dat we die cultuur echt helemaal
kennen, maar het is helemaal vals. De Venus van Milo bijvoorbeeld is minder
reëel dan het effect van mijn verpakkingen; ze was namelijk absoluut niet zoals
wij ze kennen: het was een beschilderde sculptuur en het milieu waarin ze
thuishoorde, kunnen we nooit meer reconstrueren. Omgekeerd kunnen mijn
zogenaamd tijdelijke verpakkingen in het geheugen bewaard worden. Ik wil
maar zeggen: 'tijdelijk' is een heel relatief begrip. Het is slechts een manier om
te zeggen hoe we de dingen bekijken.
Doet u dat allemaal intuïtief of kunt u iets zeggen over uw beweegredenen?
Dat is een kwestie van kunstgeschiedenis. Ik bedoel, ik ben kunstenaar, en als
ik u zeg waarom ik iets doe, dan is dat onvermijdelijk vals, of subjectief, of
voorlopig. Ik geloof erg in de wetenschap van feiten. Ik ben nog te jong om
op mezelf terug te keren, om me te herinneren, om nauwkeurig te zeggen
waarom ik iets doe. Misschien omdat ik de tijd niet heb. Misschien later, als we
alle documenten kunnen verzamelen. Maar dat is mijn probleem niet. Er zal
wel eens iemand komen die precies weet te vertellen waarom ik het allemaal
doe. Als u mij vraagt waarom ik met mijn vrouw getrouwd ben, kan ik u daar
een antwoord op geven, maar dat zal beslist niet het juiste antwoord zijn.
Het juiste antwoord is: ik ben nu 33, ik heb in vele landen gereisd en gewoond;
ik bedoel, ik ben geen abstractie. Als je mij wilt kennen, zou je bijna een psychonalyticus moeten zijn. Daar ligt ergens de taak van de kunsthistoricus.
Ik kan u geen antwoord geven; als ik het toch probeer, dan is dat vandaag
misschien waar, maar niet voor u. Waarheid is iets anders. Le vrai ce n'est
pas ga.
y

U hebt wel eens gezegd dat u het doet omdat u het prettig vindt.
Nee. Op het ogenblik zit ik in een definitieve fase. Ik ben nu zo ver dat ik mijn
systeem gevonden heb en dat is een heel ander dan dat van andere kunstenaars.
Picasso verschilt natuurlijk heel veel van Rubens wat plastische waarden enz.
betreft, maar qua systeem staat hij dichter bij Rubens dan ik bij Picasso. Ik wil
in mijn werk iets realiseren van het leven van alledag, en dat is iets waar ik niet
alleen in sta, dat brengt enorm veel problemen mee waarvan je op het eerste
gezicht zou denken dat ze niets met kunst vandoen hebben. De verpakking van
een skyscraper bijvoorbeeld of een groot pak lucht, zoals in Kassei, zijn buitengewone projecten, buitengewoon niet zozeer op artistiek gebied maar in de
geschiedenis van de realisatie. Ze vormen een enorme break in mijn gedachtenstructuur, in mijn kunstarbeid. Iets fundamenteels in de evolutie van mijn
kunstopvatting. Het heeft mij een routine gegeven, een systeem, waar ik me op
het ogenblik hartstochtelijk aan overgeef. Ik geloof dat ik op het ogenblik de
enige kunstenaar in de wereld ben die zo'n kunstmachine, zo'n systeem ont-
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worpen heb. Ik heb het kunnen realiseren. Dat is een feit, een cynisch feit: geen
grootheidswaan, maar een geweldige erkenning van het realisme, een materia
listische kunst, een grote verbazing over werkelijkheid en waarheid. Als ik van
werkelijkheid spreek, bedoel ik: er is een enorm verschil tussen beeld, verbeel
ding en werkelijkheid. Dat is iets waar ik altijd naar gezocht heb, sinds de
me Visconti, maar ik was er menselijk en artistiek niet rijp voor. Tot die break
kwam, nu twee jaar geleden. Sindsdien zie ik alleen daar nog toekomst voor
mij. Dat is een geweldige ontdekking van onze beschaving: de werkelijkheid.
Als u een museum inpakt, dan gaat het niet om dat museum, zegt u, maar om
een gebouw als een ander.
Nee, daar moet u mee oppassen. Ik ben in de grond een marxist en we mogen
de dingen nooit zo uit elkaar halen. Een vrouw is geen man, een museum is
geen huis. Het zijn echte werkelijkheden. Je kunt van de dingen niet zeggen
dat ze om het even wat zijn. Ik kan dat wel zeggen, maar het is niet waar. En
dat is juist het probleem. Ik ben een cynicus, dat geeft mijn werk juist een
zekere waarde. Wat u zegt, is geen hypocrisie, maar artistieke verbeelding.
Ik vind, er is niets zo geweldig als feiten, het was echt een museum.
Het was dat type van gebouw, een museum, dat u interesseerde?
Nee, dat bedoel ik niet. Een museum, een wolkenkrabber, dat zijn geen sym
bolen, het is een museum, een wolkenkrabber. Dat is het verschil. Wij denken
altijd aan symbolen. Het zijn werkelijke dingen. Wij dekken de werkelijkheid
altijd toe. Ik pak lucht in en de mensen zeggen: het is een fallisch symbool,
of het is een worst. Maar het geweldige is, dat het lucht is, ingepakte lucht.
Het heet gewoon '5.600 kubieke meter ingepakte lucht'. Technisch is het trou
wens een wonderlijk ding: het hangt aaneen van lucht alleen, zonder enig
skelet. Iets heel fragiels, één van de dingen in de wereld die we het meest nodig
hebben: lucht.
Als u een museum inpakt, is dat omdat u musea veracht?
Nee, helemaal niet. Dat denkt ü. Er zijn mensen die van musea houden, er zijn
er die ze verfoeien. Ik pak een museum in: het gebouw, maar ook het begrip,
onze liefde voor het museum, onze haat, alles. Ik bedoel, het is iets heel com
plex.
U zegt dat u een marxist bent.
Nee, ik ben geen marxist. Ik heb in communistische landen geleefd, maar ik
ben een dialecticus. Ik geloof in het materialisme, steeds meer. Ik geloof steeds
meer dat dat nodig is voor wat ik wil doen. Michelangelo was in die zin ook
een materialist, dat is de reden waarom hij dingen heeft kunnen maken. Ik heb
in verschillende landen geleefd, steeds andere landen, steeds een andere taal,
een andere moraal. Dat is allemaal op me afgekomen en heeft geleid tot wat ik
nu ben. Het is een lange geschiedenis om het uit te leggen.
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Was de rue Visconti uw eerste werk?

Een van mijn eerste die in verband gebracht kan worden met die break waar
over ik sprak, die doorbraak van de menselijke maat. Het project was ontstaan
in 1961, pas een jaar later heb ik het kunnen realiseren. Ik hoopte dat de
politie me toelating zou geven, maar die werd geweigerd. In Bern dachten we
ook tot het laatste ogenblik dat we toelating zouden krijgen. Daar heeft men
dan tenminste de moed gehad om het gebouw op eigen risico voor veertien
dagen te verzekeren. De beslissing hing van ons af. Ik wilde absoluut en we
hadden ook de middelen. Zonder Szeemann echter zou het nooit gelukt zijn.
Hij had er ook wel zin in, maar ik heb hem helemaal kunnen overtuigen.
En daarna is het altijd zo gegaan: ik moet zo'n ontwerp niet alleen concipiëren,
ik moet de mensen ook overtuigen die er wel in geloven. Dat is een enorm
werk.
En de materiële organisatie, heeft het museum die op zich genomen?
Nee, ik zelf voor een groot deel. Door dingen te verkopen. Ik betaal zelf wat ik
maak, verkoop het dan duurder en zo kan ik weer andere projecten financieren.
Is het in Kassei ook zo gegaan?
Ja. Het project in de Documenta kostte 60.000 dollar. De Documenta en een
Duitse firma hebben daar 15% van betaald, ik zelf 85%.
Daar zijn ook moeilijkheden

geweest.

Het was ook wetenschappelijk een belangrijk werk. We hebben daar formules
ontdekt die nog nooit gebruikt waren. Het was als toen de eerste kathedraal
gebouwd werd: de eerste gewelven stortten herhaaldelijk in. Ik had nog nooit
zo iets groots gemaakt. De eerste keer dat ik lucht verpakt heb, in het Van
Abbemuseum te Eindhoven, was het iets van 6 X 2 m; daarna, ook nog in
1966, in Minneapolis benaderde het al de afmetingen van Kassei. Altijd was
het ingepakte lucht, altijd hetzelfde. In Minneapolis was het een soort ballon
van 20 m, die per helicopter met koorden van de ene plaats naar de andere
werd getransporteerd. Daarna is Kassei gekomen: de grootste constructie van
allemaal, één groot, uniek kunstwerk. Een heel kwetsbare uitbreiding ook van
het lichaam: lucht omgeeft ons overal. Ik dacht, als ik ze eens kon inpakken,
als ik er eens een dimensie aan kon geven, een maat, de grootst mogelijke maat
die ik eraan kon geven. Ik heb het 85 m hoog kunnen maken. Et voila, c'est
arrivé, c'est fait: een torengebouw van 30 verdiepingen. Het werd gebouwd als
een skyscraper; het steunt op 180 ton beton in de grond, wordt rechtgehouden
door 7 ton stalen kabels, en boven is het bestand tegen 25 ton windkracht,
170 km windsnelheid. We hebben technisch nauwkeurig bestudeerd hoe zo een
torengebouw van 30 verdiepingen wordt opgetrokken. Met zulke berekeningen
heeft de kunst zich nooit beziggehouden. Als je je als kunstenaar daaraan
begeeft, wordt dat geweldig boeiend, je laat je erdoor meeslepen. Ik had er
geweldig veel plezier in, alleen maar in dat te dóen.
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U schijnt meer belang te hechten aan uw ballon dan uw 'store-fronf in Kassei.
Nee, die 'store-front' was misschien de laatste uitloper van mijn werk met
ruimten, kamers. Daar ben ik altijd mee bezig geweest. De 'store-front' van
Kassei bestond al twee jaar, ik heb er de laatste hand aan gelegd in mei 1966.
Misschien wordt dat nog wel eens opgenomen in een ander systeem: een
gesloten ruimte bijvoorbeeld waar je niet binnen kunt, ik zeg maar wat. Naar
een vroeger werk kan ik altijd terugkeren, ik kan het hernemen. Maar ik heb
nooit kunst 'gefabriceerd', nooit kunst gemaakt om tegemoet te komen aan het
verlangen van een verbruiker. Ik heb zelfs nog vele stukken die niet verkocht
zijn, ontwerpen, schaalmodellen, die niets anders zijn dan 'records'.
Zijn dat alleen maar modellen als voorbereiding op een bepaald werk?
Ja, ik werk altijd met modellen. Mijn werk is te groot, kost te veel geld, er zijn
te veel mensen bij betrokken, dan dat ik zou kunnen improviseren. Ik heb vele
stadia van voorbereiding nodig om nutteloze experimenten te vermijden. Voor
Kassei en Bern heb ik verschillende modellen gemaakt, vooral voor Kassei,
omdat het daar om een heel nieuwe structuur ging. Die modellen hebben we
dan op allerlei manieren uitgetest, in windtunnels bijvoorbeeld.
Die modellen zijn dus niet als kunstwerken

bedoeld?

Het zijn natuurlijk kunstwerken omdat ik ze gemaakt heb! Ik verloochen ze
niet. Het best kun je ze vergelijken met maketten van een architect: als die
iemand wil overtuigen, moet hij zijn project zo visueel mogelijk presenteren.
Van mijn modellen maak ik fotomontages, om die voor te leggen aan de
mensen die bij de realisatie betrokken zijn. Ik moet die mensen kunnen over
tuigen, ik moet me verstaanbaar maken, mensen vinden die me willen steunen.
Anderhalf jaar voor de opening van de Documenta ben ik al met tekeningen,
daarna met foto-montages naar Kassei gegaan, om mijn project te gaan be
pleiten bij de mensen van de tentoonstelling en bij de officiële instanties van de

stad. Dat is allemaal banaal en tijdrovend, maar ik moet mijn projecten een
gezicht kunnen geven.
Intussen hebt u dan niet veel anders gedaan!
Dat wil zeggen, tegelijkertijd heb ik hard gewerkt aan een soortgelijk project
voor het Museum van Moderne Kunst te New York. Dat wilde ik ook inpak
ken. Ik had heel graag gehad dat dat het eerste museum van de wereld zou
geweest zijn. Maar een maand voor de uitvoering werd Martin Luther King
vermoord en burgemeester Lindsay gaf geen toestemming meer. Voila, zo is er
veel dat mislukt, hoe zorgvuldig ik ook probeer alles voor te bereiden. Het is
wel een grote expositie geworden, met de schaalmodellen, de foto-montages en
alles wat ik gemaakt had om dit project voor te bereiden.
Hoe bent u in contact gekomen met de nieuwe realisten?
Door Restany. Hij bracht ons samen. Een heel actief man. Hij stelde ons in de
gelegenheid om tentoon te stellen.

kunsthalle bern paeked (1968)

150 heetars eaast paeked (1968)
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c o r r i d o r store front (1966-1967)

museum of mode r n ort pocked, new yor k (1968)
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Hebt u nog veel contact met de mensen van het nieuwe realisme?
Nee, ik ken ze allemaal maar ik heb de tijd niet om ze veel te zien. Arman
komt nog al eens over. Meer contact heb ik met de heel jonge kunstenaars in
Amerika. Ik leef wel een beetje geïsoleerd, ik werk nu eenmaal in een branche
die helemaal nieuw is. Het meeste contact heb ik met musea en art institutes.
De laatste keer dat ik een tentoonstelling gehad heb in een privé galerie is nu
twee jaar geleden, bij Castelli in New York. Sindsdien heb ik nog alleen in
musea tentoongesteld. Die hebben meer ruimte, meer financiële middelen,
bieden meer mogelijkheden.
U voelt zich niet meer verbonden met het nieuwe realisme?
Dat weet ik niet, maar ik heb het gevoel dat ik er heel ver van af sta. Ik voel
niets voor het idee van een subversieve kunst. Het belangrijkste in de kunst
van vandaag is, geloof ik, dat onze beelden, onze visie ondergraven worden.
Dat is de taak waar wij toe uitgedaagd worden. Het komt er niet op aan, kunst
te maken die reageert tegen het systeem van de kunst, maar kunst die op zichzelf staat. Pop art en nieuw realisme zijn ontstaan uit verzet tegen het bestaande systeem van de kunstproduktie. Dat kan nuttig zijn voor een tijd, een zekere
betekenis hebben voor een bepaalde periode, maar in de grond, het belangrijkste is toch, kunst te maken die jaren kan duren, die iets teweegbrengt dat
ontwikkeling mogelijk maakt.
Reactie op traditie speelt bij u geen rol?
Ik hou heel veel van schilderkunst, ik heb zelf heel veel geschilderd. Kassei
heeft nog eens duidelijk gedemonstreerd dat de goede schilders van het postabstract expressionisme, die zich bewust op schilderkunst toeleggen, grotere
schilders zijn dan de pop-artisten die schilderkunst willen bedrijven tégen de
schilderkunst, een controversiële kunst, die slechts een anecdotische betekenis
heeft in de kunstgeschiedenis: we weten nu allang wat ze allemaal willen
zeggen, het choqueert ons allang niet meer, het is allemaal zo evident.
Welke kunstenaars waardeert u het meest?
Voor het ogenblik is het onmogelijk de schilderkunst te negéren, weg te denken. In de toekomst wordt dat misschien anders. Ik hoop het. Maar hoe dan
ook, mijn werk heeft daar niets mee te maken. Ik werk met dingen, een ingepakt museum, ingepakt gras. Schilderkunst — en dan maak ik geen onderscheid tussen abstract of figuratief of wat dan ook — kan iets prettigs zijn om
naar te kijken. Je kunt bijvoorbeeld van sommige hedendaagse abstracten
houden, een Barnett Newman, een Noland, een Olitsky, dat geeft je een 'pleasure of color'. Dat wil ik allemaal niet betwisten, maar c est tout historique, ca.
Maar goed, dat aanvaard ik, en sommige dingen van Newman en Olitsky vind
ikzelf ook heel prettig om naar te kijken. Een schilderkunst echter die daartegen wil ingaan, zegt me niets meer. Ik voel heel weinig voor pop. Ik zie het
niet. Rauschenberg? Nee, het is allemaal zo evident, al die beelden. Ik wil de
historische betekenis van deze mensen niet betwisten, noch hun stielkennis, dat
y
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is mijn vak niet, maar als u me vraagt of dat nu de richting is die
uitgaat, nee ik geloof het niet, heel onze samenleving laat zien dat de
van de kunst daar niet ligt. In het komende decennium zal dat wel
worden: het hoort niet tot de cultuur die op komst is. Dat is voor
evident, dat staat buiten discussie.

de kunst
toekomst
duidelijk
mij heel

Verzamelt u ook kunst?
Nee, daar heb ik geen geld voor. Soms ruil ik eens iets met vrienden, maar dat
zijn persoonlijke herinneringen. Het staat bij me thuis allemaal bij elkaar. Ik
hou van witte muren, ik wil rustig wonen. Ik hou vooral van mensen. Ik wil
niet altijd op objecten zitten te kijken. Misschien kun je wel eens iets ophangen
en dat dan regelmatig verwisselen, maar daar heb ik de tijd niet voor. Ik zit in
een immense fabriek, daarin heb ik mijn woning zelf ontworpen en gebouwd,
daar zit een studio bij en verschillende opslagplaatsen. Veel eigen werk is daar
niet te vinden. We leven in de realiteit, het heeft niet veel zin werk te gaan
opslaan. Een en ander blijft daar nog wel staan dat niet verkocht is. Dat vergaat, ik vernietig het niet, het vergaat.
Wat heeft Amerika u bijgebracht?
Het wonderbaarlijkste wat ik er geleerd heb is hun business-systeem, de kapitalistische machine. Ik zit aan geen enkele galerie vast, maar ik heb er business
kunnen doen; ik bedoel, ik kon beginnen te leven, mijn kunst te beleven en
mijn ideeën te voeden. Buiten Amerika zou ik nooit zo ver geraakt zijn.
Maar uw eerste grote projecten zijn in Europa

gerealiseerd.

Dat is nog het wonderlijkste van al. Verschillende van mijn grote projecten zijn
in Europa gekocht. Nu komt er in Amerika ook wel plaats voor dat soort
gekheid, maar in Europa tref je misschien nog meer die vorm van anarchie
aan, nee anarchie bedoel ik niet, maar die complete onverantwoordelijkheid die
bijvoorbeeld een Jean Leering het project van Kassei heeft doen realiseren.
In het begin wist hij evenmin als ik waar we naartoe gingen. Het was gewoon
een gat, geen artistiek gat, maar het paste niet in de structuur van het systeem.
Zo'n type heb ik in Amerika nog niet ontmoet.
Waar bevindt zich het meeste van uw werk?
Tachtig procent in Amerika. Het meeste van wat ik in Europa verkoop — niet
zoveel in België — gaat via Anny De Decker van de White Wide Space Gallery te Antwerpen.
Wanneer bent u naar Parijs gegaan?
Ik was tweeëntwintig. Ik ben geboren in Bulgarije, ik ben half bulgaars, half
tsjechisch. Ik heb een tijd in Praag geleefd, daar de academie gevolgd; daarna
een tijdje in Wenen en Genève. Ik schilderde daar wat, heel traditioneel. Ik
tekende nog niet Christo: Christo is mijn voornaam, mijn familienaam is Javacheff. Eind 1958 ben ik naar Parijs getrokken, maar ik stelde vooral buiten
Frankrijk tentoon: bij Schmela in Düsseldorf, bij Apollinaire in Milaan, Del
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Leone in Venetië, La Salita in Rome, Ad Libitum in Antwerpen. Het was een
heel moeilijke tijd, ik verkocht heel weinig, ik kon er niet van leven. Ik wilde
naar New York.
Vanaf het begin, in Praag, was ik vooral geïnteresseerd in architectuur, filmen theater decors. Ik heb toen veel gewerkt — en dat is van groot belang
geweest voor mijn ontwikkeling — met de Russische regisseur Vassiliev, die
assistent geweest was bij Meyerhold. Met een vriend die veel invloed gehad
heeft op mijn jeugd — E. F. Burian: hij was de eerste die Brechts Dreigroschen
oper regisseerde in Praag, in 1935 — heb ik veel gediscussieerd over het
futurisme in de Sovjetunie, Majakovski enz., vele discussies over het 'scale
problem', de menselijke schaal, het probleem van de stad.
Urbanisme en architectuur interesseren u nog altijd?
In mijn eigen werk, ja. Tot de kunst kun je alleen komen in waarheid, de
waarheid van echte dingen. Voor mij is de Chinese Muur een van de belangrijkste kunstwerken. Klinkt dat gek? Die is doorgestoten tot de absurditeit van
het materialisme. Een ding van 2.000 km lengte, dat zo poëtisch kan zijn, zo
'old-fashioned' in zijn systeem en zijn noodzakelijkheid, en dat terzelfdertijd de
verbeelding zo sterk aanspreekt, niet omdat het 2.000 km zijn die beschreven
worden, maar die er zijn, 2.000 km echte muur. Die dimensie van de mens,
van de menselijke energie: het is een beeld van de immense materialiteit die de
mens wil depasseren.
Zulke dwaasheden, die een totale roes van poëzie waren, een poëzie die niet in
beelden werd gepresenteerd, waren mogelijk vóór de Renaissance, in de oude
tijden, toen het vermogen om zulke dingen te maken in de handen van individuen — monarchen, farao's, mandarijnen — lag. De renaissance heeft die
werkelijkheid vervangen door het beeld, door een individualistische imagerie,
de schilderkunst, waarin men kon dromen, maar die nooit vergeleken kan
worden met de werkelijkheid. En dat geldt niet alleen voor de kunst, maar ook
voor de wetenschap. Als men naar de maan wil, dan betekent dat dat men zich
wil beroezen aan dat 'échte wonder'. Het is waar dat de Grieken ook ai naar
de maan wilden, maar dat was mythologie, niet echt. Het echte, de werkelijkheid is onvergelijkelijk veel wonderbaarlijker dan al de rest. Ik geloof dat de
toekomst van de kunst daar ligt, in die roes van de werkelijkheid. Onze sensibiliteit, onze wil, heel ons leven is daar op gericht.
U sprak daarstraks van plastische waarden? Zoekt u die ook in uw werk?
Natuurlijk, maar van een andere orde. De plastische waarde van de Chinese
Muur is veel groter dan die van de mooiste Vermeer. Als u met plastische
waarde iets onvervangbaars bedoelt
ik vind veel meer in de Chinese Muur
dan in een schilderij. Het gaat om 'self-conscience'. Die mandarijn bijvoorbeeld, die misschien helemaal niet zo'n bijzonder man was, maar enfin, hij was
uniek, hij heeft zichzelf herkend in de Chinese Muur, omdat hij er zoveel echte
waarden voor op het spel moest zetten, alleen maar om dat te maken, om dat
te organiseren, heeft hij zich blootgesteld aan enorme beproevingen, hij heeft
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alles op het spel gezet, zijn hele menselijke schaal. De kunstenaar die een
schilderij maakt, of het nu een Chardin is of een Pollock, beheerst zelf heel de
structuur, heel zijn probleem ligt in hem en het schilderij. Natuurlijk, veel is
verloren gegaan, veel is onmogelijk gemaakt door het individualisme van de
negentiende eeuw, van de renaissance.
De kunstwerken waarover u het hebt, zijn tot stand gekomen in een maatschappij waar tirannie heerste, of laten we zeggen die sterk hiërarchisch gestructureerd was.
Misschien, als je het historisch bekijkt. Maar ik geloof niet dat dat zo belangrijk is. Ik bedoel, je kunt dat niet herleiden tot een primair humanisme. Dan ga
je hierover discussiëren zoals Dostojevski: als de revolutie het leven van mijn
kind moet kosten, dan wil ik die revolutie niet. Als je zo redeneert, zouden we
nooit gekomen zijn tot waar we nu staan. Het is natuurlijk een ingewikkelde
zaak: wat is tirannie juist? De Russische revolutie, die een van de grootste
dingen is van deze eewu, is door een enorme tirannie gegaan, en toch blijft ze
belangrijk. Wij zijn in een geweldige evolutie, een socialisatie van de hele
samenleving.
Om op die plastische waarden terug te komen: ik bedoelde, heeft in de dingen
die u maakt, de vorm, de compositie enig belang?
Vroeger misschien meer dan nu, vroeger werkte ik meer 'gedirigeerd'. Nu
neemt de realisatie me helemaal in beslag. Kassei is grotendeels bepaald door
technische factoren. Die lucht moest vastgehouden worden, moest weerstand
bieden aan de windkracht. En Bern: ik heb gewoon een bestaand gebouw
genomen en moest me dus schikken naar bestaande verhoudingen. Ergens blijf
ik natuurlijk artist: ik wil bijvoorbeeld dat de plastic halfdoorschijnend is. Ik
wil het museum uit het landschap wegvegen: een ding dat er is en misschien
ook niet meer, een ingepakt ding. Die ambiguïteit is van belang. Ook in Kassei
kwam het vooral op het landschap aan, op die bomen. Ik wil alles helemaal
inpassen in zijn omgeving, een 'environment' scheppen. De kleine objecten,
waar ik vroeger mee werkte, kon je daarentegen manipuleren, verplaatsen, mee
naar huis nemen. Maar of het om objecten gaat of om lucht, het komt erop
aan iets in te sluiten. Lucht kun je natuurlijk niet zien, maar ze bepaalt wel de
vorm waarin ze zit.
Hoe reageerde het publiek in Bern en Kassei?
Ikzelf vond het iets heel poëtisch. De mensen vonden het bizar, waren verwonderd, verrast, keken zich de ogen uit. Maar ze waren niet beledigd. Het ding
stond er. Dat was het voornaamste.
Hoe vergaat het uzelf als u werk van vroeger terugziet?
Als ik die ingepakte fiets bijvoorbeeld terugzie
belangrijk! Het wordt met de dag belangrijker.
november 1968

ik vind het nog altijd heel

De nieuwe man in het Witte Huis
Tricky Dick' en zijn problemen

Hans Hermans

Richard Nixon heeft het gehaald. Met de hakken over de sloot weliswaar;
maar hij hééft het gehaald: het Witte Huis, dat hij op 20 januari als 36ste
President van de Verenigde Staten zal betrekken.
Geestdrift voor zijn verkiezing heeft hij in zijn campagne niet kunnen opwekken. Hij heeft zelf in een van zijn redevoeringen toegegeven, dat hij het
charisma, het 'persoonlijk magnetisme', dat sommige staatslieden in benijdenswaardige mate bezitten, volkomen mist. „Ik ben nu eenmaal geen showman,
geen televisie-persoonlijkheid", erkende hij. „Ik ben alleen maar een harde
werker, die zich inspant om bruikbare oplossingen te vinden voor de problemen van zijn land en in alle ernst probeert geen fouten te maken". En zo de
leider, zo de volgelingen: weinig geestdrift maar veel ijver. Zijn verkiezing is
niet meer dan een 'voldoende voor vlijt'. Zijn staatsmanschap zal nog moeten
blijken.
1

In de loopbaan van vele staatslieden zit ergens een knik. De knik tussen het
elan van de man die het ambt zoekt, en de omzichtigheid van de man die het
ambt heeft verworven en de verantwoordelijkheid ervan op zijn schouders
voelt. Dat geldt voor Europa even goed als voor Amerika. Ook in Europa is
een Jacobin-Ministre zelden of nooit een Ministre Jacobin. Het verschil tussen
Europese en Amerikaanse staatslieden ligt, voor zover het tenminste de President van de Verenigde Staten betreft, hierin, dat die knik veel vroeger in hun
carrière valt. Die carrière verloopt namelijk voor het grootste deel naar een
ladder-patroon. Ergens aan de voet van de ladder schudden zij het verleden
van zich af voor zover hun dat hindert en beginnen zij hun regelrechte klim
naar de top. Voor een Amerikaanse President echter ligt die knik veel dichter
bij de top. Het elan en de energie die hem in het ambt moeten tillen, moet hij
— soms tien, twintig jaren lang — weten te behouden tot de laatste dag voor
de verkiezing. Daarna pas komt de verantwoordelijkheid op hem vallen en kan
hij eraan gaan denken zijn koers om te buigen.
Dit betekent, dat men uit de levensloop van een nieuw optredende President
nauwelijks enige betrouwbare gevolgtrekkingen kan maken met betrekking tot
1 Volgens andere tellingen, waarin President Cleveland met zijn twee, niet direct op elkaar
volgende termijnen twee maal voorkomt, is Nixon de 37ste President.
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de wijze waarop hij zich in het Witte Huis zal ontplooien. Veel meer dan enige
aanwijzingen omtrent de aard van de man bevat die levensloop meestal niet.
En dit geldt in het bijzonder voor een man als Nixon, die alles samen niet meer
dan zes jaren van zijn leven in het Congres heeft gezeten — vier jaren in het
Huis van Afgevaardigden en twee jaren in de Senaat — en die gedurende de
laatste zestien jaren noch een stem in de wetgeving heeft gehad noch enig ambt
met uitvoerende 'bevoegdheid heeft waargenomen. Het laatste openbare ambt
dat hij heeft bekleed, ligt acht jaar achter hem en dat was dan nóg maar het
vrij onbenullige ambt van Vice-President. Het Amerikaanse volk heeft hem
praktisch nooit anders gekend dan in opmars naar het presidentschap. De
eeuwige kandidaat, die nooit de kans kreeg daden te laten zien. Het heeft hem
op zijn wóórden moeten geloven; aan staatsmansdaden bood hij geen houvast.
Voor zijn tegenkandidaat, Hubert Humphrey, gold dit in veel mindere mate.
Humphrey heeft het actieve politieke leven pas vier jaar geleden verlaten voor
het vice-presidentschap; daarvóór echter bouwde hij negentien jaar onafgebroken aan zijn politieke antecedenten. Drie jaren in de ambtelijke sfeer als
gekozen burgemeester van Minneapolis en zestien jaren als Senator.
Nixons voornaamste tegenspeler op de Republikeinse Conventie, Nelson Rockefeller, verwierf zijn reputatie en daarmee zijn kans op de presidentskandidatuur uitsluitend door zijn daden als — herhaaldelijk herkozen — Gouverneur
van de Staat New York.
Van Humphrey zowel als van Rockefeller kon men zekere verwachtingen koesteren op grond van hun politieke loopbaan. Daarmee is niet gezegd, dat zij,
eenmaal in het Witte Huis, die verwachtingen volledig zouden hebben gehonoreerd. Maar die verwachtingen hadden tenminste een zekere grond van waarschijnlijkheid. Iedere verwachting omtrent het beleid dat Nixon zal gaan
voeren, is echter een slag in de lucht.
Zes jaar geleden heeft Nixon een uitvoerig autobiografisch boek geschreven,
waarin hij zes kritieke momenten uit zijn leven haarfijn uit de doeken deed.
Dat boek begint met zijn eerste geruchtmakend optreden in het Huis van Afgevaardigden, toen hij als lid van de Commissie voor On-Amerikaanse activiteiten een der hoogste ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken,
een vertrouweling zowel van Roosevelt als van Truman, een zekere Alger Hiss,
als spion voor Rusland ontmaskerde. Daarmee verwierf hij internationale
bekendheid en begon hij zijn eigenlijke politieke loopbaan. Zijn eerste politieke
daad. Als men dat tenminste een daad wil noemen. Het tekent de man en zijn
latere carrière, dat deze eerste daad nauwelijks meer was dan mondwerk.
Ditzelfde geldt voor nog drie andere van de zes door hem beschreven crises in
zijn leven. In 1960 werd hij midden in de verkiezingscampagne EisenhowerNixon aangevallen op grond van een geheim fonds, dat door een aantal vermogende Republikeinen in Californië was bijeengebracht en waaruit Nixon de
kosten vergoed kreeg die hij als gezocht Republikeins spreker en debater voor
zijn reizen door heel Amerika moest maken. Dat fonds steunde dus op de
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kwaliteit van zijn mondwerk en met datzelfde mondwerk redde hij zich voor
de televisie uit deze crisis.
Als vierde crisis behandelt hij in zijn boek zijn mondgevecht met Chroestsjow.
Als laatste zijn verloren mondgevecht tegen Kennedy. — Moet men dit boek
beschouwen als een vroegtijdig gelegde propagandistische grondslag voor zijn
terugkeer in de politiek, dan kan men daaruit niet anders afleiden dan dat
hijzelf die propagandistische grondslag hoofdzakelijk zoekt in zijn woorden —
niet in daden.
2

Die indruk wordt bevestigd uit wat enkele levensbeschrijvers meedelen over
een aantal andere episoden uit Nixons loopbaan — episoden waar hij zelf
zorgvuldig het zwijgen over bewaart. In die biografieën kan men lezen hoe
Nixon al op de lagere school — let wel op de lagere school! — uitblonk door
zijn mondwerk. Hij gold als de 'star-debater' onder de kindertjes, wat dit dan
ook mag hebben voorgesteld. Deze reputatie hield hij zowel op de High-school
als op het College. Altijd klaar met zijn argumenten, altijd diepserieus en altijd
in de aanval. Hij studeerde rechtswetenschap, solliciteerde na het behalen van
zijn graad naar een plaats op een groot en druk advocatenkantoor in Los
Angeles maar werd afgewezen. Vestigde toen een eigen praktijk in zijn geboor
tedorp en trad daar tevens — dat kan in Amerika — bij tijd en wijle als officier
van justitie op. In die praktijk leerde hij de methoden waarmee hij later de
waarheid over Alger Hiss achterhaalde. Het was zijn mondwerk dat hem de
weg opende naar de Senaat. Ongenadig en ongezouten ging hij zijn tegenkandidate in Californië te lijf. Hij schilderde haar af als een meeloopster van de
communisten, niet of nauwelijks waardig om het Amerikaans burgerrecht te
bezitten. Geen verdachtmaking was hem te onwaarschijnlijk, geen middel te
gortig om die tegenstandster de grond in te trappen. Ook de hem welgezinde
biografen geven toe, dat Californië nog nooit een haat-campagne had meege
maakt zoals die van Nixon. — In diezelfde geest ging hij later door. Hij liet
die rode smeerkwast niet meer los. Ieder die het politiek niet met hem eens
was, trapte hij onbarmhartig het kamp van landverraders in — met zijn mond
werk dan. Hij was een van degenen die geloofde in Senator Joe McCarthy,
onzaliger gedachtenis. Onverschillig waar hij als Senator of als Vice President
over sprak, altijd kwam het element van de verdachtmaking, het spelen met de
angst en de goedgelovigheid van het publiek ergens om de hoek kijken. Altijd
was hij in de aanval. Altijd gaf hij zijn tegenstanders 'de volle laag'. Met ge
bruikmaking van alle trucs waar Amerikaanse ambtenaren van het Openbaar
Ministerie zich vaak maar al te graag mee inlaten — en moeten inlaten omdat
hun tegenspelers hetzelfde doen. De Republikeinse partijbonzen vonden dit
prachtig en over het hele land werd hij gevraagd om voor hen de kastanjes uit
het vuur te komen halen. Bij anderen echter verwierf hij zich de bijnaam van
'Tricky Dick'.
2 In 1956 verscheen een niet erg belangrijke biografie, Nixon, van Ralph de Toledano. In
1959 verscheen een belangrijk betere: Richard Nixon. A political and personal portrait, van
Earl Mazo. Een geheel herbewerkte en tot heden bijgewerkte editie daarvan Nixon. A
political portrait, ditmaal van Earl Mazo en Stephen Hess, verscheen in 1967.
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Goed beschouwd echter lag dit in zijn verleden besloten. Hij had de mentaliteit
van een officier van justitie. Een man die maar één soort tegenstanders kent:
misdadigers of vertegenwoordigers van de misdaad. Een man die zichzelf ziet
als de ridder zonder vrees of blaam, die dag in dag uit te velde trekt tegen
'het kwaad' in al zijn verschijningsvormen. De gezworen vijand van de boze
in welke gedaante dan ook. De ongenuanceerde zwart-wit denker. Met Nixon
komt er een procureur-generaal in het Witte Huis.
Is Nixon een man die de staatszaken aan kan?
Zekerheid daaromtrent biedt zijn verleden niet.
Vast staat aan de ene kant dat hij een harde werker is, begaafd met een meer
dan middelmatig verstand. Hij bezit het vermogen om zich snel met een pro
bleem vertrouwd te maken en er grondig in te duiken als dat nodig is. Hij heeft
dat vooral in de laatste jaren, toen hij aan het hoofd kwam te staan van een
groot en gerenommeerd advocatenkantoor in New York, duidelijk getoond.
Zowel zijn compagnons als zijn tegenstanders stonden er vaak verstomd van
hoe hij, optredend als pleiter — een enkele maal ook voor het Opperste Ge
rechtshof — alle wegen en zijwegen van de wet die op de onderhavige materie
betrekking hadden, paraat in zijn geheugen had opgestapeld. Hij kende zijn
dossiers; hij maakte zijn huiswerk. Hij bezit ook onmiskenbaar het vermogen
om leiding te geven aan stafbesprekingen. Dat heeft hij vooral getoond in de
periode van zijn vice-presidentschap, waarin hij tot driemaal toe een zieke
Eisenhower moest vervangen. Hij deed dat tot volle tevredenheid niet alleen
van de oude generaal maar ook van de ministers en de staffunctionarissen in
het Witte Huis. Efficiënt en voorzichtig. Zonder ook maar iets aan de rechten
van Eisenhower tekort te doen. Dat hij, eenmaal zelf President, een efficiënt
leider van het staatsapparaat zal zijn, ligt wel in de lijn der verwachting.
Van een President wordt echter meer verwacht dan dat. Hij moet ook een

eigen beleid kunnen voeren.
Dat beleid heeft negatieve kanten. De President moet weerstand kunnen bieden
aan alles wat het welzijn van Amerika en — voor zover hij daarvoor verant
woordelijk is — het welzijn van de wereld in zijn geheel bedreigt. Hij is de
schildhouder van de natie tegen alle vormen van ongerechtigheid. Ook dat zal
Nixon wel afgaan. Hij heeft er én de geestesinstelling én de moed toe — de
moed, die hij het duidelijkst aan de dag heeft gelegd toen hij in 1958 verzeild
raakte in een opstand in Caracas, die op zijn leven en dat van zijn vrouw was
gemunt. Of hij er ook matiging in zal weten te betrachten blijft echter een open
vraag.
Als President moet hij echter ook een positief beleid voeren — en dat is en
blijft het grootste vraagteken voor de komende vier jaren. Heel zijn politieke
leven lang heeft Nixon zijn kracht gezocht in het negatieve. Altijd heeft hij de
neiging vertoond zich meer 'rechts', meer conservatief op te stellen dan men
van hem verwachtte. Hij werd in 1952 als kandidaat voor het vice-president-

Mao tegen de jeugd
Georges Melis S.J.

De culturele revolutie is in haar laatste stadium gekomen. De hoofdfiguren
ervan, de rode gardisten, staan te sterven op het toneel zoals de helden uit de
griekse tragedies. Maar radio Hoenan, de provincie waar Mao vandaan komt,
noemt ze 'hansworsten' en zei op 15 augustus j.1.: „ze dachten de rol van de
arbeiders te kunnen overnemen". Zo ziet eenieder de dingen van zijn kant
of van de kant vanwaar hij ze wenst te zien.
Twee jaar geleden waren de jongeren voor Peking 'de kleine generaals', 'de
aanvalsmacht', 'de voorhoede van de revolutie'. Vandaag zijn het voor de rode
Chinezen „heethoofden die zich een air hebben gegeven van keizerlijke inspec
teurs". Vooral degenen onder hen die onderwijs hebben genoten, hebben
heropvoeding nodig; als ze de arbeiders, boeren en soldaten niet als hun leer
meesters accepteren, „zullen ze uit de geschiedenis weggeveegd worden als
nutteloos afval" .
In zekere zin was een dergelijke afloop niet moeilijk te voorspellen. Maar zelfs
diegenen die de verwachtingen van Mao met het loslaten van de jongeren
sceptisch hebben bekeken, konden toch zó'n afloop niet verwachten waarbij
miljoenen van hen zonder enig pardon veroordeeld zijn tot een gedwongen
verblijf in werkkampen of militaire opleidingsscholen. Dat hij de jongeren tot
zijn vijanden heeft gemaakt, zou wel eens de grootste fout van de oude Mao
kunnen zijn, die, gevangen in zijn eigen theorieën, bewijst er minder van te
begrijpen dan de andere leden van de regering. Hij is er van overtuigd dat hij
de enige formule ter wereld bezit om de jeugd om te vormen naar zijn idealen
en het resultaat is, dat hij de meest frisse groepen van zijn volk van het regime
vervreemdt. „Zolang er nog groen op de bergen staat, zal er geen tekort zijn
aan brandhout", zeggen de Chinese jongeren: het land zal hen altijd nodig
hebben.
De culturele revolutie heeft ons heel veel geleerd over de Chinese jongeren.
Het belangrijkste — wat Mao zou willen onderdrukken — is dat ze opnieuw
begonnen zijn te denken. Ook in veel andere aspecten zijn ze de weerspiegeling
van de verlangens en de verwachting van de jeugd over heel de wereld.
1

1 Vdb (Volksdagblad), 19 juni 1966; 12 september 1968; Krant van de Jeugd, 18 juni 1966;
WH (Wen Hoei, dagblad van Sjanghai), 17 augustus 1968; Radio Honan, 24 februari 1967,
Radio Setsjoean, 20 augustus 1968; Radio Hoenan, 15, 24 augustus 1968.
2 KM (nationaal dagblad Koeang Ming), 4 augustus 1968.
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schap aan Eisenhower toegevoegd, omdat men Eisenhower beschouwde als
conservatief en men meende in Nixon een vooruitstrevend tegenwicht te heb
ben gevonden . Onder Eisenhower draaide hij langzaam maar zeker naar het
midden. Na de nederlaag van Goldwater in 1964 zwaaide hij nog verder naar
rechts om zich voor 1968 de steun van Goldwaters aanhang te verzekeren .
In 1968 koos hij de gouverneur van Maryland, de conservatieve Agnew, als
'running mate' voor het vice-presidentschap in de hoop daarmee een wit voetje
te halen in het conservatieve Zuiden. Veel beloften voor een vooruitstrevend
beleid bevat zijn verleden dus niet bepaald.
3

4

De vraag is echter of de omstandigheden waaronder hij in het Witte Huis moet
gaan werken, hem niet zullen dwingen tot een vooruitstrevend beleid. Hij heeft
geen meerderheid in het Congres en zal dus bondgenoten moeten zoeken onder
de Democraten. Dat hij het niet bij de conservatieve zuiderlingen zoekt is al
gebleken door zijn aanbiedingen aan Humphrey zelf en vooral aan de Republi
keinse negersenator uit Massachusetts, Edward W. Brooke, die op een zeer
vooruitstrevend program is gekozen. Men heeft in de dagen direct na de ver
kiezingen in Amerika de verwachting uitgesproken, dat Nixon uiteindelijk wel
eens bij die andere McCarthy terecht zou kunnen komen, Eugene McCarthy,
die de linkervleugel van de Democratische partij vertegenwoordigt. Op het
eerste gezicht een absurde veronderstelling, maar welke wending is eigenlijk
absurd voor de staatsman die de drempel overschrijdt naar de verantwoorde
lijkheid?
Amerika heeft op dat stuk héél vreemde dingen meegemaakt.
En dat is de magie van het Presidentschap.
5

3 Hugh A. Bone and Austin Ranney, Politics and Voters (New York, 1963), p. 118.
4 Evans en Novak in de New York Herald Tribune, 21 februari 1967.
5 Zie zijn boek The challenge of change (Boston, 1966).
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Het feit dat Mao de jeugd verworpen heeft, is het meest directe antwoord aan
hen die de Chinese toejuichingen willen zien als een bewijs voor de populariteit
van het regime. Maar we gaan hier geen polemiek voeren; wel willen we de
Chinese jeugd verdedigen. Onze bedoeling is, op grond van directe bronnen
enkele karakteristieke punten aan het licht te brengen inzake de revolutie der
Chinese jongeren en inzake het hardhandig neerslaan ervan, waarbij vergeleken
de ontruiming van het Quartier Latin kinderspel was.
3

Heropvoeding
„Heropvoeding hebben de studenten nodig die opgevoed zijn in de oude
scholen. Wel hebben sommigen van hen inventieve en creatieve begaafdheden;
maar de arbeiders, de boeren en de soldaten moeten hen leiden op de juiste
weg, opdat ze hun denkwijze radicaal zullen wijzigen. De arbeiders-boeren-soldaten nemen alleen dit soort ontwikkelde mensen graag op". Dat is de order
van Mao, op 11 september 1968 afgekondigd voor radio Peking .
„Opgevoed als ze zijn onder de rode banier hebben zij de klassefrustraties niet
aan den lijve ervaren en zijn ze een gemakkelijke prooi voor bourgeois en
individualistische tendensen". „Met enthousiasme hebben ze zich in de culturele
revolutie gestort, maar in hun hart zijn het kleine bourgeoismensjes en kijken
ze op de arbeiders neer". Ze herhalen de oude gezegden: „Alle beroepen zijn
maar alledaags, alleen de studie is van werkelijke waarde". „Kennis opdoen en
uitmunten: dat is pas echt mens-zijn". Ze willen 'naam maken', 'iets worden'.
Velen van hen denken er alleen maar aan, hoe ze hun eigen situatie kunnen
verbeteren. Of het nu studenten zijn of jonge arbeiders, ze zeggen tegen zich
zelf dat ze het beter zullen hebben naarmate ze beter onderlegd zijn" .
„De enige uitweg", zo wordt hun nu gezegd, „is: boer, arbeider, soldaat wor
den; in China is geen plaats voor andere mensen" .
4

5

6

Aan de heropvoeding — het woord alleen is al een belediging — zullen allen
worden onderworpen die opgegroeid zijn in de 'oude scholen'; en dat betekent,
zoals men met zorg nader gepreciseerd heeft, niet slechts de school uit de
periode vóór 1949, maar ook die uit de eerste 17 jaar van het regime, die al
even 'bourgeois' geweest zou zijn, omdat de bonzen van de Chinese communis
tische partij alles gedaan hebben om de pedagogische beginselen van Mao te
boycotten . Maar het mikpunt van de heropvoeding zijn op de eerste plaats de
jonge studenten. In de stortvloed van artikelen die deze directieven becommen
tariëren en illustreren, is van hen alleen sprake.
7

3 Onze toch al overvloedige citaten vormen maar een heel klein gedeelte van het materiaal
dat hier zou kunnen worden aangevoerd. Als men geduldig de stukjes ineenpast, komt men
heel wat aan de weet dat Peking eigenlijk wilde verzwijgen.
4 Mao heeft een zuivering van heel het ontwikkelde volksdeel op het oog; de documenten
spreken beurtelings van studenten en van intellectuelen. Het tweede woord duidt in het
gangbaar Chinees niet enkel op afgestudeerden maar op allen met een meer dan elementaire
ontwikkeling.
5 Vdb, 14 maart, 11 juli 1968; WH, 17 augustus 1968.
6 Vdb, 18 augustus 1968; KM, 15 juli 1968.
7 Vdb, 25 augustus 1968; KM, 31 mei 1968.
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Of ze de studie kunnen voortzetten of niet, of ze het specialisme dat ze geleerd
hebben, kunnen uitoefenen, zal van de willekeur van het regime afhangen.
Zij die op school mogen blijven, zullen heropgevoed worden door de schoolhervorming die eind juli 1968 is afgekondigd. Van nu af aan zullen alle scholen
bestuurd worden door arbeiders- en boereneomité's, 'bijgestaan en geleid' door
militairen . De puur theoretische cursussen zullen afgeschaft en de duur van de
studie zal bekort worden. Naar de universiteit zullen alleen diegenen worden
gezonden die de partij zal uitkiezen uit de meest efficiënte arbeiders. De universiteiten zelf, beperkt tot studie van techniek en ingenieursopleiding, en de
instituten voor wetenschappelijke research zullen slechts een verlengstuk worden van de fabrieken en de agrarische bedrijven: er zullen geen beroepsdocenten zijn, maar alle cursussen zullen geleid worden door arbeiders en boeren, die
slechts tijdelijk hun eigen post in het arbeidsproces zullen verlaten. Op die
manier zal de arbeidersklasse de kans hebben de jeugd te vormen naar haar
eigen beeld en zal het dualisme tussen arbeiders en onderlegde mensen niet
meer bestaan .
8

9

Voor diegenen die zojuist hun studies voor een bepaalde graad hebben beëindigd en voor degenen die niet waardig gekeurd worden om hun studie weer op
te nemen, zal de heropvoeding bestaan in het gezonden worden naar „de
dorpen en de fabrieken, waar men het meeste mankracht nodig heeft, waar
zich de meeste moeilijkheden voordoen" . En dat niet alleen voor een proeftijd,
maar voor hun hele leven. Het gaat erom, de ontwikkelde mensen om te
vormen tot arbeiders, hen definitief als aparte klasse te elimineren.
10

Hierbij vraagt men zich af, wat Mao heeft doen besluiten zijn handtekening te
plaatsen onder deze veroordeling van het best voorbereide deel der jongere
generatie. Zeker is dat niet geweest de indolentie, de apathie of de ongeïnteresseerdheid voor het politieke leven, waarvan de jeugd vóór de culturele revolutie
beschuldigd werd. Peking heeft heel wat ophef gemaakt van het enthousiasme
waarmee de jongeren zich in de strijd geworpen hebben.
In 1966 bleek Peking, ondanks zijn vaak tegenstrijdige directieven, te wensen
dat juist de studenten de gedachten van Mao overal in het land zouden uitdragen, en gelastte het dat de arbeiders-boeren-soldaten de rode gardisten zouden steunen en dat „de soldaten zouden leren van de jeugd". Het verdedigde
zelfs de excessen van sommige heethoofden, die door de 'vijanden' in binnenen buitenland voor 'een horde krankzinnigen' werden uitgekreten en voor 'een
smet op de menselijke samenleving'. Zelfs nü gaat de officiële stem nog door
met herhalen dat „de jeugd zich vol moed en geestdrift heeft getoond" .
De diepste grond voor de recente veroordeling ligt niet op de eerste plaats bij
de 'burgerlijke tendensen' en de 'zelfvoldane houding' van pretentieuze intellec11

8 RB (Rode Banier), 1968, n. 2. De officiële naam voor de hierbedoelde commissies luidt:
Arbeidersvendels ter verspreiding van de gedachten van Mao Tse-Toeng.
9 Vdb, 22 juli, 18 augustus, 5 september 1968; 15 april 1967.
10 KM, 8 juni, 6, 15 juli 1968; Rondschrijven van het Centraal Comité der C.P.C., gedateerd 3 juli 1968; Verzamelde informaties, Kanton, juli 1968.
11 Vdb, 23, 29, 30 augustus; 14, 15 september 1966; 14 maart 1968.
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tuelen die niet geschikt zijn om een socialistische staat vooruit te brengen.
De schoolhervorming ademt een sfeer van bitterheid die echt niet aanwezig
was in vroeger gedane uitspraken; en het sturen van miljoenen gestudeerde
jonge mensen naar de mijnen, de fabrieken en het platteland — een gangbaar
beleid reeds vanaf 1955 — was nooit eerder voorgesteld als een straf en een
ultimatum.
De reden tot het afwijzen van de jeugd door Mao moet ergens anders gezocht
worden: het deel van de communistische partij dat op het punt staat uit de
politieke strijd van de culturele revolutie als overwinnaar te voorschijn te
komen, wil daarbij niets weten van de jongeren die zichzelf een weg willen
banen, die verder wensen te komen dan de communistische logica verdraagt;
zij kunnen niet toestaan dat de jongeren zelf-gekozen leiders hebben die in staat
zijn de bevelen van de overheid te braveren. Om het nieuwe elan van de jeugd
te dempen, probeert men systematisch haar tekorten zo breed mogelijk uit te
meten en tegelijkertijd de arbeidersklasse alsmaar op te hemelen . Klaarblijke
lijk zoeken Mao — en de mannen achter hem — naar bondgenoten om de
jeugd te kunnen afstraffen en trachten ze daartoe de hartstochten van het volk
in beweging te brengen: maar het politieke middel is niet hetzelfde als het
motief waarom het gehanteerd wordt.
12

De sleutel tot de oplossing levert ten deze de campagne die in augustus j.1.
gelanceerd werd tegen de voorstanders van het politiek 'pluricentrisme'. In
verhouding tot het kapitale belang van de politieke opvatting waartegen zij
gericht was, is deze campagne erg kort van duur geweest. Blijkbaar was er al
té veel uitgelekt. En om dat weer te doen vergeten, hamert men nu vooral op
de fouten van de jeugd.
Het spook van het pluricentrisme en van de jongerenafdelingen
Op 5 augustus en de dagen daarna begon radio Peking opeens een toon aan te
slaan die sinds de eerste dagen van de massabijeenkomsten der rode gardisten
niet meer vernomen was: er zijn in ons land een aantal personen die een ontoe
laatbare politieke opvatting verdedigen, n.1. de theorie van de 'vele centra'.
Dit is een reactionaire theorie die in de kiem gesmoord moet worden. Want in
China bestaat slechts één centrum, één enkel hoofdkwartier, onder leiding van
president Mao en vicepresident Lin Piao. Maar er zijn er, die elders in het land
een eigen zelfstandig centrum wensen dat op zijn manier de richtlijnen van
president Mao uitlegt en aldus aan anderen doorgeeft. Een leiding-gevend poli
tiek centrum kan men echter niet zo maar zelf kiezen: het is de natuurlijke
vrucht van de klassestrijd en zijn gezag wordt bevestigd in de volledige en
spontane aanvaarding door de massa van het volk, die daarin haar eigen meest
wezenlijke belangen gewaarborgd ziet. Wie meer dan één centrum wil, wil er in
feite géén .
13

Twee dagen na de eerste uitvallen tegen het pluricentrisme werd bekend dat al
12 „De arbeidersklasse moet overal de leiding hebben". De arbeiders hebben zelfs de tech
nici niet nodig: die kunnen van hen nog méér leren, enz.
13 Vdb, 5, 13 augustus 1968.
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sinds 27 juli een gemengde commissie van arbeiders-boeren-soldaten de leiding
van de polytechnische school te Peking in handen had genomen en bezig was
de opstandige jongelui eruit te werken. Deze commissie bleek het prototype
van verdere commissies die op gezag van de plaatselijke revolutionaire comité's
reeds functioneerden of voor en na aan het hoofd gesteld werden van verschillende scholen .
Wat de taak van deze commissies betreft, gebruiken de provinciale radiostations een nog veel feller taal dan radio Peking en de landelijke pers, die zich
tot algemeenheden trachten te beperken. Op 7 september kon men over radio
Hoenan horen: „Deze stinkers van intellectuelen beschouwen zichzelf als een
soort messias en zouden graag de massa der werkers op hun hand krijgen. Als
hun dit niet lukt, gaan ze onder de arbeiders verdeeldheid zaaien, splitsingen
teweegbrengen, de onderlinge twisten aanwakkeren: dit alles in een dwaze poging om te beletten dat de arbeidersklasse over de gehele lijn het commando
blijft voeren. We moeten daarom hun misdadige opzet duidelijk aan het licht
brengen en hen zwaar laten boeten voor de verdeeldheid die zij onder de arbeiders hebben veroorzaakt; en we moeten zorgen dat in elke sector van de
bovenstructuur het gezag van de arbeidersklasse blijft gelden gedurende heel
het proces van strijd-kritiek-hervorming. Om zich van de macht meester te
kunnen maken, hebben deze dubbelhartige contrarevolutionairen, deze eerzuchtige intriganten, de theorie van het 'pluricentrisme' of liever 'a-centrisme'
bedacht, die als een vergif zich vooral in de provincies verspreidt. Ze denken
dat bij hen het Centrum l i g t . . ." .
14

15

16

Hoe duidelijk deze uitspraak — e e n van de vele die men hier zou kunnen aanhalen — op zichzelf al is, zij onthult nog méér, als men ze iets nader ontleedt.
De term 'strijd-kritiek-hervorming' blijkt in het bargoens van Peking de liquidatie van de politieke tegenstander aan te duiden. Het is dezelfde uitdrukking
die in augustus 1966 gebruikt werd toen men besloten had tot de liquidatie van
Lioe-sjao-tsji en zijn aanhangers in de toporganen van de partij. Nu zijn de
intellectuele jongeren tot hetzelfde lot gedoemd, en de politieke onderdrukking
die hen te wachten staat heeft maar één reden, n.1. de invloed die hun rusteloze houding heeft op de 'massa van de werkende bevolking'. Van deze massa
onderscheidt men de eigenlijke arbeidersklasse oftewel de gekozen vertegenwoordigers der dictatuur van het proletariaat, hetgeen in feite betekent: dat
deel van de partij dat aan de macht is. Niet de arbeiders zijn het die de zuivering van de jongeren moeten doorvoeren, maar de cellen van de partij. Het
toezicht op de scholen en de heropvoeding in werkkampen worden door de
revolutionaire comité's geregeld. En aangezien deze laatste in handen blijken
17

14 Vdb, 8, 25 augustus, 15 september 1968; Radio Sjanghai, 30 augustus 1968; Radio
Setsjoean, 4 september 1968.
15 Kranten en inlichtingendiensten, litteraire en andere artistieke clubs, uitgeverijen, enz.
zullen door arbeiders geleid worden. Vgl. Vdb, 1 september 1968; WH, 19 augustus 1968.
16 Radio Hoenen, 7 september 1968.
17 We beweren allerminst dat dit plan tot onderdrukking ook zal slagen. Maar we wagen
ons hier niet aan voorspellingen. Waar het nu om gaat, is de spanning tussen de maoïstische
politiek en de aspiraties van de jeugd.
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van de militairen , komt de taak om de jeugd tot de orde te roepen in laatste
instantie neer op de partijafdelingen binnen de gewapende macht en op die
burgelijke instellingen waaraan het leger zijn steun geeft. Zodra de propaganda-commissies op verzet stuiten, zijn het de soldaten die de weerstand moeten
breken. En de jongelui worden bij voorkeur naar staatsfabrieken of werkplaat
sen van het leger gestuurd en naar de grensstreken die onder directe militaire
controle staan
Wat het regime vooral van de jongeren ducht, is hun organisatorische activiteit,
die al een verscheidenheid van politieke structuren ingeluid heeft, en voorts
hun geneigdheid tot hervormingen: twee ontwikkelingen die bij de culturele
revolutie niet voorzien en zeker niet bedoeld waren en die Mao heeft moeten
tolereren totdat hij tenslotte sterk genoeg stond — of meende te staan — om
ze te kunnen onderdrukken.
Het is algemeen bekend dat de culturele revolutie door interne ruzies geken
merkt wordt. Maar daarbij gaat het om twee soorten van conflicten: de eerste
soort — welke de zegen heeft van Peking — omvat de gewelddadige aanvallen
op de vijanden van M a o ; de tweede soort, niet gewenst maar van grote bete
kenis, betreft onenigheden tussen verschillende organisaties onderling die zich
alle vóór Mao verklaren. Dat deze geschillen, ontsproten uit belangentegenstel
lingen, zijn ontaard in heftige twisten en complete veldslagen — hetgeen Peking
de 'burgeroorlog' noemt —, is te wijten aan het door de culturele revolutie
geschapen algemeen klimaat van opwinding en verwarring, van onzekerheid en
politiek arrivisme. In de grond bewijzen al deze tegenstellingen, dat het nog
wel even zal duren vooraleer het regime, door een spontane beweging van
onder op, zijn ideaal verwerkelijkt ziet van „één wil, één marstempo één
actie" .
De 'burgeroorlog' heeft niet alleen tussen jongeren gewoed, ook al worden
dezen bij de huidige voorlichtingstactiek als de enige schuldigen aangewezen,
wel met de bedoeling om aldus de eenheid van arbeiders-boeren-soldaten tegen
over een gemeenschappelijke vijand te verstevigen. Maar zeker hebben, óók bij
die onderlinge strijd, de rode gardisten zich onderscheiden. Méér en méér is
duidelijk geworden dat met de culturele revolutie vooral beoogd werd, de
heersende klasse weer tot een strikte gehoorzaamheid aan Mao terug te bren
gen. Maar de jongeren hadden, vooral in het begin, vaak geen idee welke com
plotten door de partijbonzen achter de schermen gesmeed werden. Ze kwamen
er gemakkelijk toe, hun eigen doelwitten uit te zoeken op grond van persoon19

20

21

18 Of, op het platteland, in handen van de volksmilitie.
19 Op 23 september 1968 stonden in het blad van de Strijdkrachten de normen aangegeven
waaraan de 'commissies' en de soldaten zich moeten houden.
20 Volgens Mao zal ook binnen de communistische partij de klassenstrijd voortduren, zullen
er ook daar altijd weer zijn die zich door bourgeois-ideeën laten besmetten. Zijn tegenstan
der Lioe-sjao-tsji zou de opvatting gehuldigd hebben dat het conflict tussen overheid en
ondergeschikten de enige tegenstelling vormt binnen de partij. Vgl. KM, 21 juli 1968.
21 Vdb, 5 augustus 1968. Terwijl we dit schrijven, is er een strijd tegen de vijanden van het
regime gaande, waarvan de heftigheid herinnert aan de eerste bloedige jaren van Mao's
bewind. Teng Tsjao-ping, de weggezuiverde eerste secretaris van de partij, schijnt hiervan
gezegd te hebben: „Wie anderen beschuldigt, doet dat alleen om, over hun ruggen, zelf op
te klimmen". Vgl. Vdb. 13 juli 1968.
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lijke of groepsressentimenten. En doorgaans realiseerden ze zich al evenmin,
dat iemand van boven af met onzichtbare draden hun spel leidde . Zo raakten
ze bij hun acties al gauw onderling verdeeld, waarbij ze elkaar om beurten de
beschuldiging naar het hoofd slingerden van burgerlijk-behoudzuchtige verde
digers te zijn van de kroon, d.w.z. van de inmiddels uitgeschakelde Centrale
Directie der Partij.
Latere maatregelen van Peking verscherpten de tegenstellingen nog en schiepen
een verbitterde verhouding tussen de jeugd en de nieuwe, door het Centrum
bevestigde plaatselijke machthebbers. Op alle scholen, evenals in de fabrieken
en op de kantoren, begon een campagne van politieke pressie, die erop gericht
was de verschillende plaatselijke organisaties samen te bundelen. Dit stond
praktisch gelijk met de eis dat elke groep zijn eigen identiteit zou prijsgeven;
en het opende tevens de weg tot nieuwe geschillen. Want iedereen probeerde
z'n eigen groep gekozen te krijgen tot de 'kern' van de nieuwe eenheid. En
zodra enige groep ten deze het pleit gewonnen had, gingen de overige groepen
daartegen in oppositie . Bovendien hadden sommige jongeren het land, dat ze
naar school terug moesten terwijl je juist smaak in de politieke strijd begonnen
te krijgen. Anderen daarentegen waren het beu, steeds maar weer eindeloze
politieke bijeenkomsten te moeten bijwonen zonder nog kans te zien tot serieu
ze studie .
22

23

24

De militairen die nu de controle over de scholen hadden, probeerden daar al te
haastig eenheid te scheppen en stonden onmiddellijk klaar om iedereen voor
contrarevolutionair uit te maken die niet gehoorzaamde. De jongeren begonnen
weldra ook wrok te koesteren tegen de revolutionaire comité's: een ontwikke
ling die werd aangeduid als een golf van anarchie maar die in werkelijkheid
niets anders was dan een uiting van onbehagen omdat men zich misleid voelde,
en van afkeer tegen de door het regime geëiste kleurloze uniformiteit .
25

De vrije federaties en het socialistisch

radicalisme

Stelselmatig wil de regering elk individu ingelijfd zien in een bepaalde, gemak
kelijk controleerbare groepering. Vóór de culturele revolutie waren alleen zulke
22 De culturele revolutie is een weg gegaan met zeer veel bochten. En bij elke kromming,
als namelijk weer een bepaalde tendens een gedeeltelijke overwinning had bevochten, werd
telkens weer verkondigd dat iemand 'achter de schermen' verantwoordelijk was geweest voor
de nu veroordeelde politieke ontsporing. Zodra zich ergens een volksopstand voordoet, blijkt
men weldra iemand opgespoord te hebben die 'van achter de schermen' de menigte opruide:
de spreekwoordelijke zondenbok. „De burgerlijke partij-magnaten en een handjevol reactio
naire bourgeois controleren van achter de schermen de organisaties van de studenten- en
arbeidersmassa's. Zij hitsen hen op en laten hen met elkaar vechten, en proberen aldus hun
eigen belangen te dienen . . . . Op veilige hoogte gezeten, amuseren ze zich met het schouw
spel van de tijgers die elkaar verscheuren" (Vdb, 13 december 1966). Een maand geleden
nog gaf een krant in Sjanghai toe: „Er zijn nog kameraden die zelfs het verschil niet zien
tussen de twee grote kampen (dat van Mao en dat van Lioe-sjao-tsji)" (WH, 5 augustus
1968).
23 Vdb, 10 juli, 19 augustus, 26 september 1967; 26 januari 1968; KM, 1 juli 1967; WH,
31 augustus 1967.
24 Vdb, 12, 21, 28 juli, 23 augustus 1967; KM, 28 april 1968; WH, 2 maart 1967.
25 DBL (Dagblad van het Bevrijdingsleger), 24 april 1967; Vdb, 4 augustus, 9 september
1967; 8 januari, 14 februari, 3 maart, 14 mei 1968; Radio Hopei, 19 mei 1967; Radio
Hoenan, 20 maart 1968.
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verenigingen toegestaan die, in het leven geroepen en geleid door de Partij,
dienstbaar waren aan de opvoeding en aan de 'dictatuur van het proletariaat'.
Daarentegen hadden zich sinds 1966 spontaan en vrijwillig en vaak in onder
linge rivaliteit interprofessionele verbanden gevormd waarbinnen de verschil
lende klassen verenigd waren. Voor de conflicten tussen deze vrije federaties
stelde men nu de studenten verantwoordelijk; en hiermee erkent men in feite
de invloed welke dezen bij de totstandkoming van zulke federaties hebben
gehad: de jongeren hadden hun eigen methode gevonden om zich met de wer
kende bevolking te verbinden .
De federaties, tijdens de culturele revolutie ontstaan, lijken op kleine politieke
partijen. Vaak bestrijken zij 'n hele provincie en hebben ze in andere provincies
zusterorganisaties, zodat ze zelfs op landelijk niveau opereren. De ruime moge
lijkheid tot reizen en tot 'revolutionaire contacten', die in de eerste maanden na
augustus 1966 aan allen geboden werd, had weliswaar het ontstaan bevor
derd van deze veel-omvattende verbanden; maar zeker vinden deze hun diepste
oorzaak in de sluimerende maar niet uitgedoofde aspiraties van het volk als
geheel .
Peking heeft op alle mogelijke manieren getracht dit verschijnsel, dat zo vol
komen met zijn systeem in strijd is, ongedaan te maken. Vanaf december 1966
probeerde het de 'revolutionaire contacten' te reguleren en te beperken. Op
23 augustus 1967 verwees het Volksdagblad naar een voordien uitgevaardigde
order die verbood met deze 'contacten' door te gaan. Dit verbod werd keer op
keer hernieuwd
en overtreden. Peking bepaalde daarom, dat 'politieke
massa-organisaties' bij haar strijd tegen een rivale voortaan geen bevriende
organisatie meer mochten te hulp roepen; maar er zijn bewijzen dat ook dit
verbod zelfs in de stad Peking werd geschonden en dat het zeer onlangs — in
augustus 1968 — nog in Kanton werd genegeerd. Bovendien heeft de regering,
vooral sinds augustus 1967, telkens weer benadrukt dat alleen zulke verenigin
gen wettig waren die beperkt bleven tot de eenheid in kwestie: school, kantoor,
fabriek, enz. Doch een sanctionerende maatregel op landelijk niveau werd ten
deze nimmer uitgevaardigd .
De enige organisaties die op het platteland wettelijk worden toegestaan, zijn die
van de arme boeren, welke organisaties immers, evenals het enige en algemene
arbeiderssyndicaat, geen combinaties zijn ter bescherming van groepsbelangen,
doch de plaatselijke instellingen vormen ter behartiging van het ene ware
26

27

28

26 In de federatie der 'Miljoenen helden' te Woe-Han hadden zich studenten, arbeiders,
ambtenaren, winkel- en kantoorbedienden, kunstenaars, ja zelfs politieagenten aaneengeslo
ten. Het ware onbegonnen werk, al de bronnen op te noemen waar deze organisaties ver
meld of beschreven worden. Ook heeft men organisaties proberen te vormen die zich over
het gehele land uitstrekten; maar die werden direct na haar ontstaan al opgeheven.
27 Naast deze federaties zouden we nog een ander soort organisaties moeten noemen, name
lijk de geheime genootschappen, vanouds in China bekend maar nu weer tot nieuw leven
gekomen. Hierover spreken de provinciale radiostations zich duidelijker uit dan de landelijke
pers, die het alleen maar heeft over 'obscure benden'. Radio Honan bijvoorbeeld sprak van
een ondergronds Revolutionair Comité in de provincie (29 mei 1968).
28 Een allerminst te verwaarlozen verschijnsel; want de politieke aanhang waarvan men zich
door de Culturele Revolutie had willen ontdoen, wordt aldus (door deze noodgedwongen
tolerantie) juist weed versterkt.
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werkersbelang: de klassenstrijd .
„De toekomst is aan ons", zegt Mao tot de jeugd. Als dit waar is, willen we wel
eens zien hoe de huidige drastische maatregelen een einde zouden kunnen
maken aan het streven van de jongeren om zich op hun manier te organiseren.
De ideeën, eenmaal in hun geest ontbloeid, zal men er moeilijk nog uit kunnen
roeien. Ze zijn geen anti-communisten en zelfs geen anti-maoïsten in eigenlijke
zin. Hun ontwikkeling betekent veeleer het consequent doortrekken van de 'lijn
van de massa's' en van de 'grote democratie', welke beide begrippen toch
gelden als de kern van het maoïsme. De 'lijn van de massa' betekent niet dat
deze de beslissingsmacht hebben; maar dat haar, binnen de door het regime
gestelde grenzen, de vrijheid van handelen moet worden gelaten om actief door
hun initiatief mee te werken aan de politiek van de partij. De 'grote democratie', waarin deze samenwerking tot uitdrukking komt, is bovenal een middel
om, door de oplettendheid van de massa's, de vijanden van het volk te ontmaskeren .
Tijdens de culturele revolutie heeft men uitentreuren de stelling verkondigd dat
Lioe-sjao-tsji, de Chinese Chroestsjow, tegen dit fundamentele punt gezondigd
heeft door van de Communistische Partij een klasse van onaantastbare bevoorrechten te maken en de massa's tot een louter uitvoerende rol te veroordelen.
Tevens wordt zijn werken met een geheime politie afgekeurd als onverenigbaar
met de bedoelingen van Mao, die ook de bestrijding van de bourgeoisie en
andere vijanden aan het volk zou willen overlaten. De 'lijn van de massa' zal
dan ook pas ten volle verwezenlijkt worden wanneer de ambtenaren onder toezicht staan van het volk, daarvan kritiek aanvaarden en daaraan rekenschap
van hun optreden afleggen .
Sommige jeugdige denkers zijn, met het oog op de feitelijke situatie, tot de
conclusie gekomen dat deze beginselen niet realiseerbaar zijn zolang men
toestaat dat een bepaalde groep mensen voor onbeperkte tijd de macht in
handen heeft, zij het ook in naam van het volk. De leidende functies — zo
menen zij — moeten achtereenvolgens bekleed worden door verschillende groepen die één zijn in hun trouw aan Mao. Alleen dit afwisselen van gezagsdragers
kan China voor het revisionisme behoeden en voor het ontstaan van een rode
aristocratie. Ze trokken daaruit verder de conclusie dat „de bourgeois door de
strijdkrachten dienden te worden ingesloten" en dat men, om zeker te zijn dat
de militairen niet met willekeur optreden, ook het leger onder de controle van
het volk moest brengen. Daarenboven moest men schoon schip maken onder
alle oude machthebbers, daaronder begrepen eerste minister Tsjoe-en-Lai; want
deze oude wolven begonnen weer als voorheen de baas te spelen, vooral binnen
de revolutionaire comité's, waar zij met de militairen en de gerehabiliteerde
ambtenaren samenspanden om de derde partner, de revolutionaire organisaties,
onder druk te zetten. Zo waren de revolutionaire comité's niets anders meer
30

31

29 Vdb, 25 augustus 1968; Radio Liao-ning, 6 augustus 1968; Radio Honan, 8 augustus
1968; Radio Kwantoeng, 10 augustus 1968. Vgl. Vdb, 8 juni 1967.
30 Vdb, 25 augustus 1967, 13 juli, 25 augustus 1968; KM, 21 juli 1968; Agentschap Nieuw
China, 12 september 1967.
31 Vdb, 19 juli 1967; 20 mei, 11 juni, 13, 18, 19 juli 1968; KM, 7 juni, 6 juli 1968.
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dan voorlopers van een herhaald revisionisme: de oude structuren met alleen
maar een nieuwe n a a m .
Met andere woorden: men eiste de verwerkelijking van het ideaal der Com
mune naar het Parijse model, dat in de eerste dagen der culturele revolutie van
hoger hand als een lichtend voorbeeld was voorgehouden en als een belofte
tegelijk. Mao zelf had dit idee persoonlijk ondersteund; maar toen het erom
ging de eerste Commune goed te keuren, die door de 'revolutionaire massa's' te
Sjanghai was opgericht, slikte men de belofte weer i n .
De theoretische argumenten die Peking ter verdediging van deze inconsequen
tie hanteerde, zijn uiterst zwak, zelfs als men zich verplaatst in een mentaliteit
die door de eisen van een dictatoriaal systeem verengd is. De bevrijdingsvolkslegers — zo werd aangevoerd — vormen nu eenmaal de steunpilaren voor
de dictatuur van het proletariaat en de beschermers van de culturele revolutie:
wie hen aanvalt, is daarom contrarevolutionair. En de ambtenaren zijn over
wegend goed of tamelijk goed en vormen het kapitaal van de partij: als hun
manier van optreden maar verandert en zij bereid zijn zich bij de massa's aan
te sluiten, is dat genoeg om hun het vertrouwen te schenken . Deze wijze van
zelfverdediging betekende zonder meer een ontkenning van het probleem zelf
dat door het eigenmachtig ingrijpen van de generaals en door het revanchisme
van de ambtenaren geschapen was. De hele zaak is, dat deze beide categorieën
sterk genoeg bleken te staan om zich aan 'de lijn van de massa's' te onttrekken.
Het waren zeker niet weinigen die deze verwijten tot de regering richtten; want
maandenlang werd telkens weer melding gemaakt van een extremistische stro
ming, van verbitterde jongelui die geen verschil meer zagen tussen rood en
zwart en die elke vorm van gezag hadden willen omverwerpen, van een over
dreven voorstelling van de vergissingen der leiders, van telkens weer herhaalde
pogingen om de revolutionaire comité's te ondermijnen, van complotten tot een
nieuwe machtsovername, van geschrijf en gepraat tegen Mao en Lin Piao, van
een sfeer van twijfel en wantrouwen tegen het leger dat 'het slachtoffer van
paleisintriges' zou zijn, van een défaitisme dat de successen van de culturele
revolutie nihil achtte .
32

33

34

35

De jongelui merkten sarcastisch op, dat nu „hun handen en voeten met nieuwe
32 Vdb, 21 mei, 13, 30 juli 1968; WH, 23 maart, 28 juli 1968; Radio Kweitsjou, 15 mei
1968; Radio Heiloengkiang, 7 juni 1968; Radio Setsjoean, 18 juli 1968. Waar gaat het met
China naar toe?, een document, opgesteld in de provincie Hoenan en gedateerd 8 januari
1968. De uitdrukking „de bourgeoisie door de strijdkrachten insluiten" kan men lezen in het
theoretisch tijdschrift van de partij, de Rode Banier, 1967, n. XII (augustus). Op de hier
vermelde onvriendelijkheid tegen de militairen werd gereageerd door de uitschakeling van
praktisch alle leden van de 'Speciale Commissie van het Centrale Comité der C.P.C. voor
de Culturele Revolutie'. De vrienden van de jongeren waren wel dl te hooggeplaatst om
hiertegen iets te kunnen doen. Vgl. ook Vdb, 15 juli 1967: „President Mao heeft vijanden
in zijn eigen hoofdkwartier".
33 Vdb, 26 maart, 19 mei 1966; Rode Banier, 30 januari 1967.
34 „Wie aan een verandering denkt van de structuren zelf (en niet van de handelwijzen
alleen), is een metafysicus die de theorie niet met de feitelijke realiteit verbindt en de marxis
tische dialectiek niet weet te hanteren". Vgl. Dagblad van het Bevrijdingsleger, 23 sept. 1968.
35 Vdb, 26 juli, 5, 18 december 1967 ; 8 april, 14 mei, 1 augustus 1968;KM, 27 april 1968;
WH, 14 februari, 20 juni 1968; Radio Tsjekiang, 4 januari 1968. „Er zijn er nog heel wat
in China die er hun eigen opvatting over hebben" (vgl. Vdb, 27 april 1968).
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ketens geboeid waren" en dat „de culturele revolutie tot het bittere einde werd
doorgevoerd". Men begon hen te beschuldigen van dubbel spel, er ontstond
een grote scheuring in hun gelederen en voor de rode garde vond men de
niet-proletarische naam uit van 'kleine bourgeoisie' . Sommigen staakten de
strijd en gingen zich overgeven aan vermaak, aan lectuur, aan romantische
avontuurtjes of ook aan misdadigheid. Anderen bleven vechten, samen met
ontevreden jonge arbeiders die op hun werk boycotacties ondernamen . Maar
het was een verloren strijd.
Begin april viel het besluit, dat de revolutionaire comité's voortaan als blijven
de instellingen zouden gelden. Daarop begon een golf van zuiveringen onder
de leiders der rode garden. Dan volgde een serie aanvallen op het oude opvoe
dingssysteem en een campagne ter bevordering van de 'ruralisatie der studen
ten' . En dit was de inleiding tot het vonnis der 'heropvoeding' dat nu sedert
eind juli ten uitvoer gelegd wordt, maar niettemin nog op ernstige tegenstand
stuit.
36
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38

Een gevaarlijke wind vanuit de overdekte

loopgraven

De 'kleine generaals' nemen stelling tegen de arbeiderscommissies die naar de
scholen gezonden zijn. Een krant uit Kanton beschreef drie soorten van reac
ties. Onder de studenten zijn enkele 'activisten' die medewerking verlenen.
Anderen houden zich op een afstand, bezien de arbeiders met verachting en
verontwaardiging, bieden lijdelijk verzet en schijnen verder maar af te wachten
hoe het afloopt. Nog anderen tenslotte houden desperaat en hardnekkig vol,
proberen medestanders te werven voor hun verzet en stellen alles in het werk
om de commissies, die ze hardgrondig verfoeien, in een isolement te drijven.
Welke de relatieve omvang der drie onderscheiden groepen is, valt te gissen uit
een bekentenis van radio Honan: „overal waait een gevaarlijke wind vanuit de
overdekte loopgraven" .
39

Overigens zijn ook de arbeiders zelf allerminst enthousiast dat ze zich met de
scholen moeten bemoeien. De jongelui lachen de 'propagandisten' uit, schelden
hen voor rectoren-op-werkmansschoenen, onbeschofte gasten die naar hun
gastheer schoppen, dommeriken die van het hele onderwijs een janboel maken;
en ze eisen voor zich het recht tot vrije zelfontwikkeling op, een recht dat Mao
aan de massa's wél toekent .
40

36 Vdb, 14 januari, 14 maart, 5 juni 1968; KM, 21 april, 7 mei 1968. Iemand uit de aller
hoogste partijregionen heeft op het laatste moment de jongeren nog proberen te redden door
de theorie naar voren te brengen dat „de kleine bourgeoisie de bondgenote van het prole
tariaat" zou zijn (vgl. Vdb, 27 april 1968).
37 Vdb, 30 juni 1967; 13 maart, 15 april, 5 juni 1968; KM, 21 april, 6 september 1968;
Rode Banier, 1968, n. 11; WH, 26 augustus 1967; 9 februari, 3 maart, 23 april, 8 juli 1968;
Radio Tsjekiang, 10 augustus, 26 maart, 18 augustus 1968; 20 december 1967; Radio
Kweitsjou, 6 september 1968; Radio Binnen-Mongolië, 1 januari 1968.
38 Vdb, 3 maart, 11 april, 6, 19, mei, 19 juni, 7, 11 juli 1968; KM, 4, 17, 31 mei, 8, 23
juni, 7 juli 1968; WH, 21 april 1968; Agentschap Nieuw China, 5 mei 968; Radio Setsjoean, 18 juli 1968.
39 Nanfang, 30 augustus 1968; Radio Honan, 27 augustus 1968.
40 Vdb, 15 augustus, 11 september 1968; WH, 18 augustus 1968; KM, 2, 4, 10, 13 sep
tember 1968.
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Dit verzet blijkt de autoriteiten razend te maken. „Ofschoon gering in aantal,
zijn deze buitengewoon actieve contrarevolutionairen als tijdbommen, geplaatst
onder ons regime. Als het uur slaat, zouden onze hoofden eraf kunnen vliegen.
Een ramp ware onvermijdelijk, als we deze misdadige elementen niet zouden
elimineren". Ter onderdrukking wordt ook hier de gebruikelijke methode ge
volgd, dat men aan de jongeren hun natuurlijke leiders ontneemt, namelijk
diegenen onder hen die het meest de aandacht trekken van de volksrechters,
met wie de collaborateurs onder de studenten samenwerken. Maar bovendien
worden allen zonder uitzondering onderworpen aan een rigoureuze schifting
om uit te maken wie op school blijft en wie ter verbetering naar een werkkamp
zal gestuurd worden , een schrikbeeld dat de jongelui juist tot hun desperate
acties schijnt te brengen.
De provincie Sinkiang in het land van de Turken, de steppen van Mongolië, de
verlaten oorden van Tibet, de door niet-Chinese minderheden bewoonde grens
streken: dit zijn de gebieden die door Peking bij voorkeur zijn aangewezen voor
de tot heropvoeding veroordeelde jeugd. En wat is er voor de zo sterk in zijn
familie gewortelde Chinees erger dan een verbanning! Verder zijn voor die
heropvoeding de meest desolate en bergachtige gebieden uitgekozen binnen de
door Chinese rassen bewoonde provincies. Slechts een klein percentage van
deze jongelui mag erop rekenen terecht te zullen komen in enig dorp in het
directe achterland van een stad; en slechts een zeer beperkt aantal van hen zal
de kans krijgen industriearbeider te worden: daarvoor is de economie nog te
weinig ontwikkeld .
Sedert 1955 zijn in totaal 40 miljoen studenten naar het platteland gestuurd:
sommigen tijdelijk, anderen voorgoed. Door de culturele revolutie kregen velen
van hen de kans om naar huis terug te keren. Herhaalde malen werd hun al
gelast, zich weer naar de dorpen te begeven, maar hiertegen bleven ze zich
verzetten, ook op theoretische gronden: een zó onrechtvaardige politiek kon
alleen maar uitgevonden zijn door de anti-communistische bourgeoisie. Peking
antwoordde daarop dat de bourgeoisie schuld had aan de ongelukkige uitvoe
ring, maar dat het prachtige idee van Mao zelf was, die hierdoor de jongeren
met de werkers wilde samenbrengen. Als de jongelui zich niet op hun plaats
gevoeld hebben, is dat ook aan de valse voorstellingen te wijten waarmee ze
vertrokken zijn, als zouden ze alleen maar voor een proeftijd naar het platte
land gezonden worden; de bedoeling is integendeel dat men de stad verlaat en
boer wordt .
41

42

43

41 Radio Binnen-Mongolië, 31 augustus 1968; Berichten van reizigers, in: Singtao, dagblad
van Hongkong, 18 september 1968. Sommige arbeiders vinden dat ze al veel te veel aan hun
hoofd hebben om nu ook nog op de scholen te moeten passen (vgl. WH, 17 augustus 1968).
42 Vdb, 9 december 1965. Afgezien van de ideologische motivering waarmee de regering te
Peking deze maatregel inkleedt, beschouwt zij hem als een middel om het overschot aan
arbeidskrachten kwijt te raken. De industriële ontwikkeling van China is nog erg bescheiden
in verhouding tot het bevolkingsaantal en de oude cultuurgronden zijn overbevolkt. Daarbij
kent het 'proletarische' China het verschijnsel van de losse arbeiders en contractarbeiders,
die even hard werken als de overigen, doch minder verdienen: de socialistische staat is er
evengoed op uit zaken te doen als elke klassiek-kapitalistische staat.
43 Vdb, 16 februari, 9, 16 juli 1966; KM, 5 mei, 6 juli, 8 augustus 196$;WH, 30 januari,
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Het verzet van de jongeren, zo zei men, had maar één reden: de wens om een
comfortabel leven te leiden in de stad . Maar uit de kranten zelf van Peking
komt men omstandigheden op het spoor die dat verzet van de jeugd beter
verklaren, ongeacht hoe men over de maatregel als zodanig moet denken.
De boeren waren niet altijd gelukkig met de hun toegezonden 'indringers'. Er
zijn gevallen bekend van jongens die niet genoeg verdienden om de honger te
stillen, die elke medische hulp ontbeerden, in vervallen tempelgebouwtjes moesten huizen en duizend kwellingen te verduren hadden, terwijl ze in den vreemde
elke bescherming van familie misten. Het beste bewijs voor de ongelukkige
situatie op het platteland wordt wel geleverd door de jonge boeren die tijdens
de culturele revolutie zijn ontkomen naar de stad en niet meer naar huis terug
willen .
Als men Peking hoort, zouden de jongeren zich vol enthousiasme in de levenslange ballingschap begeven. Maar deze propagandistische voorstelling van zaken wordt door andere documenten gelogenstraft alsook door de schaarse maar
veelzeggende berichten die uit de provincies overkomen. Begin juni 1968
schreef een krant uit Sjanghai over relletjes, uitgebroken in de straten, bij het
station en in de havenbuurt, naar aanleiding van de gedwongen terugkeer van
jongelui die bij de culturele revolutie het platteland verlaten hadden. Soortgelijke gebeurtenissen in Kanton werden gemeld door reizigers die vandaar in
Hongkong aankwamen. Een rondschrijven van Peking op 15 juni 1968 dreigde,
dat eenieder die zich niet binnen 2 maanden na de oproep zou melden, voorgoed van het recht op arbeid zou worden uitgesloten: voorwaar geen goed
bewijs voor de spontaanheid waarvan de jeugd ten deze blijk zou geven . Maar
de plaatselijke leiders, en dit geldt nog méér voor Peking zelf, willen zich van
hun tegenstanders ontdoen: de geweren van het bevrijdingsleger zijn gericht op
de jeugd.
44

45

46

De toekomst van het Maoïsme
Maar op welke jeugd denkt het regime dan zijn eigen toekomst te doen steunen? De jonge arbeiders hebben zich al even onhandelbaar betoond als de
studenten. Misschien mikt het regime op de jonge soldaten, die bij voorkeur op
het platteland gerecruteerd worden. Maar ook onder de militairen doen 'extremistische' ideeën de ronde en is een zuivering in het kader aan de gang .
Zullen dan die jonge recruten wél betrouwbaar zijn? Ook zou de regering
47

8 februari, 25 februari, 30 juni 1968; Radio Kwantoeng, 10 november 1967; Radio Tsjekiang, 6 juli 1967.
44 Vdb, 18 augustus 1968; KM, 9 juli, 13 september 1968; WH, 20 april 1968.
45 Vdb, 9 juli 1967; KM, 7 mei, 10 juni 1968; Revolutionaire Jeugd, Kanton, 1967, n. 10;
Rode Banier van de Landbouwershulp,

januari 1968.

46 Vdb, 28 juli 1968; WH, 20 april, 30 augustus 1968; Radio Honan, 30 augustus 1968;
Agentschap

Nieuw China, uit Kanton, 3 september 1968.

47 Dit werd onomwonden toegegeven door Radio Tsjekiang op 8 augustus 1968. En wat
reizigers daarover berichtten, wordt bevestigd door de weken van 'studie-kritiek', die momenteel in heel China op last van de militairen worden gehouden (vgl. Radio Peking,
23 september 1968).

Mens en interieur
Simon Mari Pruys

Er wordt — vooral in Amerika, Engeland en Duitsland — in toenemende mate
gedacht over het ontwikkelen van een wetenschap van het ontwerpen. Er zijn
ontwerpers die wensen te komen tot een meer objectieve benadering van ontwerpproblemen, welke benadering in de plaats zal moeten komen van de overwegend subjectieve en intuïtieve werkwijze van de kunstenaar. Is zoiets als een
ontwerpwetenschap mogelijk en — belangrijker nog — is ze wenselijk?
Wanneer een ontwerper een omgeving creëert waarin andere mensen dan hij
zelf moeten verblijven, wat is dan zijn doel? Welk resultaat beoogt hij met zijn
activiteiten?
Wanneer ik in een stalen plaat een schroef wil draaien om daarmee iets anders
te kunnen bevestigen, dan boor ik in die plaat een gat en tap er schroefdraad
in. Het beoogde resultaat — de uitdrukking is afkomstig van David Pye — is
duidelijk. De schroef moet precies passen in de schroefdraad. De adequaatheid
van mijn activiteiten wordt afgemeten aan het effect, namelijk de mogelijkheid
de schroef vast te draaien.
Hoe is het nu met een interieur dat ik ontwerp, of met een stoel of een stad?
Ook hier moet eerst het gestelde doel worden gedefinieerd alvorens wij kunnen
vaststellen of het resultaat al dan niet goed is. Indien wij aannemen dat het
criterium voor good design hierin ligt, dat het bereikte resultaat overeenstemt
met het gestelde doel — de passing — dan hebben wij twee polariteiten gevonden waarmee onze onderzoekingen kunnen beginnen. Aan de ene kant de vorm
en aan de andere kant de context, dat wil zeggen, datgene waarvoor de vorm is
gemaakt: schroefgat en schroef of omgekeerd. Tezamen gaan deze twee polariteiten een relatie aan. Deze relatie of interactie kunnen wij het effect noemen.
Is dit effect positief dan kunnen wij spreken van good design of, om het in de
terminologie van Christopher Alexander uit te drukken, van de fitness of form
and context.
Nogmaals kort geformuleerd: 1. good design is het overeenstemmen van het
gestelde doel met het bereikte resultaat; 2. het gestelde doel is fitness of passing
van vorm en context.
Dit is een simpele en logische redenering, die ons echter voor aanzienlijke pro-

391

Mao tegen de jeugd

haar hoop gevestigd kunnen hebben op de studenten-'collaborateurs'; maar dat
zullen zeker de besten niet zijn.
Bovendien, een volk leeft niet van kanonnen alleen. In het nieuwe type school,
waar de technische wetenschap dreigt te verschrompelen tot louter ambachte
lijke praktijk, zullen de van universiteiten afkomstige kandidaten pas toegelaten
worden na een jarenlange onderbreking door een verblijf in werkkampen.
Voorts zal er het systeem van de 'arbeiders-studenten' toegepast worden, waar
van men al gezegd heeft dat het „noch studie, noch arbeid i s " . Is een beetje
praktische kennis voldoende om een moderne volksgemeenschap op de been te
helpen? Om dan nog maar te zwijgen van de cultuurwetenschappen waarvoor,
naar het schijnt, zelfs geen mogelijkheden tot universitaire studie meer zullen
bestaan. De taal, zoals ze tegenwoordig door de kranten van Peking wordt
gebruikt, is al om te huilen en de muziek-uitzending van de Chinese radio al
evenzeer, afgezien dan van de oude volkswijsjes waarop thans de Gedachten
van Mao worden uitgezongen.
En de jongeren die nu geleerd hebben ongehoorzaam te zijn, die weer zelfstan
dig zijn gaan denken, die hun eigen leiders hebben gevonden en zich hebben
weten te organiseren, die beter dan voorheen de zwakheden van de partij ken
nen
zullen zij allen maar rustig blijven, zelfs tot ze worden verbannen?
Mao — en de groep achter hem — heeft wellicht nog een tweede exorbitante
vergissing begaan door de jongeren naar het platteland te sturen: want aldus
heeft hij de oppositie aan een operatiebasis geholpen. Zelf is hij ook zo begon
nen: „vanaf het platteland optrekkend om de steden te omsingelen".
48

48 WH, 17 augustus 1968. Dit systeem is in de volksrepubliek China niet nieuw, maar
goede resultaten heeft het er nooit opgeleverd.
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blemen plaatst. De moeilijkheid zit vooral in de tweede formule. Wat is fitness
of passing? Wanneer kunnen wij daarover spreken en hoe nemen wij dat waar?
Indien het om het effect gaat, namelijk om de adequate relatie tussen de mens
en zijn omgeving, dan kunnen wij niet langer oordelen over een vorm zonder
ook de context — in dit geval de mens — daarin te betrekken. Wij kunnen
alleen oordelen over een relatie. Of het ontwerp al dan niet adequaat is, hangt
af van de mens of de mensen waarvoor dat ontwerp is bedoeld.
Fundamenteler gezegd: hoe kunnen wij de adequaatheid van het ontwerp —
deze fitness — meten?
1

Wanneer ik de cabine van een ruimteschip moet ontwerpen is dit een betrekke
lijk eenvoudige zaak. Alle problemen zijn louter technisch en ergonomisch. Het
gaat er slechts om dat de astronaut als biologisch en psychologisch organisme
zo optimaal mogelijk kan functioneren. De passing van vorm en context is hier
even nauwkeurig berekenbaar als bij de schroef en de moer. Wanneer ik echter
een restaurant moet ontwerpen sta ik ogenschijnlijk voor een eenvoudiger pro
bleem dan bij de ruimtecabine. De praktijk leert mij al spoedig dat het omge
keerde het geval is. Kan ik van hetzelfde principe uitgaan als bij het ontwerpen
van de ruimtecabine en mag ik derhalve het restaurant zien als een 'machine a
nourrir'? Het antwoord is neen. Een café — om een ander voorbeeld te gebrui
ken — kan niet op dezelfde manier worden ingericht als een benzinestation,
hoewel er misschien mensen zijn die hiertegen weinig bezwaar zouden hebben.
Het lijkt misschien overdreven, te stellen dat het ontwerpen van het eerste het
beste café moeilijker is dan het ontwerpen van een ruimtecabine. Toch is het
zo. De ontwerper van de ruimtecabine heeft het gemakkelijker omdat hij geen
rekening hoeft te houden met de emoties van de astronaut, noch met zijn
waardeoordelen. De variabelen waarmee hij werkt zijn rationaliseerbaar.
Wat is dan in restaurants, café's en in de meeste andere menselijke omgevingen
het doel dat de ontwerper zich dient te stellen? Veronderstel dat het doel
'schoonheid' is, wat dat ook wezen moge. Als dit inderdaad het geval is,
zullen wij ons moeten verdiepen in de vraag hoe de schoonheidservaring in de
beschouwer tot stand komt. Hierbij is de vraag wat schoonheid in formele of
objectieve zin is, van secundair belang. Wij kunnen dan hoogstens van een
object zeggen dat het schoon is wanneer het correleert met een aangetoonde
schoonheidservaring. Indien het probleem zo gesteld is, namelijk dat de ont
werper niet schoonheid nastreeft maar het effectueren van de schoonheidservaring in de beschouwer, zijn wij al een eind op weg naar een wetenschappe
lijke benadering. De schoonheid wordt niet aan het object gemeten maar aan
de ermee correlerende beleving en ervaring.
Wat is schoonheid? Zoals men weet zijn vele denkers op dit gebied tot de con
clusie gekomen dat schoonheid bestaat in dat object dat ons aangenaam is en
genoegen verschaft. Dit is een simplistische en bijna biologische definitie, die
voor de moderne kunst in het geheel niet opgaat. Kunst genieten, kunst als
1 Ik hanteer hier met opzet het technische woord 'passing' in plaats van aanpassing. Met
het woord 'passing' laat ik voorlopig in het midden wat aan wat wordt aangepast.
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zingenot is een verouderd begrip. Kunst kan en mag de bedoeling hebben
onaangenaam te zijn. Als dit zo is — en men kan dat dagelijks ervaren wanneer
men zich van moderne kunstuitingen op de hoogte stelt — dan is hiermede een
scheiding aangetoond tussen de gebieden kunst en design. De kunstenaar heeft
het volste recht onaangenaam te zijn en zich niet aan te passen. Schept hij
vormen die niet met de context — de mens —overeenkomen, dan kan dit de
mens als beschouwer pijnlijk treffen. De kunstenaar tracht met een dergelijke
vorm van communicatie de mens als beschouwer te veranderen, tot andere
denkbeelden te brengen en dit proces wordt vaak als pijnlijk ondergaan. De
kunstenaar heeft in feite niets te maken met schoonheid en evenmin met de
vraag of hij met zijn vormen schoonheidservaringen in de beschouwer effec
tueert. Maar kan dit ook gezegd worden ten aanzien van de ontwerper van een
restaurant of een ander interieur? Wij hebben gepostuleerd dat het bij design
om fitness of passing gaat, dus om overeenstemming tussen mens en omgeving.
De ontwerper kan en mag dus niet onverschillig zijn voor het positieve effect
van de omgeving die hij maakt. In dit opzicht is de designer geen kunstenaar
in de moderne zin van het woord.
Wat kan — anders dan het ervaren van schoonheid — het effect of het beoog
de resultaat zijn van onze activiteiten? Een tweede in dit opzicht gehanteerde
term is 'geluk' of als men het minder pathetisch uitgedrukt wil zien 'wel
bevinden'.
Het is duidelijk dat de termen 'geluk', 'welbevinden' en 'aangenaam' in feite
niets verschillen van de klassieke opvatting van schoonheid. „La beauté n'est
que la promesse du bonheur" heeft Stendhal eens gezegd. Hij had het hier niet
over kunst maar over design, namelijk over de schoonheid van de vrouw. Als
wij de beruchte monstrueuze vrouwen die Picasso op zijn schilderijen uitbeeldde
'schoon' willen noemen, is dat ons goed recht, maar het is wel zaak om te
bedenken dat wij dan over twee soorten schoonheid spreken. Picasso zelf heeft
een scherp gevoel voor vrouwelijk schoon, zoals blijkt uit zijn modellen. Hij
ging niet met gedrochten naar bed. Het is deze verwarring van verschillende
soorten schoonheid die sommige ontwerpers parten speelt. De ontwerper staat
niet aan de kant van Picasso als schilder en interpretator, maar aan de kant
van Picasso als mens en minnaar. De befaamde uitspraak, dat er over smaak
niet te twisten valt, gaat op voor de schilderijen van Picasso maar wonderlijk
genoeg niet voor zijn modellen. De waardering voor vrouwelijk schoon is
betrekkelijk universeel evenals de waardering voor onze omgeving zoals die
ons door de natuur is geschonken. Er zijn geen misverstanden en communica
tiestoornissen ten aanzien van de schoonheid van de roos, wel ten aanzien van
de artistieke interpretaties van rozen. Het is hier dat ik de scheiding tussen
kunst en design zie en ik meen ook dat hier het startpunt moet liggen voor de
ontwikkeling van een wetenschappelijke design-esthetica.
Ik heb gezegd dat, volgens deze esthetica, de schoonheid niet aan het object
wordt gemeten maar aan de ermee correlerende schoonheidservaring, ofwel de
waardering. Welnu, dit is een gevaarlijk standpunt, want hier wordt in deftige
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bewoordingen niets anders gezegd dan wat marktonderzoekers al jarenlang
doen. Schoon of goed is voor hen datgene wat volgens het statistisch onderzoek
als schoon, goed of begerenswaardig blijkt te worden ervaren.
Good design heb ik eerder gedefinieerd als de overeenstemming van het gestelde doel met het bereikte resultaat, waarbij het gestelde doel werd omschreven
als fitness, passing of harmonie tussen vorm en context, tussen omgeving en
mens. Dit kan niets anders betekenen dan dat voor de mens die zich alleen in
de ergste kitsch gelukkig voelt, deze kitsch, ook dient te worden ontworpen.
Hier ligt nu juist het probleem waarop wij dieper moeten ingaan.
Uitgangspunt blijft het directe geluk of het welbevinden van de mens waarvoor
de ontwerper ontwerpt. Het is moeilijk een dergelijk uitgangspunt te bestrijden,
hoewel het de facto dagelijks gebeurt. In de meeste moderne stadswijken bevindt de mens zich bepaald onwel. Men kan echter niet volhouden dat de ontwerpers van die stadswijken met opzet het ongeluk van de mens hebben nagestreefd. Het enige wat men kan zeggen is dat de ontwerpers van dergelijke
projecten te weinig inzicht bezaten of op zijn ongunstigst egoïstische motieven
hebben gekoesterd, bijv. door alleen datgene te ontwerpen wat er volgens hun
persoonlijke esthetische code op papier leuk uitzag en door het effect van de
gebouwde omgeving op de bewoners aan hun laars te lappen.
Als wij het er over eens zijn dat wij streven naar het ontwerpen van omgevingen
waarin de mens zich wel bevindt en welke hij als aangenaam ervaart, of theoretischer uitgedrukt, waarin hij als individu optimaal kan functioneren zowel in
biologisch als in psychologisch en geestelijk opzicht, dan is de volgende stap in
het onderzoek, na te gaan onder welke omstandigheden de mens zich wel bevindt. Ik kom daar straks op terug maar ik moet eerst afrekenen met de marktanalytici.
Het begrip waarop ik mij hier baseer — namelijk de balans, het evenwicht, de
harmonie tussen vorm en context — wordt schijnbaar op perfecte wijze gehanteerd door het vrije marktmechanisme. Blijkt er volgens marktonderzoekers
behoefte te bestaan aan koelkasten in gotische stijl, dan zal deze marktonderzoeker zonder blikken of blozen zijn cliënt — de fabrikant — adviseren met
koelkasten op de gotische of wat mij betreft op de moorse toer te gaan.
Als de behoeften van het publiek blijkens de statistieken worden bevredigd
door datgene wat wij kitsch noemen, vervaardigt men de verlangde kitsch.
Deze methodiek van de kortsluiting vraagt echter niet waarom het publiek
naar deze vormen van kitsch verlangt. En dat is de kernvraag. Het is zonder
meer duidelijk dat de zogenaamde publieke smaak, in al zijn vormen en gradaties, aanzienlijk afwijkt van de esthetische opvattingen van de ontwerper en de
deskundige. Twee werelden bestaan als het ware naast elkaar: die van de
gemiddelde consument en die van de ontwerper. Dit is al vaak geconstateerd,
maar een weg om deze kloof te overbruggen is nog niet gevonden.
Aan de ene kant staat de zogenaamde commerciële wereld, compleet uitgerust
met marktonderzoekers en reclamemensen, en via deze zijde krijgt het publiek
precies datgene wat men meent dat het wenst. Aan de andere kant staat de
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autonome ontwerper vrijwel geïsoleerd zijn eigen esthetische walhalla aan te
prijzen. Hij krijgt daarmee bij het grote publiek te weinig gehoor. Wat het grote
publiek het mooist vindt, koopt het en dat is zelden good design. Moeten wij
hiermee het probleem als opgelost beschouwen, hetgeen het gemakkelijkst zou
zijn? Ik geloof van niet. Of moeten wij misschien via opvoeding het publiek
een hersenspoeling geven, zodat het plotseling alles mooi vindt wat wij mooi
vinden? Dat kan zeker niet de oplossing zijn, zolang wij onderling niet eens tot
een akkoord kunnen komen over wat good design is en wat niet.
Zolang dus iedereen kan leven in die omgeving die hij wenst, is er ogenschijnlijk geen probleem en is al ons getheoretiseer erover nutteloos en zinloos. Een
uitzondering hierop vormen die sectoren van de menselijke omgeving waarop
het individu geen invloed kan uitoefenen, zoals de stedelijke bebouwing, volkswoningbouw etc. Dergelijke omgevingen zijn immers opgedrongen omgevingen.
Maar laten wij ons tot het interieur en het meubel blijven beperken. Wat
dwingt ons te blijven streven naar een kwalitatieve verbetering van de menselijke omgeving?
Uiteraard kan dit niet anders zijn dan ons gevoel van verantwoordelijkheid en
het geloof — want meer dan een geloof is het voorlopig niet — dat de gemiddelde mens toch niet leeft in de best denkbare omgeving wanneer hij deze zelf
kiest. Wanneer wij spreken van verantwoordelijkheid kan dit nooit iets anders
inhouden dan dat wij datgene doen waarmee naar ons beste weten de medemens het meest gebaat is. Maar alleen de opvoeding v a n kinderen leert al dat
datgene wat wij zogenaamd om bestwil van het kind doen, vaak niets anders is
dan gecamoufleerd eigenbelang van de ouders. Precies hetzelfde mechanisme
kan men in de designwereld constateren. Wat als good design het publiek wordt
aangepraat en zelfs tegen zijn zin wordt opgedrongen, is in veel gevallen niet
meer dan gecamoufleerd eigenbelang van de zijde van de ontwerper/opvoeder.
Aan de hand van de opvoeding kan ik ook het best duidelijk maken waar naar
mijn m e n i n g de oplossing m o e t w o r d e n gevonden.

Duimzuigen werd vroeger door vele opvoeders rigoureus verboden. Thans
weten wij dat het duimzuigen in feite slechts een symptoom is voor dieper
liggende gefrustreerde behoeften. Men is tot het inzicht gekomen dat men een
kwaal niet bestrijdt met het uitbannen van de symptomen. Men laat hetzij het
duimzuigen toe, hetzij men ziet in dat de behoefte die aan dit duimzuigen ten
grondslag ligt op adequatere wijze kan worden bestreden, namelijk door de
dieper liggende behoeften op te sporen en te bevredigen. Als wij dit voorbeeld
op design toepassen dan zijn diegenen die kitsch zouden willen verbieden — als
dat zou kunnen — en die met alle geweld via propaganda het publiek betere
vormgeving willen opdringen, in feite nog in het stadium van de opvoeder die
het kind met kracht belet op de duim te zuigen. Wat wij doorgaans doen is niet
veel anders dan 'Kurieren am Symptom'. Een design-wetenschap moet in staat
zijn de dieperliggende behoeften van de consument op te sporen en van daaruit
tot een esthetica te geraken die op veel adequatere wijze dan tot nu toe het
geval is, zijn emotionele behoeften bevredigt.
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Als het grootste gedeelte van het publiek een voorkeur aan de dag legt voor
bepaalde verwerpelijke vormen van kitsch, dient juist deze kitsch ons studie
materiaal te zijn. Wij dienen ons af te vragen wat het publiek er in ziet. Wat
zijn de structurele eigenschappen van die objecten waarnaar de publieke voor
keur uitgaat? Weten wij dit eenmaal, dan is het misschien mogelijk met behulp
van de aldus gevonden eigenschappen en elementen, vormen te creëren waar
van wij met recht kunnen zeggen dat het good design is volgens de hierboven
gegeven definities.
Het heeft geen enkele zin voort te gaan op de weg die voert naar een elite
design, alleen begrijpelijk voor een club van insiders, wier smaak niet dan na
jarenlange studie en verfijning tot stand is gekomen. Evenmin heeft het zin
voort te gaan op de weg van de toegeeflijkheid waartoe de fabrikant — die
(terecht) winst wil maken — nu eenmaal geneigd is.
Ik kom thans terug op de vraag wat ons dwingt propaganda te maken voor
good design. Wanneer wij dat niet uit eigenbelang doen maar uit een gevoel
van verantwoordelijkheid voor de medemens, dan zijn wij verplicht aan te
tonen en waar te maken dat de door ons geboden oplossing beter is dan de
oplossing die de consument zelf als ideaal ziet.
Wij mogen als vaststaand aannemen, dat de meest succesrijke meubelen het
best de gevoelens van het grote publiek vertolken en het best aan hun verlan
gens en behoeften tegemoet komen. Wij weten echter ook dat dit doorgaans
de meest afschuwelijke meubelen zijn, precies zoals de meest verkochte dag
bladen bepaald niet de beste zijn. Maar wie haalt het — om bij de massa-media
te blijven — in zijn hoofd te trachten het grote publiek zover te krijgen dat het
serieuze kranten gaat lezen? Toch streven velen van ons op design-gebied naar
deze kwadratuur van de cirkel.
Design voor een elite, voor een kleine in-groep, acht ik niet verwerpelijk maar
wel onbelangrijk. Het is niet meer dan een cultureel randverschijnsel, maar het
wordt gevaarlijk zodra deze elite-cultuur zich de pretentie gaat aanmeten de
enig juiste stijl van wonen te offreren. Nu geld niet meer belangrijk is om er
zich mee boven de brede massa te verheffen, dreigt de ontwerper de hand
langer te worden van een nieuwe vorm van klasseonderscheid, namelijk de
culturele.
De wetten die hier gelden lijken veel op die welke op het economische vlak
gelden. Wie geld heeft wenst steeds meer geld. Wie smaak heeft wil steeds
geraffineerder smaak bezitten. Hoewel ik het persoonlijk amusant en interes
sant vind, acht ik de ontwikkeling in sommige takken van de meubelindustrie
onjuist, zo niet gevaarlijk. Ik zie dat er weinig goede en goedkope stoelen op
de markt zijn, maar wel voortdurend nieuwe. Dit nooit eindigende zoeken naar
de overtreffende trap van het nieuwe en het andere leidt zeker niet tot de
democratisering van design maar slechts tot het ontstaan van een design-elite
met alle verwerpelijke gevolgen van dien. Met moet niet vergeten dat het
nieuwste alleen maar kan worden gewaardeerd als men weet dat het nog
nieuwer is dan het nieuwe van de vorige dag. Dit vereist een voortdurend mee-
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leven met de ontwikkeling, die van de normale consument niet geëist kan worden. De kuipstoel van Saarinen wordt nog steeds door grote groepen mensen
— waarvan velen met een redelijk ontwikkelde smaak — als tè nieuw ervaren,
terwijl deze stoel inmiddels toch bijna twintig jaar oud is. De ontwerper noemt
deze stoel misschien klassiek omdat hij er mentaal al twintig jaar mee leeft. Hij
verveelt hem zelfs. Men vergeet echter dat ook wij verrast waren door deze
vorm en dat velen van ons deze stoel aanvankelijk afwezen. Hoe kan men nu
verwachten van een leek anno 1969, die deze stoel voor het eerst ziet, dat hij
hem a prima vista mooi vindt? Heeft hij niet het recht aan vormen te wennen?
Hiervoor heb ik als mijn mening uitgesproken dat een wetenschappelijke designesthetica haar uitgangspunt dient te zoeken in de schoonheid van het natuurlijke. Anders uitgedrukt: een wetenschappelijke design-esthetica zal zich moeten
verdiepen in datgene waarin de smaak of voorkeur van de mensen overeenkomen en niet — zoals zo vaak gebeurt — in datgene waarin de mensen in
smaak en waardering verschillen. Als wij dat doen zullen wij ontdekken dat er
een stratum, een basis is waarop de mensen over de gehele wereld vrij sterk in
hun waardering overeenkomen. Om tot deze diepte-analyse te kunnen komen,
mogen wij niet stil blijven staan bij de toevalligheid der uiterlijke en tijdelijke
vormenwereld die wij om ons heen gewaarworden, maar zullen wij achter deze
vrijwel eindeloze vormenwereld gemeenschappelijke factoren moeten zoeken en
vinden. Wij zullen wetten moeten opsporen, niet ongelijk aan de wetten die
men in de natuurkunde tegenkomt.
Het onderwerp dat ik hier aansnijd is veel te ingewikkeld om in enkele woorden weer te geven maar ik zal toch een poging doen een inzicht te geven in
welke richting mijn gedachten gaan.
Voor Adam en Eva — om mij bij dit klassieke echtpaar te houden — was de
fauna en de flora een eindeloze hoeveelheid verschillende vormen waarin zij
geen enkele lijn konden ontdekken, geen enkel systeem. Het was voor hen
letterlijk een chaos. Pas veel later zijn systematici als Linnaeus ertoe gekomen
orde in deze warboel te scheppen. Pas wanneer men een systematisch onderzoek instelt kan men overeenkomsten ontdekken tussen vormen en verschijnselen die op het eerste gezicht niets met elkaar gemeen lijken te hebben. Stelt men
echter vast dat die overeenkomsten inderdaad bestaan, dan is de verklaring
van die verschijnselen vaak reeds verrassend dichtbij.
Een andere vraag die men zich stelt bij een dergelijk onderzoek is, welke verschijnselen of structurele eigenschappen van verschillende vormen opvallend
universeel gewaardeerd worden en welke niet. Het is deze relatie tussen vorm
en mens die ons natuurlijk het meest interesseert.
Vraagt men zich bijvoorbeeld af waarin het ostentatieve succes van het Scandinavische meubel heeft gescholen, dan kan men daarvoor nimmer een verklaring vinden door de geweldige hoeveelheid bestaande ontwerpen en vormen
stuk voor stuk te gaan beoordelen op hun ontwerpmerites. Er kunnen slecht
ontworpen en goed ontworpen meubelen bij zijn. Waar het om gaat is, in al
deze Scandinavische meubelen de gemeenschappelijke eigenschappen te vinden,
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ongeacht hun design-kwaliteit. Op een diepgaande analyse van die meubelen
kan ik natuurlijk niet ingaan, maar ik noem — om de gedachte te bepalen —
slechts enkele van deze eigenschappen. Ten eerste, de meeste Scandinavische
meubelen — en daarop is of was vrijwel geen uitzondering te vinden — waren
van hout. Ten tweede was dit hout altijd of vrijwel altijd afgerond, waardoor
het een zekere zachtheid en vriendelijkheid kreeg. Bovendien waren vele van
deze meubelen — vooral die van de school van Finn Juhl — min of meer
gewelfd. Men vindt hier dus een conjunctie van eigenschappen die schijnt te
hebben gecorreleerd met een tamelijk universele waardering.
Let wel, bij een dergelijke analyse wordt geen onderscheid gemaakt tussen
goede en slechte meubelen, want beide soorten voldoen aan dezelfde teken
beschrijving. Zij hebben alleen een aantal eigenschappen gemeen. Op dit niveau
kan dus van een universele waardering worden gesproken. Wij kunnen, taxonomisch gesproken, zeggen dat deze meubelen alle tot dezelfde soort behoren.
Pas hierna kunnen wij gaan spreken van sub-soorten en pas lang daarna van
individuen. Wanneer wij een groep van honderd mensen hebben, zouden — bij
wijze van spreken — 98 personen voor het Scandinavische meubel voelen, maar
dat wil niet zeggen dat iedereen dezelfde meubelen prefereert uit het aangebo
den pakket. Hierna structureert zich deze groep mensen in liefhebbers van het
werk van Mogensen, Juhl of kitsch, die zich natuurlijk ook onder de Scandina
vische meubelen bevindt. Waar ik echter op wijzen wil is, dat al deze mensen
het ondanks individuele smaakverschillen toch eens waren op een bepaald
primair niveau. Het is dit primaire niveau van waaruit zich de wetenschappe
lijke design-esthetica zal moeten ontwikkelen. Dit is een analyse van onderop
in plaats van van boven af. Bij de bestudering van de mens in sociologisch of
psychologisch opzicht begint men ook niet met het bestuderen van alle indivi
duele verschillen tussen de mensen maar men begint daar waar iedereen gelijk
is en ieder individu hetzelfde is. Zulk een variabele is het gebruik van taal. De
mensen verschillen hierin door hun duizend verschillende talen maar zij komen
overeen in de omstandigheid dat zij allen symbolen gebruiken om zich uit te
drukken.
Op deze wijze zal de gehele menselijke omgeving, voor zover die door ontwer
pers gecreëerd wordt, geanalyseerd moeten worden en wel zodanig dat wij een
betrekkelijk gering en overzichtelijk apparaat van variabelen en wetten ontwik
kelen waarmee ieder ding kan worden beschreven. Ik noem deze variabelen
tekens. Een stoel bestaat dan uit een aantal tekens en hun onderlinge relatie of
structuur. Een interieur is eveneens niets anders dan een samenstel van tekens
of tekensystemen. Een teken echter heeft altijd een betekenis. Waar het om
gaat, is de betekenis van deze tekens te leren kennen. Wanneer het Scandinavi
sche meubel een bepaalde universele waardering heeft genoten op grond van
een aantal daarin aanwezige tekens, dan dienen wij te weten wat deze tekens
voor de beschouwer betekenen. Want in die betekenis of betekenis-structuur
ligt de grondslag voor waardering of afwijzing.
Het beschrijven van de relatie tussen de mens en zijn omgeving is van een
ongehoorde complexiteit, maar dat mag ons niet verhinderen aan deze arbeid
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te beginnen, al zullen onze pogingen in het begin stuntelig zijn. Daar waar
communicatie-stoornissen zijn — en die zijn er tussen publiek en ontwerpers —
dienen deze zo spoedig mogelijk te worden opgelost. Maar om dit te kunnen,
moeten wij een diep inzicht hebben in de aard van de processen die aan deze
vorm van communicatie ten grondslag liggen.
Ik wil — tenslotte — nog een laatste punt aanroeren. In het begin heb ik ge
zegd dat wij inzicht moeten krijgen in de omstandigheden waaronder de mens
zich wel bevindt. De methodiek die hierbij gevolgd moet worden is een struc
tuuranalyse van objecten en omgevingen. Dit is een statische benadering. Er
is echter ook zoiets als een dynamische benadering en daarover wil ik heel kort
enkele opmerkingen maken omdat juist op dit punt de grofste fouten worden
gemaakt.
Desmond Morris heeft in zijn boek The Naked Ape gesproken van twee ten
densen die in de mens zouden bestaan: zijn liefde voor het nieuwe (neofilia) en
zijn angst voor het nieuwe (neofobia). Dit kan men ook anders uitdrukken. De
mens heeft een ik-bewustzijn, een identiteit, een persoonlijkheid en deze kern
kan men betrekkelijk permanent en onveranderlijk noemen. Immers geen nor
maal mens wenst ieder ogenblik een ander te zijn. Wij willen wel steeds nieuwe
ervaringen opdoen maar wij willen niettemin onszelf blijven. Dit onszelf willen
blijven is uiteraard de behoudende, conservatieve kern in ons, zonder welke
kern geen mens kan blijven existeren. Aan de andere kant hebben wij een
onverzadigbare lust tot avontuur, tot het nieuwe, het andere, het exotische.
Een levend mens balanceert voortdurend tussen deze twee zijden van zijn
natuur. Met een metafoor zou men kunnen zeggen dat het hier gaat om de
relatie tussen de weegschaal en het gewogene. Deze weegschaal, deze vaste
kern, die wij onszelf noemen, is natuurlijk niet een of ander aanwijsbaar deel
van onze hersenen en is ook niet zoiets ongrijpbaars als een ziel in de mystieke
zin van het woord. Deze kern is operationeel: het is het samenstel van ervarin
gen die wij achter de rug hebben, onze waarden, normen, levensbeschouwing
en wat dies meer zij. Het is het gereedschap, het meetinstrument waarmee wij
de wereld om ons heen voortdurend aftasten als een soort radar. Het radar
instrument blijft steeds hetzelfde maar datgene wat het meet, ziet en beschrijft,
verandert en varieert voortdurend.
Deze radarkern, onze persoonlijke identiteit, bestaat echter niet alleen uit onze
waarden en normen en wat dies meer zij, maar eveneens uit onze ervaringen,
zoals gezegd. Deze ervaringen zijn niet alleen abstract maar ook concreet.
Onze omgeving behoort eveneens tot dat arsenaal van ervaringen. Daarom
durf ik te stellen — overigens met Marshall McLuhan — dat onze directe
omgeving wordt ervaren als een uitbreiding van onze ziel of persoonlijkheid.
En voor dit deel van de ziel gelden dezelfde wetten als voor de overige attribu
ten van onze persoonlijkheid. Wij zijn hierin conservatief. Wij verzetten ons
tegen verandering van onze directe omgeving. Een dergelijke verandering wordt
als pijnlijk ervaren. Ik stel nogmaals de vraag: wat is schoonheid — of beter
uitgedrukt — wat effectueert schoonheidservaringen in het individu? Ook hier
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kan men dezelfde onderscheiding maken als hiervoor tussen neofilia en neofobia. Schoonheid bevat twee factoren: enerzijds de prikkeling van het nieuwe,
het andere, kortom de variatie en anderzijds het overbekende, het vertrouwde,
de stabiliteit. Deze laatste factor van de schoonheidservaring is gewenning.
Schoonheid is in veel gevallen niets anders dan gewenning en dit geldt niet
alleen voor stijlen maar in de eerste plaats voor de natuur. De schoonheid van
het menselijk lichaam, van sinaasappelen, rozen of de zee, is een schoonheid
die in de eerste plaats de gewenning als voorwaarde heeft. Waarin berust de
aantrekkelijkheid van een stijl? Wat is stijl? Het is de dialectische synthese
tussen de twee hier genoemde tendensen neofilia en neofobia.
Beziet men met dit inzicht de frenetieke drijfjacht op het steeds nieuwere, het
nog nooit vertoonde, dan wordt het vanzelfsprekend dat al dit nieuwe door het
grote publiek niet als schoonheid wordt ervaren, eenvoudig doordat dit psycho
logisch onmogelijk is. Ik heb enige tijd geleden aan de directie van de Volks
wagenfabriek in Duitsland geschreven of zij wel eens een onderzoek hadden
ingesteld naar de esthetische waardering van hun kevers. Dit hadden zij niet,
hetgeen bijzonder jammer is. Uit voorbeelden als de vorm van de Volkswagen
en de Citroen zou men namelijk veel kunnen leren ten aanzien van de publieke
esthetische waardering, nadat het publiek de gelegenheid heeft gekregen aan
dergelijke vormen te wennen en de ontwikkeling ervan als het ware mee te
beleven. Er moet — bij de waardering van de Volkswagen als design — in de
loop der jaren een sterke verandering van houding of attitude zijn opgetreden
die uitsluitend op rekening van de factor gewenning dient te worden geschre
ven. De Volkswagen wordt thans als aanzienlijk minder lelijk ervaren dan
15 jaar terug. Waarom is dit belangrijk? Eerder heb ik er op gewezen dat wij
een deel van onze directe omgeving als een deel van ons zelf ervaren, als een
extensie of uitbreiding van ons ego. Als nu op deze uitbreiding van dit ego —
en derhalve op onze eigen identiteit — permanent aanvallen worden gedaan
door middel van voortdurende verandering en vernieuwing, betekent dit dat
wij zelf voortdurend veranderd worden of — anders uitgedrukt — dat wij ons
voortdurend moeten aanpassen. Dit vergt niet alleen inspanning maar — en dit
is veel erger — het kan ook het verlies van identiteit veroorzaken. Verlies van
identiteit of zoals ook wel wordt gezegd, identiteitszwakte, is eigenlijk slechts
een ander woord voor het reeds door Karl Marx gebruikte begrip vervreem
ding, resulterend in isolatie, eenzaamheid en derhalve ongelukkigheid. Het is
daarom dat ik op ontwerpers en fabrikanten een beroep doe zich aanzienlijk
meer in deze zaken te verdiepen en te beseffen dat zij met hun voortdurende
stroom van nieuwe vormen — met dit soort communicatie — voor een deel de
verantwoordelijkheid dragen voor de volksgezondheid. De waarde van een stijl,
dat wil zeggen van een kern van stabiliteit temidden van de stroomversnellingen
van al het nieuwe, kan niet genoeg worden onderstreept.
Het wordt teveel en te gemakkelijk vergeten dat — ondanks de geweldige zucht
naar verandering en vernieuwing — geen mens gelukkig kan zijn zonder een
evenredige hoeveelheid stabiliteit en duurzaamheid binnen zijn wereld. Deze
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stabiliteit en duurzaamheid maakt de herkenning van de wereld mogelijk en
iedereen weet dat veel van het geluk dat wij ervaren voortkomt uit het feno
meen der herkenning.
Het ik-zeggen, het ik-bewustzijn begint bij de herkenning van de wereld. Wat is
herkenning — zoals bijv. in het weerzien van een geliefde stad — anders dan
de confrontatie met onze eigen herinnering en daarmee met onze eigen per
soonlijke duurzaamheid en dus onze identiteit. Aan de duurzaamheid van onze
omgeving meten en beleven wij onze eigen duurzaamheid. Dit is geen pleidooi
voor conservatisme of starheid maar slechts het feitelijk constateren van een
omstandigheid die voor ieder van ons opgaat. Communicatiestoornis ontstaat
onherroepelijk wanneer wij dit niet inzien. De inhoud van het ene 'ik' bestaat
uit andere elementen dan die van het andere 'ik'. Beide ego's komen hierin
overeen dat zij deze kern stabiel en duurzaam wensen te houden. Daarin komt
de conservatieve burgerman overeen met de avant-gardistische kunstenaar. Het
'ik' van de eerste is misschien opgebouwd uit versleten cliché's terwijl het 'ik'
van de tweede is opgebouwd uit zelfverworven inzichten. Beiden echter kunnen
van deze inzichten, opvattingen, verworvenheden of vooroordelen even moeilijk
afstand doen, omdat zij dan een deel van hun identiteit prijs geven.

Dit artikel vormt een onderdeel — en wel de samenvatting — van een inmiddels gereed
gekomen studie van de auteur. Dit boek zal in Engelse vertaling in april 1969 te New York
verschijnen bij de uitgever George Braziller onder de titel Signs & Design. De Nederlandse
versie zal te Amsterdam bij Meulenhoff International verschijnen in juni 1969. Het werk is
een omvangrijke theoretische studie over de relatie tussen de mens en zijn omgeving vanuit
een biologisch-psychologisch gezichtspunt, waarbij zowel de stedebouwkunde, de architec
tuur, het interieur, de industriële vormgeving als de grafische vormgeving worden betrokken.

De Amerikaanse intelligentsia
Conformisme en individualisme

Maurits Engelborghs

Enkele maanden geleden verscheen (bij Chatto & Windus in Londen) van T. R.
Fyvel een boek, lntellectuals Today, waarin een aantal vooraanstaande intellectuelen uit Engeland, Frankrijk en Duitsland een kans geboden werd om over
hun overtuiging, hun problemen en hun verwachtingen te praten. Het was een
belangrijk en een zeer actueel werk, want het kan niemand ontgaan dat de
rol van de intellectueel in onze maatschappij bijzonder problematisch geworden
is en daardoor alleen al staat hij in het brandpunt van de belangstelling. De
tijd toen de leidende en leidinggevende functie van de intellectueel als vanzelfsprekend werd geaccepteerd, lijkt wel voor goed voorbij. Men twijfelt aan de
intellectueel en de intellectueel twijfelt aan zichzelf. Terecht trouwens, want
het is goed dat de zogenaamde intelligentsia duidelijk inziet dat haar positie
niet zozeer privileges meebrengt als wel verplichtingen en verantwoordelijkheid, een verantwoordelijkheid zo groot dat alwie ze bewust draagt fataal een
groot gedeelte van zijn zelfzekerheid moet verliezen.
Nergens is dat alles duidelijker dan in de Verenigde Staten, waar de problemen
wellicht groter en dringender zijn dan waar ook ter wereld en waar de hele
probleemstelling ook op een kenschetsend-open en ongemeen-scherpe manier
verloopt. Dat Amerika een zware crisisperiode doormaakt is voor niemand
een geheim. Politiek, militair, sociaal, economisch en cultureel kent het land
een aantal problemen waarbij alle bevolkingslagen nauw betrokken zijn. N u
weet ik wel dat journalisten hier met een paar trekken van hun radde pen voor
al die moeilijkheden ginder pasklare oplossingen kunnen voorstellen, juist zoals
het voor journalisten in Amerika of elders in het buitenland ongetwijfeld zeer
gemakkelijk is om, op papier, b.v. onze taalproblemen op te lossen! Maar zo
naïef-simpel is de hele problematiek toch niet en het is op dit ogenblik fascinerend echo's op te vangen van het vitale debat dat Amerika aan zichzelf en aan
zijn eigen maatschappij en beschaving wijdt. Het dossier is uitzonderlijk rijk,
groeit nog elke dag en kan in enkele bladzijden zeker niet worden overschouwd. Ik wil alleen even stilstaan bij de rol van de intellectuelen in de
ganse situatie. Want dat brengt de persvrijheid dan toch mee: in Amerika
kunnen we tenminste te weten komen wat de 'leidende' intellectuelen denken.
Als ze dat wensen kunnen ze aan het woord komen, hoe scherp hun kritiek op
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het regime in het algemeen of op het Vietnambeleid, de trage rassenintegratie
of de universitaire mistoestanden in het bijzonder ook moge zijn.
Lang heeft de traditie bestaan dat de echte intellectueel zich tamelijk afzijdig
hield van het openbare en politieke leven. De doorsnee-Amerikaan heeft de
'egghead', zoals de intellectueel smalend genoemd wordt, lang met wantrou
wen bekeken. Een sterke anti-intellectualistische strekking is vele jaren domi
nerend geweest in de Amerikaanse cultuur. Maar die tijd is (voor goed?) voor
bij. De kranten in Amerika staan tegenwoordig vol nieuws over het verzet van
een Robert Lowell, een Dr. Benjamin Spock, een Noam Chomsky, een Norman
Mailer of een Mary McCarthy tegen het politiek beleid van de regering. Som
mige tijdschriften — The New York Review of Books of Dissent bijvoorbeeld
— bundelen de radicale krachten. Maar ook dat soort politieke kritiek waaraan
intellectuelen zich de jongste maanden geregeld overgeven, zou ons veel te ver
leiden. Van minder actuele, maar meer blijvende waarde lijkt me het werk
waarin de intellectueel zich bezint over zijn eigen specifieke rol in de maat
schappij. Twee grote strekkingen staan hierin zeer scherp tegenover elkaar:
vóór of tegen het engagement. De argumenten vóór worden in een felle crisis
periode zoals Amerika thans doormaakt zo overtuigend, elk individu voelt
zich zo direct aangegrepen door wat er in het algemeen bestel van zijn land
gebeurt, dat engagement wel de enig-mogelijke, menselijke oplossing lijkt.
Maar ondanks alles blijft er toch nog altijd een oppositiegroep bestaan en het
is zeker niet overbodig ook eens enkele van haar argumenten tegen een te
directe inmenging in het publieke leven onder ogen te nemen, vooral dan zoals
die uiteengezet worden door iemand met de belezenheid, de ervaring en het
gezag van een Louis Kampf in zijn jongste boek: On Modernism: the Prospects
for Literature and Freedom (The M.I.T. Press, Cambridge, Mass. & London,
1967).
Kampf, die professor is aan het bekende Massachusetts Institute of Technolo
gy, waar ook Chomsky en andere radicalen een onderkomen gevonden hebben,
neemt tegenover de maatschappij, en meer bepaald dan de Amerikaanse, een
bijna anarchistische houding aan. Het grootste gedeelte van zijn boek is gewijd
aan een striemende aanklacht van de rol die gevestigde intellectuelen spelen bij
de instandhouding en versterking van een per definitie corrupt politiek, econo
misch en academisch 'establishment' in de Verenigde Staten. Elk politiek enga
gement acht hij onmogelijk voor een intellectueel die aan zijn integriteit gehecht
is, omdat het zijn belangrijkste functie in het gedrang brengt, en die functie is:
kritiek uitoefenen op alle gevestigde macht. De allereerste plicht van de intel
lectueel is een plicht tegenover de waarheid en zodra hij zich op een of andere
manier met het bestaande regime vereenzelvigt, wordt automatisch de vervul
ling van zijn plicht belemmerd. Van dit standpunt uit valt Kampf ook het
universitair systeem aan, dat volgens hem niet zozeer in dienst staat van de
waarheid als van het kapitalisme. Occasioneel wordt hierbij ook wel eens aan
het waarheidsschuwe Sovjet-Rusland gedacht, maar over het algemeen geeft
Kampf toch blijk van een eenzijdigheid die sterk denken doet aan de man die
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wél de splinter in zijn eigen oog ziet, maar niet de balk in het oog van een
ander. En het is misschien goed hier even te herinneren aan de oneindig meer
genuanceerde manier waarop Lionel Trilling zijn bezwaren tegen een onkritisch
aanvaarden van een officiële cultuur formuleerde in zijn boek Beyond Culture
(Secker & Warburg, London, 1966). De radicale non-conformistische strekking
in het betoog van Louis Kampf is in ieder geval zeer duidelijk. Hij is tegen elk
engagement van de intellectueel omdat dit hem voor een aantal moeilijkheden,
dubbelzinnigheden, verraad en verloochening stelt die zijn belangeloos streven
naar de waarheid in gevaar brengen.
Hiertegenover zou ik een ander non-conformisme willen plaatsen, omdat het
contrast zo duidelijk de complexiteit van conformisme en non-conformisme
illustreert. Herbert Marcuse wordt beschouwd als de inspirerende 'éminence
grise' achter een goed deel van de studentenrevoltes in Amerika en elders, een
non-conformist als er ooit een geweest is . Welnu, hij is een warm voorstander
van geëngageerde wetenschap, en het is wel betekenisvol dat een van de belangrijkste stukken in The Critical Spirit, Essays in Honor of Herbert Marcuse
(Beacon Press, Boston, 1967), juist dat soort van engagement propageert. In
'History as Private Enterprise" namelijk pleit Howard Zinn overtuigd en onomwonden voor een geëngageerde geschiedschrijving. Hij vindt het kenschetsend en tragisch, dat tot hiertoe geen enkel internationaal congres van historici
bereid gevonden is om zich, met al zijn historische wetenschap en ervaring,
over een brandend-actueel probleem als bijvoorbeeld de oorlog in Vietnam of
de armoede in de wereld te buigen. Dit soort van schuchterheid (of is het
misschien lafheid?), ingegeven door een totaal verkeerd verlangen naar zogezegde wetenschappelijke objectiviteit, is een bijzonder pijnlijk voorbeeld van de
dehumanisatie die de 100% wetenschapsmens zo gemakkelijk treft. Het is
duidelijk dat Howard Zinn ten onrechte veralgemeent, maar de kern van zijn
argumentering is toch het overwegen waard. Ik ken meer dan één geleerde die
zich achter zijn objectiviteitsdrang verschuilt om zich van de hele wereld en
haar problemen niets te moeten aantrekken.
1

Tegenover deze twee markante voorbeelden van divergerend non-conformisme
is het boek Values in America (University of Notre Dame Press, 1961) een zo
onomwonden verdediger van conformisme en 'establishment', dat men zich
meer dan eens gaat afvragen of het hier wel over hetzelfde gaat . Volgens
Robin M. Williams Jr., in het essay 'Values and Modern Education in the
United States', ligt aan de basis van het onderwijssysteem in de Verenigde
Staten een duidelijk verlangen naar een gelijkheid van kansen voor iedereen.
2

1 Cfr. L. Van Bladel, Ideologische

achtergronden

van de studentenrevolte

en H. Hoefnagels,

Marcuse, in Streven, november 1968, pp. 117-125 en 126-135.
2 Values in America vertegenwoordigt overduidelijk het conformistisch-katholieke standpunt.
Als noodzakelijk tegenwicht kunnen hier b.v. dienen: ofwel het essay 'Liberal Catholicism
in America' van Daniël Callahan (opgenomen in The Future of Catholic Christianity, ed.
Michael de la Bedoyère, Penguin Books, 1968), ofwel de inleiding en verscheidene essays in
het monumentale jaarboek, The Religious Situation, 1968 (Beacon Press, Boston, 1968).
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De studenten, ver van opstandig of radicaal te zijn, keuren met overweldigende
meerderheid het bestaande systeem van hoger onderwijs goed (p. 74). Hun
conformisme is slechts een uiting van hun streven naar een ordelijke menselijke
maatschappij (p. 79). Het ziet er allemaal zo rozig uit, het klinkt zo optimistisch dat het irreëel wordt, vooral als men de feiten, van de jongste maanden
bijvoorbeeld, van wat dichterbij bekijkt. Ik kan hier slechts verwijzen naar de
studentenrevoltes in Berkeley en Columbia University in New York, naar de
mars der armen in Washington, naar de ongeregeldheden tijdens de democratische conventie in Chicago: voorbeelden zijn er meer dan genoeg om elke vorm
van obscurantisme tegen te spreken.
Minder naïeve stemmen zijn te horen in een zeer belangrijke publikatie met een
welsprekende titel: The Morality of Scholarship (ed. Max Black, Cornell University Press, Ithaca, 1967). Het boek begint, natuurlijk na het gebruikelijke
voorwoord van de Editor, met een merkwaardig essay van Northrop Frye,
'The Knowledge of Good and Evil', dat de hele discussie van de aanvang af
op een zeer hoog peil plaatst. Zoals Howard Zinn verwerpt ook Frye een
wetenschappelijkheid waarvan de zogenaamde objectiviteit maar een excuus is
voor onverschilligheid. Ook de geleerde moet, in al wat hij doet, bekommerd
zijn om het welzijn van de menselijke gemeenschap waartoe hij behoort. Frye
spreekt in dit verband over de 'myth of concern'. Een prachtige illustratie van
deze 'myth of concern' en van de ruime geest waarin ze kan worden opgevat,
heeft Frye onlangs zelf geleverd in zijn boek The Modem Century (Oxford
University Press, Toronto, 1967), waarin hij, als volbloed Canadees, de honderdste verjaring van Canada's onafhankelijkheid celebreert, niet met een uitbarsting van eng nationalisme, maar met een uitdrukking van internationalisme
die elk land een kans biedt om de wereld het beste van zichzelf te geven. In het
volgende essay van The Morality of Scholarship, 'Commitment and Imagination', haakt Stuart Hampshire, de Engelse filosoof die al een hele tijd aan de

Universiteit van Princeton doceert, in op dit begrip van 'concern', van bekommernis of bezorgdheid, om er de juiste inhoud en draagwijdte van te beschrijven. „The first condition of scholarship of any kind is an unqualified respect
for evidence, for the complexity of the object and evidence under study" (p.
40). Maar ook hij komt tot de zeer genuanceerde conclusie „that the claim to
an entirely independent, rational, standpoint as a critic of the past, of philosophy, of literature, and of social institutions, is, and always will be, in large part
an illusion" (p. 48). Aan onze subjectiviteit ontsnappen we, in de geesteswetenschappen toch alvast, nooit helemaal. „A truly detached historical consciousness is not a real possibility", geeft Hampshire toe (p. 48 - 49). Conor Cruise
O'Brien beëindigt in hetzelfde boek het debat, zonder er nochtans veel waardevols aan toe te voegen. Ook hij betreurt de afwezigheid van echte bezorgdheid
bij intellectuelen, maar zijn essay is vóór alles een scherpe aanval op het Amerikaanse kapitalistische regime en op de Amerikaanse buitenlandse politiek. Zijn
argumentering verliest echter veel van haar kracht omdat hijzelf geen Amerikaan is, maar een Ier.
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Als ik heb kunnen aantonen hoezeer de keuze tussen engagement of onthechting, tussen een zich-geven-aan-zijn-tijd of een zich-erbuiten-stellen, voor al
deze intellectuelen een reëel probleem is, dan is mijn doel bereikt. Telkens
opnieuw wordt het probleem gesteld. Gezien de enorme complexiteit ervan
kan men terecht betwijfelen of er een enkelvoudige, pasklare oplossing voor
bestaat. Waarschijnlijk wel niet, zou ik denken, maar het was misschien toch
wel nuttig een aantal tegenstrijdige opinies tegenover elkaar te stellen. Want
dat is wel de beste manier om aan te tonen wat voor een ingewikkelde wereld
Amerika is en hoezeer individualisme en conformisme, of nog een heleboel
andere extremen, er elkaar de hand reiken. Dit leidt tot een aantal dubbelzinnige, labiele toestanden die elke open en ervaren waarnemer zeker zal erkennen. Ze vormen het onderwerp van een bundeltje essays als Individualism and
Conformity in the American Character (ed. Richard L. Rapson, Heath, Boston,
1968) en worden geïllustreerd op welhaast elke bladzijde van belangrijke verzamelwerken als The Oxford Companion to American History (Oxford University Press, New York, 1966) of An American Primer (ed. Daniël J. Boorstin,
University of Chicago Press, Chicago & London, 1966). Diversiteit, pluralisme,
complexiteit, paradox, relativisme en tegenstelling: dat zijn de sleutels tot het
Amerikaanse beschavingsleven zoals het in het verleden gegroeid is en zoals het
op dit ogenblik evolueert, en elke buitenlandse commentator doet er, bij zijn
beoordeling van Amerikaanse toestanden, goed aan daar voortdurend rekening
mee te houden. Dan zal hij zich misschien wat meer hoeden voor het soort
veralgemening dat al wat uit Amerika komt, automatisch en pejoratief, 'typically American' noemt. Want dat zijn reacties die van heel ver misschien wel
zeer gemakkelijk en logisch lijken, maar die, ter plaatse gezien, met de werkelijke toestanden in een continent van bij de 200 miljoen zielen vaak niet het
minste verband blijken te hebben.

Politiek overzicht
Internationaal

NATO
De bezetting van Tsjecho-Slowakije in augustus van dit jaar door Rusland en
vier andere landen van het Warschaupact heeft gevolgen gehad voor deze bijna
20 jaren bestaande organisatie. Er was al in augustus sprake van tekortkomin
gen in het inlichtingensysteem van de NATO, daar vrijwel niemand een derge
lijk Russisch optreden had verwacht en men er dan ook niet op was voorbereid.
Dit optreden was wel uitsluitend tegen Tsjecho-Slowakije gericht en was niet
bedoeld als een directe bedreiging van de NATO, maar feit was, dat het toch
al labiele evenwicht in Midden Europa nu ten voordele van Rusland was gewij
zigd, dat zijn troepen naar het Westen verplaatste, terwijl het bovendien bleek
te beschikken over een grote en snel te gebruiken legermacht.
Het is al vaker gezegd, dat wij leven in een crisis van het vertrouwen en wij
zullen de laatsten zijn om te zeggen, dat Moskou nooit redenen heeft gehad om
het Westen te wantrouwen, maar ook de handelingen van Moskou kunnen —
hoe goed bedoeld ook — een wantrouwen veroorzaken. Het is jammer maar
toch ook te verklaren, dat men in de z.g. Westerse wereld er aan twijfelde of
de plannen van Moskou wel zo vreedzaam waren; men werd onzeker en vroeg
zich af of het defensieve beleid van Moskou — of moeten wij zeggen: van het
establishment in de Russische hoofdstad? — ook zou overgaan tot optreden
tegen Roemenië, Joego-Slavië en Albanië. Het eerstgenoemde is lid van het
Warschaupact, maar loopt niet in de pas met Rusland; in hoeverre de geruch
ten over een Russisch optreden tegen dit land waarheid bevatten is onbekend,
maar dat Moskou probeert zijn greep weer te versterken blijkt uit de geplande
manoeuvres van de troepen van de Warschaupactlanden in Roemenië, waar
tegen Ceausescu zich niet kan verzetten, maar waarmee hij ook niet erg inge
nomen zal zijn en tegen de gevolgen waarvan hij zich probeert zeker te stellen
door van tevoren de datum van terugtrekken der troepen te laten vastleggen.
De beide andere landen zijn geen leden van het Warschaupact. Moet de groei
ende Russische Middellandse-Zeevloot gezien worden in verband met het
uitoefenen van druk op deze twee? In elk geval zou zij belangrijke diensten
kunnen bewijzen bij een eventuele actie, zowel in de Adriatische Zee als in de
buurt van Israël. Natuurlijk moet Tito, zoals hij onlangs deed, verklaren niet te
geloven in een Russische aanval en geen hulp van de Verenigde Staten of van
de NATO nodig te hebben, maar enkele maanden geleden onderhandelde hij
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druk met zijn buurland, Roemenië, over gezamenlijk optreden tegen agressie en
toen en nu verklaarde hij uitdrukkelijk in staat te zijn zijn land tegen elke
agressor te kunnen en te zullen verdedigen.
Van verschillende kanten, o.a. door West-Duitsland, werd dan ook reeds kort
na het Russische optreden in Tsjecho-Slowakije aangedrongen op NATO-overleg om zowel de politiek als de defensie nader te bezien. Daarom werd de
normaal in december gehouden vergadering van de ministers van de aangesloten landen verplaatst naar 15 en 16 november in Brussel; deze viel nu gedeeltelijk samen met de Noord-Atlantische Assemblee, bestaande uit een aantal
parlementsleden van de NATO-landen. In deze laatste vergadering, die van
1 1 - 1 5 november eveneens te Brussel plaats had, werd niet alleen gesproken
over versterking van het militaire apparaat, om beter op eventuele gebeurtenissen voorbereid te zijn, maar werd er eveneens op gewezen, dat voortdurend
moest worden geprobeerd een terugkeer naar ontspanning en begrip tussen
Oost en West te bewerkstelligen, terwijl er bij de Verenigde Staten op werd
aangedrongen te blijven proberen met de Sovjet Unie een akkoord over beperking van bewapening te sluiten.
De bijeenkomst van ministers van defensie besloot inderdaad tot een verhoging
van de militaire inspanning, maar verklaarde dat dit beschouwd moest worden
als het inlopen van een achterstand en niet als een stap op weg naar escalatie.
Daar Frankrijk enkele jaren geleden uit de geïntegreerde militaire structuur
van de NATO is getreden, was dit land niet op de vergadering vertegenwoordigd.
Dit was wel het geval op de bijeenkomst van de Noord-Atlantische Raad, die
op 15 november begon. Hier bleek men eensgezind te zijn ten aanzien van de
noodzaak de Sovjet Unie duidelijk te waarschuwen voor verdere militaire
interventies, waarbij Frankrijk de bewoordingen minder krachtig wilde doen
zijn dan de overige landen. Rusk, minister van buitenlandse zaken der Verenigde Staten, verklaarde, dat de NATO veiligheidsbelangen had in Oostenrijk en
Joego-Slavië; Engeland wenste de Sovjet Unie een zeer duidelijk teken te geven
niet verder op te treden tegen haar bondgenoten of tegen niet-gebonden landen,
terwijl Debré namens Frankrijk verklaarde, dat ondanks meningsverschillen
tussen zijn land en de andere aangesloten landen over de manier waarop de
veiligheid moest worden gewaarborgd en waarop naar ontspanning moet worden gestreefd, de Franse regering zich niet zal onttrekken aan de verplichtingen, die zij door haar lidmaatschap op zich heeft genomen. Deze verklaring is
belangrijk, omdat hiermee een einde is gekomen aan de onzekerheid of de
Gaulle het volgend jaar van de gelegenheid zal gebruik maken om volledig uit
de NATO te treden. Het Russische optreden heeft tenminste bewerkt, dat
Frankrijk weer iets dichter bij de Verenigde Staten c.s. is komen te staan.
Dat men in NATO-kringen gezien de situatie overgaat tot verbetering — dus
versterking — van het militaire apparaat, kunnen wij begrijpen. Wij vinden het
echter jammer, dat men alleen maar praat over de noodzaak te blijven streven
naar ontspanning. Zoals men een daad stelt om eventueel de veiligheid van het
Westen te kunnen verdedigen, zou men ook een daad moeten stellen om het
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wantrouwen in Oostelijke kringen tenminste te verminderen. Een openlijke
erkenning van de Oder-Neisse-grens, vooral door de Bondsrepubliek, zou een
voorname stap in de goede richting zijn. Ook een erkenning van de D D R zou
leiden tot een duidelijker beeld en het wantrouwen gedeeltelijk kunnen weg
nemen. En — al zal Moskou dit op dit ogenblik misschien minder waarderen
— een erkenning van Peking-China met toelating tot de Verenigde Naties zou
blijk geven van een beter zicht op de werkelijkheid. Of meent men dit alles uit
prestige-overwegingen te moeten nalaten?
Als gevolg van deze NATO-besluiten heeft Nederland zijn defensiebegroting
voor de volgende drie jaren met in totaal 225 miljoen gulden verhoogd. Dit
voorstel is reeds door de Tweede Kamer goedgekeurd en moet de Eerste
Kamer nog passeren. Er is rondom dit voorstel nogal deining ontstaan, maar
wij dachten, dat degenen die het met deze verhoging niet eens zijn, zich eerder
moesten richten tegen het lidmaatschap van Nederland van de NATO. Intus
sen gaf minister-president de Jong voor radio en televisie een eenvoudige en
duidelijke uiteenzetting van het hoe en waarom van de verhoogde bijdrage.
Dit bracht onmiddellijk een andere kwestie in ons landje aan de orde; het is
namelijk voor het eerst in de geschiedenis, dat de regering gebruik maakt van
de bevoegdheid die haar in art. 12 van het radio- en televisie-besluit 1965 is
verleend, om zendtijd voor de regering te vorderen. Er volgden prompt een
aantal schriftelijke vragen in de Kamer hierover, waarin ongeoorloofd gebruik
van genoemde bevoegdheid werd gesuggereerd. Is dit bij voorbaat al een aflei
dingsmanoeuvre? Het is toch zeker niet de bedoeling om iedereen behalve de
regering gelegenheid te geven zijn mening via deze media onder de massa te
brengen.
Monetaire crisis
Frankrijk ondervond het laatste half jaar de economische gevolgen van de
moeilijkheden in mei-juni van dit jaar. De onlusten aan de universiteiten en de
gelijktijdige stakingen in talrijke fabrieken, de daarna genomen maatregelen ter
verbetering van de lonen en de sociale voorzieningen kwamen het land niet
alleen te staan op het verlies van een ontzaglijk aantal man-uren in de produk
tie, maar bemoeilijkten ook door de noodzakelijke prijsverhogingen de concurrentie-positie van Frankrijk tegenover het buitenland. Het vertrouwen in de
franc daalde met als gevolg een grote kapitaalvlucht, die de Gaulle niet afrem
de door zijn verklaring dat de regering er niet over dacht tot devaluatie over te
gaan; integendeel de vlucht nam catastrofale afmetingen aan. Velen vluchtten
in de Duitse mark. Hier steeg de export sterk en daalde de import, steeg ook
de binnenlandse consumptie en er was vraag naar zo'n 600.000 arbeidskrachten,
zodat men hier een revaluatie van de geldeenheid verwachtte. De onrust rond
om deze munteenheid dreigde over te slaan naar anderen met alle schadelijke
gevolgen van dien. Bonn besloot echter de mark niet te revalueren maar door
verlaging van de invoerrechten en zwaardere belasting op de export de handels
balans van de Bondsrepubliek minder gunstig te maken, waarmee zij tevens
beoogde een grotere prijsstabiliteit in het binnenland te waarborgen. Deze
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maatregel zou Frankrijk als grootste handelspartner zowel wat de in- als de
uitvoer betreft in beangrijke mate helpen.
Monetaire experts uit de tien 'rijke' landen voerden drukke besprekingen om de
valuta-crisis te bestrijden, terwijl ook de zes ministers uit de EEG-landen maat
regelen bespraken om steun te verlenen aan de Franse franc en het pond
sterling. Beide landen bleven aandringen op een revaluatie van de mark, maar
Bonn bleef weigeren en de onderhandelingen dreigden in een impasse te gera
ken. Daar deze situatie onmogelijk was, kwam er tenslotte naast de Duitse inen uitvoerbepalingen de verstrekking van een crediet aan Frankrijk van bijna
drie miljard dollar uit de bus, waarvan alle landen — ook Engeland — een
deel voor hun rekening zouden nemen en waaraan geen verdere voorwaarden
werden verbonden. Algemeen werd toen gewacht op het besluit van de Franse
regering om tot devaluatie over te gaan; men twijfelde slechts over het percen
tage en hoopte, dat dit niet hoger dan 15% zou zijn, daar anders niet alleen het
pond maar ook de dollar in gevaar zou komen. De Gaulle bleef echter bij zijn
vroegere opvatting, dat devaluatie van de munt de grootst mogelijke absurdi
teit zou zijn — vorig jaar prees hij het besluit van Wilson om te devalueren
als wijs — en handhaafde de sedert 1958 bestaande pariteit van de franc.
Frankrijk zal andere maatregelen nemen om zijn munteenheid weer gezond te
maken, zoals bevordering van de exportcapaciteit, strenge deviezencontrole,
strak toezicht op loon- en prijs-ontwikkeling en sterke besnoeiing van de over
heidsuitgaven, waarbij zelfs het lievelingsobject van de generaal — het atoom
wapen — een stevige veer moet laten. In een radiorede — de Gaulle kwam niet
voor de televisie! — kondigde hij tevens strenge maatregelen aan om de open
bare orde te handhaven, want de ordeverstoringen en stakingen van dit jaar
waren zijns inziens de oorzaak van de Franse crisis.
De financiële wereld was verrast en bewonderde de moed van de Franse presi
dent om deze mogelijkheid tot herstel te kiezen. Of hij succes zal hebben, moet
worden afgewacht, maar dat zou ook bij een devaluatie niet verzekerd zijn. In
Engeland is in elk geval gebleken, dat succes problematisch is; de verwachte
gunstige gevolgen lieten langer op zich wachten dan men had gehoopt en
blijken nu nog nauwelijks waarneembaar. Veel zal afhangen van de reactie
van de Fransen. Nemen zij de bevriezing van de lonen gepaard met zwaardere
belastingen en — zij het dan in de hand gehouden — prijsstijgingen? De in
alles vooroplopende werknemers in de genationaliseerde Renaultfabrieken gin
gen al over tot een proteststaking, maar hun voorbeeld schijnt deze keer niet te
worden gevolgd.
Blijft de vraag of deze ingreep voldoende is. Bonn voelde niets voor revaluatie,
maar er gaan nu al stemmen in de Bondsrepubliek op, dat de regering om
blijvende overspanning te voorkomen de mark alsnog hoger zal moeten gaan
waarderen. Elke oplossing brengt een risico mee maar het zijn niet alleen
redenen van 'grandeur' die de Franse president tot deze totaal onverwachte
oplossing hebben gebracht.
7-12-'68

J. Oomes
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België
T .N J .-voorstellen
In de maand november werd het politieke leven grotendeels beheerst door de
vraagstukken in verband met de zogenaamde T.N.T.-voorstellen. de (voor
lopige) voorstellen van de regering Eyskens die in een eerste versie zijn voorge
legd door de ministers voor communautaire betrekkingen Tindemans en Terwagne. De betekenis van deze teksten ligt hierin, dat zij in grote lijnen door de
twee regeringspartijen aanvaard kunnen worden als algemene basis voor de
grondwetsherziening, meer bepaald wat de invoering van de culturele autono
mie en van de economische decentralisatie betreft. Het is de eerste keer dat de
twee grootste partijen van het land het over een document van die draagwijdte
(in algemene zin) eens zijn geworden.
Dat betekent echter nog niet dat deze teksten ook door Kamer en Senaat
aanvaard zullen worden. In zoverre ze een wijziging van de grondwet vergen
— envoor de culturele autonomie is dat het geval — is er een tweederdenmeerderheid vereist en daarvoor zijn de twee regeringspartijen niet talrijk ge
noeg in het parlement vertegenwoordigd. Ze moeten dus kunnen rekenen op
stemmen van de oppositie, hetzij van de P.V.V., hetzij van de Volksunie of
van de Waalsnationale oppositie M.P.W.-F.D.F. Hoe de pogingen van de
regering en de regeringspartijen zich van dag tot dag ontwikkeld hebben om
een raaklijn te vinden met de P.V.V., is een zo lang en genuanceerd verhaal, dat
het in een kroniek als deze niet verwerkt kan worden. Voor de P.V.V. kan het
een gelegenheid worden om haar plaats in te nemen in een nieuwe, driepartijenregering. Maar dan moeten de T.N.T.-voorstellen vooraf gewijzigd worden in
een voor de P.V.V. aanvaardbare zin, zonder afbreuk te doen aan het akkoord
dat C.V.P. en B.S.P., vaak ten koste van delicate besprekingen, bereikt hebben.
Theoretisch is het ook mogelijk dat de tweederden-meerderheid bereikt wordt
met medewerking van de Volksunie of de M.P.W.-F.D.F. Maar dan moeten
de voorstellen zo gewijzigd worden, dat ze nog nauwelijks aanvaardbaar zijn
voor die vleugel in de twee meerderheidspartijen die niet verder van het unitair
beginsel af wil wijken dan hij nu al gedaan heeft.
Samenvattend kan men zeggen dat de culturele autonomie — in de thans
voorliggende versie van de T.N.T.-voorstellen — als draagvlak zou hebben
een Vlaamse, respectievelijk Waalse Raad van Senatoren, met bevoegdheden
die op wetgevend gebied nog niet volwaardig en op het niveau van de uitvoe
rende macht onbestaande zijn. Wel heeft de regering zich bereid verklaard
eventuele amendementen te onderzoeken, ook die van de oppositiepartijen. Er
blijft dus nog een zekere speelruimte open, al zal het moeilijk zijn er gebruik
van te maken zonder de eendracht tussen de twee regeringspartijen te verbreken.
Op het gebied van de economische decentralisatie bevatten de regeringsvoor
stellen van de ene kant het principe van de economische planning, van de
andere kant de inschakeling van gedecentraliseerde instellingen, in hoofdzaak
een economische raad voor Vlaanderen en een voor Wallonië (met uitsluitend
adviserende bevoegdheid), en van ontwikkelingsmaatschappijen. Tevens zou de
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reeds bestaande Nationale Investeringsmaatschappij aangevuld worden door
gewestelijke verlengstukken.
De B.S.P. heeft inzake deze economische decentralisatie aanzienlijke concessies
gedaan en wil er verder niet meer aan laten tornen. Maar men kan zich moei
lijk indenken dat de P.V.V. daar vrede mee zal nemen. De Volksunie van haar
kant is slechts tot medewerking bereid indien de culturele autonomie ruim
opgevat wordt: o.m. een eigen budget en de instelling van twee parlementaire
vergaderingen, die institutioneel de twee landsgedeelten vertegenwoordigen
voor alles wat de culturele autonomie betreft, een materie die overigens zonder
grondwetsherziening voor uitbreiding vatbaar moet zijn. Bovendien wenst de
Volksunie dat de 'grendelprocedure' uit de regeringstekst verdwijnt, waardoor
aan afzonderlijke relatieve Waalse meerderheden een bevoegdheid verleend
wordt die in sommige gevallen groter zou zijn dan die van de Vlaamse meer
derheid.
Alsof dit alles nog niet ingewikkeld genoeg was, wordt heel de politieke tactiek
beheerst door de plaats die in een gedecentraliseerd beleid ingeruimd moet
worden aan de Brusselse agglomeratie, zowel op cultureel als op economisch
gebied. Dit heeft geleid tot subtiele afbakeningen van bevoegdheden, en tot een
Brabantse en een Brusselse economische raad, waarvan de grenzen niet samen
vallen en die bovendien het gevaar inhouden dat ze de bevoegdheden van de
Vlaamse en Waalse economische raden zullen overlappen.
Over het verdere verloop van deze politieke vraagstukken valt voorlopig niets
met zekerheid te zeggen, vooral niet omdat de Brusselse gemeenteraadsverkie
zingen in 1970 nu reeds aanleiding geven tot politieke groepsvormingen in het
teken van gemeentelijke belangen, die vaak onverenigbaar zijn met de stand
punten van de partijen waartoe de Brusselse mandatarissen behoren.
Nieuwe

studentenrellen

De eerste week van december werd weer beheerst door onrust in de universi
teiten. De Brusselse universiteit werd geconfronteerd met een nieuwe, ander
maal tamelijk gewelddadige studentenrel, die leidde tot de bezetting of bescha
diging van universitaire gebouwen en hun inboedel en tot een krachtig ingrijpen
van de gewapende macht, zulks op verzoek van de heren Jaumotte en Simonet,
respectievelijk rector en voorzitter van de raad van beheer van de Vrije Univer
siteit.
Rond dezelfde tijd hield een gedeelte van de Vlaamse studenten te Leuven een
staking van twee dagen. Formeel was de aanleiding de weigering van de univer
sitaire overheid om in te gaan op een ultimatum van sommige studentenorga
nisaties, die een confrontatie eisten van de academische overheid met de stu
dentenvertegenwoordigers over het probleem van de 'communicatie'. In werke
lijkheid betrof het geschil een reeks studenteneisen inzake actieve informatie en
inspraak, eisen die veel verder gingen en op een ander vlak lagen dan de ge
bruikelijke programma's terzake.
Analyseert men de crisissen te Brussel en te Leuven scherper, dan kan men
twee reeksen vraagstukken onderscheiden. Er zijn studenten-desiderata inzake
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informatie en vormen van medebeheer die door de academische overheid niet
afgewezen worden. Tevens ageert echter een (niet talrijke) groep links-extremistische studenten die niet alleen de universiteit maar de hele maatschappij willen
hervormen. De studentenrevolte is voor die groepen een aanleiding om heel de
maatschappelijke ordening op de helling te zetten. Tot op zekere hoogte vertoont de nieuwe rebellie in België aanknopingspunten met de revolutionaire
spanningen aan universiteiten in het buitenland. Maar er zijn ook allerlei
andere, specifiek binnenlandse problemen mee gemoeid, die alle samen geleid
hebben tot een onrust waaraan bijna geen enkele instelling van universitair of
hoger onderwijs ontsnapt. De acties zijn van de andere kant zo heterogeen, dat
ze moeilijk op één noemer zijn te brengen. In België stelt zich bijvoorbeeld
tegelijkertijd een probleem inzake het wettelijk statuut van de technische ingenieurs, dat nog altijd steunt op een wankele en onvolledige wetgeving van de
jaren dertig.
Zieltogend

Euratom

Zo begon de laatste maand van 1968 in het teken van de 'contestatie' en het
geweld, met op de achtergrond allerlei nieuwe spanningen van monetaire,
internationaal-politieke en militaire aard: het zoeken naar een krachtiger
NATO-beleid na de invasie van Tsjechoslowakije, de bijeenkomst van de Club
der Tien en de daar getroffen maatregelen tot ondersteuning van de Franse
franc, de internationale speculatie tegen bepaalde valuta's en de versnelde
omloop van 'hot money' via wettelijke en geheime kanalen van de internationale financie. Daarenboven kreeg de Europese Economische Gemeenschap het
zwaar te verduren. Ze bleek niet bij machte om in te grijpen in de monetaire
crisis en in de nieuwe manifestaties van eigen nationaal en met-geïntegreerd
economisch beleid van de Zes. Euratom — zonder begroting en zonder actieprogramma — stond deze dagen aan de rand van de totale ondergang. Dat
bleek overduidelijk op een bijeenkomst van EEG-ministers te Brussel in de
laatste dagen van november. De Belgische minister van wetenschapsbeleid,
Theo Lefèvre, verliet de vergadering, een symbolisch gebaar dat ook aan de
'man in de straat' duidelijk maakte dat Euratom lag te zieltogen.
5 - 12 - '68

Hektor de Bruyne
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Toegift op
het vergelijk der rassen
Op het moment dat in Streven enkele
bijdragen verschenen over de rassenproblematiek, publiceerden Martin Deutsch,
Irwin Katz en Arthur R. Jensen de bevindingen van het Amerikaanse onderzoek van de laatste tien jaar. De bundel,
waaraan een tiental onderzoekers medewerkten, verscheen bij Holt, Rinehart
and Winston te New York onder de titel
Social Class, Race, and Psychological
Development. De studie, die is opgedragen aan de nagedachtenis van Martin
Luther King, kreeg een voorwoord van
Ernest Hilgard, waarin deze de sociale
wetenschappen verwijt dat zij interdisciplinaire behandeling van vitale vraagstukken teveel uit de weg zijn gegaan.
Hij geeft daarbij toe, dat het wat spijtig
is dat de onderhavige studie geen sociaalhistorische afdeling bevat, waardoor men
had kunnen achterhalen hoe de waardeoordelen over rassen in omloop zijn geraakt. Daardoor komt deze Amerikaanse
studie ook niet toe aan de doorlichting
van het rassenprobleem in zijn algemene
politieke dimensies van ontwikkelingspolitiek en rasmenging.
Maar er blijft voldoende over. Centraal
staat de vraag hoe omstandigheden als
biogenetische variabiliteit (cf. bijdrage
Verschuuren in het oktobernummer),
culturele voorstellingen over meer- en
minderwaardige rasgroepen, en economische verschillen, inwerken op de ontwikkeling van het kind. De tussenliggende processen worden gedetermineerd, zo-

dat antwoord kon worden verkregen op
het oorzaak-en-gevolg-effect van de relaties. Centraal staat daarbij het concept
van de zelf-visie. Het gebeuren in de
vroegste kinderjaren — het gevoelsleven,
de waarnemingsfunctie en de intelligentie
— wordt geplaatst tegen de achtergrond
van een culturele situatie waarin dominant en diverse minderheden op grote
sociale afstand van elkaar toch een samenleving vormen.
Het biogenetisch onderzoek van de laatste jaren heeft nagegaan dat de Amerikaanse neger geen eenheidsfiguur is,
doch gevarieerd is in de mate waarin het
oorspronkelijke ras reeds vermengd is.
Zou de menging die zich heeft ingezet
voortgang vinden, dan zou omstreeks het
jaar 3025 het Amerikaanse volk biogenetisch een gemengd ras zijn. Voorts werd
nagegaan dat intelligentietesten nog altijd
weinig exact zijn op het punt van erfelijke factoren. Men meet heel wat psychologische en culturele omstandigheden
die vanaf de eerste dag de erfelijke bagage hebben beïnvloed. Als I.Q. op aanleg zou slaan, zou het beter zijn een
zekere marge aan te geven, b.v. tussen
90 en 100, daarbij de ontwikkeling van
het kind afwachtend wat er gerealiseerd
zal worden. Enige aandacht wordt voorts
geschonken aan wat men het vraagstukHooykaas kan noemen. Onderzoek —
met name van de Engelsman Burt —
heeft uitgewezen dat als gevolg van duizenden jaren ontwikkeling de sociale
klassen in zekere mate ook intelligentieklassen zijn geworden. In onze tijd gaan
nog steeds verborgen gebleven talenten
hogerop, daarbij hun achterland draine-
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rend. Combineert men dit gegeven met
de nogal grote fertiliteit van de lagere
klassen — en denkt men niet verder na
— dan zit men in Hooykaas zijn pro
bleem. Zo'n vaart loopt het echter niet.
D e lagere klassen trouwen minder dan
de andere groepen; er zijn correcties
door een verschillend niveau van kinder
sterfte; op het moment dat de doorbraak
naar een kleiner kindertal in de lagere
klassen wordt voltrokken, is zij algeme
ner en meer star dan 'hogerop'. Tenslotte
— en dat is waarschijnlijk de belangrijk
ste factor — beschikt een ontwikkelde
samenleving over de financiële middelen
om zich de kennis omtrent erfelijkheid,
omstandigheden en omtrent de relatie
tussen beide ten nutte te maken. Het is
om die reden dat wij over een algemene
verhoging van de intelligentie kunnen
spreken, al is het nuttig daarbij steeds
minder te denken aan slimme Pieten dan
aan mensen die in een gecompliceerde
samenleving redelijk hun weg weten.
In Deel II wordt de intellectuele ontwik
keling van het kind nader onderzocht.
De mens, het hoogst staande in de ont
wikkeling van het leven, kan het minst
vertrouwen op ingebouwde actie-patro
nen (instincten). Hij moet een fijnzinnig
aanpassing-systeem ontwerpen, waarvan
de intelligentie een belangrijke stut is.
Ruime aandacht wordt geschonken aan
het feit dat de mens het waarnemen
moet leren. Wat men ziet van een gelijk
soortig gezichtsveld is per sociale groep,
per cultuursegment en per samenleving
verschillend. D e waarneming stelt zich in
dienst van de specifieke levenseisen
waarmee de groep geconfronteerd wordt.
Het gezichtsvermogen van de Lappen
weet 41 soorten sneeuw te onderschei
den; in tropische landen zijn oor en oog
geoefend om zich in het oerwoud te kun
nen bewegen; in onze samenleving zien
sommigen veel in auto's, terwijl anderen,
geconfronteerd met tabellen, hun weg er
in weten te vinden.
In de waarneming speelt bovendien een
waarde-oordelend element mee. Kinde
ren uit verschillende culturele milieus
reageren op prentjes van warenhuizen,
politie-agenten en verkeersopstoppingen
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verschillend, zo men hen vraagt deze te
interpreteren. Dan blijkt de mate van
sociale onlust die voortkomt uit de
maatschappelijke setting van het gezin,
zijn invloed uit te oefenen op de waar
neming als entree tot waarde-vorming.
In deze milieus komen daardoor verhou
dingsgewijs veel kinderen voor met een
zelf-visie die beneden hun kunnen ligt.
Zij hebben de neiging zichzelf meer te
onderschatten dan nodig is.
In deze milieus bestaat dus de neiging
zichzelf in het slop te wanen. Er gaat nu
een samenspel ontstaan met feitelijke
factoren zoals lager loon, geringere so
ciale actie-radius, slechte taalontwikke
ling, o.m. als gevolg van het vroegtijdig
de straat opsturen van de kleuters, te
krappe woningen e.d. Zelf-visie en pres
tatie worden functies van elkaar: zijn de
sociale vooroordelen jegens een bepaalde
groep sterk — zoals bij zwaksocialen en
negers — dan sluit de kring zich. Wan
neer men van dit soort kinderen een
bepaald I.Q. weet, is het nauwelijks dui
delijk wat men te pakken heeft. En dat
zou nodig zijn zo men wil weten welk
soort onderwijsprogramma's voor deze
kinderen nuttig kan zijn. (Zie afdeling
IV van deze studie).
In Deel III wordt expliciet ingegaan op
de vraag op welke wijze sociaal-econo
mische en culturele factoren door het
kind worden aangevoeld en verwerkt. In
het artikel 'The Nature and Meaning of
Negro Self-Identity' van Harold Proshansky en Peggy Newton wordt uitge
gaan van het feit dat kleur een onmis
kenbaar feit is in de Amerikaanse sa
menleving. Geholpen door het visuele
van kleur komt het kind met 3 a 4 jaar
tot de ontdekking van het rasverschil.
Deze witte en zwarte tinten zijn echter
geen aanduidingen om de boeiende ver
scheidenheid van het menselijk spectrum
te openbaren. Integendeel, van jongsaf
inhaleren het blanke en het zwarte kind
de vooroordelen en stereotypieën van
hun samenleving. Beide associëren zwart
met vies, slecht en lelijk en blank met
helder, aardig en goed. In een studie van
Morland uit 1962 bleek dat 60% van de
negerkinderen een blank kind als speel-
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makker uitkoos en dat slechts 10% van
de blanke kinderen een negertje uitverkoor.
De blanke cultuur wordt tot normbeeld.
Doordat negerouders in terloopse uitlatingen, de toon van hun vermaningen,
de kleur van adviezen niet anders kunnen doen dan de hen omgevende segmentatie illustreren, worden de kinderen
vroegtijdig voor een dilemma geplaatst
dat voor het kwetsbare evenwicht in hun
psyche onoplosbaar is. In de ogen van
ieder kind verschijnt de ouder als de
absoluut waardevolle, die hem beschermt.
Het negerkind, zeker als het, wat veelvuldig voorkomt, in de laagste klasse geboren is, moet het meemaken dat de man
en vrouw die hem van nature moeten beschermen, falen. Hoewel het uit solidariteit de afkeer deelt tegen die anderen die
voor dit alles verantwoordelijk zijn, begint het te hunkeren om blank, rijk, aanzienlijk en gewaardeerd te mogen zijn.
Uit solidariteit — d.i. identiek aan zelfhandhaving bij het kind — verdringt het
kind deze hunkering. Doch in het onbewuste kan deze hunkering — niet gestoord door het geweten — werken.
Voordat het negerkind dit 'weet' is het
reeds afgedreven van de eigen groepsidentiteit: de zelf-visie is negatief; het
waardegevoel is geminiseerd; het falen
der ouders geeft hem schuld- en wraakgevoelens; hij hunkert iets te worden wat
hij nooit zal kunnen zijn: blank. Hij haat
zichzelf: Black Power is 'psycho'-logisch.
Gestoord in hun eigenliefde lijden zij
aan de vreselijke ziekte van de ik-malaise, die in de samenleving op allerlei
fronten gehonoreerd wordt: door deze
malaise — n.b. geïnduceerd door die
maatschappij — bevestigen de negerkinderen de vooroordelen van diezelfde samenleving.
Het is op grond van deze theorie —
bevestigd door veelsoortig onderzoek —
dat de schrijvers zoveel waardering opbrengen voor de sociaal-psychologische
functie van Luther King's beweging. Immers deze sleutelde vóór alles aan een
eigen groepsidentiteit door in collectieve
en gestileerde marsen de omgeving en
zichzelf de (jeugd)-schelven van de ogen

te laten vallen. Uit het feit dat King door
White en Black Power tesamen werd
neergeschoten moge blijken dat macht
het natuurlijke reactie-patroon is op onderdrukking, doch niet de uiteindelijke
solutie. Ik neig tot de opvatting dat de
mensen de dag van de mentale verzoening voorbij dreigen te laten gaan, zodat
nog slechts de roede en de geseling blijft
om in eerste instantie over ons toekomstig lot te beschikken.
Th. P. M. de Jong

Menselijke trekken
bij chimpansees
Van de zijde van primatologen en antropologen worden ijverig pogingen ondernomen om meer inzicht te krijgen in het
gedrag der primaten (half-apen, apen en
mensapen). De chimpansee is daarbij
verreweg favoriet, vooral vanwege een
aantal 'gelukkige' karaktertrekken zoals
zijn sterke expressiviteit, imitatievermogen, speelsheid en 'exhibitionisme'. Momenteel meldt Science een nieuw experiment waarbij de chimpansee Washoe
geleerd zou hebben zich symbolisch uit
te drukken. Om dit beter te verstaan is
een kort overzicht gewenst van de inzichten die tot nu toe verkregen zijn
over het normale gedrag, vervolgens de
intelligentie en tenslotte de esthetische
vermogens van chimpansees.
In het verleden werd sterk de klemtoon
gelegd op de seksuele ativiteiten der primaten als basis voor hun groepsleven.
Geleidelijk (vgl. Yearbook of Physical
Anthropology 1966) is er meer aandacht
ontstaan voor de affectieve relaties die
een primatengroep samenbindt en stabiliteit verleent: het jong is tijdens de relatief lange adolescentie-periode sterk aan
de moeder gehecht (letterlijk) en vindt
bij haar veiligheid en toevlucht; geleidelijk groeien er dan relaties met kameraadjes, die tenslotte uitmonden in heteroseksuele contacten; in het laboratorium
bleek dat isolatie — dus het verbreken
van deze affectieve banden — agressie,
angst en contactstoornissen tot gevolg
had bij de volwassen aap.
De eerste onderzoeker die zich uitgebreid
en streng methodisch met de intelligentie

418
van chimpansees heeft beziggehouden, is
Kohier geweest. Overzichtelijke, voor de
chimpansee problematische situaties werden na kortere of langere tijd doorzien.
Enkele aanwijzingen dat we hier niet
alleen met instinct te doen hebben, kunnen slechts kort opgesomd worden: bij
herhaling van het experiment kwam de
oplossing evenzeer als de eerste maal
moeizaam of na lang aarzelen; er moet
uitzicht zijn op succes, anders wordt de
chimpansee teleurgesteld, moe of zelfs
kwaad; imitaties bleken alleen mogelijk
als de aap werkelijk inzicht had in datgene wat hij zou kunnen imiteren; bovendien merkt Kortlandt nog op dat er
zoiets als cultuur of overdracht van gedragingen tussen chimpansees bestaat,
zoals het vechten met stokken in savannegebied, het leren eten van nieuwe
vruchten, en vooral in de dierentuin het
krijgen van hoogtevrees of het verleren
van het bouwen van boomnesten. Dat er
toch nog een groot hiaat tussen de intelligentie van mens en mensaap bestaat,
wordt door Kortlandt onder andere toegeschreven aan hun zeer uiteenlopende
milieuomstandigheden in het verleden:
de eerste mensen leefden van jacht en
waren dus sterk afhankelijk van coöperatie (taal), technieken, overzicht van het
terrein en bewegende objecten; de chimpansee daarentegen is een vegetariër die
alleen op zoek gaat naar vast gelokaliseerde vruchten.

Een ander facet dat sterk de aandacht
getrokken heeft in het gedrag van chimpansees, is hun 'kunstgevoel'. Desmond
Morris (sic) heeft schilderstukken van de
chimpansee Congo geanalyseerd in zijn
boek 'Biology of Art', waaruit wij enkele conclusies trekken. Het typische van
een kunstuiting is, dat de auctor het als
een zichzelf belonende activiteit ervaart.
Voor Congo gold hetzelfde: elk werkstuk was een uitdaging waarvan niemand
hem mocht weerhouden; toen na lange
tijd voor elke nieuwe creatie een beloning volgde, daalde het peil van de
kunstwerken — aangepast aan de commercie. Onderbroken of doorsneden
lijnen wijzen op een visuele controle van
de chimpansee; het geleidelijk ontstaan
van lussen en spiralen toont aan dat er
een stijlontwikkeling plaats vindt. Paral-
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lellen met kindertekeningen zijn zo frappant dat in 1953 enkele vingerschilderingen door een kinderpsycholoog aan een
schizoïed 10-jarig meisje werden toegeschreven — voor wie dit een compliment
is, laten we buiten beschouwing
Toch ziet Morris ook hier een duidelijk
hiaat: bij kinderen vinden we vooral een
aanleg voor beeldvorming en minder
voor compositie; de chimpansees daarentegen zijn goed in de compositie, zoals
het opvullen van vlakken en het maken
van regelmatige patronen. Misschien
geldt ook hier de interpretatie van Kortlandt.
Minder succesvol is men evenwel geweest
op het gbied van de taal. Tot nu toe
heeft men op enkele gelukkige momenten
aan de chimpansee Viki de woorden
'papa' en 'mama' kunnen ontlokken. Dit
heeft Kellogg doen suggereren dat communicatie in symbolen bij chimpansees
niet zozeer in woordentaal gezocht moet
worden, maar eerder in een gebarentaal,
gezien hun sterke expressiviteit (gelaat)
en imitatievermogen. Nu hebben dan R.
en B. Gardner kunnen bereiken dat de
chimpansee Washoe, na 16 maanden
alleen maar gebarentaal gezien te hebben, 19 tekens kent zoals ook doofstommen die zouden kunnen gebruiken. Enkele voorbeelden: het luistergebaar met
een wijsvinger achter het oor om bijvoorbeeld naar voetstappen te luisteren,
een verontschuldigend gebaar door met
een gebogen hand over de borst te wrijven. Dit alles zou erop kunnen wijzen
dat chimpansees inderdaad een potentieel
vermogen bezitten symbolische vormen
te gebruiken, hetgeen tot nu toe met
taaiwoorden nooit bereikt is.
G. V.
(Science)

Mogelijkheden
voor kankeronderzoek
Arthur Kornberg beschrijft in het oktobernummer van Scientific American het
fascinerende verhaal van de reageerbuissynthese van een dubbel-helix virusDNA. DNA (desoxyribonucleïnezuur) is
de drager van de erfelijkheid en is verantwoordelijk voor de overdracht van
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alle eigenschappen van moeder- op dochtercel. Buiten de cel nu kon met behulp
van natuurlijk DNA en de daartoe geschikte enzymen een synthetisch DNA
worden verkregen, dat volledig dezelfde
biologische activiteit bezit als het natuurlijke DNA.
Hoewel de weg naar de synthese van de
10.000 maal grotere menselijke chromosomen uiteraard nog lang en moeilijk zal
zijn, is nu toch al de mogelijkheid geopend voor zeer belangwekkende onderzoekingen. Kornberg stipt er enkele aan.
In de eerste plaats de synthese van
polyomavirus-DNA. Dit virus induceert
kwaadaardige tumoren in verschillende
knaagdieren. Indien de synthese mogelijk
is geworden, kunnen ook variaties van
het virus-DNA worden gesynthetiseerd
waardoor het tumorverwekkende gedeelte
in het chromosoom kan worden gelokaliseerd. Met deze kennis moet het virus
zo gemodificeerd kunnen worden dat zijn
tumorverwekkende kracht geregeld kan
worden. Aldus zou een machtig hulpmiddel bij het kankeronderzoek verkregen zijn.
Dit voorbeeld onderstreept de algemene
gedachte dat het kankeronderzoek pas
nu goed op gang kan komen, nu iets
meer bekend gaat worden van de processen die zich op genetisch niveau afspelen.
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ook Marcuse bij de economie ingelijfd
zien? Als het aan Prof. Dr. J. Wemelsfelder uit Eindhoven ligt beslist niet. In
Economisch-Statistische Berichten (E.-S.
B.) van 23 oktober 1968 zegt hij geen
hoge dunk te hebben van Marcuse's economische kennis. Wemelsfelder constateert in dat verband dat Marcuse slechts
naar contemporaine economische geschriften van het populaire genre verwijst. (Een schoonheidsfout is dat Wemelsfelder zelf in deze discussie onder
meer verwijst naar het tijdschrift Intermediair, dat naar mijn mening in het
populariseren van economie ook wel eens
een wetenschappelijke steek laat vallen.
Zie bij voorbeeld een artikel van Dr. G.
J. M. Vlak in het nummer van 25 oktober).
Over de stelling van Wemelsfelder dat
de voorkeur van studentenzijde voor
Marcuse moet worden toegeschreven aan
onvoldoende ontwikkelde kritische zin
van onze aspirant-intellectuelen, heeft de
Tilburgse econoom Prof. Dr. Th. C. M.
J. van de Klundert zich in E.S.B. twee
weken later flink opgewonden. In een
opvallend agressief betoog worden de
bladzijden van Wemelsfelder verkreukeld. Wemelsfelder had Marcuse verweten dat hij zijn anarchistische adviezen
niet van een uitgewerkt alternatief maatschappijbeeld met inbegrip vooral van de
economische implicaties daarvan, vergeAls tweede voorbeeld noemt Kornberg zeld had doen gaan. Dat bezorgt de crieen geneesmiddel tegen suikerziekte. In- ticus op zijn beurt Van de Klunderts
dien vastgesteld is dat een gebrek aan verwijt geen begrip te hebben voor een
insuline-produktie veroorzaakt wordt 'dialectiek' die de oplossing in het middoor een genetisch defect, kan toediening den laat. Blijkens het naschrift blijkt dat
van het geschikte synthetische DNA deze begrip inderdaad afwezig.
produktie weer op gang brengen. Andere Aan het door Wemelsfelder geopperde
onderzoekingen ondersteunen, dat toe- bezwaar dat het met beeldspraken verdiening van het corrigerende DNA aan dikte betoog van Marcuse niets zou bewijzen, tilt Van de Klundert niet zwaar.
cellen geen onmogelijkheid is.
Exacte bewijsvoering is slechts mogelijk
W. W.
(Scientific American) aan de hand van maatschappijmodellen
die ver van de realiteit afstaan. Dat
Marcuse's economisch inzicht niet verder
rijkt dan dat van Marx in 1868 acht Van
Marcuse econoom?
de Klundert een uit de lucht gegrepen
Destijds als economie-student heb ik het stelling, zich overigens afvragend wat
als een verrassing ervaren dat Marx, Marcuse gemist zou hebben, als Wemelswaar ik al op de lagere school van ge- felders verwijt in deze richting wèl
hoord had, nu ineens econoom bleek te terecht zou zijn geweest. Sinds Marx is
zijn. Zullen volgende studentengeneraties de visie van de econoom op afzonderlijke
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vraagstukken aanzienlijk verrijkt en die
vraagstukken evolueren steeds, maar
daarbij houdt het op.
Van de Klundert legt de nadruk op de
Freudiaanse oriëntering van Marcuse, bij
Wemelsfelder komt slechts de Marxisti
sche basis naar voren. Van de Klundert
vraagt zich daarbij af waarom Marx er
zo slecht afkomt en voelt er meer voor
om mee te gaan met J. van Santen die
onlangs in zijn proefschrift zo veel posi
tiever stelde dat het er om gaat bloot te
leggen wat levend is in Marx.
Ook ten aanzien van vraagstukken als
het al dan niet manipuleren van consu
ment door industriële bestel en het al
dan niet achterhaald zijn van Marcuse
door de feitelijke ontwikkeling van de
welvaartsstaat, staan de beide Nederlan
ders verder van elkaar af dan de paar
kilometer die Eindhoven en Tilburg
scheiden.
De vraag of Marcuse al dan niet zou
slagen voor een proeve van bekwaam
heid als economist verdient een uitge
breider behandeling dan deze schermut
seling — hoe lezenswaardig ook — in
een economisch actualiteitenblad.
J. J. M.
(Economischstatistische

Berichten,

23 oktober 1968, 6 november 1968)

Godsdienst en politiek
Herhaaldelijk achten bedienaren van de
godsdienst in Amerika zich geroepen om
openlijk de staf te breken over concrete
beleidsbeslissingen van de Amerikaanse
regering. In goed twee jaren tijds ver
melde de New York Times 185 van der
gelijke uitspraken alleen over de Vietnampolitiek. Bij honderden kon men in
diezelfde periode soortgelijke protesten
van priesters en predikanten vinden tegen
concrete beleidsbeslissingen ten aanzien
van andere problemen als de armoede,
het rassenvraagstuk, het optreden van de
politie, enz.
Welke waarde moet men nu aan derge
lijke uitlatingen toekennen?
Niet meer dan aan soortgelijke uitlatin
gen van ieder ander burger der Verenig
de Staten, meent Quentin L. Quade in
The Review of Politics. Zou men er meer

in moeten zien dan zouden deze uitlatin
gen bemoeienissen vormen van de gods
dienst met de politiek en daar is men in
Amerika van ouds uitermate huiverig
voor. Kerk en staat zijn nu eenmaal ge
scheiden; zij hebben allebei hun eigen
werkterrein; zij handelen allebei uit hun
eigen overwegingen; zij komen allebei
langs hun eigen weg tot beslissingen en
zij hebben niet het recht op eikaars
werkterrein te komen en moeten eikaars
overwegingen respecteren.
Dit betekent volgens Quentin Quade ech
ter niet, dat godsdienst en staatkunde
helemaal niets met elkaar te maken heb
ben en elkaar links moeten laten liggen.
In een democratische Staat als Amerika
steunt de politiek op de opinie van de
burgers en die opinie wordt mede be
paald door hun godsdienstige overtuiging.
De bedienaren van de godsdienst kunnen
die overtuiging vorm en richting geven,
maar zij mogen daarbij hun eigen terrein
niet verlaten om zich op dat van de Staat
te begeven. De Staat moet beslissingen
nemen die op overwegingen van velerlei
aard gebaseerd zijn. Met sommige van
die overwegingen heeft de Kerk niets te
maken (financiële overwegingen bijvoor
beeld); met andere echter wel — met
name met de morele overwegingen die in
iedere beleidsbeslissing van de Staat
meespreken. Daar ligt het ontmoetings
terrein tussen Kerk en Staat. Daar houdt
de scheiding tussen Kerk en Staat op.
Daar kan men zelfs stellen dat de Kerk
in haar taak tekort zou schieten wanneer
zij naliet de morele waarden, waarvoor
zij staat, en die van invloed kunnen zijn
op de plaatsbepaling van de gelovigen
tegenover concrete politieke problemen,
die gelovigen duidelijk onder de aan
dacht te brengen. De Staat moet erop
kunnen rekenen, dat zij die relevante
morele waarden zo luid en zo duidelijk
mogelijk verkondigt. Doch zij moet de
keizer geven wat des keizers is: op zijn
minst het respect, dat de keizer toekomt
op zijn eigen terrein. Hoe meer zij rich
ting geeft aan de morele overtuiging van
haar gelovigen, des te meer houvast geeft
zij de staaslieden in een democratisch
bestel, wanneer zij in hun concrete be
slissingen de publieke opinie, de wil van
de burgers dus, sonderen. Maar de be-
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oordeling van die concrete beslissingen
zelf is een kwestie van de burgers, niet
van de Kerk.
H. H.
(The Review of Politics)

De oorlog
van de kaarsensnuiters
De Frans-canadese leken maken over het
algemeen de indruk van gehoorzamer en
gewilliger achter hun kerkelijke overhe
den aan te lopen dan de leken van Ne
derland. Men heeft dat wel eens ver
klaard uit de omstandigheid dat deze
voormalige Franse kolonie vlak voor de
grote revolutie van het moederland werd
afgesneden en aan Engeland kwam zodat
de ideeën en de praktijken van de Revo
lutie daar niet konden doordringen.
Frans Canada bleef met andere woorden
steken in het 'ancien régime', althans
voor wat de verhoudingen in de Kerk
betreft.
Deze verklaring klopt echter niet hele
maal met de feiten. Tussen de leken en
de geestelijkheid van franstalig Canada
heeft zich in de eerste helft van de ne
gentiende eeuw een complete oorlog
afgespeeld: de oorlog van de kaarsen
snuiters.
Prof. Howard Adams van de Universiteit
van Saskatchewan geeft in de History of
Education

Quarterly

een overzicht van

deze oorlog en daaruit blijkt, dat de Bis
schoppen in Frans Canada in die tijd in
een merkwaardig bondgenootschap met
de Britse regering leefden. De Britse re
gering streefde naar uitbreiding van het
volksonderwijs in Canada. Aanvankelijk
zou dit zuiver anglicaans onderwijs moe
ten zijn. De Bisschoppen beschouwden
dit als een bedreiging van hun kudde. Zij
wilden eigen, katholieke scholen, maar
de middelen tot stichting daarvan ont
braken hun. Engeland voelde er bij nader
inzien wel voor hun tegemoet te komen.
Men vreesde in Londen namelijk voor
het onafhankelijkheidsstreven van de Ca
nadezen; zij hadden het voorbeeld van
een succesvolle losscheuring uit de kolo
niale overheersing nu eenmaal naast de
deur liggen. De beste manier om een

dergelijke losscheuring van Canada te
voorkomen lag, meende men, in de oude
methode van verdelen en heersen. Men
moest kost wat kost verhinderen, dat de
Canadezen zich één gingen voelen tegen
Engeland. Het meest voordehandliggende
middel daartoe lag in het onderwijs. Men
wilde dus wel meewerken aan een schei
ding in het onderwijs. Voor noordelijk
Canada anglicaans en Engels; voor zui
delijk Canada katholiek en Frans. Als de
Bisschoppen hun gelovigen tot onderwor
penheid aan het koloniale régime wilden
aansporen, konden zij geld krijgen voor
hun scholen. Dat mes sneed aan twee
kanten. De Bisschoppen lieten zich daar
voor vinden. De Gouverneur van Canada
kon in 1840 met grote voldoening aan
Londen melden, dat bijvoorbeeld de Bis
schop van Montreal zijn priesters had
bevolen in hun preken de gelovigen te
waarschuwen, dat opstand tegen het ge
zag onder geen enkele omstandigheid
ooit geoorloofd is. Diezelfde Bisschop
instrueerde zijn priesters in de biechtstoel
het standpunt in te nemen, dat voor op
standelingen tegen de (koloniale) rege
ring geen absolutie mogelijk is.
Tegen die gewetensdwang zijn de katho
lieke leken in Canada in gewelddadig
verzet gekomen — een verzet terwille
van de Canadese eenheid en onafhanke
lijkheid én terwille van een scherpe schei
ding tussen Kerk en Staat, die — met
behoud overigens van een merkwaardig
systeem van schoolbekostiging uit spe
ciale belasting van de huiseigenaren —
uiteindelijk tot stand is gekomen.
H. H.
(History of Education

Quarterly)

Financiën
van de Engelse kerk
Naar een volledig inzicht in de financiën
van het Vaticaan moeten wij misschien
nog even nieuwsgierig blijven, maar wij
weten nu in ieder geval hoeveel méér
het had kunnen zijn als Hendrik VIII
zich had weten te gedragen.
De financiën van de Church of England
zijn sinds kort van alle sluieren ontdaan.
Dat ging samen met een centralisatie
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waarbij alle eigendommen van individuele parochies, kathedralen e.d. onder
beheer werden gesteld van een nieuw
lichaam, de Church Commissioners for
England. Zitting hebben alle bisschoppen
naast een aantal leden benoemd door
Koningin en andere autoriteiten. De
dagelijkse leiding berust bij het 'Assets
Committee bestaande uit een drietal
zakenlieden van topformaaat (twee benoemd door de kroon en een door de
aartsbisschop van Canterbury). Zij beschikken over een administratieve staf
van 450 man.
Het kerkelijk vermogen wordt op commerciële wijze beheerd, zij het dan dat
rechtstreekse beleggingen in bijvoorbeeld
bierbrouwerijen en wapenfabrieken worden vermeden. Niet iedereen heeft vrede
met de zeer zakelijke wijze van beheren.
De kerk zou niet in de eerste plaats gebrand moeten zijn op een zo hoog mogelijke opbrengst en liever moeten beleggen in woningen met lage huur dan in
dure flats (het luxueuze Londense 'Water
Gardens'-project). Daar staat tegenover
dat de opbrengst uit het kerkelijk vermogen ondanks een verdubbeling in
enkele jaren tijds tot 20 miljoen pond
sterling in 1965, de lopende uitgaven op
geen stukken na kan dekken. Slechts
twee derden van salarissen en pensioenen
van de bisschoppen en de 11.000 predikanten kan uit de vermogensopbrengst
worden bekostigd.
Het kerkelijk vermogen is samengesteld
uit 200 miljoen pond sterling aan effecten, 80 miljoen aan landerijen en gebouwen en 40 miljoen aan diverse vorderingen. Landerijen geven een rendement
van 2%, het overige vermogen werpt
8% af.
Ondanks dit omvangrijke bezit zal de
kerk de hand moeten blijven ophouden.
En zolang een predikant met 1000 pond
sterling per jaar moet rondkomen kan
men de kerk niet van extravagantie beschuldigen, hoewel op de gratis tuinman
die elke bisschop krijgt toegewezen in
elk ander land dan Engeland misschien
nog bezuinigd zou kunnen worden.
,

J. J. M.

(Kerstnummer Queen)

Belastingplicht
van het Vaticaan
In de Italiaanse en de wereldpers is al
heel wat te doen geweest over wat daarbij wel genoemd werd „de grootste fiscale fraude in het naoorlogs Italië". In
Civilta Cattolica (1968 IV, 215-228) geeft
Salvatore Lener SJ. ter zake een fiscaalrechtelijke uiteenzetting. Vooraf keert
hij zich echter tegen de uit politieke,
antiklerikale of sensatie-oogmerken gegeven tendentieuze voorstelling van zaken, als zou — in een heimelijk samenspel tussen pausgezinde Italiaanse ministers en het pauselijk staatssecretariaat —
een belastingschuld van liefst 40 miljard
lire zijn weggewerkt, die het Vaticaan
wegens de opbrengst uit zijn Italiaans
effectenbezit had moeten betalen aan de
Italiaanse schatkist. Niet alleen hebben
alle onderhandelingen en maatregelen
ten deze langs de officiële diplomatieke,
parlementaire en administratieve weg
plaatsgevonden en heeft de pers daarvan
volledig kennis genomen en gegeven.
Bovendien kan hier, vóór de definitieve
afsluiting der onderhandelingen, niet van
kwijtschelding sprake zijn doch slechts
van een opschorting, zoals op internationaal niveau bij belastinggeschillen gebruikelijk. En wat het exorbitante bedrag
betreft dat in de recente persberichten
voor die beweerde belastingschuld werd
vermeld, blijkt men uit effectbejag maar
een extra nul te hebben toegevoegd.
Het gaat namelijk om de bij wet van
eind 1962 ingevoerde imposta cedolare
(letterlijk: couponbelasting) die, analoog
aan onze dividendbelasting, een persoonlijke belasting is, als voorheffing op de
inkomstenbelasting (vandaar cedolare
d'accontó) en die in 1964 om belastingtechnische redenen en bij wijze van voorlopige maatregel werd vervangen door
de zgn. cedolare secco met het karakter
van een zakelijke belasting. Van deze
laatste, welke dus over de dividenda als
zozdanig geheven werd en zonder verrekening al naar de totale inkomenspositie van de verkrijgenden, is men echter
reeds in 1967, mede op aandrang van de
socialistische regeringspartners, weer tot
het door het draagkrachtprincipe geïnspi-

423
reerde systeem van 1962 teruggekeerd.
Nu blijkt het tarief van deze heffing,
indien toegepast op de revenuen der in
het bezit van 't Vaticaan zijnde Italiaan
se effecten, tot een uitkomst te leiden
van minder dan één miljard lire 's jaars
en dus van hooguit 4 miljard over de
periode 1963-1967.
De 'cedolare' kan echter niet op het Vati
caans bezit toepasselijk zijn, zo betoogt
Lener, en wel wegens de eigen functie
van deze bijzondere heffing, gezien ook
de betreffende rechtsvorming in prece
denten en gezien vooral de wezenlijke
positie zelf van het Vaticaan.
De 'cedolare d'acconto' betekent geen
extra-belasting voor de effectenbezitter
doch slechts een naderhand te verreke
nen vooruitbetaling op de over diens
totale inkomen verschuldigde inkomsten
belasting; en zij is vooral bedoeld om
ontduikingen van de inkomstenbelasting
te voorkomen voor wat het uit effecten
genoten inkomensdeel betreft. Het is
echter evident en als zodanig ook in het
Italiaans recht zowel vóór als sinds het
verdrag van Lateranen steeds uitdrukke
lijk erkend, dat het Vaticaan als geheel
(dus apart van de daaraan verbonden
natuurlijke personen), gezien zijn mon
diale, supranationale positie als hoogste
instituut van de katholieke kerk en ge
zien de bestemming alsook de herkomst
(met name uit bijdragen van katholieken
en anderen over heel de wereld) van zijn
revenuen en inkomensbronnen, niet aan
een belasting naar zijn totale inkomen
kan onderworpen zijn. En hiermee ware
voor de 'cedolare d'acconto' de kous
eigenlijk af: men hoeft geen vooruitbe
taling te doen op een schuld die men niet
heeft; en ingevolge een niet tot werkelijk
nieuwe belasting leidende maatregel kan
niemand belastingplichtig worden waar
hij het voordien niet was; terwijl enige
maatregel tegen ontduiking natuurlijk
niet toepasselijk is waar niets te ontdui
ken valt.
Ter verdere adstructie verwijst L. echter
nog naar de precedenten ten deze in de
Italiaanse belastingwetgeving, met daarbij
vooral de twee analoge gevallen van
'couponbelasting' tijdens de eerste en
vervolgens tijdens de tweede wereldoor
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log. In het eerste geval — dus nog vóór
het verzoenend concordaat — werd het
Vaticaan door de regering als vanzelf
sprekend niet-onderworpen geacht aan
deze belasting 'met een uitsluitend of
overwegend persoonlijke strekking'. In
het tweede geval (1942) is zelfs uitdruk
kelijk als algemeen beginsel in de wet
vastgelegd dat de revenuen uit effecten
in het bezit van het Vaticaan vrij blijven
van belasting. Op dit nimmer herroepen
wettelijk beginsel baseerde men zich bij
de onderhandelingen die in 1963 n.a.v.
de opnieuw ingevoerde 'cedolare' plaats
vonden en die resulteerden in een op
26 oktober 1964 door de toenmalige
minister van buitenlandse zaken Saragat
ingediend wetsontwerp met daarbij de
verklaring dat men, „gezien de legisla
tieve precedenten — m.n. het in 1942
geformuleerd beginsel — en gezien de
bijzondere positie van de wederpartij,
zich in de geest van het concordaat ge
bonden achtte om ook in verband met
de nieuwe 'cedolare' aan de verwachtin
gen ten deze van het Vaticaan te vol
doen".
Tot het van kracht worden van dit
akkoord was — aldus L. — een bevesti
ging bij wet, hoezeer duidelijkheidshalve
ook gewenst, niet strikt vereist, daar het
zonder meer de toepassing betrof van
een reeds wettelijk vastgelegde norm.
Bedenkelijk is evenwel dat onlangs de
regering zeer nadrukkelijk onduidelijk
heid geschapen heeft door in de rege
ringsverklaring uit te spreken dat zij zich
niet verplicht acht het vorenbedoeld on
behandeld gebleven wetsontwerp thans,
i.v.m. het hernieuwd inwerkingtreden der
wet van 1962 op de 'cedolare d'acconto',
wederom in te dienen.
Als excuus voor deze gewijzigde houding
wordt aangevoerd dat door het decreet
waarbij in 1964 voorlopig tot de 'cedo
lare secco' werd overgegaan, een radicaal
andere situatie zou zijn geschapen dan
die waarop het akkoord van 1963 betrek
king had. De oprechtheid van dit excuus
wordt inderdaad twijfelachtig als men
bedenkt dat 1) indertijd de regering ruim
acht maanden na bedoeld decreet de
situatie voldoende ongewijzigd bleek te
achten om alsnog een wetsontwerp ter
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bekrachtiging van het akkoord 1963 in
te dienen met daarbij de hiervoren geciteerde verklaring van minister Saragat;
en dat 2) het beroep op de 'gewijzigde
situatie' pas in 1968 werd gedaan, nadat
reeds aanvang 1967 de 'cedolare secco'
afgeschaft en de in 1962 geschapen situatie praktisch ongewijzigd hersteld was.
Wat overigens die tijdelijke tussenregeling zelf betreft, blijft wèl van belang of
zij werkelijk — zoals L. stelt — geen
radicale wijziging van het systeem betekend heeft. Haar provisoir karakter wijst
zeker in die richting. Toch zou men dit
graag iets nader gedocumenteerd zien,
juist waar de auteur voor de niet-toepasselijkheid der 'cedolare' een zo sterk
argument wil ontlenen aan haar hoedanigheid van persoonlijke belasting en hij
anderzijds de tegengestelde opvatting
goeddeels herleidt tot de misvatting dat
het hier om een op zichzelf staande, zakelijke belasting zou gaan. We menen
echter dat L. zowel vanuit de wezenlijke
en wettelijk erkende positie van het Vaticaan alsook vanuit de bijzondere legislatieve precedenten voldoende argumenten aan de hand doet die (hoezeer overigens het Vaticaan in het maatschappelijkeconomisch verkeer aan de daarbij geldende louter zakelijke belastingen onderhevig blijft) tegen een zakelijke couponbelasting eveneens geldend kunnen worden gemaakt zodra deze tot praktisch
hetzelfde resultaat voert als een persoonlijke inkomstenbelastingmaatregel, n.1.
het rechtstreeks wegbelasten van een
aanmerkelijk deel der totale revenuen
van het Vaticaan.
Bijzonder pikant is tenslotte dat men, als
tegenzet tegen het vorengenoemd beroep
op een tussen 1964 en 1967 'radicaal
gewijzigde situatie', sinds 1967 een nieuw
en zeer sterk element ter ondersteuning
van het in 1963 bereikte akkoord kan
aanwijzen: t.w. art. 6 van het decreet tot
herstel van de wet 1962 op de 'cedolare
d'acconto', welk artikel (jo art. 29 h van
het Concordaat) rechtspersonen en stichtingen met doeleinden van liefdadigheid,
eredienst en religie, vrijstelt van deze
couponbelasting. Om deze vrijstelling
niet ook voor het Vaticaan te laten gelden, heeft men wel zijn toevlucht genomen tot juristische scherpslijperij, die
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doorgaans geen symptoom is voor de
richtigheid van het verdedigde standpunt
en die hier overigens door L. vaardig
wordt gepareerd. Natuurlijk schieten
juridische spitsvondigheden tekort om te
overtuigen dat men datgene wat als faciliteit aan andere kerkelijke, religieuze
enz. instellingen in Italië thans — op
goede gronden — wordt toegekend, aan
het Vaticaan zou kunnen weigeren, juist
wegens de bijzondere positie welke dit
— op dezelfde goede of nog betere gronden — vooral sinds het Pact van Lateranen rechtens inneemt. Als het in 1967
ingevoerde vrijstellingsartikel formeel
niet toepasselijk zou zijn op het Vaticaan, kan zulks redelijkerwijs alleen betekenen dat ten deze het Vaticaan, uit
hoofde van zijn bijzondere positie, reeds
principieel en a fortiori onbelastbaar is.
Maar dan nog blijft in dit verband die
nieuwe vrijstellingsclausule in zoverre
interessant dat nu van een feitelijke voorkeurpositie voor het Vaticaan in deze
niet meer kan gesproken worden.
Hoewel L. bij de opzet van zijn artikel
daaraan niet toekomt, lijkt het toch voor
de hand liggend en nuttig, in dit verband
de verhouding van de Italiaanse schatkist
t.o.v. het Vaticaan te vergelijken met die
t.o.v. buitenlandse bezitters van Italiaanse effecten. Kan de Italiaanse staat billijkheidshalve niet het bezwaar aanvoeren
dat hij aan het Vaticaan zou moeten
schelden wat van die buitenlandse effectenbezitters wèl kan ingehouden worden?
Hierover het volgende.
Wil zij de buitenlandse beleggers niet
afschrikken, dan zal de Italiaanse regering aan de buitenlandse bezitters de op
hun Italiaanse effecten ingehouden couponbelasting moeten restitueren; ofwel,
inzover geen restitutie plaatsvindt, door
fiscale overeenkomsten met andere landen ter voorkoming van dubbele belasting moeten bewerkstelligen dat die buitenlanders de in Italië ingehouden 'cedolare' in hun eigen land fiscaal kunnen
compenseren; waartegenover Italië dan
als tegenprestatie zich zal moeten verplichten, op zijn beurt voor de Italiaanse
bezitters van buitenlandse waarden de
inkomstenbelasting te verlagen met het
bedrag der eventueel elders afgehouden
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couponbelastingen; terwijl een soortge
lijke tegenprestatie jegens het Vaticaan
onbestaanbaar is.
Zo bezien, zou het Vaticaan — indien
met de 'cedolare' belast — onder alle
binnen- en buitenlandse bezitters van
Italiaanse waarden per saldo de enige
blijken van wie de Italiaanse schatkist
netto een extra-profijt uit deze belasting
maatregel overhield en die daardoor een
extra-nadeel zou lijden. En dit, terwijl
het Vaticaan, anders dan de meeste bui
tenlandse beleggers, zijn revenuen me
rendeels binnen Itaüë zelf besteedt en in
belangrijke mate zelfs voor doeleinden
die anders ten laste van de overheid zou
den komen, zoals velerlei vormen van
maatschappelijk werk, onderwijs, weten
schappelijk onderzoek e.d. en, niet te
vergeten, een flink stuk monumenten
zorg. Neemt men voorts nog de aanzien
lijke indirecte voordelen in aanmerking
die, vooral op het gebied van het vreem
delingenverkeer, voor Italië uit de aan
wezigheid van het Vaticaan voortvloeien,
dan valt moeilijk een billijkheidsgrond te
erkennen voor het genoemde extra-pro
fijt.
Tenslotte is het goed de onderhavige
kwestie ook eens te bekijken van het
standpunt der contribuanten tot het (in
Italiaanse effecten belegde) vermogensdeel van het Vaticaan. Het beantwoordt
stellig niet aan de bedoeling van deze
over de hele wereld verspreide gevers,
dat van de revenuen uit dit vermogen
een aanmerkelijk gedeelte, zonder vol
doende reden van tegenprestatie en zon
der politieke noodzaak, aan de Italiaanse
schatkist zou afgestaan worden. Hier
blijkt duidelijk wat Lener noemt „niet
alleen het goed recht maar ook de mo
rele plicht" van de zijde van het Vati
caan om in deze aangelegenheid de no
dige diplomatieke stappen te onderne
men. Hierbij gaat het er niet om, het
Vaticaans bezit zonder meer te handha
ven, doch veeleer: te voorkomen dat dit
een andere besteding krijgt dan waartoe
het krachtens de missie van de Kerk en
de intentie van de gevers bestemd is.
H. t. D.
(La Civilta Cattolica,

2 november 1968)

Beeldende kunst
in Nederland
Raad

Zaterdag 19 oktober vergaderde de raad
voor de kunst in de Rolzaal te Den Haag
in het openbaar over positie en taak van
de raad en over de bevordering van de
avant-garde kunst. Wie verwacht had dat
hier nieuwe voorstellen en initiatieven op
tafel zouden komen, kwam bedrogen uit.
De voorzitter van de raad, prof. dr. Ph.
J. Idenburg sprak vloeiend, maar eenzij
dig over de tegenstelling tussen cultuur
en economie en over de onbevredigende
bevoegdheden en uitingsmogelijkheden
van de raad. De minister van cultuur,
mej. dr. M. A. M. Klompé ging hier
zorgvuldig ingestudeerd (niet al te fel)
tegen in. Na de pauze hield drs. W. A.
L. Beeren, hoofdconservator van het
Stedelijk Museum te Amsterdam, een
mooi betoog over avant-garde achteraf.
Drs. S. J. Doorman, voorzitter van Tea
ter Terzijde, sloot levendig met een do
zijn stellingen over de sociaal-kritische
functie van de avant-garde. En daar bleef
het bij.
De raads aangevuld met nieuwe leden,
de minister naar huis, de toespraken in
druk. Dat was dat.
Academie

Twee dagen eerder, op donderdag 17 ok
tober, vond in de Rijksacademie te Am
sterdam een chaotische „openbare zitting
van het college van hoogleraren der
Rijksacademie" plaats ter gelegenheid
van de opening van het academisch jaar.
Een tjokvolle zaal maakte prof. dr. N.
R. A. Vroom, die sprak over titel en
plaats van de Rijksacademie, onverstaan
baar en demonstreerde door roepen,
klappen en het op het podium creëren
van een schuimrubber beeld tegen de
verouderde structuur van de academie
en het verstarde beleid van de hoogle
raar-directeur. Prof. Vroom werd later
gedwongen een discussie aan te gaan.
Ondertussen duurt het rumoer rond de
academie voort. Er verschenen reeksen
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open brieven en ingezonden stukken van
voor- en tegenstanders. Een door prof.
Esser aan de jonge beeldhouwer Jan
Jacobs aangeboden docentschap van een
maand ging (vooralsnog) niet door. Een
agendacommissie ter voorbereiding van
een openbaar debat onderhandelde enkele malen met prof. Vroom. De Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars is van plan in de tweede helft van
deze maand een teach-in te houden.
De minister van cultuur probeert nu olie
op de golven te strooien door het instellen van een studiecommissie, waarin ook
(doorgaans conservatieve) academieleerlingen en vertegenwoordigers van het
ministerie van onderwijs en wetenschappen zitting zullen hebben. Het is niet
uitgesloten dat de Rijksacademie en de
verwante Jan van Eyck-academie te
Maastricht in de toekomst niet langer
onder het ministerie van cultuur zullen
vallen, maar onder dat van onderwijs en
wetenschappen. De inzichten van de studiecommissie zullen t.z.t. voor nader
advies aan de raad voor de kunst worden
toegestuurd. De vraag is of de opposanten bij deze vertragingstactiek de oppositie zullen volhouden. Jan Jacobs liet zich
daarover in De Volkskrant (Dag in, dag
uit) optimistisch uit: „We moeten oppassen. Vijftien jaar geleden is er ook zo'n
crisis geweest, maar toen is de kritiek
verzand. Wij laten het nu niet doodbloeden".
Uitspraak

Temidden van alle fraaie woorden over
avant-garde kunst en het gestudeer over
de academiestructuur valt deze uitspraak
van drs. Beeren op:
„Het is onze volstrekte onoplettendheid
van vroeger jaren die maakt dat de verlangens van jonge creatieve mensen nu,
ons zozeer overvallen. Alles wordt al
beproefd in die laboratoria der avantgarde: het gebruik van licht en geluid,
van nieuwe synthetische materialen, de
tactiele kunst, de elektronica, vormen
van totaal theater, de pedagogie van het
nieuwe beelden. En nu? We hebben zelfs
geen categorieën om de onderwerpen en
ook de budgetten in te verdelen, we hebben technische hogescholen die niet op
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kunstenaars zijn berekend, staatsacademies die het systeem en de outillage
missen om er iets zinnigs in moderne
opvattingen en materialen te doen of te
leren. De moderne musea zijn voornamelijk geschikt om er iets te hangen of
neer te zetten. Maar interessante kunstenaars van vandaag willen iets doen met
water, stoom, ijs, geluid, licht. Plannen
voor buiten, voor de stad zouden de
samenwerking eisen van zeer uiteenlopende diensten, maar er is tot dat doel
nog niets gecoördineerd".
Dit citaat treft te meer, als u bedenkt
dat in het Stedelijk Museum (nog tot
10 januari) een omvangrijke tentoonstelling te zien is over het Bauhaus. Veel
van bovengenoemde idealen waren daar
in de dertiger jaren al gerealiseerd.
Straat

De in Leiden gehouden expositie van
object-kunst is uitgelopen op een teleurstelling. Veel van de in parken, straten
en op pleinen opgestelde beelden werden
beschadigd of moesten ijlings naar musea
worden overgebracht. Vooral de Rotterdamse beeldhouwer Gust Romijn werd
zwaar gedupeerd. In totaal is voor meer
dan 40.000 gulden vernield. Er zijn
klachten over het lakse optreden van de
politie.
Vel

Enkele kunstenaars en studenten hebben
een documentatievel uitgegeven over gebeurtenissen die zich in 1968 rond de
kunst hebben voltrokken. De opgenomen
berichten zijn ingangen tot het orginele
materiaal, dat zich bevindt in de bibliotheek van het Stedelijk Museum. Voor
informatie: postbus 401, Amsterdam.
Prijzen

De staatsprijs voor beeldende kunst en
architectuur 1968 (groot ƒ8000,—) is
uitgereikt aan Willem Sandberg (71) voor
zijn typografisch werk. De oud-directeur
van het Amsterdamse Stedelijk Museum
is vier jaar directeur geweest van het
Nationaal Museum van Israël (waaraan
hij nog steeds is verbonden). Hij brengt
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nu overal ter wereld adviezen uit. Er
komt een boek over zijn werk, met een
inleiding van Bibeb.

vrije schilderkunst: ƒ 2500,— en een babbel met de koningin.

De prix de la critique 1968 is toegekend
aan de wandkleedkunstenaar Krijn Giezen. Volgende maand organiseert de
Lakenhal te Leiden een tentoonstelling
van zijn werk.

Appel

Niet zes, maar zeven jonge schilders kregen dit keer de koninklijke subsidie voor

Wie snel is, kan ze nog net zien: de
kleurige en plezierige reliëfs en gouaches
van Karei Appel (t/m 5 januari, Stedelijk
Museum, Amsterdam).
Paul Mertz

Boekbespreking

Kerk is toegewijd, en daarvoor heel zijn
enorme kennis en werkkracht steeds ter beschikking heeft gesteld.
S. Trooster

THEOLOGIE

E. Schillebeeckx

O.P.

Drs. T. M. Schoof

Theologische peilingen
Deel IV: De zending van de Kerk
H. Nelissen,
ƒ 18,90.

Bilthoven,

1968,

310 pp.,

Dit vierde deel met verzamelde werken van
de Nijmeegse theoloog bevestigt uitdrukkelijk wat reeds eerder n.a.v. de eerste drie
delen gezegd is in dit tijdschrift (Streven,
19/2 (1966) 1097-1098): ook hier wordt de
dogmatische bezinning geheel en al gezien
als bijdrage tot vernieuwing van het actuele
kerkelijk leven in een hernieuwd gelovig
zelfverstaan van de mens onder de steeds
levendmakende kracht van Gods Woord tot
ons en over ons (vgl. p. 105). Geen 'pure'
theologie dus, maar theologie als gelovige
bestaansverheldering. Onderwerp van de hier
gebundelde studies (uit vroegere, maar toch
vooral recentere tijd) zijn vooral de „verschillende organen en bedieningen in de
kerk". Allereerst een hfdst. over het gewijzigde kerkbegrip sinds Vaticanum II; vervolgens een belangrijk hfdst. over „Volk
Gods en kerkelijk ambt" (priester en leek;
met als sterkste stuk een „Dogmatiek van
ambt en lekestaat"), een zeer uitvoerig hfdst.
over „Het religieuze leven" (Roeping;
„Menselijke en godsdienstige situatie van de
jongeren in het huidige religieuze leven";
„Kloosterleven in een geseculariseerde wereld"); tenslotte twee kortere beschouwingen
over „Samenwerking tussen priesters, religieuzen en leken" en „Kerk en godsdienstsociologie". Niet altijd lichte lectuur, maar
een rijke bron voor verantwoorde eigentijdse
geloofsbezinning, voortkomend uit een denken dat met hart en ziel Christus en zijn

o.p.

Aggiornamento
De doorbraak van een nieuwe
katholieke theologie
(Theologische Monografieën), Het Wereldvenster, Baarn, 1968, 288 pp., ƒ 15,90.
Laat me beginnen met te zeggen dat ik dit
boek gelezen heb als een roman, zó boeiend
weet schr. zijn studie te brengen. Dit geldt
vooral het eerste deel, waarin de ontwikkeling van het theologisch denken binnen de
Kerk van Rome vanaf de vorige eeuw tot
nu toe kort, maar op basis van uitgebreide
kennis wordt samengevat. Het tweede deel,
deze evolutie illustreren aan het voorbeeld
van de theologie over de dogma-ontwikkeling in diezelfde periode, komt iets minder
uit de verf; niet omdat schr. hier minder
goede informatie zou geven, maar eenvoudig omdat het hier gestelde probleem dermate complex is, dat de korte behandeling
ervan binnen het bestek van dit boek de
zaak niet helemaal tot haar recht kan doen
komen. Maar in dit boek bezitten wij een
zeer boeiend overzicht over de ontwikkeling
van de katholieke theologie in de laatste
eeuw; overzicht waaraan grote behoefte
bestond. Ik vraag mij alleen af, of de periode van de herleving van de scholastiek (het
begin van de z.g. neo-scholastiek) in het
midden der 19e eeuw wel die waardering
krijgt die zij verdient. Ook heb ik tijdens het
lezen wel eens wat hinder ondervonden van
het (te?) grote aantal details dat in de korte
typeringen van de diverse denkrichtingen
verwerkt is. Maar goed, dit lijken in het
geheel toch te verwaarlozen oneffenheden.
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Wel te corrigeren fout: het boek van A.
Möhler dat op p. 48, 171 en 209 genoemd
wordt, draagt als titel 'Die Einheit in der
Kirche'.
S. Trooster
John Charles Cooper

De wortels van de radicale theologie
J. J. Romen & Zonen, Roermond, 1968,
194 pp., ƒ 1 2 , - .
In dit boekje tracht schr., een Amerikaans
theoloog, de huidige 'God is dood'-theologie
te plaatsen in het geheel van de geschiedenis
van het westers denken der laatste eeuwen
en die van de theologische bezinning van
de laatste tijd. Allereerst worden de meer
verwijderde 'wortels' blootgelegd (A. Comte,
L. Feuerbach, Fr. Nietzsche, S. Kierkegaard, K. Marx, S. Freud); daarna de meer
nabije invloeden uit het protestants theologische denken aangetoond (Schleiermacher,
W. Herrmann, A. Schweitzer, R. Bultmann,
P. Tillich; en — merkwaardig genoeg eerst
later — K. Barth). Vervolgens tracht schr.
de invloed van deze denkers en theologen in
het werk van de Amerikaanse 'radicale'
theologen aan te wijzen, om tenslotte iets te
zeggen over de 'toekomst van de theologie'
(waarin P. Teilhard de Chardin met name
als 'wegwijzer' wordt aanbevolen). Alles bij
elkaar een boeiende poging om een samenhangend overzicht te geven van de ontwikkelingen in de westere filosofie en theologie,
die de nieuwere richting zou kunnen plaatsen; maar die toch teleurstelt omdat de
typeringen der diverse denkers en denkrichtingen te beknopt zijn om het geheel voor
een zekere oppervlakkigheid te behoeden.
S. Trooster
F. A. H. van den Hombergh

Johannes
Speculum
Tractatus
leven en

Brugman O.F.M.,
Imperfectionis en Devotus
met een inleiding over zijn
werk

Wolters, Groningen, 1967, 311 pp., ƒ27,50.
Tot onderwerp voor een proefschrift koos
S. twee latijnse werkjes van de nog steeds
als beroemd predikant bekend gebleven
Franciscaan Jan Brugman. Op een groot
aantal handschriften die hij met grote speurzin wist te achterhalen, verzorgde hij van
beiden een uiterst zorgvuldig bewerkte kritische uitgave. Het eerste tractaat heet: Quod
observantia minetur ruinam ob defectus annotatos, ook Speculum Imperfectionis genoemd. Hierin houdt Brugman zijn mede-

broeders een spiegel van onvolkomenheid
voor door bij twaalf groepen kloosterbewoners in hiërarchische volgorde van laag naar
hoog de oorzaken van verval aan te geven.
Tevens zet hij daarin uiteen wat tot de plichten van de gardiaans, van de magisters der
clerici en die van de novicen behoort. Het
tweede tractaat dat veel omvangrijker is dan
het voorgaande, is getiteld: Devotus tractatus valde incitativus ad exercitia Passionis
Domini per articulos distinctus. Grote invloed heeft dit werk niet gehad, maar het is
wel heel belangrijk voor de kennis van Brugmans eigen opvattingen in zake spiritualiteit
en de eventuele ontwikkeling daarvan. Ook
in wijdere zin is dit tractaat belangrijk omdat het diverse interessante details over de
toenmalige vroomheid, vooral met betrekking tot het lijden van Christus, bevat.
S. heeft deze uitgave benut om een oorspronkelijke studie te maken van Brugmans
levensloop en lotgevallen, van diens beweerde profetengave, van Brugman als kloosterhervormer en Observant en tenslotte van
Brugmans theologie en spiritualiteit. Deze
studie waarnaar tot nu toe nog steeds verlangend werd uitgezien omdat ons eigenlijk
een juiste kennis van de persoon van Brugman ontbrak, heeft S. in vier hoofdstukken
ter inleiding op zijn uitgaven ondergebracht.
Door zijn zeer nauwkeurig onderzoek van
de gegevens stelt S. ons in staat ons een zeer
goed beeld te vormen van de man die in de
Nederlandse vroomheid en in de geschiedenis van het kloosterwezen in onze landen
terecht een goede plaats verdient. Zowel
studie als uitgave zijn van die aard, dat
daaruit een proefschrift is ontstaan waarop
S. zijn doctorstitel cum laude heeft verdiend.
P. Grootens
Leslie Dewart

Die Zukunft des Glaubens
Benziger Verlag, Einsiedeln/Köln, 1968, 242
pp., Zw. Fr. 22,80.
Na de bespreking van dit boek in Streven
(oktober 1968, p. 90-91) behoeft aan deze
Duitse bewerking van dit befaamde werk
van de Canadese filosoof nauwelijks iets te
worden toegevoegd. Of het moest zijn, dat
deze uitstekende uitgave nog het meeste
recht doet aan de inhoud: een zelfs voor
insiders moeilijk te verwerken wetenschappelijke studie, waarvan niet de indruk mag
gewekt worden dat het voor een uitgebreider
lezerspubliek toegankelijk zou zijn. Juist dit
komt in deze Duitse bewerking goed tot
zijn recht.
S. Trooster
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Eglise et communauté humaine
Etudes sur 'Gaudium et spes'
Desclée, Paris, 1968, 301 pp., BFr. 190.—
Een aantal professoren van de Academia
Alfonsiana te Rome hebben de pastorale
constitutie 'Gaudium et spes', over de Kerk
in de wereld van deze tijd, tot onderwerp
van studie genomen; de resultaten van hun
studie werden eerst gepubliceerd in Studia
moralia 1966 n. IV bij Desclée te Rome, nu
ook, althans voor een groot deel, in deze
bundel die bij Desclée te Parijs uitkwam.
Na een inleidende beschouwing van Haring
over 'Une théologie morale en devenir' (1-10)
geeft Murphy een goed overzicht over de
wordingsgeschiedenis dezer constitutie (1131). Daarna volgen studies o.a. over 'Aggiornamento: t&che historique de 1'Eglise' (3358: Vereecke), 'La condition humaine selon
Genese I-II' (59-81: Koch), 'L'attitude des
premiers chrétiens devant les biens temporeis' (133-173: Humbert), 'Valorisation du
monde dans Gaudium et spes' (175-193: Endres), 'Vers une pastorale plus ouverte du
mariage' (219-252: Haring) — om slechts
enkele van de behandelde thema's te noemen. Het is een bundel interessante opstellen, die ieder voor zich bijdragen tot een
beter inzicht in 'Gaudium et spes', maar
geen systematisch commentaar. Men krijgt
dus geen overzicht van het geheel, hetgeen
ook niet de bedoeling was van de auteurs,
maar het gevolg is dat het boek geen sterke
eenheid vertoont, terwijl herhalingen niet
ontbreken.
A. van Kol

GODSDIENST

en New Delhi opgesteld (303-342). Zij bieden de meest onmiddellijke informatie over
de ontwikkeling van oecumenisch denken en
werken in de Wereldraad van Kerken. Daarnaast vinden wij in deze verzameling o.m.
ook het historisch-theologisch college over
„Geschiedenis en betekenis van het woord
'Oecumenisch' " (249-268). In het begin van
dit boek zijn vooral meer recente toespraken
bijeengeplaatst over de taak van de kerken
t.a.v. de huidige ontwikkelingen en problemen in de wereld (vrede, rassenvraagstuk,
wereldgemeenschap e.d.). Een apart hoofdstukje bevat onder het hoofd 'Portretten'
herdenkingstoespraken, waarin grote figuren
in verband met de oecumenische gedachte
worden getypeerd (186-231). De leidende gedachte in al deze toespraken, studies en opstellen kan misschien als volgt worden samengevat: de reeds bestaande eenheid tussen de kerken maakt het mogelijk dat de
Wereldraad een kanaal is voor het gezamenlijk getuigen en handelen van de kerken in
die dingen waarin zij tot gemeenschappelijk
inzicht zijn gekomen. Daarmee is het nog
geenszins tot een 'Wereldkerk' gekomen;
neen, men moet alles nog zien als een voorbijgaande fase van de reis uit de verdeeldheid naar eenheid. De oecumenische taak
bestaat hierin: samen voorwaarts gaan door
gemeenschappelijk antwoord te geven op de
ene roeping, die bestaat in de vervulling van
de zending die door Christus aan zijn Kerk
is toevertrouwd. Al bij al een kostbare documentatie, waarin de ontwikkeling van de
huidige oecumenische beweging is vastgelegd. Jammer, dat een 'portret' van de eminente auteur zelf ontbreekt.
S. Trooster
H. Urs von Balthasar

De Maat tussen Hemel en Aarde
Monastiek leven in de Kerk
W. A. Visser *t Hooft

Vaals, 1968, 69 pp.

Heel de kerk voor heel de wereld
Belang van de oecumene

Dit hooggestemd boekje verspreiden de Benedictijnen van Mamelis-Vaals als relatiegeschenk. Het benadrukt weer eens waarden
die vergeten dreigen te raken: de opgang
van de mens naar God, het navolgen van
Christus, de contemplatie; het decor hiertoe
wordt vooral gevormd door de vroeg-christelijke en de middeleeuwse vroomheid. Waar
echter de theologie herhaaldelijk wordt
tegengesteld aan de moderne menswetenschappen, en de hedendaagse theologie het
verwijt van historisch positivisme te slikken
krijgt, lijkt de auteur van de Vijf Bronnen
van christelijke Geest te ignoreren wat er
door 'de wereld' aan positiefs kan worden
aangebracht; jammer is dat hij aldus de

Ambo en Bosch & Keunig, Utrecht-Baarn,
1968, 494 pp., ƒ 35.—
Wanneer men een bundeling van toespraken
en opstellen in handen krijgt van een man
die een goede twintig jaar algemeen secretaris is geweest van de Wereldraad van Kerken, dan weet men al meteen dat men met
een oecumenische documentatie van allereerste betekenis te doen heeft. Misschien het
belangrijkst zijn de hier bij elkaar afgedrukte
verslagen van het werk van de Wereldraad
door de secretaris-generaal voor de algemene
vergaderingen resp. te Amsterdam, Evanston
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religieuzen toch weer een elite noemt en een
wat onwerkelijke bovennatuur (reconstrueert. Inzoverre het werkje een nobel pleidooi
is voor de beschouwing — de bezielende
kracht van onze Kerk — en voor „de nog
overgebleven oorden van stil persoonlijk gebed en van zielzorgelijke, waarachtige geestelijke leiding", bevelen wij het aan.
F. Kurris
G. Baraüna o.f.m.

De Kerk in de Wereld van Nu
Commentaren op de Pastorale
Constitutie 'Gaudium et Spes'
Nederl. editie onder supervisie van Drs. Al.
van Rijen m.s.c, Nelissen, Bilthoven, 1968,
647 pp., ƒ 57,50.
Door haar omvang en door de kwaliteit van
de bijdragen neemt de hier besproken uitgave een vooraanstaande plaats in onder de
commentaren op de Past. Constitutie 'Gaudium et Spes . Van de 26 medewerkers zijn
bijna allen, ook de niet-katholieken L.
Vischer, R. Schutz en M. Thurian, nauw bij
de voorbereiding van de Constitutie betrokken geweest. Bij de hier gevolgde methode,
waarbij ieder een hoofdstuk van de Constitutie voor zijn rekening heeft genomen, heeft
men het nadeel te aanvaarden van het ontbreken van één grote visie die het hele werk
draagt. Bij een commentaar dat zo spoedig
mogelijk na het concilie moest verschijnen
was een andere methode niet wel mogelijk.
Belangrijker echter is het feit, dat in de
Constitutie zelf de verschillende theologische
gezichtspunten niet tot een werkelijke synthese zijn samengebracht. Terwijl schrijvers
als Alberigo, Chenu en Smulders b.v. de
Constitutie vooral zien als een nieuwe theologie van 's mensen aanwezigheid en taak bij
de opbouw van de wereld, zien anderen
(Charbonneau, Mulder, Rauscher, Weber)
meer de continue doortrekking van de sociale leer van de Kerk. Van bijzonder belang
voor een verdere ontwikkeling van de theologie van de Constitutie zijn de aanvullende
en gedeeltelijk corrigerende beschouwingen
vanuit de Oosterse theologie (Corbon) en
vanuit de Orthodoxie (Clément).
Bijna drie jaar na de sluiting van het concilie zouden vele auteurs hun bijdrage waarschijnlijk anders geschreven hebben. Niettemin, zo komt het ons voor, is dit commentaar een werk van blijvende waarde. Voor
de vertalers niets dan lof. De uitgever heeft
het werk voorzien van 6 uitstekende indices,
waaronder een alfabetisch register dat met
zijn 2000 trefwoorden een ware goudmijn is.
G. Adriaansen
1

Fons D'Hoogh

Gelovend

mens-worden

Patmos, Antwerpen, 1968, 120 pp., Fr. 90.
In dit korte werkje wil de moraaltheoloog
Fons D'Hoogh in eenvoudige bewoordingen
zijn visie op het mens-worden door het geloof uiteenzetten. In een achttal korte hoofdstukken bespreekt hij de verschillende facetten van het leven als mens en als gelovige,
waarbij hij er steeds de nadruk op legt dat
het christen-zijn en het mens-zijn geen twee
verschillende werkelijkheden zijn, maar in
feite één levenseenheid vormen. Op een eerlijke en openhartige manier gaat hij in op
de meeste vragen die door christenen van
nu gesteld worden. Ondanks de uitstekende
opzet van dit boek is de lectuur ervan vrij
ontgoochelend. Niet alleen krijgt men de indruk dat het geheel vrij eentonig is, maar
vooral weet S. niet genoeg zijn gedachten in
een originele vorm weer te geven. Wie zijn
gedachten eenvoudig en speels wil weergeven, kan dit maar doen als hij terzelfdertijd
erop bedacht is creatief naar nieuwe beelden
en uitdrukkingen te zoeken, die de lezer
kunnen aanspreken. Slechts enkele malen is
de auteur hierin geslaagd. Meestal beperkt
hij zich tot de conventionele godsdienstige
taal, die velen niet meer aanspreekt. Ook is
het jammer dat de moderne protestantse
benaderingen van wat geloof en christelijk
leven is, hier zo weinig aan bod komen.
J. Hansen
Luc. H. Grollenberg

Nieuwe kijk op het Oude Boek
Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1968, 364 pp.,
ƒ 12,90.
Wanneer de auteur, die bekend is van vroegere publikaties en van de televisie, zijn lessen over het Oude Testament bundelt en
uitwerkt, ontstaat er een boek dat ten eerste
goed leesbaar is, maar ook zaaks geeft. Zijn
uiteenzettingen zijn gericht op persoonlijke
bijbellezing en op onderricht.
R. S.
Alois Muller, Ferdinand Elsener,
Petrus Huizing

Vom Kirchenrecht zur
Kirchenordnung?
Benziger-Verlag, Einsiedeln, 1968, 84 pp.,
DM. 9,80.
Drie canonisten buigen zich kritisch over
het vigerend Kerkelijk Recht. Prof. Muller
laat zien hoe het huidige Kerkrecht duidelijk

432

Boekbespreking

bepaalde grenzen van zijn competentie overschrijdt, maar hoe het waardevol kan zijn
wanneer het deze grenzen respecteert. Prof.
Elsener acht de codificatie van het Canonieke Recht in 1918 een laatste uiting van
het 18e en 19e-eeuws staatsabsolutisme, produkt ook van het 18e-eeuws 'natuurrecht'.
Prof. Huizing van Nijmegen stelt tenslotte,
dat een eventuele nieuwe kerkorde alleen
dienst zal mogen zijn aan de persoonlijke
geloofsbeleving van de gelovigen en aan de
herderlijke begeleiding van het Godsvolk
door hun 'leiders'. Een instructief boekje,
dat een algemeen levend maar vaak vaag
beleefd onbehagen t.a.v. de kerkelijke rechtsorde nuchter interpreteert en ook corrigeert.
S. Trooster
Louis Cognet

lntroduction aux
Rhéno-flamands

mystiques

Desclée, Doornik, 1968, 348 pp., BFr. 240.
In het Rijnland, Zuid-Duitsland, Nederland
en Vlaanderen bestond in de dertiende eeuw
een sterk ontwikkelde vrouwelijke mystiek
(Nonnenmystik; begijnen), waaruit grote
auteurs voortkwamen: Beatrijs, Hadewijch
e.a. Een mystieke als Mechtild van Helfta
met haar bruidsmystiek van metafysiek karakter kon zo de voorloopster zijn van
Meester Eckhart, die evenals de andere mystici van zijn tijd zeer sterk platoons gericht
was. Ofschoon zijn leer moeilijk te doorgronden viel, is zij niettemin gedachtengoed
geworden van alle na hem komende RijnsVlaamse mystieken. Na Eckhart, die men de
theoreticus van de mystiek zou kunnen noemen, komt Joannes Tauler, wiens leer zich
gemakkelijker laat begrijpen doordat zijn
ideeën voor een groot deel gebaseerd zijn
op zijn persoonlijke ervaring; men hoeft
hierbij slechts te denken aan zijn thema van
de tweede bekering. Nog meer is de spiritualiteit een geleefde werkelijkheid bij Henricus Suso. Door deze grote drie wordt de
germaanse middeleeuwse mystiek beheerst.
Met Suso zette het verval van de metafysieke spiritualiteit in: de dominikaanse speculatie maakte plaats voor de franciskaanse
affectiviteit. Toch zullen het twee anonieme
geschriften (Das Buch von geistlicher Armut
en Theologia deutsch) zijn, waarvan de invloed het grootst blijkt.
De voornaamste mysticus van de veertiende
eeuw binnen het Nederlandse taalgebied is
onbetwistbaar Jan van Ruusbroec, terwijl in
de volgende eeuw Hendrik van Herp's geschriften veel opgeld doen. In de zestiende
eeuw komt de eerste plaats zonder twijfel toe

aan de onbekende schrijfster van de 'Evangelische Peerle'.
De Rijns-Vlaamse mystiek beleefde haar
hoogtepunt in de veertiende eeuw; in later
tijd werd nooit meer het niveau bereikt van
figuren als Eckhart, Tauler, Suso en Ruusbroec Niettemin is haar invloed van blijvende aard geweest; zo is een man als St.
Jan van het Kruis duidelijk schatplichtig
aan haar ideeën en auteurs.
Louis Cognet, reeds bekend door zijn bijdragen aan de voortreffelijke Histoire de la
Spiritualité chrétienne, bundelt in dit boek
de colleges die hij gaf aan het Tnstitut Catholique' te Parijs. De grootste mystici wijdt
hij een apart hoofdstuk; van ieder van hen
geeft hij een levensbeschrijving, waarin de
meest recente onderzoekingsresultaten verwerkt werden. Vervolgens bespreekt hij hun
geestelijke leer, en in hoeverre zij elkaar beinvloed hebben; dit alles aan de hand van
een schat aan citaten, die getuigen van
Schr.'s belezenheid en kennis van zaken. Op
dezelfde wijze als de grote schrijvers worden
de 'kleinere goden' groepsgewijs onder de
loep genomen.
Alles tezamen voorziet dit boek op uitstekende wijze in een leemte, zoals Schr. in
zijn voorwoord zei te hopen. Het enige punt
van kritiek betreft het ontbreken van een
register van de in het boek voorkomende
personen.
P. Begheyn

Internationale Dialog

Zeitschrift

Jg. 1, nn. 2 en 3, Herder, Wien-FreiburgBasel, 1968.
Het tweede nummer van dit nieuwe, boeiende tijdschrift behandelt — uiteraard in dialoog van christenen en niet-christenen — het
probleem van het atheïsme. Interessant zijn
vooral de bijdragen van overtuigde marxisten, waarin het marxistisch atheïsme wordt
uitgewerkt: alle drie zien de affirmatie van
de autonomie van de mens als de positieve
kern van dit atheïsme; waar echter de Oostduitse auteur W. Hollitscher daaruit besluit
tot de radicale ontkenning van God-alsSchepper, daar spreken de Tsjechen Gardavsky en Krejec heel wat genuanceerder;
volgens hen kan de nadruk op de binnenwereldlijke creativiteit en verantwoordelijkheid van de mens tot heilzame 'Entmythologisierung' en heroriëntatie van het religieuze
denken leiden, zonder dat dit laatste zou
moeten worden uitgeroeid. Het derde nummer geeft van diverse zijden beschouwingen
over het probleem van de ontwikkelingsbijstand. In dit nummer zijn ook weer enige
interessante 'berichten' opgenomen over ge-
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sprekken tussen christenen en niet-christenen; waarvan het bericht over de 'Dialoog
in Tsjecho-Slowakije' bijzonder ontroert, om
dat het nog geschreven is vanuit de hoop op
een gunstiger klimaat voor een diepgaande
en bevrijdende dialoog van Oost met West;
nergens nog heb ik zo sterk ervaren, wat
daar aan menselijke hoop en verwachting,
die ook voor ons vruchtbaar en bevrijdend
had kunnen zijn, de bodem is ingeslagen.
S. Trooster
William A. M. Peters SJ.

The Spiritual Exercises of
St. Ignatius
Exposition and Interpretation
Jersey City, 1968, 204 pp.
Na Przywara en Fessard biedt p. Peters dit
originele commentaar op de Geestelijke
Oefeningen. Methodisch baseert hij zich
vooral op Ignatius' vocabulaire, dat uiterst
accuraat en consequent was. Frappante re
sultaten levert het onderzoek op omtrent de
betekenis van overbekende sleutelwoorden
als: maior gloria, disponere, adducere historiam, compositio, mirari, oratio, Dominus,
divina maiestas, enz.; zo worden ook be
paalde passages van de G.O. gerelativeerd,
bijv. het Fundament met het 'magis', de
algemene biecht, de oefening over de Ko
ning, de toepassing der zintuigen, de drie
vormen van nederigheid . . . . Andere aspec
ten komen duidelijker uit, met name de pre
ludia, de repetities, de twee wijzen van con
templatie, de 2e en de 3e wijze van bidden.
Peters doet Ignatius ook zeer hoge eisen
stellen aan degene die dertig dagen in retraite
gaat. Ten slotte is het zijn opvatting dat het
boek van de G.O. niet in zijn geheel bestemd
is voor de retraite van 30 dagen en de direc
tieven voor drie soorten retraites bevat.
Het boek kritisch lezend, voelt men bepaalde
desiderata opkomen. Aanvulling van de zui
ver analytische tekstkritiek door de studie
van de vormgeschiedenis van het Exercitiaboekje lijkt ons noodzakelijk. Vervolgens
lijkt Peters de kracht van de Bijbeltheologie
te onderschatten; omtrent het Evangelie als
'historie', de vereenzelviging van persoon en
handelen, en de actualiteit van het gebed
doseert hij zijn suggesties wat karig.
Reagerend tegen een quasi-praktisch ascetendom boort Peters in een bescheiden Engelse
offsetdruk — vrucht van jarenlange studie
en leiding der G.O. — een rijke bron aan
van theologia spiritualis. Deze summiere
bespreking is slechts een vingerwijzing voor
hen die de Oefeningen van Ignatius eveneens
op een authentieke wijze willen leiden.
F. Kurris
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Meyer Sluyser

Niemand die het antwoord weet
Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 144 pp.
Niemand die het antwoord weet is een over
tuigend boek omdat het de lezer confron
teert met een werkelijkheid die behoort tot
het domein van de 'blinde vlek'. Het is een
getrouwe weergave van een authentisch
levensverhaal, geschreven door een auteur
met een uitzonderlijk participatie-vermogen.
De zichtbaar geworden werkelijkheid van dit
exemplarisch voorbeeld stelt veel vragen aan
de mens-wetenschap. Vragen i.v.m. de genese
van de homoseksualiteit, over de zin en be
tekenis van dit 'anders-zijn' en de mogelijk
heid om als 'andere' tot ontplooiing te ko
men in een vijandig gezinde maatschappij.
Wij assisteren aan — wat ik graag zou noe
men — een reeks aanslagen op de menselijk
heid van de persoon uit het boek, Leo:
aanslagen gepleegd door ouders, bekenden,
vreemden, artsen, rechters, psychiaters. Alle
zgn. wetenschappelijk-verantwoorde bemoei
ingen mislukken, de tussenkomsten van ge
recht en geneeskunde werken deshumaniserend. Zonder het te zijn wordt de man be
stempeld als een psychopaat. Alleen de ont
moeting met een gezin dat leeft in een vlees
geworden wegschenkende liefde bewerkt het
wonder van de vermenselijking en het zich
liefdevol kunnen toewijden aan de anderen.
Het bevrijdend woord komt van de vrouw
uit het gezin, Mientje: „Eeuwen lang zijn
mensen zoals jij tegemoet getreden met haat.
Het heeft de ellende alleen maar vergroot.
Ik vind, dat we het nu maar eens moesten
wagen met de liefde. En als dat ook vergeefs
mocht zijn, hebben we in elk geval gehan
deld volgens onze menselijke verantwoorde
lijkheid". Maar het was niet vergeefs . . . .
St. De Batselier
A. Busemann

Weltanschauung in psychologischer
Sicht
Ein Beitrag zur Lehre vom Menschen
E. Reinhardt Verlag, München/Basel, 1967,
150 pp., DM 15,—.
Dit boek ontstond uit de ervaringen die de
schrijver opdeed in Duitsland tijdens het
Hitler-regime. Ruim dertig jaar heeft hij er
aan gewerkt en het is de laatste publikatie

434
geworden van deze inmiddels overleden psycholoog. Hij ziet deze studie als een bijdrage
tot een psychologie waarin werkelijk het
menselijke ter sprake komt en die daarom
een hulp zou kunnen zijn voor de pedagogiek. In een hoofdzakelijk formele analyse
laat hij talrijke aspecten zien van het verschijnsel wereldbeschouwing, waardoor zijn
boek een eigen plaats inneemt, onderscheiden van het grote werk dat Jaspers wijdde
aan de psychologie der wereldbeschouwingen.
J. Kijm
Dom Philip Jebb

Religious Education, Drift or
Decision?
Darton, Longman & Todd, London, 1968,
275 pp.
Dit werk bevat de referaten gehouden op
het achtste Downside Symposium, dat gewijd was aan de christelijke opvoeding en
haar problemen. De tien hier opgenomen
bijdragen zijn uiteraard nogal uiteenlopend
en geven geen globaal overzicht van de problemen die zich op het gebied van christelijke opvoeding en godsdienstonderwijs stellen. Naast twee zeer omvangrijke bijdragen
over de politiek van de Rooms-Katholieke
Kerk in Engeland en Wales op het gebied
van katholiek onderwijs, vinden we verschillende bijdragen van meer algemeen belang.
Zo wordt met name het probleem van de
godsdienstige opvoeding op internaten grondig en origineel besproken. Ook het probleem van de 'open schoor, waar principieel
voor alle levensbeschouwingen plaats is,
komt ter sprake. De andere bijdragen spreken o.i. te veel over de directe moeilijkheden
en stellen te weinig de vraag wat men nu
juist met 'christelijke opvoeding' bedoelt en
wat nu eigenlijk het doel is van het godsdienstonderwijs.
J. Hansen

Boekbespreking
Staal verzorgde Bibliografie. Ieder van deze
opstellen verdient een eigen bespreking. Men
vraagt zich bij het lezen echter telkens weer
af waartoe deze logische beschouwingen, die
losgekoppeld zijn van iedere kentheorie, uiteindelijk zullen voeren.
C. J. Boschheurne
Descartes

Discourse on the Metod and other
Writings
Penguin, Harmondsworth, 1968, 188 pp.,
5/-.
Behalve het discours zijn ook zes meditaties
in deze editie opgenomen. Een uitvoerige
inleiding van F. E. Sutcliffe gaat vooraf.
Het is de vraag of in deze inleiding wel voldoende rekening wordt gehouden met het
doel van Descartes, namelijk de kerk een
steun te zijn. Mijns inziens is het onjuist te
stellen dat aan de basis van het denken van
Descartes de opvatting van de eenheid van
mathematica en van alle wetenschappen
staat. Dit is meer een secundair doel van het
werk, terwijl het eigenlijke uitgangspunt het
bestaan van God is. Ook heeft de inleider
niet in de gaten, dat bij Descartes voortdurend het gevaar bestaat dat men in het
Cogito ergo sum gaat vergeten dat ook na
de ontdekking er nog wel degelijk afzonderlijk gereflecteerd kan worden over zijn en
denken in zoverre dat zij alleen dialectisch
in elkaar opgaan zonder dat hun afzonderlijke feitelijkheid verloren gaat. Slechts indien men dit voor ogen houdt, begrijpt men
waar Descartes, die van zo een groot belang
was omdat hij van de filosofie een bewustzijnsleer maakte, fout gegaan is.
C. J. Boschheurne

ECONOMIE

Prof. Dr. H. F. J. M, van den Eerenbeemt
FILOSOFIE

Jean Louis Destouches, ed.

E. W.Beth
Memorial Colloquium

Tussen Scylla en Charibdis koersend
naar een organische maatschappijleer.
Ideeën in katholieke kring over
corporatieve ordening
vóór 'Rerum Novarum'

Reidel, Dordrecht, 1967, 138 pp., ƒ21,—.

Tilliburgis, Publikaties van de Katholieke
Leergangen, L. C. G. Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1968, 27 pp., ƒ 2,50.

Vijftien verschillende opstellen van leerlingen
of medewerkers van Beth over logica en
grondslagenonderzoek. Buitendien een door

In deze rede wordt een beknopte maar boeiende beschrijving gegeven van het facet van
het katholieke intellectuele klimaat in Europa
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waarin Rerum Novarum tot stand kwam.
Het corporatisme blijkt destijds veel weerklank te hebben gevonden. De auteur toont
aan dat principiële gedachten aan corporatieve geledingen door het kerkelijk gezag
duidelijker zijn overgenomen in de latere
encycliek Quadragesimo Anno.
J. J. Meltzer
Dr. H. R. Vincent

Laagontwikkelde gebieden in Europa,
enkele sociologische aspecten van het
ontwikkelingsvraagstuk
Universitaire Pers Rotterdam, Rotterdam,
1968, 308 pp.
Analyse van de verschillen in economische
ontwikkeling van het niet-communistisch georiënteerde deel van Europa. Kleine landen
zijn als geheel beschouwd, grotere in regionen verdeeld. Een lage graad van ontwikkeling blijkt samen te gaan met omstandigheden als gebrek aan ondernemers-initiatief.
De economische situatie is mede gebaseerd
op sociale factoren zoals mate van machtsconcentratie en karakter van het onderwijs.
De auteur acht het mogelijk dergelijke factoren in gunstige richting te beïnvloeden en
aldus de geografische verschillen in ontwikkeling te verminderen. Hij doet in dat verband een aantal suggesties.
De schrijver geeft de indruk te menen dat
gebieden met hoge en lage ontwikkelingsgraad op principieel verschillende wijze economisch geanalyseerd dienen te worden. Die
opvatting van een 'dualistische economie' is
niet meer zo populair. Desondanks een actueel boek en een belangwekkend boek.
J. J. Meltzer
William J. Barber

A History of Economie Thought
Pelican Original, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex, 1967, 266 pp., 5/—.
Wetenschappelijke werken waarvan later een
pocketuitgave verschijnt, lopen dan de kans
in handen te komen van lezers waarvoor zij
niet werden geschreven. Teleurstelling kan
het gevolg zijn. Pelican originals, zoals dit
boek, hebben het voordeel van het begin af
aan te zijn opgezet ook voor anderen dan
een beperkte kring specialisten. Aan het
boek van Barber is dat al meteen te zien.
Het noemt veel minder auteurs dan andere
boeken over de geschiedenis van de economie. Ik acht dat een groot voordeel. De
lezer blijft aldus de grote lijn zien. De systematische opzet van het boek draagt daar
nog toe bij. Eerst komen de klassieke eco-
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nomen van de 18e en 19e eeuw aan bod.
Een groep schrijvers die vooral aandacht
hadden voor de economische groei. (Galbraith, Mishan en Marcuse konden daar
toen nog geen aanval op doen). Vervolgens
wordt de Marxistische economie kritisch besproken. Stijgende produktie en stijgende
welvaart bleken niet altijd hand in hand te
gaan. Na Marx komen de neo-klassieken.
De aandacht ebde weg van groei en inkomensverdeling en werd gericht op de werking
van het prijssysteem. De auteur stelt dat
Marshall andere economen verweet dat zij
geen aandacht schonken aan het feit dat
iedere onderneming staat tegenover een min
of meer beperkte afzetmarkt. Dat is wel
opvallend. Meestal wordt Marshalls verwijzing naar de beperkte afzetmarkt juist opgevat als een zwakke stee in diens eigen theorie, omdat hij naliet de logische consequentie
ervan te trekken. Het heeft nog bijna een
halve eeuw moeten duren voordat die consequentie wel werd getrokken en aanleiding
vormde tot de opbouw van een min of meer
volledige studie van de marktvormen.
Barber sluit zijn boek af met een korte bespreking van de jonge Keynesiaanse theorie.
Keynes gaf voor het eerst een theoretisch
aanvaardbare behandeling van nationaal inkomen, werkgelegenheid en conjunctuur. Hij
kwam als geroepen. De depressie van de
dertiger jaren had aan het vertrouwen in de
economische wetenschap veel afbreuk gedaan. Hij heeft het vertrouwen herwonnen,
hetgeen niet wegneemt, dat er ook aan zijn
theorie nog heel wat te schaven is. Of de
theorie van Keynes en diens voorgangers
geheel en al overkomt, is voor mij nog de
vraag. Het boek van Barber is niet overal
even helder. Ik vind het eigenlijk jammer
dat hij niet enige figuurtjes heeft gebruikt
om zijn betoog te verduidelijken. Hij zou
dan misschien een nog ruimere lezerskring
hebben kunnen boeien. Het neemt niet weg
dat hij een van de prettigste inleidingen in
de geschiedenis van de economische wetenschap heeft geschreven die mij bekend zijn.
J. J. Meltzer

GESCHIEDENIS

R. van Roosbroeck

Emigranten,
Nederlandse vluchtelingen in
Duitsland
(1550-1600)
(Davidsfonds, Keurreeks nr. 109 — 1968-3),
Davidsfonds, Leuven, 1968, 412 pp., 120 Fr.
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Het is altijd interessant wanneer een historicus een onbekend gebied ontdekt en dit toegankelijk weet te maken. De auteur van dit
werk heeft zijn aandacht gericht op de ballingen, van wie hij in zijn voorwoord zegt
dat zij in de nationale geschiedschrijving
vaak vergeten worden vooral wanneer de
zaak die zij verdedigen geen zege opleverde.
Dit geldt ongetwijfeld voor de ballingen die
uit de Nederlanden en dan wel bijzonderlijk
uit de Zuidelijke, terwille van hun geloof,
waarmee het vrijheidsideaal nauw verbonden
was, naar de Duitse landen zijn gevlucht. S.
heeft getracht en is daar volop in geslaagd,
een algemeen beeld te schetsen van de groei
van de Nederlandse nederzettingen in de
Duitse landen, van de religieuze sfeer waarin
zij zich ontwikkelden, het ontstaan en de
groei van de 'gemeenten', van de spanningen
op theologisch vlak, van hun betekenis voor
het culturele en economische leven van het
nieuwe vaderland. Verder beschrijft hij de
onderlinge betrekkingen der ballingen en der
gemeenten, hun betekenis als lutherse of gereformeerde gemeenschap, hun banden met
het oude vaderland. Bijzondere nadruk legt
S. op hun godsdienstige strijdbaarheid, hun
Nederlandse nationale gezindheid, hun idealisme en hun arbeid aan een nieuw vaderland.
Niet alleen de bibliografische nota's (pp.
352-399), maar ook de lezing van dit boeiende werk, dat zeker een wijd verspreide
lezerskring mag vinden, doet vermoeden wat
een geweldige arbeid S. aan opsporingen
heeft moeten verzetten om al die zo zeer
uiteenlopende gegevens van honderden en
honderden personen (bijeengebracht in een
nuttig naamregister) en van de verscheiden
gemeenten bijeen te brengen en al die details
zo knap te bundelen. Graag had ik iets
meer vernomen over de wederdopers, die
herhaaldelijk ter sprake komen, maar toch
wat in het vage blijven. Maar blijft staan
dat S. een zeer duidelijk beeld getekend
heeft van de vluchtelingen die ondanks allerlei morele en materiële ellende vasthielden
aan hun nieuwe religie.
P. Grootens

Effigies & Vitae Professorum
Academiae Groningae & Omlandiae.
Groningae, 1654
Facsimile-uitgave met vertaling. WoltersNoordhoff, Groningen, 1968, 225 en 95 pp.,
ƒ 30,—.
De stichting Groninger Universiteitsfonds
heeft ter gelegenheid van haar vijfenzeventigjarige bestaan gebruik gemaakt van de mo-
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derne reproduktiemethoden en een oud en
vrij zeldzaam geschiedwerk nogmaals het
licht doen zien. Het gaat niet aan om inhoudelijk op een boek van 300 jaar geleden
in te gaan. Maar het is makkelijk om een
aantal geleerden van naam in 'effigie' voor
zich te hebben en hun levens door tijdgenoten
beschreven te zien. Door de vertaling, die
niet zonder speelsheid is, is iedere hindernis
voor een kennismaking met de universiteitswereld van drie eeuwen geleden uit de weg
geruimd. Dit soort herdrukken die 'net echt'
zijn, lijken uitstekend voor relatiegeschenken
te gebruiken.
M. Chappin
Ernst Nolte

Die Krise des Liberalen Systems und
die faschistischen Bewegungen
Piper Verlag, München, 1968, 476 pp., DM.
35,-.
De titel is enigszins misleidend in zoverre
met liberaal hier wordt bedoeld democratisch in de Europese zin van het woord. De
schrijver laat vooral de gronden zien die het
mogelijk maakten dat het fascisme zich in
de jaren na 1919 zo snel kon ontwikkelen.
Het zijn de bekende gronden zoals de angst
voor het Russisch communisme en de teleurstelling van een deel van de frontsoldaten.
Ook wordt de grote invloed van het Italiaanse voorbeeld op Hitier aangetoond.
Schrijver laat het fascisme in alle Europese
landen de revue passeren. Overal wil hij dan
aantonen dat het fascisme een antwoord
was op het marxisme, dat hij dan ziet als
het laatste Europese geloof. De eigen ideologische achtergronden van het fascisme behandelt hij in dit boek, dat wel veel feitelijke
gegevens bevat, echter niet.
C. J. Boschheurne
Max Kaase

Wechsel von Parteipraferenzen
Eine Analyse om Beispiel der
Bundestagwahl 1961
Anton Hain, Meisenheim am Glan, 1967,
222 pp., 72 Tabellen, DM 27,50.
In de Verenigde Staten en in Engeland is de
belangstelling voor de 'floating-voter' al
enige decennia te constateren, begrijpelijk bij
een twee-partijensysteem waar de machtswisseling veel scherper wordt gevoeld dan in
een meer-partijensysteem. In landen met zo'n
meer-partijensysteem is die belangstelling vrij
recent. Ik mag hier wijzen op de onderzoekingen van Dr. Marcel van Dam die pas
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enkele jaren geleden begonnen zijn, voor wat
ons eigen land betreft. In Duitsland is men
er ook nog niet zo lang mee bezig, getuige
het onderhavige boek dat in zijn soort het
eerste is voor de Bondsrepubliek. Een Duits
boek dus; degelijk. Een specialistisch boek;
sterk methodologisch. Het eerste kwart bestaat uit een bespreking van Amerikaanse en
Engelse studies over het probleem. Het
tweede kwart houdt zich dan met Duitsland
bezig, in het bijzonder met de verkiezingen
voor de Bondsdag van 1961. Maar men
merkt dat het hier gaat om een voorbeeld.
Veel houvast over de politieke situatie vind
je niet. Conclusies durft men ternauwernood
te trekken wegens de geringheid van het
materiaal en de Einmaligkeit van dit onderzoek. Eén constatering is overigens zeer
het vermelden waard: in tegenstelling met
wat men uit voorgaande Engelse en Amerikaanse onderzoekingen had geconcludeerd,
bleek de meerderheid van de 'stemmenwisselaars' meer dan middelmatig in politiek geïnteresseerd te zijn. De Duitse democratie
zorgt altijd voor verrassingen. Het derde en
vierde kwart zijn gevuld met tabellen.
M. Chappin

Rex leert meer over de auteur dan over
Rex: „C'est la langue seule qui assure la
cohésion populaire de haut en bas. II s'en
suit (sic) que quiconque ne parle et ne
comprend pas la langue du peuple s'exclut
pour ainsi dire comme élément actif de la
communauté populaire". Chronologisch zijn
in deze geschiedenis de volgende fasen te
onderscheiden: 1) van de oorsprong tot de
verkiezingen van 24 mei 1936 en de geweldige triomf van Rex; 2) van de verkiezingen
van 1936 tot de gedeeltelijke verkiezingen
van 1937, de periode waarin de populariteit
van de beweging haar hoogtepunt bereikte;
3) van de gedeeltelijke verkiezingen van 1937
tot het begin van de oorlog op 10 mei 1940.
Het boek werd aangevuld met een aantal
documenten en een heel goede bibliografie.
Wanneer komt er een studie die gebruikt
kan maken van de archiefstukken?
A. van Peteghem

Jean Michel Etienne

De Strijd om het Witte Huis

Le mouvement rexiste jusqu'en 1940

Leopold, Den Haag, 1968, 255 pp.

Armand Collin, Paris, 1968, 194 pp., FF. 30.

De Strijd om het Witte Huis geeft de zo
noodzakelijke gegevens, die onderhand van
nut worden, nu allerlei groepen in Nederland zich betrokken voelen bij het gebeuren
in de Verenigde Staten. Enkele maanden
geleden deed de N.T.S. nog een poging —
middels een programma van Brugsma —
inzicht te verschaffen in de Amerikaanse
verkiezingsprocedure. Ik herinner mij hoe
middelmatig dat was. Het tegemoetkomen
aan de publieke doorsnee-smaak had de programma-makers er toe verleid futiele aspecten centraal te stellen. In Nederland bestaan
daarnaast ook andere benaderingswijzen.
Daarin wordt het buitenlands gebeuren niet
zelden met een emotioneel vloeipapiertje
vervlakt: daar wenkt het paradijs, hier huizen de boze geesten, zo zit de slang in
elkaar. Het schijnt ons moeite te kosten in
eerste instantie de tijd te nemen om te achterhalen waarom continenten en bevolkingen
beheerssystemen hebben verworven die wij
vanuit de achterkamer merkwaardig vinden.
Hermans weet op onderhoudende wijze duidelijk te maken in welke mate de organisatie
voor de verkiezingen van de man in het
Witte Huis uitdrukking is van een Amerika
in beweging. Hoe het 200 jaar geleden begon; waarom men eerst in 1789 aan een
eigenaardige staatsvorm kwam; hoe de gol-

,
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POLITIEK

Dr. Hans Hermans

Dit is een belangrijk werk. De Rex-beweging
is niet uit de Belgische geschiedenis te
schrappen. S. heeft zich beijverd om een
totaalbeeld op te hangen van Degrelle's politieke loopbaan. Voorlopig is dat natuurlijk
nog niet helemaal mogelijk: S. kon nog niet
putten uit de archiefstukken, hij moest zich
beperken tot officiële publikaties, uitgegeven
geschriften van rexisten en dagbladen. Meer
dan een politiek-historisch werk zouden we
zijn studie een bijdrage tot de politieke sociologie kunnen noemen. De kerngedachten
van Rex betreffen volgens S. o.m.: 1) de
hervorming van de staat: hervorming van
het parlement — van de regering, die stabiel
moet zijn en ervaren — van de monarchie,
die verstevigd moet worden; 2) hervorming
van de economie: kritiek op het hyper-kapitalisme — kritiek op het socialisme en streving naar het corporatisme; 3) hervormingen van de maatschappij, die moet streven
naar de bescherming van het gezin en naar
de herwaardering van de sociale rol van de
vrouw; 4) Rex en Vlaanderen. Dit laatste
blijft onduidelijk. Wel konden de Rexisten
niet akkoord gaan met de verfransing van
Vlaanderen en eisten zij culturele autonomie.
Een 'sic' van de auteur in een citaat van
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ven immigranten en de schokken van het
economische groeiproces het politieke en
administratieve basis-ontwerp hebben 'opgepompt' en uitgezet; en hoe het komt dat 3
van de 4 presidenten middelmatig zijn gebleken. Hermans is bovendien voldoende journalist om de lezer mee te nemen bij zijn beschrijving van hoe de Amerikaan de democratie beleeft. Dat alles berust op een selectie van hier onvoldoende bekend materiaal,
die achterin staat opgenomen. Deze introductie op de Amerikaanse constitutionele
geschiedenis is een nuttige aanvulling op wat
door Presser, Bouman, Schulte Nordholt en
recentelijk De Swaen is gepresteerd. Ook na
de Humphrey-Nixon race, met name voor
de 'makers' van de publieke opinie.
Th. de Jong
Jens Hacker

Sowjetunion und DDR zum
Potsdammer
Abkommen
Verlag Wissenschaft und Politik,
1968, 175 pp., DM 26.

Köln,

In de akkoorden van Potsdam van 1945
werd o.m. overeengekomen dat Duitsland
als één enkel land beschouwd zou worden.
Het zou weliswaar verdeeld worden in zones, maar gemeenschappelijke bestuursorganen krijgen. De Oder-Neisse grens werd als
voorlopig beschouwd, tot er een definitief
vredesverdrag tot stand zou komen. Dat
vredesverdrag moest er komen om alle veiligheidsproblemen in Europa te regelen.
Drieëntwintig jaren zijn verlopen en van de
akkoorden van Potsdam is niet veel terecht
gekomen. De auteur heeft in 11 punten een
documentaire studie gemaakt van de stellingname van de Sovjets en de Oostduitse regeringsautoriteiten en van de voornaamste
Oost-Europese volkenrechtsgeleerden ten
aanzien van dit probleem. De 11 behandelde
punten zijn: de omstreden begrippen in de
akkoorden van Potsdam — de juridische
natuur van de akkoorden — de volkenrechtelijke verplichtingen — de geldigheid van
de akkoorden — de vraag naar de realiseerbaarheid van de akkoorden — de verantwoordelijkheid van de vier mogendheden
voor Duitsland — de vragen van een vredesverdrag en de vorming van een Duitse regering — de regeling van de oostgrenzen van
Duitsland — de militaire bepalingen in de
akkoorden van Potsdam — de economische
bepalingen — de status van Berlijn. Een belangrijk werkdocument voor studenten en
geïnteresseerden in het volkenrecht. Een
degelijke bibliografie.
A. van Peteghem

Dietrich Muller Romer

Ulbrichts Grundgezetz —
Die sozicdistische Verfassung der
DDR
Verlag Wissenschaft und Politik,
1968, 112 pp., DM5,40.

Köln,

In 1949 werd de Duitse Democratische Republiek opgericht als een tegenzet van de
Sovjets tegen de oprichting in het Westen
van de Bondsrepubliek. Op 7 oktober 1949
trad de eerste grondwet van de DDR in
werking. Onlangs, op 9 april 1968, werden
de laatste wijzigingen van kracht. De auteur
heeft zijn studie in drie delen verdeeld:
1) een korte inleiding op de evolutie en de
inhoud van de grondwet; 2) de tekst van de
grondwet zelf; 3) een chronologische tabel
over de evolutie van het grondwettelijk systeem in de DDR. De DDR is het prototype
van een volksdemocratie en zijn grondwet is
een model of een weerspiegeling van de
grondwetten van de Centraal-Europese staten. De studie is dan ook geschikt om een
inzicht te krijgen in de staatsrechtelijke
structuur van een volksdemocratie.
A. van Peteghem
Karl J. Newman

Wer treibt die Bundesrepublïk
wohin?
Verlag Wissenschaft und Politiek, Köln,
1968, 158 pp., DM 8,50.
„Wachsamkeit, Entschlusskraft, Konsequenz,
Geschick und Elastizitat im Einsatz für die
Demokratie sind geboten" (p. 151).
De auteur, professor in de Politieke Wetenschappen aan de universiteit te Keulen,
wilde twee problemen onderzoeken: de oorzaak van de politieke onrust in de Bondsrepubliek; de middelen om deze onrust in
evenwichtige banen te leiden. Daaruit volgde
een scherpe analyse van de geschriften van
Karl Jaspers, met name van diens in 1966
verschenen Wohin treibt die Bundesrepublïk?
Daarnaast onderzocht S. de politieke ideeën
van Marcuse. Hij komt tot de conclusie dat
Duitsland in dezelfde negatieve toestand zit
als ten tijde van de Weimar-republiek, die
kapot gemaakt werd door de geschriften en
theorieën van O. Spann, C. Schmidt, de gebroeders Jünger en Jung en Karl Jaspers
zelf. De kern van het betoog is samen te
vatten in twee citaten: 1) „Wenn die Parteien und damit das Parlament entmachtet
sind, das Volk anarchistisch desorganisiert
ist, dann bleibt nur der casaristische Staatsprasident, der mit den Mitteln des Plebiszits
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sich zum absoluten Herrscher macht. Dann
werde auch die Jaspersschen Elite genausowenig vermogen, wie etwa Othmar Spann,
Carl Schmidt, die Gebrüder Jünger, Edgar
Jung und last but not least, Karl Jaspers
selbst im Dritten Reich auszurichten vermochten". — 2) „Natürlich bedarf der Teil
der bürgerlichen Denkweise, der Demokratie
und Fortschritt ablehnt und den Nationalsozialismus möglich machte, der Revision.
Um diese Förderung zu verwirklichen ware
ein demokratisches Selbstbewusstsein und
eine Zivilcourage erforderlich über die gegenwartig noch keine soziale Gruppe, auch
nicht die Jugend verfügt. Das beweist die
kritiklose Aufnahme extremistischer Schlagwörter und Ziele von denen sich Teile der
Jugend auch dann gefangennehmen lassen,
wenn ihre Ueberzeugungen denen jener kleinen radikalen Minderheit widersprechen".
A. van Peteghem

WETENSCHAP

Georges Lanteri-Laura

Fenomenologie en psychiatrie
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968, 219 pp.,
ƒ3,90.
Over dit boekje zal de filosoof meer kunnen zeggen dan de psychiater vermag. Men
leest hierin dat de fenomenologie vóór alles
het werk van Husserl is, niet dat deze denker radicaal geïsoleerd staat maar wel dat
deze het sterkst een bepaalde denktraditie
(die al vóór hem bestond) heeft gemarkeerd. De Franse schrijver acht het niet
toevallig dat Heidegger zo vaak verwijst
naar Heraclitus en Parmenides. Bovendien
paste ook Hegel de fenomenologische houding toe, terwijl bepaalde aspecten van deze
houding terug te vinden zijn in het existentialisme van Kierkegaard en zelfs in de
poging van Karl Marx om concreet de essentie van de mens te beschrijven. De auteur vervolgt deze denktraditie in de fenomenologische ontologie van Sartre en in de
stellingname van Merleau-Ponty.
De psychiatrie komt niet anders ter sprake
dan dat aan het eind van elk hoofdstuk
wordt aangeduid hoe de fenomenologische
methode voor de psychiatrie dienstbaar kan
worden gemaakt.
Een lezenswaardige studie, welke door J.
C. M. Metz in goed Nederlands werd vertaald.
J. J. C. Marlet

Peter Waldmann

Zielkonflikte in einer Strafanstalt
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1968,
160 pp..
Bedoeling van de auteur is uiteen te zetten
in hoeverre de doelstellingen van de strafgevangenis, te weten: beveiliging van de
maatschappij tegen de delinquent enerzijds
en resocialisering van de delinquent anderzijds, met elkaar in strijd zijn. Hij betrekt
in zijn onderzoek de instelling van het gevangenispersoneel t.o.v. de delinquenten en
de houding van de gevangenen t.o.v. de
asyleringomstandigheden alsmede het door
hun gelegde verband tussen het vergrijp en
de opgelegde straf.
Het aan dit boek ten grondslag liggende
onderzoek werd in 1964 verricht in de strafgevangenis Straubing: een inrichting waar
ruim 1000 gevangenen toevertrouwd waren
aan 230 personeelsleden.
De schrijver slaagt er in duidelijk te maken
hoe moeilijk het is tussen de klippen van
de tegenstrijdige doelstellingen van de strafgevangenis door te zeilen. Hetgeen insiders
uiteraard weten, maar wat voor buitenstaanders een moeilijk begrijpbare en daarom
vaak onverteerbare kwestie is.
Daar de systematische opzet van deze publikatie hen die afkerig staan t.o.v. wetenschappelijke literatuur wellicht zal afschrikken, zij aan deze korte bespreking toegevoegd dat de onderhavige studie zo helder
en bevattelijk is dat ook niet-vakkundige
belangstellenden er door zullen worden geboeid.
J. J. C. Marlet
Hans Giese, herausg.

Zur

Strafrechtsreform

(Beitrage zur Sexualforschung), Ferd. Enke
Verlag, Stuttgart, 1968, 118 pp., DM. 24,—.
Bij gelegenheid van de 70e verjaardag van
Prof. Dr. Hans Bürger-Prinz, mederedacteur
van de Beitrage zur Sexualforschung,
werd een symposion gehouden over de hervorming van het strafrecht, onder beschermheerschap van Dr. Gustav Heinemann,
minister van justitie. Dit symposion vond
plaats in Bonn op 13 en 14 november 1967.
Aldaar werden een zestal voordrachten gehouden (door Prof. dr. F. Böckle, Prof. dr.
E. W. Hanack, Prof. dr. H. H. Jeschek,
Prof. dr. H. Giese, Dr. W. Rasch, Prof. dr.
R. Sieverts) voorafgegaan door een openingsrede van Prof. dr. W. Hallermann,
welke gebundeld zijn in het onderhavige
boek. De besproken problematieken zijn
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ook in Nederland aan de orde, worden ten
onzent zelfs onomwondener naar voren gebracht: te denken is dan aan de berechting
van homoseksuelen en andere seksuele delinquenten, eventuele wetswijziging t.a.v.
abortus provocatus e.d.
Hoewel het Duitse en het Nederlandse
strafrecht op dit gebied niet identiek is,
laat de inhoud van de voor ons liggende
schrifturen zulke diepgaande vergelijkingen
toe dat het boek voor forensische psychiaters, psychologen, criminologen en juristen
zonder meer belangrijk genoemd mag worden.
Pastores zullen in het bijzonder geboeid
worden door de bijdrage van Böckle (Bonn)
over „Sittengesetz und Strafgesetz in katholischer Sicht".
J. J. C. Marlet
Prof. Dr. Heinz Dietrich

Manie, Monomanie, Soziopathie und
Verbrechen
Ferd. Enke Verlag, Stuttgart, 1968, 91 pp..
Na de begrippen manie, monomanie, en
sociopathie tegen elkaar te hebben afgegrensd en de hiermede bedoelde verschijningsvormen te hebben benaderd vanuit
structuurpsychologische-,
psychodynamische-, aetiologische- en sociologische gezichtshoeken, komt de Münchense hoogleraar tot een uiteenzetting van de delicten
welke door lijders aan manie, monomanie
en sociopathie worden teweeggebracht. De
hoofdaandacht van de auteur gaat uit naar
de monomanische delinquentie, die hij onderverdeelt in roes-, vermogens-, agressieveen sexuele delicten. Een uitgebreide casuïstiek documenteert de betreffende speciële
hoofdstukken. Het boek wordt besloten
met therapeutische richtlijnen. Niet alleen
de thematiek maar vooral ook de onopgesmukte duidelijke schrijftrant mogen vele
belangstellenden ertoe brengen van deze
studie kennis te nemen.
J. J. C. Marlet

LITERATUUR

Dr. M. C. A. van der Heijden

Spectrum van de Nederlandse
letterkunde
Prisma, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, serie
van 25 delen van elk 300 tot 400 pp. per
deel ƒ 3,50.

Hoe meer boeken er in deze belangrijke
pocket-serie verschijnen, des te meer reden
er is, Het Spectrum te prijzen om zijn initiatief. Op zeer aantrekkelijke wijze (en spotgoedkoop — dat komt er nog bij) wordt het
Nederlandse volk hier een kundig geselecteerde verzameling literatuur van klassieke
standing voorgezet, die tot 'het grote erfgoed' van onze letterkundige beschaving
moet worden gerekend. Vier nieuwe deeltjes,
handzaam van formaat en door de omslagen
bijzonder prettig om naar te kijken, zijn pas
weer verschenen. Evenals hun voorgangers
munten ze uit door duidelijke voor- en toelichting, waardoor de taal van vroeger voor
de moderne lezer begrijpelijker wordt.
De nieuwe deeltjes zijn:
Een groot schat in een klein vat, geestelijke
vertelkunst uit de Middeleeuwen. In dit werk
heeft de samensteller uit drie hoofdstromen
van onze rijke godsdienstige literatuur een
vertegenwoordiger gekozen: een soort volksbijbel (Van den levene ons Heren), een typisch middeleeuwse legende (De reis van
Sente Brandane), en een heiligenleven (als
men dit van Beatrijs tenminste kan zeggen).
Neemt hier exempel an, satire, lering en
vermaan uit de Middeleeuwen, bevat het
meesterwerk van Reynaert de Vos, de fabelbundel Esopet, het korte maar hoogst belangwekkende werkje Van seven trappen van
minnen van de grote Ruusbroec, en tenslotte
enkele bekende gedichten (Van den lande
van Oversee en Der kerken claghe) van
Jacob van Maerlant.
O Muze, kom nu voort brengt ons een veel
latere tijd (de ontluiking van de Renaissance)
naderbij. We vinden er Jan van Hout in
(zijn Betoog is een schitterend pleidooi voor
de Nederlandse letterkunde) en enige *samensprekingen' van Erasmus door Cornelis
Crul uit het Latijn vertaald; voorts werk
van de onvolprezen renaissancist Dirk Volkertszoon Coornhert, van Hendrik Laurenszoon Spiegel, van Carel van Mander (vermaard door zijn Schilder-boeck), Jan van
der Noot en Justus de Harduwijn.
Tenslotte Vrijmoedige Bedenkingen, een
eeuw essays en beschouwingen (1766-1875),
waarin Rijklof Michaël van Goens, Pieter
van Woensel (Historie van een Trojaansch
Paerd), Johannes Kinker, Isaac da Costa
(Bezwaren tegen de Geest der Eeuw), Jacob
Geel, E. J. Portgieter (Jan, Jannetje en hun
jongste Kind) en schetsen van de criticus
Busken Huet zijn opgenomen.
Elk van de boeken is voorzien van een
beknopte bibliografie, ten dienste van allen
die er nog eens wat dieper op in willen
gaan, en een kleine verantwoording van de
samensteller ten aanzien van zijn werkwijze
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en zijn keuze van tekst en editie der behandelde werken.
Met ere mag de naam van Cees van Dorland genoemd worden wegens zijn omslagontwerpen, die altijd weer een of ander
schilderij tot onderwerp hebben.
H. Besselaar
Luigi Pirandello

De pijn om zo te leven
Vertaling van Jenny Tuin en Max Nord.
Van Ditmar, Amsterdam, 1967, 286 pp.
In 1934 werd de Nobelprijs uitgereikt aan
Luigi Pirandello. De auteur benadrukte toen
dat hij zijn verhalend werk zag als hoofdzaak; niet zijn toneelwerk. De hierboven
genoemde bundel is een poging om van Pirandello's verhalend oeuvre een representatieve keuze te geven. En deze keuze is een
zeer gelukkige geweest; zowel de humor als
het naturalisme, het tragische zo goed als
de satire komen in deze verhalen tot uiting.
Verwonderlijk is dat van deze auteur enkel
zijn toneelstukken in ons land bekend zijn,
doch van zijn verhalend proza zo goed als
niets vertaald werd.
Het hoofdthema van Pirandello's toneelwerk: de verwisselbaarheid van werkelijkheid en illusie, vindt de lezer ook in veel
van zijn verhalen.
Het is een uitstekende gedachte geweest
deze twintig verhalen uit Pirandello's werk
in onze taal uit te geven. De vertaling is
zeer goed. Aan de vertellingen gaat een heldere inleiding van Max Nord — die ook de
verhalen uitkoos — vooraf. Zeer aanbevolen.
Joh. Heesterbeek
Willem Frederik Hermans

Overgebleven

Gedichten

Thomas Rap, Amsterdam, 1968, 80 pp.,
ƒ 14,90.
De vraag bij Hermans is en blijft of hij werkelijk zijn engagement niet bewust is of dat
hij speelt alsof. Als het eerste het geval zou
zijn dan is mij het dierlijk gebrul van Jan
Cremer aangenamer, want oprechter, dan
deze verfijnde literaire kunst. De vraag
wordt weer opgeworpen door de nadrukkelijke wijze waarop deze nu al vrij oude gedichten weer op de markt worden gebracht
(duizend genummerde exemplaren, vijftig
getekende voor een gedichtenbundel uitzonderlijk goed gebonden en gedrukt). Uit deze
gedichten spreekt duidelijk engagement. Ook
de poging te choqueren in de laatste regel
van de bundel wijst daarop. De aard van
het engagement blijkt misschien het duide-

lijkst uit de aantrekkingskracht die Dali en
de Chirico blijkens een van de gedichten op
hem uitoefenen. Men mag daarbij niet vergeten dat in 1947 toen dit gedicht ontstond,
de Chirico al sinds jaren zijn eigen werk
vervalste. Er is sprake van een koele observatie die om zich uit te drukken gebruik
maakt van droombeelden en waarbij men
weer niet mag vergeten dat ieder droombeeld zijn oorzaak vindt in de objectieve
realiteit. Het is een behandeling van de realiteit langs een omweg. Dit vindt men ook
in veel van het latere werk van Hermans,
met name in 'Nooit meer slapen' en 'Een
wonderkind of total loss'.
C. J. Boschheurne
Hans Weber

Sprung ins Riesenrad
Roman
Verlag Neues Leben, Berlin, 1968, 379 pp.
Zeggen dat een schrijver onbetwistbaar talent
heeft, staat min of meer gelijk met de bewering, dat diens te recenseren werk feitelijk
mislukt is. Ik zeg dus met nadruk, dat Hans
Weber over een niet gering verteltalent beschikt. Blijft derhalve de vraag naar de oorzaken die zijn roman desondanks weinig
geslaagd maken. Allereerst ademt dit boek,
dat de wording en rijping van een onderwijzersroeping schildert, een geest, herinnerend
aan de overtrokken idealiserende jeugdromans der twintiger en dertiger jaren. Het
Oostduits communisme vertoont nu eenmaal
trekken die merkwaardig aan de religiositeit
en de jeugdbeweging van die dagen doen
denken. Een zo krampachtig aan vervlogen
tijden vasthoudende maatschappij is echter
zelden een vruchtbare voedingsbodem voor
ware literatuur. Vanuit stilistisch oogpunt
moeten vervolgens de herhaalde 'stijlbreuken'
onvergeeflijk genoemd worden. Schr. maakt
zich daaraan schuldig, wanneer hij probeert
ondanks alles 'modern te doen'. Zo onderbreekt hij enkele hoofdstukken lang zijn
rechtlijnig en vlot vertellende stijl, om naar
het procédé van de literaire flash-back te
grijpen. Maar deze werkwijze past niet in een
idealiserende stijl; en bovendien beheerst W.
het procédé niet, dat meer vereist dan het
willekeurig dooreenschudden van een in
stukjes geknipt verhaal. Volkomen uit de
toon valt de auteur aan het slot van zijn
werk, waar hij in enkele bladzijden de moraal van zijn verhaal docerend samenvat.
Daar heeft zijn in sommige gedeelten niet
onaantrekkelijke 'roman' het terrein van de
letterkunde onherroepelijk verlaten.
Th. van Oorschot
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Dr. Maximilianus

O.F.M.Cap.

Vondelstudies
Overzien en ingeleid door Prof. Dr. L. C.
Michels. De Forel, Rotterdam, 1968, 426
pp., ƒ 29,50.
Een rijke verzameling verhandelingen op het
gebied van de Vondelstudie bevat deze bundel van P. Maximilianus. Er spreekt een
volkomen en doorwrochte vertrouwdheid
met Vondels dichtwerken uit en daarbij aansluitend een uitgebreide kennis van hetgeen
in de loop der jaren over Vondel is gepubliceerd; en dit is niet weinig. Tevens openbaart dit werk de grote belezenheid van de
auteur in klassieke alsook in christelijke
latijnse en griekse dichters; een grote kennis
van de latere Westeuropese letterkunde en
van theologische en ascetische werken waarvan de invloed in Vondels poëzie is te vinden.
Door deze artikelen wordt onze kennis van
Nederlands grootste dichter én van het
'geestelijk klimaat' waarin Vondel leefde,
wel bijzonder verbreed en verdiept. Menige
tekstverklaring is door P. Maximilianus verbeterd resp. aangevuld en tot klaarheid
gebracht.
Een welsprekend getuigenis vormen deze
studies van de noeste speurzin en stage
arbeid van de auteur.
Joh. Heesterbeek
Wolfdietrich Rasch

Zur deutschen Literatur seit der
Jahrhundert wende
Gesammelte Aufsatze
1968, 326 pp., DM 29.80
Heinz Politzer

Das Schweigen der Sirenen
Studiën zur deutschen und
österreichischen Literatur
1968, 436 pp., DM 32
J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart
De thesis die W. Rasch' literairhistorische
opstellen tot een keurige eenheid verbindt, is
de historisch-geargumenteerde overtuiging,
dat omstreeks 1890 het intuïtieve verlangen
naar verandering in de Duitse letterkunde
een programmatische eis wordt. Zo vangt S.
alle uitingen van ongenoegen op die tussen
1890 en 1914 naast elkaar bestaan, maar een
gelijktijdige behoefte verraden. S. neemt
geen genoegen met een esthetisch-stilistische
analyse, maar gaat in op alle aspecten die,
op zichzelf autonoom, teruggaan op een ge-

meenschappelijk
determinerend
klimaat,
waarin enkel het politiek-economische fundament ontbreekt. Beheerst herleidt hij filologische tendensen, artistiek onbehagen, laatburgerlijke vormelijkheid en pseudoreligieus
brahmanisme tot één grondbeweging, waarin
individuen als Nietzsche, G. Hauptmann, H.
von Hofmannsthal, Th. Mann als toppunten, niet als uitschieters een periode bepalen.
Het enige ernstige bezwaar lijkt mij te zijn
dat S. te nationaal-Duits oordeelt en geen
universele krachtlijnen en richtingen aangeeft.
De intellectuele bezinning, gebaseerd op
periode-analyse die W. Rasch zo magistraal
bewijst, wijkt bij H. Politzer voor het bewust-vakkundige van de nuchtere filoloog.
De deelaspecten welke hij in F. Raimund,
J. Nestroy, F. Grillparzer, A. Schnitzler, F.
Kafka e.a. analyseert, zijn pas in de tweede
orde afgestemd op een poging om het eigen
karakter van de Oostenrijkse letterkunde
(door S. onkarakteriseerbaar geacht) te omschrijven. Overigens getuigt elk opstel van
een geloof in de magie van het literaire vermogen, door interpretatie wel te benaderen
maar uiteindelijk toch slechts te aanvaarden
in een daad van overgave. Dat maakt alles
boeiend: zonder neo-positivistisch te worden, brengt S. zijn materiaal als objectieve
inventaris aan; pas daarna kan de evaluerende vakman het wagen met New Criticismengagement en methodische afluistertechniek
het woord als artistiek resultaat te bejegenen. Het zeldzame werk van een vakman
die er niet toe komt zijn artistieke object
stuk te analyseren.
C. Tindemans
Isaac Faro

Inspio-Lisa
Querido, Amsterdam, 1968, 208 pp.
Een roman over bedrijfsspionage; niet als
een persiflage op dit soort boeken, al komen
er in Faro's roman wel spionage-romandetails voor die als parodieën zouden kunnen
gelden. Als de lezer verwacht een spannende
intrige te vinden in dit boek, komt hij bedrogen uit; wel ontmoet hij een hele reeks
van kleine intriges die echter moeilijk de
aandacht vasthouden.
Wat de auteur bedoeld heeft met deze spionageroman, wordt de lezer enigszins duidelijk in het laatste hoofdstuk waar de schrijver tot een soort conclusie komt dat er in
het leven vele dingen zijn die anders zijn
dan ze lijken en mogelijk is zelfs dat een
schijn. Inspio-Lisa weet maar kwalijk te
boeien.
Joh. Heesterbeek
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Werner Kraft

Rebellen des Geistes
W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1968,
163 pp., DM. 17,80.
S. wil in deze 6 essays een beeld geven van
die denkende mens, literator en/of filosoof,
die in zijn werk tot opstandigheid komt
tegen het gevestigde of tegen de vermoedelijke ontwikkeling, daardoor gevoelens en
gedachten formuleert die buiten en boven
zijn eigen tijd staan en meteen een invloedsfactor gaat vormen voor volgende generaties.
De 6 figuren zijn sterk uiteenlopend, maar
S. herkent een gelijke fundamentele verhouding bij Lessing, H. Broch, K. Kraus en P.
Valéry, maar ook bij L. Sjestow en L. Wittgenstein. Schrijvend over de niet-doorsneemens, de vrijheidswil, het absurde, de massapsychologie, het wantrouwen t.o.v. het
woord, de spanning tussen denken en uitdrukking — stuk voor stuk centrale momenten in het werk van deze auteurs — toont
S. zich zelf een subliem dialecticus die premisses en conclusies in een opvallende stijl
opvoert tot een model van essayistische techniek. Tegelijk zijn deze opstellen meer dan
alleen literairhistorische glansstukjes; S. is
pas tot dit soort analyse gekomen omdat de
herkende denklijn zo merkwaardig overeenstemt met zijn persoonlijk engagement. Aan
het voorbeeld van gekwelde voorgangers reconstrueert hij aldus zijn eigen geestelijke
avontuur, waarin zijn Jood-zijn een fundamentele waarde uitmaakt.
C. Tindemans

ca en sociologie), de afzonderlijke expressietendensen (metaforiek op diverse domeinen:
affectief-pathetisch, mystiek, decoratief, intellectualistisch, grotesk en als 'Schwulst'),
en de fundamentele kritische oppositie binnen de tijd zelf (humanistische overlevering,
protestants puritanisme, galanterie, classicistische snoeitendensen, piëtistische verinnerlijking). Telkens wordt de historische evolutie belicht, gericht op de autonome tendens
zowel als op de inwerking op het geheel.
Zich vooral baserend op de stijltheorieën en
op de poëtica, weet S. te demonstreren dat
het eenheidsbegrip van 't metaforische beeld
veel sterker gedifferentieerd is dan doorgaans wordt aangenomen en dat het bovendien in zichzelf voortdurend verschuift. Het
samenspel tussen individuele drang van de
auteurs en een collectief tijdssmaakcredo
wordt hier zichtbaar gemaakt tussen 1620
en 1740 met een veelheid en een grondigheid
die alle verdere analyses en periode-interpretaties moet beïnvloeden.
C. Tindemans

Hugo Friedrich

Montaigne
2

Francke, Bern, 1967 , 397 pp., S.Fr. 42.
Natuurlijk kun je over Montaigne badinerend schrijven, maar een wezenlijk portret
van deze intellectuele pionier vereist behalve
kennis en tijdsinzicht, enorm veel begrip
voor de grensgebieden van voelen en denken. Een tweede uitgave van dit boek
(1949 ), is volop gerechtvaardigd. Door zijn
vakbeheersing en zijn persoonlijke aanvoelingscapaciteiten is de romanist H. Friedrich uitmuntend doorgedrongen in idee en
gevoel, belang en invloed van Montaigne.
Het is een scherpzinnig, nooit gemakkelijk
maar altijd rijk-weldadig pleidooi, dat zijn
neutraliteit weet te vrijwaren door hartstochtelijk in te gaan op de basisgegevens. Het
boek rangschikt zich onder de grote monografieën die in onze tijd van detailspecialisatie zo zeldzaam worden. Het wil niet a
priori alle voorgaande interpretaties ongeldig
maken, maar dit resultaat biedt zich als vanzelf aan bij het einde van deze methodische
analyse. Wie nog belangstelling heeft voor
die auteurs die tot de grondleggers van een
intellectuele literatuurtraditie hebben behoord, kan dit boek moeilijk missen.
C. Tindemans
1

Manfred

Windfuhr

Die barocke Bildlichkeit und Ihre
Kritiker. Stilhaltungen in der
deutschen Literatur des 17. und 18.
Jahrhunderts
J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart, 1968, 477 pp., DM 49.
Deze Habilitations-dissertatie bevat, in onpolemische discussie met E. R. Curtius en
H. Lausberg, een fundamentele beschrijving
en verantwoording van het tijdskenmerk van
de barok: de metafoor, niet in de linguïstische kern maar in de stilistische uitwerking,
als de emanatie van een wereldbeeld. Consequent is deze studie uit drie grote gehelen
opgebouwd: de grondvormen van het barokke beeld (metaforiek als theorie, grammaticale expressie, retorische vormen, poëti-
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TONEEL

Pierre H.

Dubois

Het binnenste buiten
Aspekten van het moderne teater
Nijgh & van Ditmar, 's-Gravenhage/Rotterdam, 1968, 118 pp., ƒ 6,90.
In 17 hoofdstukjes snelt S. door wat hij het
moderne theater noemt. Door resoluut op
Ibsen in te gaan ontneemt hij dat moderne
theater terecht zijn al te actualistisch karakter. Op de behandeling van Joan Littlewood
en The Living Theater na, beperkt S. anderzijds theater al te eenzijdig tot de toneelletterkunde; karakteristiek is dan ook dat hij
zijn beschouwingen toespitst op de thematiek
en op de geestelijk-literaire inhoud van
auteurs en bewegingen. Daarom staan, na
een beknopte maar verrassend-grondige fundering van de essentie van spel en theater,
L. Pirandello, B. Brecht en A. Artaud centraal, hoewel ze naar mijn gevoel onderling
nog te weinig op elkaar worden betrokken.
Opvallend is de grote objectiviteit in het
presenteren van het absurde drama; het nadeel is dan echter, dat je niet te weten komt
waar S. met zijn waardering staat. Dat de
Nederlandse toneelletterkunde hooguit twee
bladzijden krijgt toegemeten, kan door niemand op ernstige gronden kwalijk worden
genomen. We mogen al blij zijn met deze
publikatie in het Nederlandse taalgebied,
waar soortgelijke analyses niet zo vaak worden aangedurfd. Als de auteur dan verder
blijk geeft op de hoogte te zijn van de internationale ontwikkeling, in staat is tot een
intelligente analyse van wezen en inzichten
zonder alleen maar het halve dozijn experten
aan te spreken, als hij ook nog een sterk
persoonlijke visie heeft op een aantal fasen,
feiten en personen, dan is er inderdaad
reden genoeg om én de auteur én de redactie van het tijdschrift Komma (waarin deze
uitgave als boeknummer fungeert) te danken.
C. Tindemans
Jean Jacquot,

éditeur

Le Thêdtre moderne. II. Depuis la
deuxième guerre mondiale
Editions du Centre National de la Recherche
Scientifique, Paris, 1967, 344 pp., 40 FF.
Het voordeel van een vorm- en themaverkenning van het recente werelddrama in zijn

zo sterk uiteenlopende tendensen is uiteraard
moeilijk te miskennen, maar het samenbrengen van meestal beknopte berichten over
telkens fragmentaire belangstellingspunten
helpt het boek niet aan een strenge concentratie. I.p.v. een bindende waardekern voorop te stellen, heeft de uitgever en bundelaar
het persoonlijk temperament van de referenten gerespecteerd. Dat levert bijzonder boeiende standpunten op, maar maakt het onmogelijk tot een sluitende rekening te komen. Zowat alle nationale literaturen zijn
vertegenwoordigd, alleen de Nederlandse
niet, maar daarvoor liggen de redenen voor
de hand. De belangrijkste auteurs worden
doorgelicht (P. Claudel, J. P. Sartre, A. Camus, E. Ionesco, S. Beckett, A. Césaire, J.
Arden, T. Williams, F. Dürrenmatt, E.
Schwarz, J. Topoi). Daarnaast vluchtige
maar indringende overzichten van bewegingen (de Franse moderne auteur en de verantwoording van de geschiedenis, het dekoloniseringsdrama, het francofone negerdrama, het geëngageerde Spaanse drama, de
musical, tendensen in het Duitse na-oorlogse
drama, het Zweedse, Russische, Tsjechische
en Poolse drama). Een aantal auters zijn bijzonder doordrijvend en prikkelend (J. Robichez, J.-C. Marrey, P. Dommergues, C.
Demange, P. Ivernel, N. Gourfinkel en K.
Kraus). Geen introductie, maar een scherp
en uitdagend geheel voor lezers die met de
auteurs en hun tendensen reeds vertrouwd
zijn.
C. Tindemans
Elisabeth

Genton

Jacob Michael Reinhold Lenz et la
scène allemande
Didier, Paris, 1966, 296 pp. en 41 foto's,
50 FF.
Vooral het eerste deel van deze studie slaagt
erin, onbekende aspecten van de omstreden
toneelauteur van de Sturm und Drang als
belangrijk voor te brengen. Lenz' contact
met de nog levende barokke theatertraditie
en met 't simpele volkstheater, zowel in zijn
geboortestreek Letland als te Königsberg en
te Straatsburg, gekoppeld aan zijn obsessie
voor het poppenspel met zijn stereotiepe
maar altijd metaforische kenmerken enerzijds
en de hofconventie van het Weimartheater
anderzijds, blijkt op het fundamenteel-theoretische gehalte van zijn theateroeuvre van
doorslaggevend belang te zijn geweest. Het
tweede deel houdt zich bezig met de 'Wirkungsgeschichte' van Lenz, een vrij bizarre
evolutie die meestal op vertekening, onwezenlijke adaptatie en zelfs regelrechte verval-
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sing naar de respectieve geest des tijds. berust, met overtuigende bewijzen in de bewerkingen van F. L. Schröder, E. von Bauernfeld, met meer eerbied zij het nog vreemde
interpretatie bij A. Kutscher. Van 1916-17
af zet een revival in, met zowel irrationele
als ideologisch-idealistische versies, bekroond
door de drastische renovatie door B. Brecht
in Der Hofmeister. De minutieuze detaillering die S. bij haar historische en interpretatieve commentaar voegt, de ingenieuze speculaties die ze bij de bewerkingen weet te
verantwoorden, tenslotte de krachtig-methodische aanpak in deze grillige lijn van destructieve waardering brengen een overtuigend
bewijs voor de onvervangbare inbreng van
de theaterwetenschap, om zowel de artistieke
beweging van het theater als de geestelijke
evolutie van mens en tijd te demonstreren,
en dat volgens andere maatstaven dan de
literatuurwetenschap of -geschiedenis vermogen.
C. Tindemans
Erika Meier

Realism and Reality
The Function of the Stage Directions
in the New Drama from Thomas
William Robertson tot George Bernard Shaw
Francke Verlag, Bern, 1967, 334 pp., Zw.
Fr. 38.
'New Drama' is, naar S.'s opvatting, het
post-Victoriaanse drama, d.w.z. het theater
dat van het melodrama en het grootse spektakelgevaarte afwou en, samen met dichter
bij de onmiddellijke tijd staande motieven
en thema's, het realisme als bedoelde stilistiek zocht. De geanalyseerde auteurs zijn,
volgens een logisch-chronologische generatieklimlijn, Th. W. Robertson, A. W. Pinero, H. A. Jones, W. S. Gilbert, O. Wilde en
G. B. Shaw. De vraag die S. zich stelt is:
in welke mate worden bij al deze auteurs de
conflicten, thema's, karakters en onderlinge
verhoudingen in de tekst zelf aangegeven,
waarbij zij methodisch de dialoog zelf als
slechts één onderdeel van de artistieke signalen beschouwt. M.a.w. hoe ligt de verhouding tussen het theater en het drama?
De bevindingen zijn verbluffend. Robertsons dialoog beantwoordt nog niet aan zijn
persoonlijke behoefte aan een realistisch
theater zoals dat door zijn scenische aanduidingen evident wordt. Geleidelijk slinkt
deze discrepantie tussen tendens en resultaat, met Pinero en Jones, nog wat besluiteloos van twee ruiven etend. Gilbert is een
geval apart en S. karakteriseert hem als een
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auteur die doelbewust speelde met het verschil tussen de werkelijke theatraliteit en
een opzettelijk^ouderwetse dialoog en die
precies hierin zijn zowel nonsensicaal als
sur-realistisch effect legde. Wilde komt er
onder deze hoofding ook maar kaal af als
meer verlangend dan doend. Van Shaw bewijst ze dat hij een perfecte harmonie heeft
gerealiseerd tussen de (vaak bladzijdenlange) scenische aanduidingen en de intrinsieke
dialoogtekst. Op een kleine halve eeuw was
er in de Britse toneelletterkunde een perfecte wisselwerking tot stand gebracht tussen drama en theater, tussen theater en drama.
C. Tindemans
Howard

S.

Collins

The Comedy of Sir William
Davenant
Mouton, Den Haag, 1968, 179 pp., ƒ 22,—.
Sir William Davenant (1606-68) heeft representatieve waarde voor een woelige tijd. Gedebuteerd in de John Ford- en de Beaumont-and-Fletcher-stijl met tragedies en komedies, leeft hij in het na-Shakespeariaanse
tijdperk met veel gegluur naar Ben Jonson,
maakt politiek-wispelturig maar zeer opportunistisch de 'droge' periode mee en begint
in de Restoration nogmaals opnieuw. Zijn
eigen aard is minder opvallend, maar hij
verwerkt de tijdstendensen op een geraffineerde en publiciteitsbewuste wijze, o.m.
door het libertinisme van de Restoration al
vroeg te anticiperen. De studie over deze
figuur is niet ophefmakend. In de rustige
filologentrant loopt S. chronologisch leven
en werk af, met even wat meer gevoelige
aandacht voor Davenants eigenzinnige Shakespeare-adaptaties. Wat overblijft is een
gaaf beeld van althans één auteur uit een
periode die er zoveel heeft aan te wijzen dat
elk overzicht moeilijk is geworden. Voor het
levende theater valt daaruit nauwelijks iets
te redden.
C. Tindemans
Elise Dosenheimer

Das deutsche soziale Drama von
Lessing bis Sternheim
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1967 , Reprografischer Nachdruck,
1949, 351 pp., DM 40.50 (voor leden DM
20,40).
2

Begeerd en belangrijk als dit boek in 1949
was als een uitmuntende synthese op grond
van voorgaande detailstudies, laat het nu
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toch wel sterk zijn tekorten zien. Ingedeeld
volgens stijlhistorische normen, zich concentrerend op individuele drama-analyse, komt
het geheel nooit onder de dualiteit van afzonderlijke nuancering en algemene sociale
problematiek in een dramatische vorm uit.
Niet altijd is het duidelijk waarom een bepaald drama sociaal dient genoemd. S.'s
enige criterium, de sociale thematologie,
heeft zovele varianten, dat het geen dramatologisch centrum oplevert. Bovendien laat
S. de grote sociale bewegingen buiten beschouwing. Haar standpunt is nog, braafesthetisch, dat van de autonomie van de
dichter-met-sociale-preoccupaties. Dit soort
gezagsaanvaarding van de thematiek is wel
in staat tot een nauwkeurige en vaak indrukwekkende discussie van inhoud en problematiek, maar reikt nergens tot een genreimmanente karakterisering.
C. Tindemans
Miguel de Cervantes Saavedra

Die Zwischenspiele
Insel, Frankfurt, 1967, 227 pp., DM 18.
Historisch zijn de 11 entremeses van Cervantes (1547-1616) pionierswerk; voor het
eerst gaf hij een zelfstandige vorm aan het
theatrale tussenspel en de verwantschap met
de hedendaagse eenakter is evident. In deze
vertaling door romancier F. R. Fries is de
prozavorm onaangetast agressief gebleven.
Hij getuigt van een rauwe vitaliteit met
libertijnse woordspelingen en kabaretteske
komiek. Deze realistische genrestukken bereiken niet het gehalte van Cervantes' beroemde roman, maar toch straalt telkens een
zelfde tragikomische levensbenadering door
de incidenten, die alles een merkwaardig
vertrouwd-moderne toets geven, al zal er
qua vorm niet meer zoveel liefs aan te beleven zijn.
C. Tindemans

MISCELLANEA

Luda et Jean Schnitzer, Marcel Martin

Le Cinéma Soviétique par ceux qui
Vont fait
Les Editeurs Francais Réunis, Paris, 1966,
187 pp., geïll.
Het grootste deel van dit werk bestaat uit
gesprekken met cineasten die 'de Sovjetfilm

hebben gemaakt'. Aangevuld met geschreven
getuigenissen voor de overledenen handelen
ze doorgaans over de vroegste beginperiode
(die vanzelfsprekend ook de boeiendste geweest is). Allen draaien min of meer ook
rond het Sovjettheater uit de twintiger jaren.
Nu is dat niet zo merkwaardig als men weet
dat zowel Youtkevitch, als Eisenstein, Alexandorv, Kosintzev en Guerassimov via de
plastische kunsten in het theater zijn beland.
Pas later zijn deze mensen overgestapt naar
het andere medium. Waarom dat gebeurd
is, kan men ook aan de hand van deze getuigenissen moeilijk achterhalen: de verbinding toneel-film in het begin van de Sovjetrepubliek met een uiteindelijk bijna exclusieve overleving van de film, zou wel eens
een studie vereisen. De beroemdste persoonlijkheden, Eisenstein en Poudovkine, zijn in
dit boek kwantitatief het minst goed vertegenwoordigd; maar ze blijven, vooral Eisenstein, elk hoofdstukje afzonderlijk als een
fascinerende présence doordringen. Minder
bekende persoonlijkheden, zoals de draaiboekschrijver Gabrilovitch, krijgen heel wat
meer ruimte toegemeten. In deze gevallen
blijkt het ook ten volle verantwoord omdat
ze zowel de cineasten als het medium op een
vrij ongewone en markante manier benaderen. Mikhaïl Romm vertegenwoordigt op
zichzelf de tweede generatie, die na 1930 is
beginnen te filmen. Zijn herinneringen, o.a.
over Stalin en Gorki roepen een levendig
beeld op van het begin van de 'lange overgangsperiode', de duistere Middeleeuwen
van de Sovjetfilm, die blijkbaar nog altijd
niet helemaal uitgegroeid is. Een boeiende
verzameling documenten, ook voor de theaterliefhebber.
E. De Kuyper
5

Morris West

De toren van Babel
Nelissen, Bilthoven, 1968, 289 pp., ƒ 16,90.
Morris West heeft er zich op toegelegd om
naar aanleiding van recente gebeurtenissen
die nogal wat beroering hebben gewekt,
romans te schrijven. Men denke aan 'De
schoenen van de visser' en 'De ambassadeur'. Het onderhavige boek gaat over de
aanloop tot de oorlog tussen Israël en de
Arabische landen. Zoals gewoonlijk weet S.
er een zeer leesbaar boek van te maken. Hij
weet de sfeer van wederzijds wantrouwen en
van intriges goed te tekenen en mengt er een
dosis romantiek doorheen. Deze opsomming
bevat tevens de kritiek op het boek: men
proeft de constructie, het is in elkaar gezet,
niet van binnen uit geschreven.
R. S.
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Film 1968
Chronik und Bilanz des internationalen Films
Friedrich Verlag, Hannover, 1968, 132 pp.,
geïll., DM. 9,80.

Oper 1968
Chronik und Bilanz des Opernjahres
Friedrich Verlag, Hannover, 1968, 130 pp.,
geïll., DM. 9,80.

Ballen 1968
Chronik und Bilanz des Balletjahres
Friedrich Verlag Hannover, 1968, 120 pp.,
geïll., DM. 9,80.

naal gericht, wat bijzonder verheugend is,
daar goede informatie op dit gebied nog
altijd moeilijk te verkrijgen is. De basisartikelen zijn minder opwindend: ze omvatten
erg uiteenlopende onderwerpen, gaande van
een opstel over Mallarmé en de dansesthetiek, over een portret van de danseres Lynn
Seymour, tot een opstel waarin gepleit wordt
voor een sanering van de Weense ballettoestand. Boeiend is een gesprek met de componist Berad Alois Zimmerman die in Duitsland tot 'balletcomponist no 1' uitgeroepen
werd. Ook hier weer een bespreking van de
platenproduktie.
E. De Kuyper
Iris Barry

Het filmjaarboek van Friedrich tracht ditmaal buiten de bekende paden van de internationale filmproduktie op te sporen wat
belangrijk zou kunnen zijn voor de toekomst
van de film. Zeer nuttig in dat verband is
een uitvoerig lexicon gewijd aan de nieuwe
Europese film, waarmee dan voornamelijk
die cineasten bedoeld worden die zich tijdens
EXPRMTL IV te Knokke hebben geopenbaard. In een soortgelijke optiek bespreekt
de uitgever Werner Kliess de pogingen van
Edgar Reitz om 12-13-jarige lyceummeisjes
iets bij te brengen over het filmen. In dezelfde geest kan men ook het manifest van
Gideon Bachmann lezen, dat pleit voor een
'andere' film, los van de traditionele produktie- en distributiesystemen. Verder nog
informatie over de Zwitserse film en een
uitvoerige bespreking van J. L. Godards
Week-End.

Het opera-boek geeft uitvoerige informatie
over het voorbije en komende seizoen in de
Duitstalige opera-huizen. Het buitenland
krijgt slechts in twee bijdragen de aandacht:
één gewijd aan het Holland-Festival, een
ander aan het Glyndebourne-Festival. Natuurlijk worden de Salzburger en Bayreuther
opvoeringen besproken, en de 100-jarige verjaardag van Rossini's sterfdatum wordt gememoreerd. Kurt Oppens bespreekt — de
belangrijkste bijdrage van dit jaarboek —
Das Schlaue Füchslein en situeert het in het
lyrische oeuvre van Janacek. Uitvoerig
beeldmateriaal vult de verschillende opstellen
aan; een speciaal 'beeldportret' geeft een
idee van de vertolking van Thomas Tiptons
Rigoletto in de Münchener opvoering. Tenslotte is er een praktisch overzicht van de
platenproduktie van het voorbije seizoen.
Een erg praktisch en waardevol document is
het Balletjaarboek, vooral vanwege de uitstekende en zeer gevarieerde korte noten die
het voorbije seizoen beschrijven. In tegenstelling tot Oper '68 is Ballett '68 internatio-

D.W. Griffith,
American Film Master
The Museum of Modern Art, New York,
Distributed by Doubleday & Company, Garden City, New York, 88 pp., 108 illustraties,
$ 6.95.
Het eerste deel van dit boek is een monografie gewijd aan de pionier van de Amerikaanse film, in 1940 geschreven door Iris
Barry. Schrijfster heeft getracht met deze
studie (en met een Griffith-retrospectieve) de
auteur van lntolerance en Birth of a Nation
opnieuw in de belangstelling te brengen. Pas
jaren later echter is Griffiths rol in de filmgeschiedenis ten volle erkend. Het resultaat
van die hernieuwde belangstelling vindt men
in het tweede deel van deze uitgave. Eileen
Bowser bespreekt en situeert chronologisch
elke film van de Amerikaanse cineast. De
esthetische facetten van deze werken worden
meestal terzijde geschoven voor meer zakelijk feitenmateriaal. Vele illustraties, w.o.
talrijke werkopnamen, vullen deze studie
aan, die de figuur en het werk van Griffith
boeiend en helder voorstelt.
E. De Kuyper
L. N. Tolstoj

Verhalen
Prisma, Utrecht/Antwerpen, 1968, 168 pp.
Is het nodig een aanbeveling te schrijven
voor verhalen van Tolstoj? Deze vier verhalen uit het Russische volksleven leggen
meer een duidelijk getuigenis af, hoe diep
Tolstoj zich weet in te leven en aan te voelen de ziel en het lot van zijn medemensen.
Een kleine, voortreffelijke bundel is deze
uitgave die de lezer sterk boeit.
Joh. Heesterbeek
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Jean Meeus

Curt Seckei

Sterrengids 1969

Massstabe der Kunst im
20. Jahrhundert

Wolters-Noordhoff,
pp., ƒ 7,—.

Groningen,

1968, 77

De Nederlandse vereniging voor weer- en
sterrenkunde bewijst talrijke geïnteresseerden
ieder jaar een grote dienst door de uitgave
van de jaarlijkse sterrengids. Verdere aanbeveling is overbodig.
R. S.
Tjomme de Vries

De wereld van de maan
Wolters-Noordhoff,
pp., ƒ28,—.

Groningen, 1968, 297

Dit werk is bedoeld voor het geïnteresseerde
publiek en voor de amateur die zich al met
de maan bezighoudt. Het geeft een overzicht
van onze huidige kennis over de maan en is
verlucht met ongeveer 200 tekeningen en
foto's, waaronder zeer fraaie. Veel aandacht
is ook besteed aan de Amerikaanse en Russische maanprogramma's. Dit hoofdstuk is
bijzonder interessant en men staat verbaasd
over de kennis, die men zich in een betrekkelijk korte tijd over de maan heeft verworven. Nu de lancering van een bemand projectiel naar de maan wellicht binnen een
paar jaar zal geschieden, zal er zeker grote
belangstelling voor dit werk bestaan.
L. Sweerts
Adriaan van der Veen

Kom mij niet te na

Econ Verlag, Düsseldorf, 1968, 310 pp., 64
pl., 12 klpl., geb. DM. 48,—.
In zijn nieuw boek gaat de kunstcriticus
Curt Seckei op zoek naar maatstaven voor
de moderne schilderkunst. Modern is hier
dan als de historische periode te beschouwen
tussen 1900 en 1950. Curt Seckei kent de
ontwikkeling van de kunst na de jaren vijftig
met de opkomst van de pop-art, op-art enz.
Hij laat verstaan dat de door hem aangegeven maatstaven waarschijnlijk ook voor deze
periode nog van enig nut kunnen zijn, maar
hij spreekt er zich niet over uit. Zijn sociologische, esthetische en psychologische analyses blijven beperkt tot het traditionele (moderne) schilderij. Binnen deze begrenzing van
het onderzoeksveld vormt zijn studie echter
een waardevolle bijdrage tot een systematisatie van de in de eerste plaats door de kunstenaar gehanteerde normen in hun beschouwingen over de moderne schilderkunst.
Na de sociologische, esthetische en psychologische aspecten in drie verschillende hoofdstukken te hebben beschreven, wijdt Seckei
nog een hoofdstuk aan de archetypische
oerbeelden (strijd, overgave, eros, groei, verwantschap) en een aan de sociologische types en hun waardemaatstaven (homo sociologicus, aestheticus, antagonalis, sodalis,
politicus, oeconomicus, theoreticus, technicus, paedagogicus, religiosus). Beide hoofdstukken worden besloten met een concrete
toepassing op het werk van Pollock en Picasso.
G. Bekaert

Querido, Amsterdam, 1968, 158 pp.
Een liefdesverhouding tussen een Amerikaanse studente en een Nederlandse jongeman, de verteller van het verhaal. Bij het
einde van het boek (begin van de Tweede
Wereldoorlog) volgt de Nederlander haar
naar Amerika. Voor de ik-figuur, de verteller, is van wezenlijk belang: zijn vrijheid,
zijn zelfstandigheid te bewaren; zich te
handhaven in een wereld die hem in de crisisperiode van dertig slechts moeizaam heeft
opgenomen. Deze roman van A. v. d. Veen
is voor een groot deel gebaseerd op eigen
ervaringen. De aandachtige lezer kan sommige schrijvers die in dit boek optreden,
wel herkennen. De hoofdpersoon is zelf een
aankomend schrijver.
Een roman die, zoals van der Veens andere
werken, zich zeer aangenaam laat lezen. De
uitgave is zeer goed verzorgd.
Joh. Heesterbeek

Hans Helfritz

Die Götterburgen

Mexikos

Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1968,
180 pp., 113 pl., 50 tek., DM. 11,80.
Dit deel uit de DuMont-Dokumente houdt
het midden tussen een reisgids en een kunstgeschiedenis. Als reisgids bedoeld is het in
feite veel meer dan dat geworden en vormt
het een uitstekende, overzichtelijke inleiding
op de kunst in het oude Mexico, het Italië
van Amerika. In drie delen verdeeld, behandelt het boek achtereenvolgens de tempelsteden van het hoogland, de kuststrook en het
Zuiden. De tekst is uitstekend geïllustreerd
met foto's, plattegronden, doorsneden, kaarten en tekeningen.
G. Bekaert

Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid

Ackere, J. E. Van, Luigi Pirandello. — Desclée De Brouwer, Brugge, Reeks Ontmoetingen,
1968, 63 pp., 35 Fr.
Alford, Harold J., Continuing education in action. — John Wiley & Sons, Chichester, 1968,
153 pp., 56/—.
Andries, Dr. Edg., De werking van de nationale economie. — Lannoo, Tielt, 1968, 123 pp.,
145 Fr.
Arntzen, Helmut, Das deutsche Lustspiel von Lessing bis Kleist. — Nymphenburger, München, 1968, 303 pp., DM 15,80.
Aubry, André, Le temps de la liturgie est-il passé? — Le Cerf, Paris, 1968, 192 pp., FF.
12,60.
Barnes, Ronald E., The dramatic comedy of William Somerset Maugham. — Mouton, Den
Haag, 1968, 190 pp., ƒ 21,—.
Bartsch, Kurt, Poesiealbum 13. — Neues Leben, Berlin, 1968, 32 pp.
Beerling, Prof. Dr. R. F., Ideeën en idolen. — Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1968, 308
pp., ƒ 19,50.
Berg, Joris van den, Dertien in een dozijn. — Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1968, 200
pp., ƒ 7,90.
Berg, Prof. Dr. J. H. van den, Metabletica van de materie. I Meetkundige beschouwingen.
— Callenbach, Nijkerk, 1968, 449 pp., ƒ 34,50.
Bergman, Ingmar, The seventh seal. — Lorrimer, London, 1968, 82 pp., geïll., 12/6.
Bertrangs, A., God doet mee. — Beyaert, Brugge, 1968, 208 pp., 100 Fr.
Bizet, J. A., Jean Tauler de Strasbourg. — Desclée, Tournai, 1968, 140 pp., 120 Fr.
Blaman, Anna, Overdag. — Meulenhoff, Amsterdam, 1968, 189 pp.
Bont, O.P., W. de, Vuistregels voor het pastorale gesprek. — Gooi & Sticht, Hilversum,
1967, 67 pp.
Bossaert, Henri, Richard Minne. — Desclée De Brouwer, Brugge, Reeks Ontmoetingen,
1968, 61 pp., 35 Fr.
Bourgeois, H. en R. Schalier, Nouveau monde, nouveaux diacres. — Desclée, Tournai, 1968,
195 pp., 120 Fr.
Bousset, Hugo, Herman Teirlinck. — Desclée De Brouwer, Brugge, Reeks Ontmoetingen,
1968, 58 pp., 35 Fr.
Brezan, Jurij, Die Schwarze Mühle. — Neues Leben, Berlin, 1968, 116 pp., DM. 11,50.
Caldwell, Erskine, De ondergang. — Meulenhoff, Amsterdam, 1968 , 159 pp.
Camara, Dom H., Le tiers monde trahi. — Desclée, Tournai, 1968, 232 pp., 120 Fr.
Cammer-Rimanque, Ria, De ontwikkeling van het kind in de eerste levensjaren. — Lannoo,
Tielt, 1968, 184 pp., 118 Fr.
Corsari, Willy, Voetstappen op de trap. — Meulenhoff, Amsterdam, 1968 , 189 pp.
Dahl, Roald, Op weg naar de hemel. — Meulenhoff, Amsterdam, 1968 , 244 pp.
Debray, Diane, Tussen politesse en polka. — Oranje-Uitgaven, Mortsel, 1968, 123 pp.,
80 Fr.
Deutsch, Martin, e.a., Social Class, Race and Psychological Development. — Holt, Rinehart
and Winston, New York, 1968, 423 pp.
Devliegher, Luc en Luc. Schepens, Front 14/18. — Lannoo, Tielt, 1968, 180 pp., geïll.,
295 Fr.
D'Hoogh, Fons, Leven in liefde als man en vrouw. — In beheer van de auteur, Leuven,
1968, 49 pp., 22 Fr.
Durnez, Gaston, Denkend aan Nederland. — Lannoo, Tielt, 1968, 168 pp., 98 Fr.
Duquesne, Jacques, Een kerk zonder priesters? — Ambo, Utrecht, 1968, 210 pp., ƒ 12,50.
Firmin Vogelaar, Jacques, Het heeft geen naam. — Meulenhoff, Amsterdam, 1968, 158 pp.
Gardner, J. von, e.a., Kult und Kontemplation in Ost und West. — Pustet, Regensburg,
1968, 167 pp., DM 9.80.
Göppinger, Prof. Dr. H. und Prof. Dr. H. Leferenz, Kriminologische Gegenwartsfragen n.
8. — Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1968, 197 pp., DM. 32,—.
Goddijn, W., e.a., Parochies in Nederland per 1-1-1967. — Kath. Archief, Amersfoort, 80
pp., ƒ 7,50.
Goddijn, Dr. W., e.a., Hoe denken de gelovigen over de celibaatswet? — Kath. Archief,
Amersfoort, 1968, 40 pp., ƒ 4,50.
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Goddijn, Dr. W., e.a., Broeders-

en zustersreligieuzen

in Nederland

per 1-1-1967. — Kath.

Archief, Amersfoort, 69 pp., ƒ 5,50.
Gijzen, Marnix, Het paard Ugo. — Meulenhoff, Amsterdam, 1968, 133 pp.
Hagen, Rochus, Jazz in der Kirche. — Kohlhammer, Stuttgart, 1968, 148 pp., DM 7,80.
Hammarskjöld, Dag, Merkstenen. — Desclée De Brouwer, Brugge, 1968 , 218 pp., 96 Fr.
Hartog, Prof. Dr. F., Economische stelsels. — Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968, 248
pp., ing. ƒ 9,75, geb. ƒ 12,50.
Horst, Dr. A. P. J. M. van den, Horen & taal. — Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968,
128 pp., ƒ 18,50.
Jaeggi, Urs, Ordnung und Chaos. — Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M., 1968, 171 pp., DM.
10-.
Jonge, Dr. A. A. de, Het nationaal-socialisme
in Nederland. — Kruseman, Den Haag,
1968, 200 pp., paperback ƒ 10,90, geb. ƒ 15,90.
Kelk, C. J., Ik kéék alleen. — Desclée De Brouwer, Brugge, Open kaart, 1968, 159 pp.,
geïll., 165 Fr.
4

Kester, Th. van, Tien gesprekken

rond sacramentele

werpen, 1968, 40 pp., 55 Fr.
Kosik, Karei, Moral und Gesellschaft.
DM. 3 —.
Kriekemans, Prof. Dr. A., Genetische
blemen van de genetische psychologie

boete

en vergeving.

— Patmos, Ant-

— Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M., 1968, 139 pp.,
psychologie, systematisch en historisch. I
Grondproen begin van de levensloop. — Lannoo, Tielt, 1968,
f

416 pp., 370 Fr.
Kruntorad, Paul, Modernes tschechisches Theater. — Luchterhand, Neuwied am Rhein,
1968, 384 pp., DM 22,80.
Küng, Hans, Wahrhaftigkeit — Zur Zukunft der Kirche. — Herder, Freiburg, 1968, 240
pp., DM. 12,80.
Lampo, Hubert, De ruiter op de wolken. — Meulenhoff, Amsterdam, 1968 , 189 pp.
Lampo, Hubert, De belofte aan Rachel. — Meulenhoff, Amsterdam, 1968 , 252 pp.
Lannoy, Prof. Dr. J. C , Dionysos of God. — Desclée De Brouwer, Brugge, 1968, 346 pp.,
160 Fr.
Last, Jef, Drie over rood. — Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1968, 428 pp.
Laurentin, René, Lourdes, Het authentische relaas van de verschijningen. — Reinaert, Brussel, 1968, 304 pp., geïll, 195 Fr.
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Levenson, Joseph R., European

Expansion

and the Counter-Example

of Asia, 1300-1600. —

Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1967, 141 pp., paper 18/6, cloth 46/—.
Maegd-Soëp, Dr. Carolina De, De vrouw in de werken en het leven van A. P. Tsjechov. —
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Studentenrevolutie

en culturele omwenteling, p. 453

Zoals ten tijde van de industrialisering een revolutie van het proletariaat bete
kende dat de hele maatschappij, in al haar levende krachten, doordrongen werd
van de radicale geest van de proletariërs, zo wil nu de studentenrevolutie niet
alleen zeggen een revolutie van studenten, maar een revolutie waarin de hele
maatschappij, in haar creatieve jongeren, volwassenen én proletariërs, geheel en
permanent 'studerend' wordt.

Monetaire crisis en economische integratie, p 460
9

Wat is er in oktober-november precies aan de hand geweest? Men moet door
de oppervlakkigheid van vele populaire voorstellingen heen boren, wil men
beseffen waarover het in dergelijke monetaire crisissen gaat en wil men iets
doen om ze in de toekomst te voorkomen. Eén van de dingen die men kan
doen, is alvast een grotere en reëlere integratie van de verschillende Europese
economieën in het kader van de E.E.G.

Reflecties op het Russell-tribunaal, p. 469
De auteur, specialist in internationaal recht, gaat na of de beschuldigingen
door het tribunaal geuit waar zijn. Vervolgens stelt hij de vraag of men de
vorm van een tribunaal had mogen kiezen, en tenslotte: heeft men de juridische
vorm, waarvoor men gezien de naam tribunaal gekozen heeft, op adequate
wijze gevolgd?

Gesprek met Jacques Moeschal, p. 475
De Belgische architect Jacques Moeschal affirmeerde zich als ontwerper van
monumentale sculpturen voor het eerst op de wereldtentoonstelling Brussel '58
met de 'pijl van de burgerlijke bouwkunde'. Inmiddels richtte hij beelden op in
de Negeb-woestijn, aan de Hongaars-Oostenrijkse grens, aan de autoweg Brussel-Oostende. Zijn laatste en grootste werk is de betonnen cirkel op de ringlaan
te Mexico-City, naar aanleiding van de Olympische Spelen. Ludo Bekkers
sprak met hem over zijn ideeën over architectuur en beeldhouwkunst.

Wijsbegeerte op school, p. 484
Naar aanleiding van een pas verschenen boek stelt de auteur, dat wijsbegeerte
op de middelbare school vooral tot taak heeft de leerlingen zelf aan het denken
te zetten en niet op de eerste plaats kennis van enige filosofen bij te brengen.
Contact met de andere vakken is hiervoor een wezenlijke vereiste.

Geert van Beek, p. 487
Het eerste werk van Geert van Beek vertoont de karakteristieken van een
krampachtig gevecht om meer eerlijkheid, meer vrijheid. Het jongste geeft een
dwars-doorsnede van alle mogelijkheden die in de mens sluimeren, en doet dat
zonder illusies, zonder de contrasten uit de weg te gaan. Omdat een definitief
gesloten visie niet mogelijk is, wordt de collage-techniek gebruikt om de onbe
grijpelijke mens, wiens onbegrijpelijkheden altijd ook weer zo gewoontjes
blijken, in woorden te vatten.

Joden denken over Israël, p. 495
Het is frappant dat christenen vaak ten aanzien van de staat Israël het stand
punt van het naturalistische jodendom delen, terwijl men ten aanzien van het
joodse volk zich plaatst op het standpunt van de uitverkiezing. Schrijfster toont
aan, dat er ook door joodse denkers zelf heel uiteenlopend over de staat Israël
gedacht wordt.

Islam en politiek, p. 498
De concrete politiek van Egypte en de andere Arabische landen, zo wordt
geconstateerd, is mede gegroeid op grond van de opvatting welke men heeft
over de Islamitische leefwereld. Dit blijkt uit een analyse van het Islamitisch
godsdienstonderricht zoals dat thans gegeven wordt op moderne Egyptische
middelbare scholen.

Marxisme in veelvoud, p. 507
Het wereldcommunisme blijkt als eenheidsbeweging te hebben afgedaan, het
geen wil zeggen dat er geen sprake meer is van een gezamenlijke ideologie die
vanuit één centrum wordt geformuleerd.

'De erwtensoep is klaar\ p. 510
Onder deze opmerkelijke titel wordt een lang, hier en daar niet eenvoudig,
maar bijzonder verhelderend artikel gepresenteerd over geloven. De taal van
het geloof is niet een beschrijvende, waardoor men constateert dat bepaalde
uitspraken overeenkomen met een werkelijkheid-'los'-van-ons. Het is een belij
den vanuit de eigen existentie. Geloof vraagt wel een verificatie, maar geloven
is een wijze van leven.

Karl Barth
Editoriaal

Er zijn gedeelten in de Kirchliche Dogmatik waar de ernst èn de humor verstilt
tot meditatie, waar de theoloog van de schriften de woorden wikt en weegt,
waar hij nadenkt over het einde, de korte tijd, en de ongewisheid van de duur
van de ons toegemeten dagen. Het rumoer van theologen verstomt, en het
memento mori wordt verstaan als memento Domini
De lezer wordt uitgenodigd mee te denken, mee na te denken over Gods welbehagen, over zijn wil die een mens roept met een bijzondere opdracht binnen
de grenzen van zijn eigen tijd, zijn beroep, zijn eer
die ene gelegenheid, de
kans gegeven: ons eigen leven. Slechts één getuigenis wordt aangehaald in de
lange beschouwing, waarin gesproken wordt over geen tijd te verliezen hebben
en toch de deuren wagenwijd open; en over de zekerheid van het sterven:
Wolfgang Amadeus Mozart schrijft 4 april 1787 daarover aan zijn vader
Leopold een brief.
Zelfs de muziek van Mozart valt hier voor een ogenblik stil. En toch heeft
Barth van de muziek geschreven dat zij in de theologie thuis hoort, speciaal in
de leer van de schepping om dan weer te kunnen keren in de eschatologie. Hoe
zou Mozart anders hebben kunnen componeren dat verrukkende Et Lux Perpetua Luceat Eis in de tijd waarin de aarde beefde en Lissabon werd geteisterd;
en waarin God en Zijn voorzienigheid ter verantwoording werd geroepen. In
deze duisterende verlichting hoorde Mozart van dit ene licht, hoorde dit Ene.
De eerste die Barth dan ook zou gaan begroeten in het middelste paneel van
het drieluik van de aanbidding van het Lam heet Wolfgang Amadeus Mozart.
Barth is dood, en we weten waar hij is begraven, al is er weinig van zijn begrafenis gemeld. Het zal hem niet spijten die met ietwat jalouzie en humor heeft
geschreven: Mozart deelt met Moses en Calvijn het lot, dat wij niet weten waar
hij is begraven.
Barths leven is nu gevuld, hij is uit de tijd
Nu zijn er anderen die paardrijden en pijproken, wijndrinken en naar de muziek van Mozart luisteren; en
weer anderen wandelen tussen de bergen van Zwitserland.
Nu zijn er anderen die leven in de hun toegemeten tijd, de blik gericht naar het
einde, naar de toekomst, de dagen van de Messias; zij hopen in spanning gehouden te worden door de verkondiging van de kerk, zij hopen geboeid te
worden door de Geest. In hun tijd heeft Barth iets opengebroken, heeft hij geworsteld met het geheim van de verkondiging week in week uit, om aan gevangenen bevrijding te melden, de blijde boodschap aan de armen; om zo te
kunnen verkondigen dat er in de toekomst ook nog kan worden verkondigd.
Zo heeft hij zijn kritisch-theologische arbeid willen zien, zo heeft hij zijn
ambacht willen uitoefenen, hij heeft de kritische functie van de theologie naar
voren gebracht, soms met bijna overrompelend geweld, horend het Woord van
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God, dat twee-snijdend zwaard, dat niet gebonden is en dat alle denken brengt
onder de gehoorzaamheid van Christus (2 Kor. 10). Daartoe was en bleef hij in
gesprek met de traditie van de kerk der eeuwen, met kerkvaders en de scholastiek, met Augustinus en Thomas van Aquino, met Luther en Calvijn, en met
de protestante orthodoxie; met de modernen, met Schleiermacher, de vader
van de 19e eeuwse theologie, en wie weet ook van de 20e eeuw, gelijk hij zich
lachend liet ontvallen tijdens colleges in 1968: want deze theoloog liet hem niet
los, bijna gelijk een misdadiger die naar de plaats van het misdrijf weerkeert
(aldus Barth), keerde hij naar hem terug; en hij beloofde zijn gehoor dat hij in
de hemel nog menig gesprek met deze theoloog zou voeren
„Want als er
dan toch voor een nieuwe theologie gekozen moet worden, geef mij dan maar
Schleiermacher
Hij liet theologen uitpraten, en bekeek met belangstelling de resultaten van het
Vaticaans concilie. Hij ging Ad Limina Apostolorum, en bekend is zijn vraag
naar aanleiding van het Italiaanse woord dat het internationale vocabulair
heeft gehaald: „Was heisst Aggiornamento? Anpassung an was?"
Hij was er bij, bij de vragen van zijn tijd, in 1933 en de jaren die daarop
volgden.
Hij heeft de spanning van de schriften geproefd, de onvermoede mogelijkheden
bij tijd en wijle gepeild, hij heeft geweten van het geheim van de uitverkiezing
en de overmacht der genade in Jesus de Messias. Hij heeft het theologische
vraagstuk volbracht door over Jesus te spreken als degene die èn de uitverkiezing èn de verwerping in zijn dood en opstanding openbaarde, die dit droeg in
zijn eigen vlees ons ten bate, tot heil van de gehele wereld.
Hij wist van de risico's en onverwachte wendingen, van alle kansen en nederlagen, van alle schroom en falen, van de schijn van overwinning in verslagenheid, en het tegendeel daarvan. Hij heeft willen inprenten dat theologie niets
anders kan zijn dan het kritisch proeven en beproeven van dat wondere gebeuren: de ontmoeting tussen Gods woord en de Kerk.
Daarom heet zijn Dogmatik na een eerste aarzeling, geen Christliche, maar
Kirchliche Dogmatik; en heeft hij geen leer aangaande de Schrift, maar wel
een leer omtrent Gods Woord omdat hij de spannende samenhang wist te
ontwaren tussen het geopenbaarde woord Gods èn het geschreven woord Gods
èn het verkondigde woord Gods; van de mysterieuze eenheid tussen deze drie
gestalten van het woord, van het Woord in de woorden, van het geheim van de
Vader die in Jesus Christus de wereld met zich heeft willen verzoenen.
Zijn werken zijn nu de lezer ter hand gesteld. Ook van zijn scripta geldt dat
zij blijven; ook zijn geschriften zijn nagelaten niet alleen om niet te vergeten,
maar opdat wij er in zullen lezen, om dan te weten hetgeen wij nu nog niet
weten. Theologie is ook een heulsap tegen het vergeten, om verder te kunnen
gaan dan de dag van vandaag. Barth is een zoete drank, wie kan voorspellen
welke dronk hij krijgt na jaren? Welke muziek zal dan in onze oren klinken?
Natuurlijk die van Mozart, zegt ons zijn engel.
Namens de redactie,
Ben Hemelsoet

Studentenrevolutie
en culturele omwenteling
Henri Van Lier

Van hervorming is er sprake wanneer de instellingen van een maatschappij om
aanpassing vragen. Sommige raderen lopen achter op andere en het apparaat
raakt ontredderd; of het apparaat in zijn geheel beantwoordt niet meer aan de
veranderde situatie. Men analyseert wat er mis is gelopen, meet de afwijkingen
die zijn opgetreden en tracht die te verhelpen. De termen van het probleem zijn
bekend, wij weten wat er opnieuw scherp gesteld moet worden.
Van revolutie daarentegen is er sprake wanneer het defect van de machine niet
meer gemeten kan worden, er is geen referentiekader meer. De verandering
bestaat in dit geval niet meer in een eventueel snelle evolutie, die de verschillen
de sociale organen opnieuw op elkaar of allemaal samen op de gewijzigde
situatie afstemt. Eerder dan om een beweging gaat het hier om een scheur:
het scheuren van een sluier. De sluier waarachter macht en orde hun mysterie
weten op te houden, wordt verscheurd en hun leegte wordt blootgelegd.
Hervorming (verandering van vorm of terugkeer naar een oorspronkelijke
vorm) zegt niet uiteraard geweld, zelfs niet als zij gepaard gaat met bloedige
oorlogen. Revolutie daarentegen, juist omdat zij een scheur is, veronderstelt
altijd geweld, zelfs als zij zonder bloedvergieten verloopt.

De 'bres' van mei
De gebeurtenissen van mei '68 in Frankrijk en de weerslag daarvan in de wereld
stonden, zelfs volgens bezadigde waarnemers, niet in een reformistisch maar in
een revolutionair perspectief. Tot dan toe was het onderwijs alleen maar ziek.
De diagnose was bekend: onsamenhangende programma's, tekort aan uitrus
ting en leerkrachten, sociaal-economische conditionering van de selectie, en
vooral, in de ogen van de scherpzinnigsten, afhankelijkheid van verouderde
maatschappelijke structuren. Maar hoe dan ook, 'de studenten studeerden', 'de
docenten doceerden', er werden examens afgelegd en afgenomen: een elite werd
geconsacreerd. Het enige wat nodig was, was een hervorming en alles zou weer
gesmeerd lopen. Sinds mei daarentegen zou de sluier van het onderwijs ge
scheurd zijn en meteen die van de maatschappij. Wij zouden in de revolutie
terechtgekomen zijn. In een-'studentenrevolutie'.
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De scheur is immers tot stand gebracht door de studenten, niet door de proletariërs. In de industrieel ontwikkelde landen is het proletariaat op het ogenblik
de meest hechte burcht van het bestaande bestel: het wil er toegang toe krijgen,
en een systeem wordt beter verdedigd door hen die het willen veroveren dan
door die het opgericht hebben. Een nieuw type van de 'wezenlijke' mens zou
nu zijn intrede doen. In de oudheid was dat de meester, in het vroege christendom de slaaf, in de middeleeuwen de heer, in de moderne tijd de burger, en
tenslotte, na de professoren van de romantiek, het proletariaat: dat van Das
Kapital, Les Misérables, Les Rougon-Macquart. N u zou dan in de geschiedenis een nieuw motorisch type verschijnen: de student.
Een proletariërsrevolutie in een tijd van beginnende industrialisering betekent
niet alleen een revolutie van het proletariaat, maar een revolutie waarin de hele
maatschappij, in al haar levende krachten, doordrongen wordt van de radicale
geest van de proletariërs. Zo zou nu de studentenrevolutie niet alleen willen
zeggen een revolutie van studenten, maar een revolutie waarin de hele maatschappij, in haar creatieve jongeren, volwassenen én proletariërs, geheel 'studerend' wordt.
Mutatie van waarden
De wetenschappen zijn niet langer systemen waarvan tenminste de principes
onfeilbaar zouden zijn. Meer nog dan door de toepassing van de principes gaat
de wetenschap vooruit door de kritiek erop. De methoden veranderen voortdurend, het enige wat geldend blijft is een methodologie die het mogelijk maakt
dialectisch van de ene methode op de andere over te stappen. Overigens is
iedere kennis perspectivisch. In die context is het moeilijk de afstand te handhaven tussen mensen die geven, leraren, en mensen die slechts moeten ontvangen, leerlingen. Het zou integendeel wel eens zo kunnen zijn dat afwezigheid
van vooringenomenheid even belangrijk is als ervaring, dat vele verschillende
gezichtspunten evenveel openbaren als één verheven standpunt, dat de feeling
voor de wet-in-situatie (techniek) even vruchtbaar is als gevoeligheid voor de
zuivere theorie (wetenschap). Kennis heeft vele, oneindig gevarieerde functies.
Een omvattend begrijpen — de traditie van de academie — blijft bijgeval
onontbeerlijk, maar de dingen hebben ook aspecten die alleen gezien worden
door wie kortzichtiger ziet. Op die manier krijgen ook de 'middelmatigen'
belang, niet om de lage karweitjes op te knappen, maar omdat er in de duizendkoppige wetenschap eigenlijk geen hoog en laag meer is.
Meteen wordt de hele maatschappij gemobiliseerd voor de studie. Er zijn geen
pro-fessoren (voor-zeggers) meer en onder-wezenen (wie de weg gewezen moet
worden met tekens, lessen, recepten); er zijn nog alleen senioren en junioren.
In een gezamenlijke actieve toeleg op de waarheid confronteren zij de voordelen van de traditie met die van de naïveteit, boekengeleerdheid met wetenschap uit vele andere verspreide bronnen, het blijvende met het historisch
beslissende, zonder nog te spreken van het essentiële: ieders persoonlijke
inbreng zodra eigen aard en aanleg wakker worden.
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Dezelfde ontwikkeling als in de wetenschap zien we reeds een halve eeuw in de
kunst: architectuur, schilderkunst, muziek, roman, theater. Het kunstwerk
openbaart zich niet meer van bovenaf als een object van verwonderde contemplatie, maar wekt door middel van voorlopige en openblijvende montages de
toeschouwer tot actieve participatie. Ook hier zijn er geen hogepriesters meer
die de pretentie hebben dat alleen zij in de geheimen zijn ingewijd, maar slechts
participanten aan een gemeenschappelijke activiteit.
Zelfs de moraal, het laatste toevluchtsoord van de ervaring-als-bezit, verliest
alle krediet wanneer zij categorisch of repressief optreedt. Categorisch en
repressief was zij in de vroegere mythologieën (metafysische stelsels), toen zij
vast en hard genoeg was om het geraamte van maatschappij en individu te
vormen. Categorisch en repressief bleef zij, toen mythologie en metafysiek de
plaats moesten ruimen voor het industriële ideaal van de produktie: of zij
calvinistisch geïnspireerd was of stakhanovistisch, zij garandeerde de spanning
die onontbeerlijk was voor het industriële rendement. Een industrie kan inderdaad niet op gang gebracht worden zonder een formidabele beteugeling. Maar
geldt hetzelfde voor een gevorderde industrie? Wanneer eenmaal bepaalde
drempels overschreden zijn, is het niet meer zo vanzelfsprekend dat produktie
even dwingend blijft. Steeds meer gaan wij ons afvragen wit er dan geproduceerd moet worden en voor wie; en zou het niet beter zijn minder te produceren en meer te leven? Valt die dwang weg, dan wordt de moraal, in plaats
van een magisterium of een dictaat, misschien een praktijk waaraan ieder het
zijne bijdraagt, zijn verlangens, zijn behoeften — een praxis waarin de hele
maatschappij in al haar leden — naar leeftijd, talent en karakter — zichzelf
voortdurend onder kritiek stelt, geheel 'studerend' wordt.

School en leven
Vroeger een bezigheid voor kinderen, wordt studie in een gevorderde industriële maatschappij steeds meer een zaak van volwassenen. Welnu, jonge mensen
op huwelijksleeftijd en die al stemgerechtigd zijn, kun je niet dwingen als
onverantwoordelijken te leven, vrijblijvend zogenaamd zuivere waarheden te
contempleren, zich voor te bereiden op morgen, terwijl zij tussen hun 18 en 25
jaar al volop in het leven van vandaag staan.
En terwijl de school aldus steeds meer leven in beslag neemt, heeft het leven
steeds meer behoefte aan school. Niet alleen worden allerlei vormen van bij- en
omscholing onontbeerlijk, maar een industriële maatschappij scheidt ook vrije
tijd af, dat wil zeggen leegten, gaten in het bestaan, die de mens zijn leven lang
verplichten over zichzelf te beschikken en hij kan zich toch niet eeuwig en altijd
ontspannen: hij zal vragen gaan stellen, vragen over zichzelf, hij zal weer gaan
studeren, terugkeren naar studiegroepen, naar de school. Maar omscholing of
zinvolle vrijetijdsbesteding, deze school richt zich tot 'studenten' die al een
beroep uitoefenen: zij zal zelf dus ook een practicum moeten zijn, waar in
gezamenlijk overleg aan projecten wordt gewerkt.
In een maatschappij van dat type, die zulk een mutatie van waarden ondergaat,
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worden de muren gesloopt tussen school en leven. Overal wordt de wens uitgedrukt om de overgang van het ene jaar naar het andere te versoepelen, om
studie- en vakantietijd niet zo strikt gescheiden te houden, om het diploma (als
er nog een diploma moet zijn) niet meer te beschouwen als de bekroning van
een afgesloten etappe, om ruimten en tijd te creëren waar interpenetratie van
school en leven mogelijk wordt, om in de onderwijsinstellingen zo'n klimaat te
scheppen dat de afgestudeerden er zich thuis voelen, niet om er een sentimenteel gekleurd verléden terug te vinden, maar omdat afgestudeerden en studerenden het leven van vandaag niet anders kunnen verifiëren dan in elkaar.
De osmose tussen school en leven veronderstelt verder dat de oefeningen in het
luchtledige vervangen worden door projecten. Vingeroefeningen blijven overal
nodig, maar zij moeten ingeschakeld worden in, in ieder geval bezield door
projecten. In de mate dat deze in laatste instantie alleen door henzelf ontworpen kunnen worden, verwachten de junioren van de senioren geen kennis en
oordeel die hun persoonlijke inzet voorafgaan, maar bijstand die hun projecten
kan preciseren, verruimen, bevruchten. Daaruit volgt dat de programma's van
colleges en practica, eerder dan een opgelegde route uit te stippelen welke de
jongere moet volgen om er 'gevormd' uit te komen, een algemene uitrusting
moeten bieden die ieder in staat stelt naar eigen verantwoordelijkheid zijn eigen
oriëntatie te bepalen — wat kan leiden tot een becommentarieerd, geïndividualiseerd diploma — al zal dan misschien blijken dat sommige trajecten niet overgeslagen kunnen worden.
Vanzelf veronderstelt die vervlechting van leven en school beheersverantwoordelijkheid. 'Participatie' blijft vaag en getuigt van een zekere neerbuigendheid:
in de scholastiek werd er de relatie van het schepsel tot God mee uitgedrukt.
'Medebeheer' is misschien te lastig vanwege de gedeelde zorgen, en te slap
vanwege de collegiale besluitvorming. Hoe dan ook, de beheersorganen zullen
gecontroleerd (gesurveilleerd, georiënteerd, en aldus direct of indirect verkozen)
moeten worden door de gemeenschap, die niet bestaat uit studenten tégen
professoren, maar uit junioren én senioren van eenzelfde studie-eenheid. En
leiding krijgt een andere inhoud. Het is haar taak niet meer, het initiatief te
nemen: het initiatief komt toe aan de projecten van de individuen; het is haar
taak niet meer, sancties te treffen: als een lastig individu zich zelf al niet uitsluit, berust de sanctie bij de gemeenschap, die waakt over haar doelstellingen.
Leiden wordt dan het verzekeren van uitwisseling en coördinatie in de planning van de opdrachten, de distributie van het materieel, de verdeling van de
werkploegen, het contact met interessante gasten; erop toezien dat de opdrachten welke de school op zich neemt, reële opdrachten zijn: opdrachten welke de
school aankan en die greep hebben op de omgevende maatschappij. De leiding
moet er vooral voor zorgen dat in al deze taken de communicatie nooit vastloopt. Zij moet bovendien de gemeenschap een duidelijk beeld voorhouden van
wat ieder voor zich en allen samen eigenlijk willen, zodat in de doelstelling van
de gemeenschap nooit een stagnatie (een stilzwijgende contradictie) optreedt en
zij onophoudelijk dialectisch kan evolueren. Twee typen van leiders zijn dus
nodig en jammer genoeg zijn die nogal zeldzaam: 'beheerders', mensen die de
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correlaties mogelijk maken, én 'vertolkers', mensen die de structuur zo weten
te bevorderen dat zij dialectisch blijft.
De communicatie tussen leven en school heeft tenslotte tot gevolg, dat het
onderwijs uitmondt in een politiek engagement. Reële projecten zijn immers
onmogelijk zonder de volgende drie voorwaarden: 1) een permanente analyse
van de behoeften en verlangens van de mensen voor wie, over de studenten
heen, de objecten van het onderwijs bestemd zijn; 2) een permanente analyse
van de machts- en informatiecircuits waarin die objecten terecht komen en
verkeren; 3) een actie om die structuren zonodig te corrigeren in functie van de
reële behoeften en verlangens. Laat ik dit met een voorbeeld verduidelijken.
Een architect kan geen authentiek project maken als hij niet, op het terrein zelf,
aansluit bij het verlangen van een reële bevolking; door het feit zelf dat naar
dat verlangen gevraagd wordt, dat het antwoorden en oplossingen voor ogen
krijgt, evolueert het verlangen al, de analyse wordt op die manier een nooit
voltooid proces en op zichzelf al politiek. Maar wil het project authentiek zijn,
dan moet de architect ook de produktiecircuits kennen, die hem op dit ogenblik
die en die materialen, die en die urbanistische reglementen, die en die investe
ringssystemen opleggen. Tenslotte blijft het project ijdel, als er niet, vanuit de
opleiding, een efficiënte en dus misschien gewelddadige actie is om de moge
lijkheden en middelen (analyse 2) beter te doen beantwoorden aan de reële
behoeften en verlangens (analyse 1).

De weerstanden
De studentenrevolutie stuit natuurlijk op verschillende weerstanden. Bij die van
de gevestigde machten hoeven we waarschijnlijk niet lang stil te staan. De
industriële maatschappij heeft immers zowel op wetenschappelijk als op tech
nisch, cultureel en humanitair gebied competentie nodig als brood, en de macht
van hen die daarover beschikken of zich daar op voorbereiden, wordt dus
praktisch discretionair, alles beslissend. Die macht heeft geen barricaden nodig,
geen stukgegooide ruiten, al permitteert zij zich soms graag dat uiterlijk ver
toon. Het volstaat dat de gemeenschap van een ietwat belangrijke onderwijs
instelling — van 'n twee-, driehonderd leden — eensgezind en coherent bepaalt
waar zij heen wil en zich van haar macht bewust wordt, en geen enkele opposi
tie kan haar tenslotte tegenhouden.
Een ernstiger probleem vormt de produktie. In West-Europa is de produktie in
ieder geval hoog genoeg om de sluier van de produktiviteit al te doen scheuren:
wij produceren genoeg om te gaan beseffen dat produceren niet het laatste doel
van de mens is; misschien echter nog niet genoeg om de inspanning al te laten
verslappen. En dus, zouden wij kunnen concluderen, moet het categorisch en
repressief karakter van de moraal, van de cultuur, van de wetenschap-alssysteem nog altijd gehandhaafd blijven. Maar wié zegt dat een maatschappij
die bevrijd is van alle forcing en alle intimiderende prestigejacht niet even
produktief (of zelfs produktiever) kan zijn als een maatschappij die de persoon
lijke drift, de ludieke verbeelding en het echte politieke engagement smoort?
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Alleen de ervaring kan dat uitwijzen. Eén ding is zeker: ofschoon onze produktie op dit ogenblik nog niet toelaat dat de gehele maatschappij uit studerenden
bestaat in de zin die wij hier bedoelen, het duurt in ieder geval geen vijftien jaar
meer voor we zo ver zijn, m.a.w. de bres van mei zal geen tijd krijgen om
gedicht te worden.
De wezenlijke weerstand is daarom, zoals altijd, te verwachten van binnenuit,
van de goed bedoelende sympathisanten, die door hun sympathie onbewust
willen bewaren wat ze anders verliezen. Voor vakbondsmensen en politici
liggen de verschillende krachten die in het spel zijn zoals altijd voorgoed vast;
in dit geval: studenten, docenten, bestuur. Schort er iets, dan volstaat het
de relatie tussen die drie groepen te verbeteren, het gesprek weer op gang te
brengen. Maar als het om een revolutie gaat, dan verdwijnt juist die verdeling
in drie (of twee) groepen en ontstaat een maatschappij waar docenten studenten
worden en omgekeerd.
Misverstand is ook te vrezen van de kant van de pedagogie. De pedagoog
heeft wel geleerd tolerant te zijn, vragen af te wachten, zich 'niet-directief op
te stellen. Maar op enkele zeldzame uitzonderingen na, beschouwt hij zich nog
altijd als een ped-agoog, een leider van jonge mensen, en niet als iemand die
zelf geleid wordt, hij weet niet waarheen. De studentenrevolutie is dan ook
precies het tegendeel van een pedagogisch aggiornamento in de angelsaksische
lijn, zoals al blijkt uit het feit dat zij zich in Amerika bijvoorbeeld met evenveel
of meer geweld aandient als bij ons.
Tenslotte, de contestatie heeft twee gezichten. Soms begeleidt zij de werkelijke
actie, maar zij dreigt ook geïnstitutionaliseerd te worden, als een recht dat de
jongeren wordt toegekend om in het publiek hun energie bot te vieren tot vermaak van een maatschappij die geen circusspelen meer heeft. In dat geval
wordt ze, in plaats van een motor, een uitlaat, en meteen de veiligste regulateur
van de gevestigde orde.
De

veralgemening

In onze landen is het proletariaat, waarschijnlijk definitief, mislukt in zijn
onderneming om de maatschappij te hervormen. Het had geen voldoende
massa en het heeft die steeds minder; het had niet voldoende autoriteit en
doordat het door de technische vooruitgang steeds meer vervangbaar wordt,
krijgt het steeds minder autoriteit; om te slagen moest het de maatschappij
ineens in haar geheel hervormen, en de kansen daartoe verminderen in de mate
dat het massa en autoriteit verliest. De studentenwereld daarentegen hééft de
massa en zij krijgt die steeds meer. Zij heeft de nodige autoriteit, en naarmate
haar competentie (op wetenschappelijk, technisch, cultureel en humanitair
gebied) onmisbaar wordt, zal haar autoriteit steeds toenemen. Zij hoeft de
maatschappij niet direct in haar geheel te hervormen om ze in haar geheel in
beweging te krijgen. In een maatschappij waarin school en leven helemaal
vervlochten zijn, moet iedere analyse welke een studerende gemeenschap maakt
van de sociale behoeften en het sociale netwerk, iedere actie welke zij onder-
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neemt om dat netwerk te verbeteren, ieder nieuw verband dat zij in eigen
schoot uittest, fataal ertoe leiden dat gaandeweg de hele maatschappij in
beweging komt.
Op die manier zou een klasseloze maatschappij in onze landen niet meer
ontstaan via een machtsovername van het proletariaat, maar door het ontstaan
van een maatschappij die in haar geheel studerend wordt. En doordat het kriti
sche elan van zulk een maatschappij tot concrete actie wekt en niet meer alleen
tot ijdele aanklachten, geeft het ons misschien enige hoop dat wij de bevrijding
kunnen verhaasten van het internationale proletariaat.

£7

Monetaire crisis
en economische integratie
Ward Thielemans

Met vertraging gepubliceerde toespraken en artikelen van leidende figuren die
nog net vóór de monetaire crisis van november j.1. uiting gaven aan hun ver
trouwen en optimisme betreffende de monetaire ontwikkelingen in de komende
weken en maanden, doen nu al even verwonderlijk, zoniet komisch aan, als
sommige dagblad- en tijdschriftenartikelen waarin de devaluatie van de Franse
Frank als onontkoombaar en lang voorzien werd voorgesteld, en die geschre
ven zijn juist vóór, maar gepubliceerd juist na de beslissing om de Franse
Frank niét te devalueren. In beide gevallen is men bedrogen uitgekomen. Moet
men het de schuldigen euvel duiden?
Voor diegenen die de monetaire ontwikkelingen de jongste jaren van nabij
hebben gevolgd en die bij ervaring weten hoe moeilijk het is de toekomst te
voorzien, zullen alle categorische uitspraken steeds verdacht voorkomen. Zij
hebben immers geleerd 'voorwaardelijk' te denken en te spreken, d.w.z. de loop
van de gebeurtenissen afhankelijk te denken en te stellen van bepaalde voor
waarden. Zij die de monetaire ontwikkelingen slechts met een heel verstrooide
belangstelling volgen, zijn de jongste weken en maanden opgeschrikt door al
het nieuws dat zelfs de huiskamer is binnengedrongen. In de wirwar van ge
beurtenissen zoeken zij een houvast om zich toch enig idee te kunnen vormen
van wat in de toekomst kan gebeuren.
De frequentie waarmee zich monetaire tribulaties in de jongste paar jaren
hebben voorgedaan stemt tot nadenken en verwekt terecht onrust. Het ware
verkeerd deze tribulaties aan zg. speculanten toe te schrijven die door hun
winstbejag de valuta's van sommige landen op ongeregelde tijdstippen in het
gedrang zouden brengen om hieruit profijt te halen. Men moet door de opper
vlakkigheid van deze en soortgelijke voorstellingen heen boren, wil men werke
lijk beseffen waarover het bij deze monetaire crisissen gaat en wil men werke
lijk iets doen om ze in de toekomst te voorkomen. Dit laatste is van belang,
want er zijn niet veel 'verkeerde manoeuvers' nodig om een internationale
monetaire crisis te doen overslaan in een economische crisis met schadelijke
gevolgen voor de produktie, de werkgelegenheid, de inkomensvorming en de
welvaart. De jaren dertig hebben ons geleerd dat monetaire crisis, economische
depressie, sociale ellende, politieke ontreddering en oorlogschaos ineens een
noodlottige keten kunnen vormen.
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De recente monetaire moeilijkheden houden verband met een dubbel probleem:
het probleem van de internationale monetaire ordening en het probleem van
de betalingsbalansen. Die twee zijn onafscheidbaar met elkaar verbonden en
in de toestand waarin wij ons thans, meer dan twintig jaar na de Tweede
Wereldoorlog, bevinden, kan het eerste niet meer worden opgelost zonder het
tweede.

Waarover gaat het?
In het internationale ruilverkeer hebben de verschillende economieën behoefte
aan een instrument waarmee zij de verschillen tussen hun aan- en inkopen uit
het buitenland kunnen aanzuiveren. Men noemt dit instrument dan ook 'inter
nationale betaalmiddelen'. Met het oog op mogelijke wisselvalligheden in hun
buitenlands betalingsverkeer houden de landen een zekere voorraad van deze
betaalmiddelen aan. Internationale liquiditeiten — daarover gaat het dus —
vervullen derhalve een tweevoudige functie: een betaalfunctie en een reserve
functie.
Beide functies schragen elkaar en beide onderstellen een zeker vertrouwen in
de huidige en toekomstige voldoende beschikbaarheid en gangbaarheid van de
internationale liquiditeiten en in hun waardevastheid. De landen zullen immers
niet geneigd zijn liquiditeiten als reserve aan te houden waarvan ernstig wordt
gevreesd dat zij niet behoorlijk bruikbaar zullen blijven of dat zij in waarde
zullen verliezen, bijvoorbeeld door devaluatie. Omgekeerd zullen vermoedens
betreffende mogelijke toekomstige waardevermeerderingen van andere liquidi
teiten, bijvoorbeeld door verhoging van de goudprijs of revaluatie, tot gevolg
hebben dat men bij voorkeur dié liquiditeiten gaat aanhouden en niet de
andere. Gaat men nu, zoals men sedert enkele jaren op alle niveaus druk
doende is, confereren en debatteren over de aspecten van beschikbaarheid en
waardebehoud van de internationale liquiditeiten, dan komt dat uiteraard het
onmisbare vertrouwen niet ten goede.
Sedert ongeveer vijfentwintig jaar leven de Westerse economieën vooral met
goud, dollars en ponden-sterling als internationale liquiditeiten. Men rekent
daarbij de zg. automatische trekkingsrechten op het Internationaal Monetair
Fonds, hetgeen hierop neerkomt, dat de lidstaten, op aanvraag, automatisch
van het Fonds voor bepaalde bedragen goud en deviezen kunnen verkrijgen.
Eind juni 1968 beschikten de Westerse landen — inclusief Joegoslavië — samen
over 73 miljard dollar officiële reserves, waarvan 38 miljard aan goud, 28
miljard aan deviezen en 7 miljard aan reserves bij het Fonds. Daarbij kunnen
nog voor ongeveer 28 miljard dollar deviezentegoeden van banken worden
gevoegd.
Elke valuta heeft een goudwaarde die door de overheden van het betreffende
land wordt bepaald. De voornaamste valuta, de dollar, is bovendien inwissel
baar tegen goud, voorzover het om officiële dollartegoeden gaat, d.w.z. dat een
centrale bank bij de Amerikaanse Schatkist haar dollartegoeden tegen goud
kan omzetten. Zolang de dollar onbesproken is, worden dollars in de reserves
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opgenomen. Ontstaat er twijfel betreffende de waarde van de dollar dan wordt
er geen verdere dollarreserve meer gevormd en gaat men zelfs dollars inwisse
len tegen goud. Aangezien de dollar de belangrijkste valuta en de Amerikaanse
economie de belangrijkste economie ter wereld is, zouden weinig of geen
valuta's stand kunnen houden indien de goudwaarde van de dollar werd ver
minderd. Vandaar dat een crisis van het vertrouwen in de dollar een algemene
vertrouwenscrisis ontketent en dat in zulke omstandigheden uit alle munten in
het goud wordt gevlucht. Dit heeft zich voorgedaan na de pond-sterlingdevaluatie van november 1967.
Het vertrouwen in de dollar kan verzwakken wanneer twijfel ontstaat hetzij
aan zijn toekomstige goudwaarde, hetzij aan het behoud van zijn goudinwissel
baarheid. Beide hangen samen met het tekort op de Amerikaanse betalings
balans. De U.S.A. hebben sedert twintig jaar een deficitaire betalingsbalans;
het tekort betaalden zij met goud en met dollars. Aldus verminderden hun
goudreserves van 24 miljard dollar in 1948 tot ongeveer 10 miljard nu, terwijl
de kortlopende dollartegoeden van het buitenland in dezelfde periode toenamen
van 6 miljard dollar tot 33 miljard. Over de oorzaken van dit Amerikaans
tekort hoeft hier niet te worden uitgewijd. Van belang is echter te weten dat
de Amerikaanse overheden sedert ongeveer vijf jaren pogingen doen, die als
maar crescendo gaan, om het evenwicht op hun betalingsbalans te herstellen.
Tot nog toe werden geen overtuigende resultaten geboekt en moesten de U.S.A.
tot voor kort hun goudreserves blijven aanspreken. Men vermoedt dat deze
reserves dicht bij het strategisch minimum zijn gekomen en acht het derhalve
niet uitgesloten dat de U.S.A. uiteindelijk dan toch de waarde van hun resteren
de goudvoorraad zullen verdubbelen, bijvoorbeeld door tot een verhoging van
de officiële goudprijs, d.i. een devaluatie van de dollar over te gaan. In dezelfde
gedachtengang is het niet uitgesloten dat de U.S.A. zullen beslissen de vrije
inwisselbaarheid van de dollar tegen goud op te heffen.
Het zijn deze eventualiteiten die reeds geruime tijd hun schaduw werpen op
de monetaire verhoudingen en op de wissel- en goudmarkten. De devaluatie
van het pond-sterling, een andere internationale valuta, in november 1967,
heeft de onzekerheid nog vergroot, temeer daar de Britse betalingsbalans tot
nog toe slechts geringe tekenen van verbetering te zien gaf en de Amerikaanse
betalingsbalans ondanks het drastisch Johnson-programma van begin 1968 en
afgezien van speciale aankopen van V.S.-schatkistpapier door de Bondsrepu
bliek en Canada, deficitair blijft.
Allerlei voorstellen zagen in de loop van de jaren het licht om het huidige
internationaal monetair bestel, dat gebaseerd is op het goud en een paar
belangrijke deviezen én op het principe van de vaste wisselkoersen (d.w.z. dat
de feitelijke koersen op de wisselmarkten niet meer dan 1% van de officiële
pariteit mogen afwijken) te vervangen, aan te vullen of te verbeteren. Deze
voorstellen kwamen meestal uit academische kringen. De 'officiële' wereld
daarentegen houdt het, met uitzondering van Frankrijk, bij het huidige stelsel,
aangevuld door een intense internationale monetaire samenwerking onder vele
vormen en 'speciale' trekkingsrechten bij het Internationaal Monetair Fonds.
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De crisis van

oktober-november

In oktober-november jl. veranderde het decor. De crisis betrof toen niet de
dollar, en van goudspeculatie was praktisch geen sprake. De hoofdspelers
waren de Franse Frank en de Duitse Mark. Met een overvloed van ministeriële
en zelfs presidentiële verklaringen heeft het scenario zulk een publiciteit gekre
gen, dat iedereen de hoofdgebeurtenissen nog in het hoofd heeft en we er hier
dus niet bij stil hoeven te staan. Het kan daarentegen interessant zijn, even in te
gaan op de eigen kenmerken van deze crisis, de oorzaken ervan en het verband
met het internationaal monetair gebeuren.
Typisch is dat de twee hoofdbetrokkenen — het pond-sterling bevond zich
eveneens in de branding vanwege zijn intrinsieke zwakheid — valuta's waren
van twee EJE.G.-landen, van landen dus die in een economisch integratieproces
zijn gewikkeld en waarvan men tot voor kort dacht, dat wijzigingen in de
onderlinge pariteiten zeer onwaarschijnlijk waren geworden, vooral wegens de
techniek van de eenheidslandbouwprijzen in rekeneenheid uitgedrukt. Typisch
is ook dat de crisis van deze twee valuta's tot een internationaal gebeuren is
uitgegroeid, met een opzienbarende conferentie te Bonn met ministers, presi
denten van centrale banken en vertegenwoordigers van internationale mone
taire instellingen. Dit wijst erop dat de monetaire verhoudingen ziek zijn en dat
het vertrouwen diep is aangetast.
De twee valuta's kenden tegengestelde moeilijkheden: vlucht uit de Franse
Frank, vlucht naar de Duitse Mark, omdat de zakenwereld en de particulieren
een devaluatie van de F F en een revaluatie (herwaardering) van de DM waar
schijnlijk achtten.
De Franse moeilijkheden contrasteerden zeer scherp met de monetaire toestand
en het internationaal monetair beleid van Frankrijk tijdens de jongste jaren.
De devaluatie van de F F in december 1958 en de herstelpolitiek van het nieuwe
bewind versterkten de monetaire en economische positie van het land ziender
ogen. Het meest spectaculaire was de toename van de officiële internationale
reserves, hoofdzakelijk goud, van nauwelijks 5 miljard F F eind 1957 tot
35 miljard F F op de vooravond van de meirevolte. Maar deze revolte brak de
geschetste evolutie brutaal af. Het klimaat van psychologisch vertrouwen ver
dween, de afgedwongen sterke loonsverhogingen en de gewaagde expansieve
aanpak door de autoriteiten, met de daarmee gepaard gaande snelle toename
van kredietverlening, geldhoeveelheid en prijzen, verwekten de vrees voor infla
tie en betalingsbalansmoeilijkheden. Vanaf dat ogenblik werd de F F een voor
werp van wantrouwen en kwam de kapitaaluitvoer los, die sterk werd gestimu
leerd door de verhoging van de erfenisrechten. Een en ander deed de Franse
reserves met ongeveer 40% verminderen en noopte Frankrijk steunkredieten te
aanvaarden.
De Duitse moeilijkheden waren van een heel andere aard. De overschotten op
de Duitse handelsbalans waren aanzienlijk opgelopen: 6 miljard DM in 1966,
17 miljard DM in 1967, 18 miljard D M waarschijnlijk in 1968. Reeds vroeger
had de Bondsrepubliek af te rekenen gehad met handelsoverschotten en kapi-
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taalinvoer met het oog op een herwaardering van de DM, die er tenslotte ook
kwam, in 1961. De Duitse recessie in 1967 en het evenwichtiger prijsverloop in
vergelijking met de andere geïndustrialiseerde landen deden de handelsoverschotten snel toenemen, met het onvermijdelijke gevolg dat de D M opnieuw
grote aantrekkingskracht uitoefende en dat in de eerste drie weken van november voor ongeveer 10 miljard DM kortlopende gelden binnenkwamen.
De pogingen om de Bondsrepubliek tot een nieuwe herwaardering van de DM
te doen besluiten mislukten. De regering hield het been stijf, gesteund door de
tegenkanting van de arbeiders, die beducht zijn voor een nieuwe afkoeling van
de conjunctuur en dus van de werkgelegenheid en de loonsverhogingen, gesteund ook door de weerstand van de zakenwereld, die liever geen verscherping
van de concurrentie met het buitenland heeft, en van de landbouwers, die in
het kader van de E.E.G.-prijspolitiek een vermindering van hun verkoopprijzen
en inkomens zouden ondergaan, tenzij de Staat zou bijspringen met subsidies
— voor Strauss, de gezagvolle Minister van Financiën, natuurlijk een reden te
meer om niet te herwaarderen.
Het probleem van de Duitse handelsoverschotten en van de DM-herwaardering
dreigt te blijven bestaan zolang de overige landen er minder dan de Bondsrepubliek in slagen de inflatie onder de knie te houden. Men kan daar, als men wil,
ook allerlei comparatieve beschouwingen over arbeidszeden, produktiviteit en
organisatietalent aan toevoegen. Men kan de zaak natuurlijk ook omdraaien en
in plaats van over een herwaardering van de DM te spreken, de mogelijkheid
van een devaluatie van andere valuta's overwegen. Dit spel is nog niet gespeeld
en de hardnekkigheid waarmee de Duitse politieke leiders de huidige DMpariteit hebben verdedigd, wijst erop dat belangrijke politieke belangen op het
spel staan. Vandaar dan ook dat velen verwachten dat het debat heropend zal
worden in 1970, na de Westduitse parlementsverkiezingen
Er is natuurlijk een groot verschil tussen de positie van een deficitland en die
van een overschotland. Wil een deficitland de pariteit van zijn munt op peil
houden en heeft het daartoe niet de nodige reserves aan goud en deviezen, dan
hangen zijn mogelijkheden grotendeels af van de bereidheid en de voorwaarden
van derden om kredieten te verlenen die het mogelijk moeten maken de periode
van betalingsmoeilijkheden te overbruggen. Dit is het geval met Groot-Brittannië, dat in de jongste jaren herhaaldelijk steunkredieten heeft gevraagd en
gekregen. Men mag dit nu ook niet zó opvatten alsof een deficitland helemaal
geen onderhandelingspositie zou hebben. Een economisch monetair belangrijk
land als Groot-Brittannië zal men graag krediet verlenen — daarom nog niet
onbeperkt! — omdat een devaluatie van de Britse valuta een weerslag kan
hebben op zijn eigen economie en munt. En wanneer een land als Groot-Brittannië tenslotte toch devalueert, zal het nog steunkredieten verkrijgen om het
devaluatiepercentage beperkt te houden. Een overschotland daarentegen —
zoals de Bondsrepubliek — behoeft geen steun en theoretisch zou het dus rustig
de zaken op hun beloop en de lasten van het evenwichtsherstel aan zijn partners over kunnen laten. Het heeft zelfs een sterke morele positie in het debat
wanneer het, zoals de Bondsrepubliek, kan aantonen dat het beter dan zijn
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partners de prijsinflatie, die een van de bijzonderste oorzaken is van betalingsonevenwicht, heeft kunnen beheersen.
Overschot- en deficitlanden zijn er zich thans echter scherp van bewust dat de
onevenwichtigheid slechts uit het internationaal betalingsverkeer kan worden
weggewerkt of tot draagbare verhoudingen herleid, indien beiden daartoe hun
bijdrage leveren. Men mag niet vergeten dat onder invloed van de na-oorlogse
activiteit in verschillende internationale instellingen een vrij behoorlijk inzicht
in de onderlinge afhankelijkheid en de noodzaak van solidariteit is gegroeid.
De maatregelen die uiteindelijk werden getroffen rond de bijeenkomst te Bonn
op 22 november zijn daar een typische illustratie van.
Maatregelen
Het overschotland, de Bondsrepubliek, revalueerde zijn munt niet, maar nam
enkele maatregelen precies op die gebieden waar de moeilijkheden waren ont
staan, nl. de handelsbalans en de kortlopende kapitaalinvoer. De vermindering
met 4 % van de teruggave van de belasting op de toegevoegde waarde bij uit
voer van goederen en de vermindering eveneens met 4 % van dezelfde belasting
op de goedereninvoer hebben tot doel de uitvoer af te remmen en de invoer te
vergemakkelijken. Het overschot op de handelsbalans zou hierdoor met 4 mil
jard DM afnemen. Deposito's van buitenlanders bij Duitse financiële instellin
gen werden aan een vergunningstelsel onderworpen, zowel wat de opname als
wat de rentevergoeding betreft. Deze maatregel, samen met de verplichting
voor de financiële instellingen de volle tegenwaarde van nieuwe buitenlandse
deposito's renteloos bij de centrale bank aan te houden, zijn erop gericht de
toevloeiing van kortlopende gelden uit het buitenland te stoppen.
Een en ander zou tot gevolg hebben dat de groei van het bruto nationaal
produkt met 1 % zou worden afgeremd. Aldus hopen de Duitse autoriteiten te
ontsnappen aan het dilemma dat zich voor de economische en monetaire
politiek stelt: ofwel de interne economische expansie haar gang laten gaan, het
geen de Duitse economie vlug in de inflatie zou brengen en de overschotten op
de betalingsbalans zou wegwerken; ofwel deze expansie afremmen door mone
taire en budgettaire maatregelen, hetgeen bijvoorbeeld via hogere rentevoeten
het betalingsbalansoverschot zou kunnen doen oplopen. Concreet hopen zij dat
de getroffen maatregelen zowel aan de interne conjunctuur als aan de externe
onevenwichtigheid alle excessieve omvang zullen ontnemen.
Frankrijk weigerde de devaluatie waarvan de pers reeds het precieze percen
tage had aangekondigd, en alles samen genomen lijkt dit een wijze beslissing te
zijn. De speculatie tegen de Franse Frank vond haar oorsprong niet in een
ongunstige economische toestand, maar in een ernstige vertrouwenscrisis. De
meigebeurtenissen hebben velen een politieke instabiliteit in het land doen aan
voelen. De gevoelige loonsverhogingen — gemiddeld 15% — en de prijsstijgin
gen — gemiddeld 5% tot nog toe — deden twijfels ontstaan over de toekom
stige internationale concurrentiepositie van de Franse bedrijven. De participa
tiegedachten en de verhoging van de erfenisrechten wekten de indruk dat
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'linkse' tendensen meer aan bod kwamen. Dit alles leidde tot een sterke kapitaalvlucht, die zelfs de vorm aannam van de biljetten in het koffertje.
De Franse overheden waren zich goed bewust van deze problemen en van de
absolute noodzakelijkheid om het vertrouwen van de Fransen zelf in hun munt
en hun economie te herstellen. Zij hadden een kleine devaluatie kunnen door
voeren die theoretisch de concurrentiepositie van het Franse bedrijfsleven op
de eigen en vreemde markten had kunnen versterken, de weerslag van de
recente loon- en prijsstijgingen opvangen en aldus tot een herstel van het ver
trouwen bijdragen. In de gegeven sociaal-politieke omstandigheden in Frankrijk
zou het echter erg moeilijk zijn een voldoende harde economische en sociale
politiek te voeren die de prijsstijgingen als gevolg van de devaluatie zou kun
nen voorkomen. Het zal zonder devaluatie al heel wat meeval vragen om de
beperkte restrictieve maatregelen er te doen ingaan: verhoging van de tarieven
voor de belasting op de toegevoegde waarde, beperking van de loonsverhogin
gen tot wat in de akkoorden na de meigebeurtenissen is voorzien, verlaging van
sommige begrotingsuitgaven, beperking van de kredietverlening. De uitvoer
wordt aangewakkerd door de afschaffing van de loon-belasting. In het onmid
dellijke worden al deze maatregelen echter in belang overtroffen door de
invoering van 'n straffe wisselcontrole om de kapitaaluitvoer te stoppen.
Beide landen nemen dus elk een deel van de aanpassingslasten op zich. Ook in
Groot-Brittannië werden bijkomende maatregelen getroffen die de politiek van
bestedingsbeperking en afremming van de invoer kracht moeten bijzetten, om
tot de verhoopte omslag van de deficitaire betalingsbalans te komen. De benar
de toestand van Groot-Brittannië blijkt o.m. hieruit dat het thans voor onge
veer 2 miljard pond-sterling terugbetaalbare steunkredieten heeft opgenomen,
terwijl zijn officiële goud- en deviezenreserves nauwelijks 1,1 miljard pond
bedragen. Het heeft een overschot in zijn betalingsverkeer met het buitenland
broodnodig, niet alleen om tijdens de eerstvolgende jaren de kredieten terug te
betalen maar ook om het erg zwakke vertrouwen in zijn valuta te versterken,
zodat niet elke verslechtering van zijn handelsbalans tot een kleine speculatie
tegen het pond op de wisselmarkten aanleiding geeft.
Zo ziet men steeds dezelfde dubbele grondidee opduiken: noodzakelijkheid van
vertrouwensherstel en noodzakelijkheid om belangrijke onevenwichtigheden in
het betalingsverkeer weg te werken.
Economische integratie
De recente monetaire crisis zou waarschijnlijk niet zulke internationale allures
hebben gekregen, indien er niet de ontwikkelingen en gebeurtenissen der jongste
jaren waren geweest, die de vrees doen ontstaan dat de landen hun verloren
extern evenwicht zouden gaan herstellen door manipulaties van de pariteiten
van hun valuta's.
Het evenwicht op de betalingsbalans onderstelt grosso modo dat een land
economisch in de pas loopt met zijn partners. Wanneer dat niet gebeurt — het
zij omdat de produktiviteit minder snel toeneemt dan in het buitenland en men
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nochtans een zelfde inkomensstijging wenst, hetzij omdat men grote inspan
ningen doet op militair gebied of inzake ontwikkelingshulp of inzake de uit
bouw van een economisch imperium via directe investeringen in het buitenland,
zonder dat men de nodige deviezen daartoe verwerft door uitvoer van goederen
en diensten, enz. — komt men vroeg of laat in deficit. Men kan dit deficit
wegwerken door een soms harde politiek van allerlei beperkingen; men kan het
ook oplossen door een geslaagde devaluatie. Voor beide oplossingen is voor
komen beter dan genezen, maar daar ligt juist de moeilijkheid, want voor
komen betekent in de pas lopen, dus afstemmen van zijn eigen economische
ontwikkeling en politiek op hetgeen bij de partners gebeurt.
In een klein land als België met een grote uitvoergerichtheid is men zich vrij
algemeen bewust van de internationale afhankelijkheid en kan derhalve het
beleid zonder veel horten en stoten mede worden afgestemd op het externe
evenwicht. In grotere landen is dit bewustzijn begrijpelijk minder scherp, zeker
bij de bevolking, waardoor het moeilijker wordt de interne doelstellingen van
de economische politiek, die vooral groei, volledige werkgelegenheid en wel
vaart nastreven, in overeenstemming te brengen met de vereisten van het
externe evenwicht, die vaak matiging, prijsbeheersing e.d. inhouden.
De komende ontwikkelingen hangen natuurlijk niet van de kleine maar wel
van de grote landen af. Zij zijn het die uiteindelijk zullen beslissen of de snelle
en weldoende aangroei van de internationale handel en van de kapitaalbewe
gingen die zich in de jongste twintig jaren heeft voorgedaan, zal voortgaan of
niet. De economische welvaart heeft het steeds moeten hebben van de verrui
ming der markten, dat is het tegengestelde van protectionisme en van mone
taire onzekerheid. Wij zullen in de volgende maanden en jaren kunnen nagaan
of de grote landen de lessen van de geschiedenis goed begrepen hebben.
Met enige verbeelding kan men stellen, dat wij op weg zijn naar een wereld
economie, waarin de arbeidsverdeling en -specialisatie en de daarmee verbon
den ruil van goederen en diensten en verplaatsing van produktiefactoren steeds
meer doorgedreven zullen worden en de grondslag zullen leggen voor een hoge
veralgemeende welvaart. Dit is een lang proces, en de vrucht van nooit ver
pozend en hardnekkig streven naar verruiming en openheid en vechten tegen
afscherming.
Waar komt het integratiestreven meer tot uiting dan in Europa en, om het even
te beperken, in de E.E.G.? De douane-unie is er, zij het nog steeds onvolledig,
en de bouw van een economische unie is begonnen. Men waande tot voor kort
de cohesie tussen de Zes zo sterk, dat de verhoudingen tussen hun muntpariteiten onderling als vast voorkwamen. De november-gebeurtenissen hebben ons
doen inzien dat we nog niet zo ver staan. Wat meer is, deze gebeurtenissen
hebben maatregelen doen nemen die op het economische en psychologische
vlak tegen de integratie en de eenmaking indruisen. Zeer vlug is het E.E.G.gebied het epicentrum geworden van een internationale monetaire verstoring,
hetgeen totaal tegengesteld is aan de idee die men zich van de E.E.G. had
gemaakt ten tijde van de pond- en de dollarcrisis en van de grote debatten rond
de hervorming van het Internationaal Monetair Fonds en de invoering van de
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speciale trekkingsrechten. Werd met name niet van Groot-Brittannië gezegd
dat het nog niet 'rijp' was, gelet op zijn nadelige betalingsbalanspositie, zijn
sterlingprobleem, enz. om tot het zg. stabiele integratiegebied van de E.E.G.
toe te treden?
Indien de zes lidstaten zich hadden verbonden hun onderlinge pariteiten niet
meer te wijzigen, dan zou de FF-DM-crisis nooit zijn losgekomen. Vaste onder
linge pariteiten in de E.E.G. houden in, dat met de integratie van de econo
mieën snel wordt voortgegaan, dat de coördinatie van het beleid een werkelijk
heid wordt en dat de ruimte voor een autonome politiek van de lidstaten wordt
beperkt. Het komt neer op een definitieve keuze die de zg. onomkeerbaarheid
van de integratieresultaten in de E.E.G. zou bevestigen.
Hoe men het ook draait of keert, monetaire stabiliteit tussen de economieën
onderling is rekening houden met de onderlinge afhankelijkheid en erkennen
van de begrenzingen welke de externe verhoudingen opleggen aan de eigen
autonomie.

Reflecties op het Russell-tribunaal
J.W. SchneiderSJ.

De verontwaardiging en verontrusting over oorlog neemt in onze tijd haar eigen
vormen aan, maar het zou toch onjuist zijn vorige tijden geen duidelijke veraf
schuwing van dit verschijnsel toe te vertrouwen. Evenwel is er dit nieuwe
ontstaan, dat men oorlog niet meer zo vanzelfsprekend als een onafwendbaar
gegeven aanvaardt en men meent middelen te hebben gevonden om althans het
oorlogvoeren wat moeilijker te maken. Reeds de Volkenbondidee ging uit van
de veronderstelling, dat regeerders oorlog maken, dat de volken vredelievend
zijn en wanneer men nu de druk van de menigte op de regeerders vergroot, dan
kan oorlog worden uitgebannen. Deze veronderstelling bevat veel waars, maar
blijkt eenzijdig. Juist in de Vietnam-crisis ligt de schuld, aldus het Russell-tribu
naal, bij de Verenigde Staten, die men toch moeilijk alle kwaliteiten van een
democratie kan ontzeggen, integendeel. Het is waarschijnlijk juister om te
zeggen, dat de volksmassa makkelijker een oorlog begint, maar als de prijs
gevoeld wordt — en deze prijs wordt betaald door het volk — het eerst in
opstand komt. Dan krijgt men die splijting tussen volk en regeerders, die het
onderscheid van haviken en duiven oproept.
Een ander punt dat men voor ogen moet houden is het ook meer recente ver
schijnsel van het pacifisme, het eerst door Lenin scherp geformuleerd. Als een
partij met vechten ophoudt, dan houdt de oorlog vanzelf op. Gekoppeld met
ideeën over geweldloosheid leidt zo'n beweging tot een oproep tot eenzijdige
ontwapening en verder dienstweigering en andere zgn. geweldloze acties, die
over het algemeen tot een dubbel toekomstperspectief leiden: beter rood dan
dood, of anders, als het zover zou komen, zich laten overweldigen als een
mindere prijs dan de oorlog, ofwel men schrijft één partij goede bedoelingen
toe en poogt dus de kwade partij tot eenzijdige stopzetting te bewegen, waarop
dan automatisch vrede volgt. Als men er vanuit gaat, dat de Amerikanen
begonnen zijn en de kwade partij zijn, dan moet men proberen om juist deze
partij tot stopzetting van de vijandelijkheden te dwingen of te brengen en
natuurlijk zal de andere partij, die krijgt wat zij hebben wil, de wapens neer
leggen en haar gerechtvaardigde aspiraties vreedzaam tot verwezenlijking bren
gen. Het lijkt ons, dat zulke redeneringen wel een wat simplistische voorstelling
van zaken geven en daarom nogal enthousiast van de deugdelijkheid van eigen
acties ter beëindiging van oorlog uitgaan.
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De filosoof Bertrand Russell heeft zich op hogere leeftijd sterk ingezet voor
vredesacties. Zo heeft hij acties ontketend bekend als 'ban-the-bomb' marsen,
die bijv. in India een weergaloos enthousiasme opriepen. Toen deze zelfde
Russell in het conflict India - China aanbood om neutraal als bemiddelaar op
te treden, was de Indische opinie zwaar verontwaardigd, omdat een dergelijke
neutrale houding de Chinese agressie scheen te vergeven. Pas als China alles
zou opgeven, was India bereid om neutraal te laten bemiddelen, maar men
vraagt zich af wat er dan nog te bemiddelen zou zijn. Ten aanzien van Vietnam heeft Russell de idee opgevat om een tribunaal op te zetten, Amerika te
veroordelen — dat was immers duidelijk, nietwaar — en zo de publieke opinie
te stimuleren en te pogen om Amerika te doen uittreden uit de strijd, waarna
alles geregeld zou zijn.
Nadat president de Gaulle geweigerd had, het tribunaal op Franse bodem te
laten opereren, vond men Zweden bereid het op zijn grondgebied te laten
doorgaan en zo zetelde het tribunaal te Stockholm - Roskilde in mei 1967.
Het tribunaal kwam tot de conclusie, dat de regering van de Verenigde Staten
agressie gepleegd had, er civiele doelen systematisch waren gebombardeerd, dat
Cambodja's grondgebied was geschonden en dat de regeringen van Australië,
Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea medeplichtig waren aan de agressie. Dit zijn
nogal zware beschuldigingen, vooral ook omdat onvermijdelijk het woord
genocide of volkerenmoord valt. Wat valt over dit tribunaal te zeggen?
Een eerste vraag is of het waar is wat gezegd wordt. Wat men ook verder mag
denken over het gewicht aan zo'n tribunaal te hechten, een eerste vereiste is
toch dat men de waarheid geen geweld aan moet doen. Men kan immers geen
einde aan een oorlog maken door de druk van de publieke opinie, door slecht
gefundeerde beschuldigingen. Dat kan een weldenkend mens niet aanvaarden.
De feiten die het tribunaal aanhaalt, zijn in het algemeen wel waar. Er is een
uitvoerige beschrijving van de soorten wapenen, er zijn vele getuigenissen over
het raken van burgelijke doelen, er worden telegrammen aangehaald die Amerikaanse regeringsleiders toch wel duidelijk de mening in de mond leggen, dat
de burger eerste krijgsobject is geworden, er worden een aantal martelingen en
nog ergere zaken over de behandeling van krijgsgevangenen naar voren gebracht, meestal door mensen die zeggen deze zelf bedreven te hebben. Aan
deze feiten zal men wel niet voorbij kunnen gaan.
In de oproep van Russell kan men lezen: „We beogen een zo volledig mogelijk
beeld te geven van wat er met de mensen in Vietnam gebeurd is". Welnu, aan
deze volledigheid ontbreekt het ten enenmale en dat is opzet. Men is bijeengekomen om Amerika te veroordelen en Noord-Vietnam staat daarbuiten. Verder
is er een dubbel soort generalisatie: uit een aantal feiten wordt dé oorlogsvoering als in die zin misdadig gekarakteriseerd en de regering van de Verenigde
Staten wordt er van beschuldigd, blijkbaar in haar geheel. Er is geen enkele
poging gedaan om de aangehaalde feiten in perspectief te plaatsen. Er zijn
handelingen in een oorlog die alle normen in een oorlog overtreden en andere
die, hoe erg ook, wellicht niet helemaal vergeven kunnen worden, maar toch
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niet zo zwaar aangerekend dienen te worden. Met name het feit dat er een
guerilla-oorlog woedt, schijnt geen enkel gevolg te hebben voor de beoordeling,
tenzij deze dat men het Amerika kwalijk neemt met moderne wapenen tegen de
eenvoudige voor zijn land vechtende boer op te treden. Men moet echter dit
tribunaal nageven de aandacht op de intrinsieke walgelijkheid van de oorlog
gevestigd te hebben, maar het tribunaal doet er verder niets aan, tenzij dat het
Amerika, omdat het de aanvaller is, deze zaken des te erger kwalijk neemt.
Een tweede vraag is of het hanteren van de vorm van een tribunaal juist is of
een stuk boerenbedrog. Deze vraag heeft twee kanten: heeft men de juridische
vorm, waarin de leek zich makkelijk verliest, op adequate wijze gevolgd en
vervolgens: had men de vorm van een tribunaal mogen kiezen? Nemen wij de
tweede vraag, de meest essentiële, het eerst, om daarna nog enige dingen over
de eerste vraag te zeggen.
In zijn openingsrede voor het tribunaal heeft Sartre de vraag naar de machtiging bekeken. Er is eenvoudig een nood om het tribunaal van Neurenberg
voort te zetten. Geen der bestaande machten echter waagt het een tribunaal op
te richten, of is daartoe in staat. Juist die onmacht rechtigt de wettigheid. Dit
lijkt toch op een spelen met het begrip 'wettigheid'. Wettig is wat de wet voorschrijft, in overeenstemming met de wet geschiedt en dus uit een rechtssysteem
voortkomt. Nu plegen op gezette tijden degenen die ontevreden zijn met de
bestaande rechtssystemen, zich te beroepen op een wettigheid die tegen de wet
ingaat maar voortkomt uit het Recht tout court. Uit de onrechtmatigheid van
het bestaande recht ontzeggen zij dit recht zijn geldigheid of beroepen zich
althans op zijn onvoldoendheid. Een dergelijke redenering kan juist zijn, maar
is uiteraard slechts geschikt voor extreme gevallen en er is meer nodig dan
heilige verontwaardiging om zich van een dergelijk recht boven het recht te
verzekeren. Daarmee wordt niet beweerd, dat er geen tekorten zijn in het
bestaande recht, maar alleen dat men met de nodige voorzichtigheid dit recht
moet evolueren.
Verder beroept Sartre zich op de algemeen-geldigheid van het tribunaal. Het
is niet precies duidelijk wat daarmee bedoeld is. Moet het betekenen, dat de
getrokken conclusies onomstotelijk vaststaan of dat de overgrote meerderheid
van de mensen ongetwijfeld vertegenwoordigd is door de mensen die het tribunaal vormen? Of moet men zeggen, dat iedereen bij gebrek aan bestaande tribunalen zich tot tribunaal kan verklaren? Er is geen enkel bezwaar om de kwestie
Vietnam te onderzoeken, gezamenlijk, en de bevindingen vast te leggen. Amerikaanse juristen zijn in dit opzicht voorop gegaan en niemand zal hun dit recht
ontzeggen. Maar waarom dan een tribunaal? Dat kan toch moeilijk iets anders
betekenen dan dat juist deze groep van mensen bijzonder gekwalificeerd is om
een dergelijke mening te formuleren en dat dus anderen die mening hebben te
volgen. Dat volgen zou dan, aldus Sartre, de wettigheid achteraf bewijzen of
constitueren.
Men kan moeilijk aan de indruk ontkomen, dat de vorm van het tribunaal,
met rechters, getuigen, advocaten, documenten en wat juristen gekozen is om
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de indruk te vestigen, dat men zeer serieus te werk is gegaan en zo zijn mening
te tooien met wat hij niet is: een opdracht die door de legitieme macht is ver
strekt. Als men een tribunaalvorm neemt, dan veronderstelt men een opdracht
en waarin kan deze bestaan? Moet men aannemen, dat een van de partijen
veroordeeld moet worden? In dat geval is een tribunaal puur bedrog. Het tribu
naal zegt althans zich niet van te voren te binden. Of is het omdat, nu er in
Vietnam een oorlog is, er dus een schuldige gezocht moet worden? Maar kan
men in die zin van schuldigen spreken? En waarom nu precies voor het geval
Vietnam? Dat een tribunaal als dat van Neurenberg politieke kanten heeft,
volgt uit het feit dat er door de politieke machten naar een vorm van rechtsoplossing gezocht is. Als men evenwel op eigen houtje een mening gaat geven
die men toch als een rechtsoplossing bedoelt, dan doet men aan politiek en is
de onpartijdigheid, die men zo hoog roemt in dit tribunaal, essentieel zoek.
Op het eind van zijn betoog merkt Sartre op, dat het tribunaal begonnen is om
het Amerikaanse volk te helpen. Immers overal zijn er rechters, het zijn de
volkeren en dus ook het Amerikaanse. Maar komt men dan niet tot een opwek
king tot subversie, indien men uitkomt bij een veroordeling van de Ameri
kaanse regering? Plaatst men zich niet nillens willens in het kamp van degenen
die de Amerikaanse zaak en met name zijn regering bestrijden, maar het Ame
rikaanse volk een misleide menigte noemen? Op titel van onpartijdigheid wenst
men partij te kiezen.
Iedereen kan en mag denken over anderen wat hij wil, mits hij zijn verantwoor
delijkheid voor de wet en volgens het recht uitoefent. Tot het bestand van het
bestaande recht begint te horen het geheel van regels, internationaal ook uitge
werkt. Daaronder vallen zulke regels als: niemand mag veroordeeld worden
zonder vorm van proces, ieder heeft recht op zijn goede naam. Nu kan het
tribunaal zeggen dat zij niemand zonder vorm van proces veroordelen en
bovendien alleen vagelijk over de regeringen spreken, dat zij verder ook
niemand veroordelen omdat zij het oordeel niet kunnen uitvoeren. Dit lijken
kunstgrepen, te meer daar een veroordeling die een regering aan de kaak stelt,
het normale internationale sanctie-middel is dat het internationale recht kent.
Welnu men hanteert die sanctie zonder de machtiging die sanctie te mogen
gebruiken. Nu kan men opmerken, dat het met de procedures van internatio
nale lichamen ook niet alles is, maar men vergelijke eens de lange en laborieuze
weg die inzake mensenrechten gebruikt wordt in de Raad van Europa, bv.
inzake Griekenland. De zaak Vietnam, zoveel ernstiger en zoveel gecompli
ceerder, wordt heel wat sneller afgedaan en op de rechterstoel treffen wij van
de zestien mensen zes juristen aan en verder mensen als Stokeley Carmichael,
Dave Dellinger, organisator van grote marsen tegen Vietnam in Amerika,
Sartre etc, allemaal mensen die om hun duidelijk linkse en anti-Amerikaanse
sympathieën bekend staan. Nu is een rechter ook maar een mens, maar wan
neer hij om zijn anti-Vietnamhouding toegang heeft tot 'the benen' wordt het
toch bedenkelijker.
Vervolgens, en wij zijn hiermee al geraakt in de procedurele kwesties, was er
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geen officiële Amerikaanse vertegenwoordiger. Zo iemand was wel uitgenodigd, maar men kon op zijn vingers uittellen, dat Amerika niemand zenden
zou. Dit gebrek is een ernstige aantasting van het algemeen geldende procesrecht. De kunstgreep om enige Amerikanen, bekend om hun anti-Amerikaanse
houding, uit te nodigen gaat toch niet goed op.
In de beoordeling van de feiten liggen ook zwakke punten. Om te beginnen is
Noord-Vietnam niet ter tafel gekomen als oorlogsvoerende partij. Vietnam is
volgens de Akkoorden van Genève één land: de Vietnamezen uit het noorden
kunnen dus geen invallers in eigen land zijn, zo luidt het. De regering van
Zuid-Vietnam is een stelletje marionetten, Zuid-Vietnam is een staat die zich
alleen met Amerikaanse steun kan staande houden. Deze en dergelijke beweringen komen vlot uit de pen en toch zijn dit beweringen die als bewezen
worden aanvaard, terwijl juist dergelijke punten allerminst vaststaan. De American Society of International Law heeft een fors boek het licht doen zien over
de Vietnamese oorlog en het internationale recht, een meer imponerende
poging om enige klaarheid te brengen, die overigens niet komt. Zo schrijft een
der medewerkers, Daniël G. Partan, dat er voor het ogenblik geen competent
orgaan is om de tegenstrijdige claims, wie wat is en wat doet, uit te maken en
dat men hoogstens het gewicht kan nagaan dat aan internationaal-rechtelijke
argumenten in deze claims vervat toekomt. Dit is een evenwichtiger en juister
beschouwing dan de methode van het tribunaal om alle Noordvietnamese
stellingen met huid en haar te slikken en als basis voor zijn beslissingen te
nemen.
Voor een juridische beoordeling — en in een tribunaal gaat het daar toch om,
nietwaar — moet men de bestaande regels nagaan. Nu is de grote moeilijkheid,
dat de regels van internationaal recht niet zo bijzonder duidelijk zijn en waar
ze duidelijk zijn is het nogal lastig om de bestaande feiten er onder te brengen.
Het tribunaal heeft daar minder moeite mee, omdat het de extensieve interpretatie volgt. Agressie is een begrip waarover nu onderhand ruim dertig jaar
in het internationale leven gevochten is en men is er niet uit gekomen. De enig.*;
gevallen van agressie die duidelijk zijn geworden zijn die, waar een internationale instantie een desbetreffend oordeel heeft uitgesproken. De moeilijkheid
is, dat agressie een zeer zware beschuldiging met ernstige gevolgen is en in feite
beide partijen meestal schuld hebben, zij het een ongelijke. Het tribunaal merkt
op, dat de definitie van agressie in Neurenberg gebruikt te beperkt is — betekent dat: men kan dan de Amerikanen niet veroordelen?! — en men pakt even
een wat uitgebreidere en zie, de Amerikanen hebben agressie gepleegd. Bij het
gebruik van wapens en het treffen van civiele doelen worden alle relevante
internationale regels naar voren gehaald, alle beperkingen in hun uitleg ter
zijde gezet en het is duidelijk, dat Amerika schuldig is.
Dat het tribunaal een poging is — nu afgezien van de vorm — die de stroom
van TV-documentaires etc. eens op een andere wijze samenvat, kan men beschouwen als een nuttige poging om walging voor oorlog op te wekken en zo
te helpen een vredesklimaat op te bouwen. Dat men echter in zo'n ernstige
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zaak een propagandastunt uithaalt is minder te bewonderen. Diepe verontwaardiging en persoonlijke overtuiging zijn niet voldoende om dermate ernstige
beschuldigingen te uiten. De bewuste eenzijdigheid, gemotiveerd door het feit
dat men de activiteiten van een groep arme, onderdrukte boeren, die door de
situatie genoodzaakt zijn een ijzeren discipline in hun strijdorganisatie te handhaven, niet op één lijn kan stellen met daden van een leger uit een hooggeïndustrialiseerd en ontwikkeld land, lijkt ons geen voldoend argument. Dit
argument komt neer op een soort 'non-alignment against the West', dat berust
op de overtuiging dat men op Amerika wel druk en effectieve druk kan uitoefenen maar niet op de andere partij. Als dit uitloopt op een aanvaarden van
alles wat een partij doet met de verontschuldiging dat zij onontwikkeld zijn,
dat Rusland wel moet helpen en mag helpen, maar dat de Amerikanen omdat
zij hoog-ontwikkeld zijn, dit moeten kunnen begrijpen, dan komt men toch
wel erg dicht bij het meten met twee maten. In feite komt het neer op de
overigens onbewezen vooronderstelling, dat in niet-ontwikkelde gebieden lieden
die het niet zo nauw nemen maar een ijzeren discipline hebben, vergeven moeten
worden en dat andere niet-ontwikkelde gebieden daar niets tegenover mogen
stellen. Wanneer men dit princiep verheerlijkt, is men bij de aanvaarding van de
zgn. nationale bevrijdingsoorlogen, waarbij de bevrijders hun mogelijke identificatie met het communistisch kamp niet wordt aangewreven, maar de anderen
automatisch in het imperialistisch kamp gedrukt worden. Dit soort politieke
overtuigingen met een kwastje legaliteit opfrissen lijkt ons tegen de essentie van
het recht. Het is een procedure die Rusland in Tsechoslowakije toepaste: invallen, dan een verdrag ondertekenen en zeggen: wij zijn er toch legaal. Het
Russell-tribunaal lijkt ons van die rechtsopvatting uit te gaan, en het moet
gezegd, het is een rechtsopvatting die velen aanhangen.

Gesprek met Jacques Moeschal
Ludo Bekkers

Niet voor niets was de voorzitter van het Olympisch Comité van Mexico een
architect: Pedro Ramirez Vasquez. Naast het spelenprogramma ontwierp hij
een aantal culturele manifestaties, waarvan De weg van de vriendschap wel de
meest spectaculaire was. Het idee kwam van de beeldhouwer-architect Mathias
Goeritz, eveneens aan het Olympisch Comité verbonden. Goeritz nodigde achttien beeldhouwers uit zestien verschillende landen uit om van de periferico, de
stadsautoweg rond Mexico-City, een beeldenroute te maken. Het idee was niet
helemaal nieuw, maar werd hier voor het eerst gerealiseerd. In Europa zijn er
enkele beeldhouwers die al jaren dromen om van de grote autowegen beeldenroutes te maken. Jacques Moeschal is een van hen. Van hem nam Goeritz het
idee over. Een sculptuur van Moeschal werd gekozen als embleem voor de
affiche van de beeldenroute, de Ruta de la Amistad. Voor architect-beeldhouwer Moeschal was dit niet de eerste opdracht van die aard. Heel zijn oeuvre
immers is geïnspireerd door een nieuwe monumentale sculptuur, die een directe
functie heeft in de uitbouw van een nieuw menselijk landschap. De illustraties
bij het artikel geven een beeld van zijn vormenwereld. De eerste vier afbeeldingen illustreren het teken van De weg van de vriendschap te Mexico. Dan volgt
het teken aan de verkeersverdeler te Zellik-Brussel en het monument in de
Negeb-woestijn. In de kleinere afbeeldingen, van boven naar beneden: de pijl
van het burgerlijk genie op de Expo 58 te Brussel, een wandreliëf in de Sabenalokalen te Brussel, een portret van Moeschal, de wand van een parking te
Brussel, het monument op de grens tussen Hongarije en Oostenrijk, een van de
toegangen van de parking aan de Naamse Poort te Brussel.
Beginnen we met het meest recente? Hoe hebt u die opdracht in Mexico
gekregen?
In 1959 had ik al projecten gemaakt voor beelden langs de autowegen, met een
hele beschrijving erbij, hoe men de toegang van steden, de splitsingen van autowegen enz. met beelden moest markeren. Ik noemde dat La route des hommes.
Een Belgische slimmerik, met nogal wat pretentie, heeft die projecten op een
dag mee naar Parijs genomen en ze maar ineens aan het cultureel centrum van
Royaumont bij Chantilly afgestaan. Daar heeft Mathias Goeritz, van het
Olympisch Comité van Mexico, ze ontdekt; zij hebben het thema overgenomen
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en er in Mexico ter gelegenheid van de Olympische Spelen De weg van de
vriendschap van gemaakt. Toen ze me kwamen vragen om mee te werken, nam
ik me direct voor die cirkel te gebruiken, de cirkel die de Mexicanen in hun
cultuur van oudsher kennen, maar dan natuurlijk in een hedendaagse versie,
gebruik makend van de mogelijkheden van het beton, de weerstandsberekening,
enz. De spleet in de cirkel bijvoorbeeld was nodig voor de weerstand.
Hebt u zelf de plaats mogen kiezen?
Eigenlijk niet. Ze hadden voor mij een plaats gereserveerd. Ze hebben me een
grondplan gestuurd met de ligging van het Olympisch dorp en de zone waar de
verschillende beeldhouwwerken moesten komen. Daarop heb ik voor mezelf
een andere plaats uitgekozen. Ik kende Mexico toen nog niet, en het was dus
een delicate operatie. Maar ze hebben me geantwoord dat mijn voorstel hen
heel goed paste. Juist op de plek die ik gekozen had, hebben ze daarna resten
van een pyramide ontdekt. Dat heeft wel wat herrie meegebracht. Sommigen
profiteerden ervan om via mijn sculptuur Goeritz aan te pakken: het was een
heiligschennis, een moderne sculptuur te plaatsen op zo'n heilige plek. Maar
alles is in orde gekomen, ze zagen in dat er een harmonie was ontstaan tussen
oud en nieuw.
Voor mij was deze sculptuur een uitzonderlijke ervaring, vooral wat de betonberekeningen betreft. Ik weet zo langzamerhand wel wat beton is, maar toen ik
de betonplannen uit Mexico aankreeg, heb ik me toch afgevraagd wat ze er
allemaal instopten: ze gebruikten tien keer te veel staal, dacht ik, en ik heb ze
dat ook gezegd. Later heb ik ter plaatse echter een aardbeving meegemaakt en
toen begreep ik het. Aangezien het om twee losse segmenten gaat, was er een
zekere elasticiteit nodig. Waren ze in het heel harde beton gemaakt waar wij
hier aan gewend zijn, dan had die aardbeving die segmenten afgeknapt; nu
echter reageerden ze soepel. Het was wel een heel bijzonder werk, heel verschil
lend van alles wat ik tot nog toe in beton heb gemaakt. Voor ons is beton een
vloeibaar materiaal: we maken een vorm, we gieten er beton in, dat dan hard
wordt. Ginder werd het beton op een geraamte gespoten, je kunt dat zien op
de foto's. Dat geeft een heel ander effect. Ik heb een tijd lang bij Le Corbusier
gewerkt: hij was heel gevoelig voor de huid van het beton, voor de struc
tuur van de bekisting. Voor ons heeft die tekening van de planken nu eenmaal
een zekere charme, maar waren er geen planken geweest, dan hadden wij er
iets anders op gevonden en daar zouden we ook wel aan gewend geraakt zijn.
Toen ik mijn ontwerp voor Mexico maakte, had ik dat spel van de bekisting
voor ogen. Maar met hun behandeling is het beton onberispelijk glad gewor
den. Er is maar één ding dat me dwars zit. In Mexico houden ze van kleuren,
en ze hebben het beeld dan ook geschilderd. Ik had daarvan gehoord, en
gevraagd: als het dan toch moet, geef het dan een kleur van aarde; niet van
lava, want dat heeft iets kunstmatigs, maar van aarde, zoals ze die daar gebrui
ken, om te bakken bijvoorbeeld. Ze hebben daar, jammer genoeg, geen rekening
mee gehouden. Maar kom, veel belang heeft het niet. De tijd zal dat wel bijpas
sen, de kleur zal verdwijnen, het beton zal weer bovenkomen.
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U hebt een voorkeur voor grote formaten. Hoe werkt u dan in de voorstudies?
Of het om een juweel gaat of om een monument, het komt er altijd op aan dat
de verbeelding juist werkt. Een juweel kan monumentaal zijn, een enorme
sculptuur kan klein uitvallen. Voor de afmetingen die ik aan een beeld geef,
laat ik me leiden door de inplanting. Neem bijvoorbeeld mijn sculptuur aan de
Naamse poort (zie illustraties): die staat temidden van verschrikkelijke bouw
massa's. Ik heb me bij een heel kleine schaal gehouden, de schaal van de voet
ganger. Ik wilde een object, een module geven aan de voetganger. Ik wilde me
niet meten met de massa van de gebouwen. Ik heb me aan de menselijke schaal
aangepast. Maak ik daarentegen iets voor de open natuur, dan zoek ik iets dat
zich imponeert. Dat was het geval in Mexico, met mijn signaal aan de autoweg
te Zellik, met het monument in de Negebwoestijn, en met de meeste andere.
Het komt altijd op de juiste maat aan. Neem een juweel bijvoorbeeld: het mag
niet pretentieus zijn, het moet gedistingeerd zijn, edel. En ik geloof dat wij juist
dat een beetje aan het verliezen zijn, die adel, die distinctie.
Dat is de reden waarom ik tegen tentoonstellingen ben. Men moet een zaal
huren, en dan neem je als je er de middelen voor hebt natuurlijk de zaal die het
meeste indruk maakt. Een arme sukkel moet ergens in een hoek tentoonstellen,
ook al is zijn werk misschien formidabel. Wie daarentegen over de middelen
beschikken, de speculanten of de slimmeriken, huren een dure zaal. Dat geeft
hun al een naam. De uilskuikens komen erop af. De klant is om zo te zeggen de
cocktail. Vrienden nodigen vrienden uit en een kunstenaar wordt gelanceerd.
Maar kunst hoeft niet gelanceerd te worden. Ze moet voor zichzelf spreken.
En ze zal met de tijd ook wel voor zichzelf spreken.
Maar intussen moet je toch leven?
De vraag is alleen, hoe. Als het alleen een kwestie van leven is en van handel in
kunst, dan doe ik liever aan zuivere commercie, dan verkoop ik liever dassen of
hotdogs. Een kunstenaar die zijn werk ter harte neemt, denkt toch niet in de
eerste plaats aan wat het hem opbrengt.
Hoe hebt u dat zelf gedaan? U bent nu 55 en pas sedert 'n jaar of tien hebt u
een zekere naam.
Ik hecht daar absoluut geen enkel belang aan. U weet wat ik allemaal heb
gedaan. Dat is voor mij geen reden om hoogmoedig te worden. Wat me be
kommert is: wat doe ik morgen? Je moet je rechtvaardigen ten overstaan van
de toekomst, niet van het verleden.
Ik ben als architect begonnen. In die tijd discussieerde ik met bouwheren over
vloertegels in de keuken. Je komt met een goed bestudeerd, uitgewogen plan
voor de dag en dan willen de mensen dat die deur of dat raam op een andere
plaats komt. Absurd. Ook in architectuur is er zoiets als evenwicht. Aan een
schilder zeg je toch ook niet: geef daar eens een ander kleurtje aan, of andere
verhoudingen. In architectuur is het precies hetzelfde. Dat is een van de
redenen waarom ik nu een soort werk gekozen heb, waarvoor ik zelf de hele
verantwoordelijkheid kan opnemen. Als architect hang je af van de opdracht-
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gever. Hij komt met allerlei revues aandragen, Plaisirs de France of hoe heten
al die dingen? En hij begint te beknibbelen. Het is naïef: als mensen je vragen
een huis voor hen te maken, dan betekent dat ook dat ze vertrouwen in je
hebben. Anders moeten ze maar naar een ander lopen. Ik ben geen huizenverkoper. Als je klaar bent met de klant, komen de aannemer en de administratie. Dat geldt tot op zekere hoogte natuurlijk ook voor mijn sculpturen. Maar
dat is nog niet alles: er is verder de concurrentie onder de architecten: vaak een
helse strijd. En dan moet je nog eens alles krankzinnig gedetailleerd beschrijven:
vroeger volstond het een muur te tekenen en die door een goede metselaar te
laten uitvoeren, nu moet je er een hele literatuur bij leveren. Het wordt driekwart werk voor een advocaat, één kwart nog voor de architect. Wat is de
bijdrage nog van de kunstenaar in de architectuur? En architectuur is toch de
eerste onder de kunsten. Alles begint ermee. De aarde, en je maakt er een
schelp op om in te schuilen. Daarom ben ik naar de beeldhouwkunst overgestapt. Daar heb je geen excuses: de administratie dit, de opdrachtgever dat. Nu
draag ik zelf de hele verantwoordelijkheid. En het boeit me geweldig om mijn
sculpturen exact te doen beantwoorden aan het programma dat me opgegeven
wordt door de omgeving, het kader. Dat is niet alleen een kwestie van smaak,
maar vooral van harmonie, van distinctie ook. Ik vergelijk dat graag met oude
juwelen, die exact beantwoorden aan de mensen die ze droegen én aan het
materiaal waaruit ze gemaakt waren. Als in een betonnen schaalgewelf de
vorm en de materie perfect aan elkaar beantwoorden, dan moet je niet proberen hetzelfde na te maken in staal of je moet structurele acrobatieën gaan
uithalen. Juwelen werden gedragen door een elite, maar een arbeider kan even
goed tot die elite behoren. De fijnheid van werkmensen is soms fantastisch. Een
voorbeeldje van toen ik mijn huis hier gebouwd heb. Ik ben zelf de stenen gaan
zoeken in een groeve hier dichtbij, prachtige stenen, die daar maar weggegooid
waren. Ik heb ze gebruikt zoals ik ze gevonden heb. Maar ik had metselaars
nodig om er muren van te maken. Probeer maar eens zelf een rechte muur te
maken. Wel, één van die mannen, boven op zo'n muur, wist me heel duidelijk
te maken hoe recht zijn muur was: kijk maar es, meneer; hij spuwde naar
beneden en dat viel loodrecht, heel het traject juist één centimeter van de
muur. Dat noem ik sensibiliteit, dat noem ik distinctie. Wij daarentegen zijn
allemaal slachtoffers van de intellectuelen. Iedereen praat nu over kunst, over
politiek, wetenschap, geneeskunde, en ze beschouwen zich als intellectuelen.
Ze gaan naar concerten, lopen tentoonstellingen af, zijn overal bij. Wie echt
sensibel is, houdt zich slechts met één probleem bezig, het zijne. Hij verdeelt
zich niet.
Ook voor uw sculpturen hebt u werkmensen nodig. Hoe staan zij daartegenover?
Die samenwerking verloopt prachtig. Het begin is altijd een beetje moeilijk.
Je weet hoe dat gaat, wij doen trouwens net hetzelfde; als wij een kunstwerk
zien, is onze eerste reactie altijd: waarmee is dat te vergelijken. Als ik mijn
arbeiders uitleg wat ik wil maken, is hun eerste reactie: waar lijkt het op, waar
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dient het voor? Zij zijn gewend met beton te werken, maar alleen om huizen,
bruggen of wegen te maken, utilitaire dingen. Krijgen ze iets anders te maken,
dan gaan ze zich vragen stellen. Maar eens dat ze met de uitvoering begonnen
zijn, ontdekken ze dat het om iets gratuïets gaat, iets gratuïets materieel gezien,
maar met het oog op iets schoons. Eens zover beginnen zij zich hartstochtelijk
voor de zaak te interesseren. Neem bijvoorbeeld die betonnen curve van de
autoweg te Zellik, een curve van dertig meter. Met ruw hout, triplex en ik weet
niet wat nog allemaal zijn ze erin geslaagd een absolute perfectie te bereiken.
Dertig meter, en geen enkele breuk in de curve. De curve van een dorisch
kapiteel was nooit veel groter dan één meter. Bovendien is ze hier gegoten, niet
gehouwen; houwen is gemakkelijker, dan zie je de curve ontstaan. Hier niet.
Ze wordt getekend, gegoten en ze is af. Nee, de sensibiliteit van die mensen is
fantastisch, en ik vind het jammer dat het handwerk verloren dreigt te gaan.
Geldt dat ook niet voor de kunstenaars?
Ja, en daarom heb ik zo weinig vertrouwen in wat er de dag van vandaag
gemaakt wordt. Ze zoeken het spectaculaire, de gadget, de originaliteit om de
originaliteit. Dat is spel, veel minder sensibiliteit. Je hoeft maar een originele
inval te hebben en die te exploiteren, in om het even welk materiaal. Kwestie
van de aandacht te trekken. Een vent die op zijn handen over straat loopt.
Natuurlijk kijkt iedereen daarvan op. Maar laat er vijftig op hun handen over
straat lopen, een jaar lang, en het wordt onuitstaanbaar. De mens is nu eenmaal gemaakt om met zijn twee voeten op de grond te staan, zeker in de kunst.
Wat blijft er bijvoorbeeld over van het tachisme? Ze hadden een gag gevonden,
wat verf tegen een doek aangooien. Nee, het komt er op aan harmonie te
scheppen, evenwicht. Dat is iets anders dan met zijn vuist een bult in een plaat
slaan. Een mooie plaat respecteer je, het is toch een inbreng van de mens. Je
geeft ze een eigen vorm, maar je provoceert geen accidenten. Een steen maak
je niet oud, daar zorgt de natuur voor; de natuur harmoniseert alles, ze geeft
de dingen patine, er is erosie, enz. Maar de mens manifesteert zich anders dan
de minerale of vegetale natuur, hij heeft hersenen. Hij kan lijn brengen in de
dingen, ze harmonisch maken. Dit harmonische evenwicht van een sculptuur in
een landschap of een architectuur, of een straat, daarin kan, geloof ik, de mens
zich manifesteren.
Welke ervaringen hebt u met uw studenten?
Dat is een heel delicaat probleem. Mijn ervaring is veel meer hun ervaring.
Ik geloof niet dat je artisten kunt maken, die pretentie heb ik niet. Ik beschouw
me niet als een professor, al ben ik het nu al 22 jaar. Ik geef hun geen voorbeelden, geen modellen. Ik probeer een beschaving te definiëren, bijvoorbeeld
een eerlijke en zuivere vorm te maken. En ik laat ze zelf ontwerpen. Nooit is
het me overkomen dat ik een van hen gezegd heb dat zijn uitgangspunt niet
juist was. Alleen kom ik van tijd tot tijd tussenbeide. Je komt heel schuchtere
mensen tegen, een beetje naïef soms, maar van een uitzonderlijke sensibiliteit en
distinctie. Je moet voorzichtig zijn en ze niet ontmoedigen. Maar als er een
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verwaande binnenkomt, een die de artist uithangt, dan zet ik me schrap. Er
wordt nu veel over het onderwijs gepraat. We moeten van de grond af aan
opnieuw beginnen, we moeten terug naar de middeleeuwen, toen de mensen
een gemeenschap vormden en de kunst een manifestatie van die gemeenschap
was. Of hij voor de mythologie of voor een godsdienst werkte, de beeldhouwer,
de schilder, de architect, de bouwer, zij werkten idealistisch, transcendeerden
de mens. Nu wordt dat persoonlijke hoogmoed en het kan niet anders dan tot
decadentie leiden. In de scholen zou er meer contact moeten zijn tussen de ver
schillende cursussen, de scheiding tussen beeldhouwkunst, schilderkunst en ar
chitectuur is nog altijd te groot. Iedereen spreekt nu van integratie. Je kunt een
sculptuur min of meer laten harmoniëren met een architectuur, maar dat is nog
geen integratie. We zouden al een hele stap verder zijn als een schilder of
beeldhouwer kon zeggen: meneer, uw architectuur heeft geen beeld of geen
schilderij nodig. Nu krijgt een kunstenaar een vlak om te decoreren, als het
gebouw al af is. Maar het moet beginnen bij de plannen, als je weet voor wie of
voor wat je gaat bouwen, dan kan er een globale creatie ontstaan. Neem de
Unesco te Parijs. De beelden en schilderijen zijn als vuistslagen in het gezicht.
Juxtapositie, maar geen integratie, omdat ze mets gesnapt hebben van de
architectuur. Daarom ga ik het volgend jaar een cursus geven over beeldhouw
kunst die helemaal gewijd zal zijn aan de integratie. Het zal een harde dobber
worden, want ik wil dat die cursus ook de studie van een architectuurplan om
vat. In plaats van zich in een hoekje te kunnen amuseren met wat ze graag
doen, zullen mijn studenten zich aan een strenge discipline moeten onderwer
pen.
En uw eigen werk? Bijvoorbeeld wat u in Brussel gemaakt hebt.
Het programma was telkens verschillend, en dat geeft het werk dus telkens een
ander karakter. Het beeld bij de ingang van de parking aan de Naamse Poort
bijvoorbeeld is helemaal gedacht in functie van de omgevende architectuur, de
hoge gebouwen, de etalages van de winkels, de auto's, die daar altijd gepar
keerd staan. Heel die omgeving blinkt, op z'n Belgisch. Daarom heb ik een mat
materiaal gekozen, om een beetje contrast te verkrijgen en wat afwisseling te
brengen in die glinsterende monotonie. En wat de vorm betreft: ik beweer niet
dat hij een verkleining is van de bebouwde omgeving, maar hij bezit hetzelfde
karakter; in plaats van een verpletterende massa is de schaal ervan echter
aangepast aan de voetganger. Verder de gevel van het complex aan de Nijver
heidsstraat: dat vertel ik toch wel graag. In plaats van verstandhouding onder
de betrokkenen was er slechts rivaliteit. Ik maak een ontwerp en de bouwheren
reageren direct gunstig. Maar dan komen de bouwondernemingen met hun
architecten. Discussies en wijvenpraat interesseren me niet. Ik zeg: nemen of
laten. Ik kom niet om zaken te doen, om iemand te exploiteren. De architecten
waren de ergsten, zij wilden zichzelf rechtvaardigen ten koste van mijn project.
De studie die ik gemaakt had, hebben ze gewoon genegeerd, dat is op zichzelf
al tegen de déontologie. Hadden ze me gezegd: uw ontwerp is niets waard, en
waarom, ik had ze misschien gelijk kunnen geven. Maar ze kwamen met hun
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eigen ontwerpen aandragen. Het gebouw bevat twee delen: beneden parkings
en boven kantoren. Wat ik voor de parking voorstelde, hebben ze gerespecteerd
en met de kantoren hebben ze hun eigen zin gedaan, zodat de twee niet meer
bij elkaar passen. Ik had de gevel van de kantoren als iets heel lichts gezien op
een zware basis; nu is het een logge stenen constructie geworden. Alleen de
mensen die over de parking hadden te beslissen, hebben vertrouwen geschonken
aan een kunstenaar, of laten we zeggen, want ik hou niet van dat woord, aan
een vent die zich voor iets passioneert, een gepassioneerde arbeider. In die
parking heb ik dan verder nog een binnenwand mogen maken (zie illustratie).
De vorm daarvan is bepaald door het onderaardse kunstlicht. Waar in de
architectuur begint het werk van de beeldhouwer? Het is als het ware de voort
zetting van wat al bestaat, het geeft er wat meer beweging aan.
Dat hele complex aan de Naamse Poort is voor mij iets unieks geweest. Het
staat aan de openbare weg en iedereen zou denken dat het met openbare gelden
is gebouwd, maar het is een privé-instelling die het gefinancierd heeft. De staat
neemt soms ook wel zulke initiatieven. Het teken aan de autoweg te Zellik is
er zo een. Dat is er gekomen dank zij de administratie. Ik heb het altijd goed
kunnen vinden met mensen die niet gespecialiseerd zijn, ingenieurs van bruggen
en wegen en zo. Ik had eigenlijk niet met de administratie te doen, maar met
die mensen. In het begin was ik er bang voor; verdomme, ik had alle verant
woordelijkheid en ik was met dat soort werk niet vertrouwd. Ik dacht, de staat
is een strenge meneer, maar nooit heb ik een correctere medewerking gehad.
Ik geef de mensen altijd graag iets meer dan ze verwachten. Ik heb liever dat ze
denken dat ik me laat exploiteren dan dat ik zelf anderen exploiteer. Dat is
geen kwestie van berekend vertrouwen maar van karakter. Ik ben er soms dan
ook wat slordig mee. Er zijn nog verschillende andere projecten — signalen aan
de Belgisch-Franse en Duitse grens —- maar ik ben nooit teruggegaan naar
Openbare Werken.
Tenslotte zijn dit allemaal meer architectonische en urbanistische dan sculptu
rale overwegingen.
Het urbanisme wordt volledig misverstaan. Men wil aan urbanisme doen op
oude plannen, een moderne stad bouwen op een middeleeuws tracé. Maar zo
wordt dat tracé absoluut niet gerespecteerd. Dan nog liever alles helemaal
opnieuw en anders groeperen; in plaats van eilandjes te maken die het bestaan
de tracé zogezegd respecteren, kan men dan beter alles wegvagen en iets geheel
nieuws maken. Brussel heeft een unieke geografische situatie: meer dan 75
meter niveauverschil tussen de boven- en de benedenstad. Op die helling kon
de stad zich heerlijk uitstrekken. Als je nu door de stad loopt, besef je helemaal
niet meer op welk niveau je je bevindt. Slechts hier en daar ervaar je nog de
reële situatie. Overal elders is het leegte. Beeld je even in wat het had kunnen
zijn: die vijf of zeven beken die naar beneden lopen en heuvels uitgraven.
Ste.-Goedele geeft er nog een beeld van. De eerste catastrofe is de aanleg van
het Koningsplein geweest. Ze hadden zo'n plein gezien in Frankrijk. Maar die
lagen in het vlakke land, in Nancy, of Arras. Je graaft toch geen gat in een
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heuvel om er een plein aan te leggen. Dan gebeuren er ongelukken. Toen het
niet meer ging, heeft Leopold II er een Franse architect bij gehaald. Die heeft
toen weer geprobeerd de natuurlijke curven in de straten te bewaren en heeft
de oude Kunstberg aangelegd. Die les hebben ze echter helemaal niet begrepen;
met de nieuwe Kunstberg hebben ze nog eens dezelfde blunder uitgehaald.
In plaats van langs slingerende wegen langzaam van boven naar beneden te
komen, hebben ze terrassen met trappen aangelegd, in een rechte as van de
boven- naar de benedenstad.
Ziet u een oplossing voor die toestand?
Ja, alles afbreken en opnieuw beginnen. Maar dat gaat natuurlijk niet. Als
technici een Boeing bouwen, mogen ze zich niet vergissen. Die mannen die een
Boeing ontwerpen of een reis naar de maan plannen, dat zijn de puristen van
deze tijd. Maar in de architectuur zijn die puristen ver te zoeken. De eerste
schuldigen zijn natuurlijk de architecten zelf, omdat zij aanvaarden de dingen
te maken die ze maken.
Is het dan zo slecht gesteld met de architecten in België?
Er zijn beslist goede architecten, maar ze zijn misvormd, zoals de schilders en
beeldhouwers. De architectuur is gecommercialiseerd, in plaats van de weg van
de uitvinding, de verbeelding, is ze de weg van de consumptie opgegaan. Voor
mij is de kunstenaar die een motor onder zijn sculptuur plaatst om ze te laten
draaien, iemand die de ingenieur van de reactiemotor beledigt. Laten ze dan
reactiemotoren tentoonstellen! Dat is tenminste werk van mensen. Die kunste
naar met zijn motortje, dat hij met een stekker in gang steekt, dat is folklore.
Sculptuur voor mij is iets statisch. Leven krijgt ze van het licht. Mechaniek is
iets anders.
U vertelde dat u bij Le Corbusier bent geweest. Heeft hij invloed op u gehad?
Eigenlijk niet. Toen ik hem de eerste keer ontmoette, had ik een idee op zak
dat ik hem wilde voorleggen, het ging over Chandigarh, maar ik heb het niet
gedaan. Op een gegeven ogenblik zei hij me: weet je dat ik voor Marseille en
voor daar en daar sokkels voor beelden had voorzien? Misschien was dat in
1925 nog mogelijk, maar toen hij me dat zei, wist ik al dat dat helemaal niet
meer ging. Hij verenigde veel gaven in zich: hij was architect, beeldhouwer,
schilder. Maar de beeldhouwkunst was voor hem niet wat ze moest zijn. Ze
was nog niet de exacte plastische expressie, zoals in het grote verleden. Hij
tekende nog een hoorn, of een hand, terwijl een hand, mijn god, zo volmaakt is
en er ongeveer zes miljard exemplaren van bestaan. Waarom die nog reprodu
ceren, waarom ze nabootsen of ze gebruiken voor versiering? Dat is een van de
redenen waarom ik abstract ben gaan werken. Aan wat bestaat in de vegetale
of animale wereld hoeft niets toegevoegd te worden. Om er een karikatuur
van te maken, om er een decor mee op te bouwen! In sommige perioden, toen
kunst gebruikt werd om een soort literatuur te verduidelijken, in dienst van de
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religie bijvoorbeeld, was dat misschien nog te begrijpen, nu echter niet meer.
Een sokkel heeft geen zin meer. Een beeld moet uit de grond komen.
Voor wie maakt u uw beelden?
Voor iedereen, zelfs als het om privé-opdrachten gaat. Men spreekt van democratie, socialisme, daar ken ik echt niets van, ik heb geen verstand van politiek,
maar ik geloof dat men vertrouwen moet hebben. Ik vergis me soms, maar in
het algemeen zijn de mensen goed, je moet ze geven wat ze verdienen.
Is er een reactie op de tekens die je voor hen plaatst?
Soms. Op de lange duur. Neem bijvoorbeeld het teken aan de autoweg: meer
en meer begint het publiek erop te reageren. Ik zie het zo. Aan de Naamse
Poort stond een monument, een buste van De Brouckère en daarrond een hele
roomtaart, met waterbekkens. Een monument ter ere van één man. Maar er
zijn drie miljard mensen op aarde. De uitzonderlijke man bestaat voor mij niet.
Hij doet niets anders dan handelen volgens zijn middelen en mogelijkheden,
daar kan hij niet over heengaan. Je kunt uitzonderlijk worden, als mensen je
bekijken en bewonderen, maar op zichzelf is dat uitzonderlijke ook maar gewoon. Als je over de grenzen van je mogelijkheden heengaat, loopt het mis.

Wijsbegeerte op school

1

C. J. Boschheurne

De uitgeverij Meulenhoff te Amsterdam kwam dezer dagen met een boek op
de markt dat bestemd is om als leerboek voor de wijsbegeerte bij het voorbe
reidend wetenschappelijk onderwijs te dienen. Waarom alleen bij dit type
onderwijs en waarom bijvoorbeeld niet voor de havo, waar ook wijsbegeerte
kan worden gegeven, is niet duidelijk; evenmin kan men in het boek vinden
voor een hoeveel-urige cursus het bestemd is. Ook wat dat betreft laat de wet
volkomen vrijheid. Het resultaat van de noeste arbeid van de uitgever is een
bundel waarin alle mogelijke Nederlandse filosofen vanuit hun standpunt iets
zeggen over hun deelgebied van de wijsbegeerte. Van Peursen over antro
pologie, Staal over logica, Nuchelmans over kennisleer en Delfgaauw over
ontologie en metafysica. Voor de leraar kan het misschien bruikbaar zijn, maar
de klas mag dit boek niet in handen hebben. De redactie heeft een verkeerd
idee gehad van het doel van het vak wijsbegeerte bij het voorbereidend weten
schappelijk onderwijs en van de rol die dit vak in het moderne onderwijs moet
spelen.
Daarbij heeft men duidelijk ook geen rekening gehouden met de ervaringen
die er in het buitenland bij dit soort onderwijs zijn opgedaan. Hoe nauwkeurig
juist bij dit vak de kwaliteit van de didactiek een rol speelt, blijkt uit de be
schouwingen die Adorno daaraan heeft besteed. Bij een middelmatig onderwijs
zal de leerling wel een zekere kennis van de filosofie meekrijgen, maar zal hem
de kunst van het filosoferen ver blijven. Deze Meulenhoff-uitgave is nu hele
maal gebaseerd op het doen kennen van enige filosofie. De wijsbegeerte wordt
dan weer een ander leervak. Wel stelt de redactie zich ten doel dat er van een
zuiver informatieve discussie in de klas een weg gevonden wordt naar persoon
lijk doorleefde vragen, maar ook dat is het paard achter de wagen spannen.
In de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs liggen de persoonlijk door
leefde vragen voor het opscheppen. Begrippen als 'het niets', 'oneindig' en
antropologische vraagstukken kunnen in de klas tot eindeloze discussies aan
leiding geven. In feite kan daarbij het filosofie-onderwijs worden aangepast om
1 Naar aanleiding van Wijsgerig Denken (Meulenhoff, Amsterdam, 1968, 158 pp., ƒ 7,50)
met medewerking van Prof. Dr. A. de Froe, Prof. Dr. B. Delfgaauw, Dr. Kwee Swan Liat,
Prof. Dr. G. Nuchelmans, Prof. Dr. C. A. van Peursen, Prof. Dr. R. F. Beerling, Prof. Dr.
J. F. Staal en Dr. J. H. M. M. Loenen.
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zo te komen tot de kennis van de verschillende wijsgerige theorieën. Die theo
rieën kunnen de leerlingen dan leren kennen uit de oorspronkelijke teksten,
zoals in Duitsland uit Emil Bergs' schoolboek 'Umsicht und einsicht' en in
Frankrijk uit Cuvillier's 'Anthologie des Philosophes Francais Contemporains'.
Vooral dit laatste werk had de uitgever zich als voorbeeld moeten stellen.
Iedere schrijver krijgt een korte inleiding waarin hij in verband wordt gebracht
met de grote namen uit de geschiedenis van de wijsbegeerte. Over ieder onder
werp zijn stukken opgenomen van schrijvers van verschillende richtingen, zodat
ook inderdaad alle richtingen aan het woord komen. Bij de Meulenhoff-uitgave
zal de leraar telkens moeten vertellen dat er nog andere meningen zijn als die
van de schrijver, in Duitsland wordt hun met uitgezochte leesstukken de weg
gewezen naar de grote voormannen van de verschillende richtingen, in Frank
rijk kan de leerling dat zelf ontdekken. Want daarop komt het bij de didactiek
van dit vak aan: de leerling moet zelf ontdekken. De grondslag voor de
didactiek van de wijsbegeerte werd drieëntwintighonderd jaar terug gelegd
door Socrates. Zijn methode gaat nog altijd op. De leraar vraagt, en voert door
zijn vragen de leerlingen naar een bepaald antwoord. Komt dat antwoord, dan
zegt hij: Kijk, jouw standpunt is nu typisch Kantiaans, of Hegeliaans of feno
menologisch. Dan zal in ieder geval die leerling iets onthouden van wat Kant,
Hegel of de fenomenologen geleerd hebben. Dat is belangrijk, want we hebben
met deze methode een weg waarbij wij enigszins kunnen bepalen welk deel van
de aangeboden stof de leerling onthoudt. Normaal is dat tien procent, maar we
weten niet welke tien procent. Hier kunnen we dat althans gedeeltelijk mee
bepalen.
Dezelfde omstandigheid bepaalt mede de plaats van de wijsbegeerte op de
school. Er hoort niet, zoals de schrijvers van dit boek willen, een accidentele
samenwerking met andere vakken te zijn, maar de leraar moet voortdurend op
de hoogte zijn van de stand van zaken in de klas bij andere vakken. Hij moet
daarbij twee dingen voor ogen houden. De stof die in een klas behandeld
wordt, wordt de leerlingen pas veel later eigen. Gebruikt de leraar dus een
voorbeeld uit de natuurkunde om een wijsgerige stelling te verduidelijken, dan
bereikt hij niets als hij een voorbeeld gebruikt uit de stof die juist in dezelfde
klas behandeld wordt, want die stof is nog even vreemd en moeilijk voor de
leerling als zijn eigen stelling. Daar komt aan de andere kant bij dat als de
leraar-wijsbegeerte een voorbeeld kiest uit een ander schoolvak, de leerlingen
dat met vrij grote zekerheid zullen onthouden. Als leraar A over het vak van
leraar B praat, is dat nu eenmaal een sensatie, zodat het geval makkelijk ont
houden wordt. De leraar-wijsbegeerte zal dus door het kiezen van zijn voor
beelden meebepalen welk deel van de stof van andere vakken onthouden
wordt. Dat mag zeker niet buiten voortdurend overleg met die leraren gebeu
ren. Bij de behandeling van de wijsbegeerte op school zal de leraar voortdurend
moeten uitgaan van de situatie van de lerende leerling op de school.
Voor zover hij naast de kunst van het filosoferen kennis van de filosofie bij
brengt, zal die ook verband moeten houden met het gebruik dat de leerling
ervan eerst op school kan maken. Het grote belang dat nu bij het onderwijs
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wordt gehecht aan de contemporaine geschiedenis, maakt het voor de leraar
wijsbegeerte noodzakelijk uitvoerig aandacht te besteden aan het marxisme,
waarbij natuurlijk een planning moet worden gemaakt samen met de lerarengeschiedenis en -economie. Kennis van het existentialisme zal moeten worden
bijgebracht met het oog op de literatuurlessen. Als de middeleeuwse letterkunde
aan de beurt is, kan bij wijsbegeerte iets aan thomisme gedaan worden. Dit boek
geeft daartoe geen mogelijkheid. Dat is te meer te betreuren omdat de leraren
die doorgezet hebben dat er aan hun school een filosoof verbonden werd, juist
voor deze gevallen de wijsgerige informatie van de leerling op hem wilden
afschuiven; zo zal de leraar-staatsinrichting of -maatschappijleer van hem ver
wachten dat hij de staatstheorieën uit de Verlichting zal behandelen. De behan
deling van logica en kennisleer moet gericht zijn op en verband houden met de
eigen werkzaamheid van de leerlingen die het grootste deel van de dag uit
leren bestaat. Methodologie van de wetenschappen is dan ook zeker belangrijk,
terwijl er zelfs geëxperimenteerd zou kunnen worden met de praxiologie van
Kotarbinsky.
Dit boek is misschien geschikt als allereerste kennismaking met de wijsbegeerte
voor universiteitsstudenten. Het is ook geschreven door hoogleraren. Het mid
delbaar onderwijs vraagt een andere didactiek, zeker voor dit vak.

Geert van Beek
Leven: opium of geweld?

Leo Geerts

Waar kan men Geert van Beek plaatsen binnen de Nederlandse literatuur? Het
meest voor de hand liggende middel, dat tot ergernis van de auteur dan ook
vaak gebruikt wordt, is de vergelijking met Jan Wolkers. Bij beiden spelen de
jeugdherinneringen een grote rol en treden kinderen vaak op als hoofdfiguren;
meer bepaald de puber en de adolescent zijn hun wellicht meest geliefde personages. Bovendien is er bij Van Beek een parallelle evolutie met Wolkers: na
de afrekening met de kindertijd en de jeugd komt de volwassenheid aan bod.
De jongen uit Kort Amerikaans kan, wat betreft leeftijd, seksuele nieuwsgierigheid en reacties op het oorlogsgebeuren, vergeleken worden met de jongeman
uit Buiten Schot. In Horrible Tango leverde Wolkers een collage-roman die de
individuele psychologie en de sociale verhoudingen tot één geheel versmolt ;
Van Beek doet hetzelfde in De steek van de schorpioen. Bij Wolkers bepaalt
de vertekenende verbeelding een goed deel van de directe stijl; bij Van Beek
groeit het verbeeldingsleven uit tot allegorisch uitgewerkte nachtmerries. Bovendien speelt bij beiden de godsdienst, meer bepaald het christendom, een
hoofdrol: terwijl Wolkers afrekent met het gereformeerde levensbesef, doet
Van Beek dat met het katholieke. Novellen wisselen af met romans.
Waaraan zijn deze opvallende overeenkomsten in thematiek en stijl, verbeeldingswereld en compositie te wijten? Van wederzijdse beïnvloeding kan geen
sprake zijn: de directe uitbeelding van twee verschillende milieus laat daarover
geen twijfel bestaan. Het werk van elk van beide auteurs is een strikt persoonlijke afrekening met de eigen omgeving en met de eigen angsten en obsessies.
Ook al valt de vrijmoedige beschrijving van seksuele feitelijkheden en macabere
tafereeltjes zowel bij de ene als bij de andere op, toch is de scherpe, directe stijl
van Wolkers niet te verwarren met de meer emotioneel geladen, soms allegorisch overladen zegging van Van Beek. De plastische eenvoud van Wolkers
heeft weinig te maken met de suggestieve bijtonen die ook in de meest directe
passage van zijn tegenhanger meeklinken.
In dit verband rijst de vraag, hoe het te verklaren is dat Wolkers' boeken zo'n
verbijsterende oplagen haalden en dat Van Beek, die vroeger begon te publiceren, nooit eenzelfde morele schok door zijn vrijmoedigheid teweeg heeft
gebracht. Hierover kan veel gespeculeerd worden. Drie factoren spelen onbe1

1 Cfr. Leo Geerts, Wolkers' Horrible Tango, in Streven, april 1968, pp. 686 - 694.
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twistbaar mee: er is de moeilijk schatbare invloed van het distributiesysteem,
de uitgeverij; vervolgens is er het al dan niet sociologisch meer belangrijke, en
herkenbare milieu: Wolkers ging van een streng puriteins protestantisme over
naar het cosmopolitisch en overspannen Amsterdams milieu; Van Beek evolueerde mee met een katholicisme dat tussen '60 en '68 in Nederland een totaal
ander gezicht kreeg. De plastische kracht van Wolkers' stijl kan hooguit een
derde rol spelen; andere waardeverschillen zullen de verspreiding nog minder
beïnvloed hebben.
Ondertussen blijft het feit bestaan dat iemand als Geert van Beek in Vlaanderen moeilijk denkbaar is. Hoewel ook hier de laatste acht jaar heel wat ruimte
is bevochten voor seksuele vrijmoedigheid en gewetensvrijheid (altijd binnen
de roman!), toch blijven deze verworvenheden maar al te vaak beperkt tot een
zich-afzetten-tegen; dat gebeurt dan bovendien vooral door buitenkerkelijke
auteurs, want wat er aan 'progressief katholicisme' in de Vlaamse roman verschijnt, is nauwelijks het bespotten waard. Wat erop wijst, hoezeer een literair
oeuvre niet het werk is van één individu, maar ook de uiting van een leefwereld, van een sociologische groep. Meer bepaald het katholieke milieu in
Vlaanderen geeft in die zin blijk van een bijzonder lage creativiteit, alsof het
geen deel had aan de heftige gisting die aan de gang is.

Van rancune naar afrekening
Het eerste werk van Geert van Beek vertoont de karakteristieken van een nog
krampachtig gevecht om meer eerlijkheid, meer vrijheid. De eerste bundel, Een
hand boven de ogen (1960), bevat het verhaal 'Naar Buiten Kijken of Het Bijzondere Oordeel'. De titel geeft de structuur aan: een oude vrouw zakt in
elkaar en terwijl ze op haar knieën ligt, als iemand die iets zoekt, „kijkt ze naar
buiten", ziet ze de hoofdmomenten uit haar bestaan als door een venster weer
voor zich. Momentopnamen uit haar kindertijd worden gevolgd door taferelen
uit haar jongemeisjesjaren en ervaringen met haar volwassen kinderen. Eén van
die kinderen is Marius Audifax. Hij krijgt ongemeen veel belang in het verhaal,
omdat hij een rebel is geweest, die pas trouwde toen hij moest, allerlei andere
taboes met de voeten trad en o.m. in de volgende stijl in verzet kwam tegen de
'kloosterroeping' van zijn zuster Liesbeth: „Ik wil me niet indringen in je meest
intiemste overwegingen op religieus terrein, maar het komt me toch voor, dat
ik niet zo heel ver bezijden de waarheid ben, als ik durf veronderstellen dat je
plan mede, en misschien wel hoofdzakelijk, is ingegeven door het onaantrekkelijk vooruitzicht, in de wereld het bestaan te moeten leiden van de ongehuwde
vrouw" (53 - 54).
Deze tekst is eerst en vooral functioneel: hij tekent het krukkerige taaltje van
de betweterige intellectueel Marius Audifax — nomen est omen —; maar hij
onthult ook de behoefte aan rationalisaties bij de rebel die al te opvallend
uitpakt met zijn vrijgevochten daden en denkbeelden. Dit is niet verbazend,
want de lezer verneemt hoe de moeder in het geniep het kind van Marius Audifax wilde dopen. Anderzijds is deze knaap al voldoende vrij, om half sarcas-
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tisch, half ernstig in bijbelse of devote taal te gaan spreken. Wanneer hij met
zijn meisje alleen thuisblijft, wordt dit door de moeder op zorgelijke bedenkin
gen onthaald; hij antwoordt: „Hoe hartverscheurend is de tweestrijd die woedt
in deze christenziel" (27).
Dit thema, de seksuele bevoogding, komt nog meer uitgesproken aan bod in de
andere verhalen van deze eerste bundel. 'Afscheid van Charley' geeft een beeld
van de eenzaamheid die een verlegen, al te brave jongen omringt. Hij pleegt
zelfmoord nadat hij een 'vrolijke' vakantie in Parijs doorbracht. Hij spreekt in
zijn dagboek over zijn 'zonde': „Hoe zal ik mijn vrienden tegemoet treden als
ik weer thuis ben? Ze zullen blijven staan en vol afkeer hun hoofd van mij
wenden en zeggen: hij ging zich te buiten aan ontucht, God moge hem genadig
zijn. Laat Uw woede niet neerkomen over mijn hoofd en straf mij niet in Uw
verbolgenheid" (210). Buiten de context verliest dit citaat het sarcastische
element bijna geheel; maar het sarcasme is ook krampachtig: in feite is Char
ley een slachtoffer van de vrees voor de hel.
In het verhaal 'Halfstok' wordt de neurotische depressie die uit een onvrij
seksueel beleven kan volgen, ten voeten uit getekend. In die zin blijft alle leven
in deze eerste bundel tweede-hands: een afrekening met de tweede natuur die
door het conventionele katholicisme wordt opgelegd aan het individu. Hij staat
nog volop in het teken van de rancune, van de betwisting als het al te laat is.
Alleen het verhaal 'Een zonnige voorjaarsdag' toont een personage, uiteraard
een kind, dat — als een jonger broertje van Marius Audifax — reeds van in het
begin met zijn neus op de feitelijke contradicties wordt gedrukt. 'Een zonnige
voorjaarsdag' is een verslag van een bombardement. Het sterkste gedeelte erin
is een reeks gefingeerde politieberichten: het onpersoonlijke verzoek om inlich
tingen over een vermiste persoon wordt absurd, nu er zoveel slachtoffers geval
len zijn. De knaap fantaseert o.m. dit bericht: „De commissaris van politie doet
een beroep op de burgerij dezer stad, uit te zien naar een Kinderbeentje, vrij
mals vlees, niet ouder dan 6 maanden" (119). De tekst culmineert in een bericht
over „het lichaam van de Heer Jezus Christus, die naar men weet dagelijks op
elk gewenst uur audiëntie verleent" (120).
Met 'Een zonnige voorjaarsdag' zitten we volop in de thematiek van de absur
diteit, van de onbelangrijkheid van elk menselijk leven. Dit besef is zeer sterk
bij deze auteur aanwezig en het komt meestal in contrast te staan met de
personalistische opvattingen van het katholicisme. In de bundel De Gekruisig
de Rat (1965) komt daarover een afschuwelijk verhaal voor: 'De dag van het
wonder'. De titel herinnert aan 'Een zonnige voorjaarsdag'. Een braaf knaapje
verwacht een wonder dat speciaal voor hem zal gebeuren; wanneer hij thuis
komt, ziet hij hoe zijn vader vermoord is en enkele nazi's bezig zijn zijn moeder
te verkrachten. Hij werpt zich in de strijd en wordt door de soldaten tegen een
hek gespijkerd, gekruisigd. Dat is dan het wonder.
In een lichtere toonaard, maar even fundamenteel, is het cursiefje '1 April' in
Het Mexicaanse Paardje (1966). Kinderen discussiëren er met hun ouders over
de poezenhemel waar de muisjes zo maar voor het grijpen liggen; één der
kinderen vindt dit geen hemel voor de muisjes meer en snapt dat ze „voor de
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gek gehouden" werd: „Er is helemaal niets van waar, er is helemaal geen
vissenhemel natuurlijk, 1 april" (87). De troost van het hiernamaals, het 'wonder', de opium, komt in botsing met de gewelddadige realiteit.
Oorlog en heroïsme
Buiten schot (1961) is een van de meest gave verhalen, een roman. Het heeft
een sterke eenheid, doordat het zich beperkt tot de directe ervaring van de
hoofdfiguur Walter en tot twee dominerende thema's: zijn liefde voor Annelies
en zijn pacifistische houding, die overigens nauw met elkaar vervlochten zijn,
en doordat het een intelligent uitgewerkte plot biedt die de thematiek onderstreept en er logisch uit volgt.
Walter slaagt er maar niet in, door zijn vertrouwen Annelies voor zich te winnen, wat tot gevolg heeft dat hij haar steeds minder kan vertrouwen; dit krijgt
tragische dimensies, wanneer Annelies tracht hem te verleiden om zo voor een
vader voor haar onecht kind te zorgen. Zijn halfzachte seksuele toenadering
heeft dit bedrog mee mogelijk gemaakt.
Iets dergelijks gebeurt met zijn actief ingrijpen in de bevrijding van het dorp.
Hoewel een principiële pacifist, tracht hij toch deel te nemen aan de zuiveringsoperaties, omdat de minachting van een blufferige verzetsman hem een gevoel
van minderwaardigheid geeft. Zijn weifelende houding zorgt er echter voor dat
hij niet eens als tolk in het leger wordt opgenomen en zich tevreden moet stellen
met wat sociaal werk. Zijn pacifisme krijgt de schijn van lafheid, is dat ook
gedeeltelijk. De seksuele inhibitie krijgt de schijn van hypocrisie. Een en ander
brengt hem in een crisissituatie, waarin hij — uit emotie — doet wat hij uit
principiële overwegingen niet wilde: geweld plegen op zijn tegenstander, de
verzetsman.
In dit boek staat de auteur reeds ver voorbij de rationaliserende pedanterie van
Marius Audifax (Een hand boven de ogen) en heeft hij een personage kunnen
scheppen dat alle nuances van de realiteit vertoont. Zo is zijn inhibitie niet
neurotisch, wat in de eerste bundel wel het geval was; zo is zijn principieel
pacifisme een mengsel van angst en eerlijkheid en bovendien een gevolg van
zijn intellectuele vorming. Hij is een leraar en heeft enkele, uiteraard geëngageerde, verzen gepubliceerd. Hiermee schijnt hij niet hoog op te lopen: „Ik ben
zo infantiel geweest te denken dat versjes de vrede konden bespoedigen, dat
ze haat konden veranderen in genegenheid. Ik geneer me voor die dingen"
(122). Toch wordt hij woest, wanneer hij verneemt dat de verzetsman, alweer,
onder zijn duiven heeft geschoten: die had de redactie van het blad wijsgemaakt dat hij de auteur was, maar dat hij een pseudoniem, Walters naam,
wilde gebruiken!
Dit thema krijgt nog een derde dimensie: de argwaan van Walter voor de mensen. Van de hoge verwachtingen tijdens de oorlog komt nadien n i e t veel terecht; alle kleine en grote ongerechtigheden vinden stilaan maar zeker weer
hun geordende plaatsje: „Noem het maar illusies, Annelies. Er is niet veel van
over. Overal stoot je op profiteurs en egoïsten" (121). Met deze beschouwing
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valt Walter terug in een personalisme dat zich meer bezig houdt met de morele
rechtvaardigheid van een daad dan met de praktische noodzaak ervan: omdat
hij een 'goed mens' wil zijn, heeft hij niet deelgenomen aan het gewelddadig
verzet. Zijn inhibitie door het conventionele christendom heeft hem op een
dergelijke manier weerhouden bij de verovering van Annelies. Maar in de
laatste bladzijden van het boek breekt zijn seksueel en sociaal gefrustreerde
geldingsdrang los en wordt hij zelf één van de 'profiteurs en egoïsten'. Het
personalistisch rechtvaardigheidsideaal, zijn opium, wordt door de gewelddadige realiteit vernietigd.
De kracht van dit verhaal ligt hierin: ogenschijnlijk is het een van de vele psychologische vertellingen over de oorlog; in wezen roept het — zonder deze hoe
dan ook theoretisch te formuleren — de discussie op tussen het historisch materialisme en het conventionele christendom. Het rukt dit oeuvre los uit een
aanvankelijk wat te enge context en schept een minder barokke vorm dan b.v.
'Naar Buiten Kijken' met zijn flash-back-gegoochel of 'Afscheid van Charley'
met zijn 'nagelaten-dagboek'-procédé.
Het gevecht om de vorm
Eén van de wezenstrekken van de moderne roman is zijn beweging van fictie
naar observatie en getuigenis. Geert van Beek heeft daarvan heel wat geërfd:
het subjectieve gezichtspunt van waaruit de verhalen zijn beschreven, is wel het
meest opvallende kenmerk. Maar tegelijk streeft hij naar een vormelijke afronding en grijpt hij af en toe naar de logica van een traditionele plot {Buiten
Schot) of zelfs naar de pointe van het cursiefje ('1 April'). Dit belet echter niet,
dat veel van zijn werk even fragmentair is als de toevallige gebeurtenis die
weergegeven wordt. Dit fragmentaire overstijgen is telkens weer de voornaamste opgave van de kunst. Het is evident dat een vormelijke gaafheid zonder
meer, een louter esthetische afronding, bij een zo op realiteit afgestemde auteur
nooit het gevolg is van pure esthetica; in Buiten Schot vloeit de knap-geconstrueerde plot logisch voort uit de problematiek en uit de feitelijke gegevens: hij is
er als het ware het esthetische harnas van.
Het streven om het fragmentaire leven te overstijgen in de vorm verloopt niet
rechtlijnig. Naast de bewuste contrasten, die door de personages aangebracht
worden tussen hun 'tweede natuur' en hun ervaring, staan de meer literaire
vertekeningen. Reeds een van de oudste verhalen laat de flash-back fungeren
als medium om het verleden op te roepen en zo een raccourci te scheppen van
de realiteit. In die richting doorwerkend komt de auteur vanzelf terecht in een
surrealistische wereld van niet alleen herinneringen, maar ook droombeelden
en nachtmerries. In de bundel De Gekruisigde Rat (1965) kan men reeds een
aanloop zien tot de allegorische verbeeldingen in de derde novellenbundel, Het
Mexicaanse Paardje. In De Gekruisigde Rat fungeert een verhevigde realiteit
als ferment van de overstijging: het gewelddadig einde van de knaap in 'De dag
van het wonder', de sterfscène en de vivisectie in 'De gekruisigde rat', de neurotische obsessie van de homofiele priester in 'Man aan het spit' en de karikatu-
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rale gezichtstrekken van 'De pelikaan' hebben de intensiteit van nachtmerriebeelden. In deze bundel wordt de realiteit doorstraald door de verbeelding, al
blijft de stof grotendeels binnen de eisen van het realisme.
Het Mexicaanse Paardje draaft resoluut de weg van het surrealisme op: het
titelverhaal geeft een Belcampo-achtig visioen van het wereldeinde; aan 'De
andere kant van de mist' ontmoet een zoon zijn gestorven moeder en praat hij
met haar in een wereld die zowel realistisch als surrealistisch voorkomt; in 'De
ontspoorde haan' leidt de confrontatie van een levenslustige jongeman met het
al zo lang verleden oorlogsleed naar een Chagall-visioen met zwaar-allegorische
tonen.
Aan deze evolutie naar een verhevigde realiteit die aan de dagelijkse feiten niet
meer genoeg heeft, beantwoordt de toenemende obsessie door de dood: het
fysieke lijden, de verminking, de ziekte, de ouderdom en het geweld. In 'De
ontspoorde haan' wordt het contrast bijzonder heftig en barok: een naïefverliefde jongen staat er tegenover een oud-concentratiekamp-gevangene die
gecastreerd werd. Frisse erotiek wordt aangevreten door de doem van de lichamelijkheid. De problematiek van „persoonlijke integriteit tegenover geldingsdrang en noodzaak" {Buiten Schot) is verschoven naar die van „de absurditeit
van dood en ondergang".
In de novelle Blazen tot honderd (1967) komt een eerste vormeüjke synthese
tot stand. Het onderwerp is een fait-divers, de verdrinking van een meisje.
Daardoor wordt het geheel al afgebakend. Bovendien is de gezichtshoek beperkt tot die van een jongen die met het meisje is gaan wandelen. Het doodsmotief is uitgewerkt in verschillende episodes: ze vinden een hondekreng in een
plas en de jongen slaat er woedend op in: „ik sloeg de dood in stukken, de
verrotting, het bederf, de verregaande staat van ontbinding, de trieste balans in
de krant" (24). Ze vinden een schilderijtje van Jeanne d'Arc en de jongen
ensceneert een half-ernstig spelletje-met-vuur waardoor hij een levendige voorstelling krijgt van die heksenverbranding. Daarbij komt nog de industriële verwording van het landschap en vooral van het water, zodat de aanwezigheid van
het bederf universeel is. In dit landschap speelt zich dan het fait-divers af,
geladen door de intense aandacht van de puber.
Doorheen deze eenheid spelen echter korte fragmenten vanuit de gezichtshoek
van het meisje. Zij vertegenwoordigt de zorg om de jongen die heel de tijd op
onsamenhangende avonturen uit is
en daardoor ook niet met de sliert
schaatsers het gevaar tegemoet gaat. Ook hier is er het toeval, het onverklaarbare van juist haar verdrinking. Zijn mannelijke veroveringslust, voorgesteld
als de dagdromen van een jongen in een al te geciviliseerd landschap, ontmoet
geen reële gevaren; haar schuilen bij de anderen veroorzaakt haar dood.
Doordat deze eenheid doorsneden wordt, ontstaat vanzelf een collage-geheel,
een compositie-principe dat zijn toppunt bereikt in De steek van de schorpioen
(1968). Daar heeft de chronologie nog minder belang dan in Blazen tot honderd (dat zich overigens over meer tijd uitstrekt dan deze schematische weergave aanduidt); daar ontstaat de betekenis van het boek slechts door het
samenvloeien van zeer uiteenlopende levensmomenten van totaal verschillende
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mensen in één toevallig tot stand gekomen ervaringsgeheel: een ontmoeting op
reis. Herinneringen, dromen, gewelddaden, de oorlog, de doodsangst en het
verlangen naar vruchtbaarheid, kortom bijna alle thema's en vertelmotieven
van deze auteur vloeien samen tot een sluitend beeld van het menselijk leven.
Het allegorisch surrealisme, een georkestreerd droomtafereel, is daardoor min
der nadrukkelijk geworden, natuurlijker opgenomen in een ruime visie.
Berusting en

ouderdom

Reeds in een van de allereerste verhalen hebben we een oude vrouw ontmoet
die zonder veel emoties, maar met veel berustende aandacht terugblikt op haar
bestaan. In de latere bundel De Gekruisigde Rat duikt ze op als de gestorven
schim die nog eens met haar zoon door de stad wandelt. Ook in De steek van
de schorpioen is ze aanwezig als iemand met smartelijke herinneringen aan een
te strenge man en aan een zoon die nazi-soldaat werd. In haar bewustzijn wordt
duidelijk de personalistische moraal opgegeven: zij begrijpt zonder daarom
goed te keuren. „Je moet heel oud worden om weer jong te kunnen denken",
zegt ze. „Dat is het voordeel van de ouderdom, dat je weer wordt als kinderen.
En wat dat idéé fixe van u betreft, over dat voortleven, ga de geschiedenis eens
na en kijk eens wat voor mensen er zogenaamd voortleven, de een omdat hij
christenen als levende fakkels zijn tuin liet illumineren, de ander omdat hij
vrouwen vermoordde en achter het behang plakte; er is een man geweest, een
bende, die half Europa uit liet moorden, hun nagedachtenis zal in leven blij
ven" (80). Haar woorden over mishandelde honden drukken de paradoxale
houding van berusting én oordeel, goed uit: „Alles is goed zoals het is", zegt
de gravin, „maar ik vind het verschrikkelijk als honden mishandeld worden als
mensen" (86). Haar oordeel over haar zoon staat dan ook mijlenver van de
na-oorlogse verontwaardiging en grijpt juist naar het excuus dat zo'n bittere
schaterlach deed opgaan bij al diegenen die de Heer dankten dat zij niet waren
als die ander: „Erger dan honden zijn ze behandeld, Ludwig, en ich hab's
wirklich nicht gewusst" (154).
De ouderdom heeft de mens over de grens van de individuele moraal gebracht
als over de zoveelste illusie; wie heel oud is en niet kinds — want dergelijke
figuren kent Van Beek ook — die staat niet als een onschuldige temidden van
de vrijende soldaat, het agressieve jongetje, de seksuele maniak, de oud-nazi's,
de overspannen man, de Nero's en de Atilla's, maar als iemand die de maat en
de onmaat van de mens kent en dus geen illusies meer heeft. In het licht van de
dood, doordat het leven zo flauw, nauwelijks merkbaar geworden is, wordt dit
geen nihilistisch besef, maar een eenvoudige waarheid. Ook de onaanvaard
bare excuses zoals het 'ich hab's nicht gewusst' in verband met de Endlösung,
behoren tot de menselijke realiteit. Hoe absurd ook, het bleek mogelijk dat men
'het niet wist', dat men zich niet reëel bewust was van het wraakroepende
kwaad.
Het zou te eenzijdig zijn, dit thema los te pellen uit het geheel. De in deze
roman meest treffende reactie op de menselijke vergankelijkheid is het reeds
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geciteerde 'idéé fixe', de voortplanting. Die komt hier in verschillende scènes
voor als de losbarsting van de erotiek tot een primair feest van zinnelijke
vervulling, een volledig lichamelijk 'ja' op de menselijke mogelijkheden.
Tegenover de cynische verzen:
„Ik had ook best geboren willen worden
ik was al weken lang op weg,
reikhalzend wachtte ik op morgen,
ik ben vermoord met een lancet.
O nee, o nee, ik mocht niet mee,
ze spoelden me door de wc" (112),
staat niet alleen de reactie van het publiek: „Wees maar blij dat je er niet bent
(...). Oorlog! Hongersnood! Aardbevingen! Overstromingen! Tornado's" (112)
en: „Ze randen je aan. Ze steken je dood (...). Je nagels trekken ze uit en je
borsten snijden ze af (...). Zyklon-B, weet je wat dat is, en een gaskamer?"
(112); tegenover dit surrealistische toneelfragment staat ook nog een even surreële erotische scène, die culmineert in de woorden: „Dieper", zei je, „dieper,
nu of nooit. Dring in me door, sproei me van binnen vol, vul me met je zaad
dat er niemand kan ontsnappen" (114). Door de collagetechniek komt niet
alleen de absurditeit van de menselijke levensdrang aan bod, en ook niet alleen
de verrukking ervan; maar in de verrukking is reeds de absurditeit aanwezig:
„laat niemand ontsnappen" (overbevolking en menselijke ellende); en in de
absurditeit is ook de verrukking nog mogelijk, tegen alle bitterheid in. Ook de
erotiek is hier doordrongen van die vreemde wijsheid die zegt dat alles goed is,
ook als het verschrikkelijk is.
De steek van een schorpioen kan beschouwd worden als een sluitstuk en als
een nieuw begin; het geeft een dwars-doorsnee van alle mogelijkheden die in
het menselijk wezen sluimeren en het doet dat zonder illusies, zonder de contrasten uit de weg te gaan. Omdat een definitief gesloten visie niet mogelijk
blijkt, werd de collage-techniek gebruikt als het middel bij uitstek om dat onbegrijpelijke wezen 'mens', wiens onbegrijpelijkheden bij nader toezien ook altijd
weer zo gewoontjes worden, in woorden te vangen. De critici die de roman
'moeilijk' vonden en daarom ook 'slecht' gecomponeerd, hebben niet opgemerkt, hoe Van Beek opzettelijk naar een anonimiteit van zijn personages
streeft: hij wil geen casuïstiek brengen, maar een dwarsdoorsnede. Dat maakt
de eenheid van zijn boek uit, dat weliswaar niet handelt over 'de' mens, wel
over concrete mensen, maar dat door zijn uiterlijk-toevallig arrangement, de
collage, toch iets universeels heeft gekregen.

Joden denken over Israël
O. J. R. Schwarz

Wie als christen op enigerlei wijze geëngageerd is in het joods-christelijk
gesprek zal zijn ogen niet mogen sluiten voor het probleem van de staat Israël.
Hij zal zelf uiteindelijk tot een theologische positiebepaling ten opzichte van
die staat moeten komen. Vooral aan katholieke kant valt het mij op dat zulk
een positiebepaling tot nu toe nagenoeg ontbreekt. Wat onze theologische hou
ding t.o.v. het joodse volk betreft, hebben wij het altijd gezien in de schaduw
of in het licht van zijn uitverkiezing, dus vanuit een bovennatuurlijk standpunt.
Daarom vind ik het frappant, dat men in de beoordeling van de staat Israël,
voor zover die er is, eerder het standpunt der naturalistische joden schijnt te
delen. Een theologische betekenis schijnt de staat Israël over het algemeen voor
ons niet te hebben, hoogstens een politieke en sociologische. Het zou in ieder
geval zijn nut hebben, de bestaande joodse houdingen ten opzichte van de
staat Israël nader te bezien of liever hun houding tegenover het Zionisme. Ook
op dit punt zijn de houdingen binnen het actuele jodendom zeer verdeeld.
Twee van de belangrijke Duitse joodse denkers stierven vóór de stichting van
de staat Israël. Hermann Cohen was een vijand van het Zionisme. Hij geloofde
wel, dat het joodse volk als zodanig zou moeten blijven voortbestaan omwille
van het voortbestaan van de joodse religie. Een nationale en politieke isolering
van een deel van dit volk in een joodse staat beschouwde hij echter als een
negatie van de messiaanse zending van het joodse volk, die volgens hem alleen
in de diasporasituatie verwezenlijkt kon worden. Ook Franz Rosenzweig was
geen Zionist, ofschoon hij een grote liefde had voor het land van Israël. Bij al
zijn kritiek op de nationale theorieën van het Zionisme kwam hij, toen hij in de
praktijk de opbouw van Palestina zag, toch tot de conclusie dat hier misschien
één van de mogelijkheden lag om als jood te leven en het Rijk van God op
aarde te brengen.
Een uitgesproken Zionist, maar van een eigen, bijbels profetische signatuur was
Martin Buber. Reeds het begin van de inleiding tot zijn boek Israël und Palastina typeert hem: „Zolang men 'Sion' enkel verstaat als een der vele nationale
ideeën, kent men zijn eigenlijke betekenis niet". In de Bijbel is 'Sion' de stad
van de grote Koning, van God. Deze wijding is de naam bijgebleven. Voor het
volk in ballingschap was de heiligheid van het land als samengevat in die
1

1 Artemis Verlag, Zürich, 1950.
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heilige naam van 'Sion'. In de kabbalistische leer werd 'Sion' gelijkgesteld met
een van de goddelijke emanaties. Toen later de nationale idee van het joodse
volk deze naam gaf aan de Zionistische beweging, greep zij tevens naar heel de
volheid van oude associaties. 'Sion' betekent het huwelijk van een 'heilig volk'
met een 'heilig' land. En het is God zelf die door zijn uitverkiezing beide met
elkaar heeft verbonden.
Helaas is er in het Zionisme een streven geweest, merkt Buber op, om dit
geheim te niet te doen. Wel leek Palestina op enigerlei wijze verband te houden
met het geloof, maar het geloof raakte hoe langer hoe meer in diskrediet.
„De seculariserende tendens in het Zionisme was ook tegen het geheim van
Sion gericht. Een volk als alle volkeren, een land als alle landen, een nationale
beweging als alle nationale bewegingen...". Hier echter is het grote gevaar
voor Israël: „Nationale vormen zonder hun eeuwige zin betekenen het einde
van de specifieke vruchtbaarheid van Israël" .
2

In het Amerikaanse jodendom wordt over het algemeen een grote betekenis
gehecht aan het voortbestaan van de joodse diaspora. De staat Israël wordt
daarbij veelal gezien als een soort 'troetelkindje' van de Amerikaanse joden.
Voor Mordekai Kaplan betekende het Zionisme de bevrijding van het joden
dom van de supernaturalistische aspiraties van de eeuwenlang verwachte terug
keer naar Sion. In plaats van op de messias te wachten, keerden de joden nu
zelf terug. Bestond er evenwel niet het gevaar, dat het jodendom nu uit elkaar
zou vallen? De Joden in Israël zouden Israëli's worden, die in de diaspora
Amerikanen, Engelsen, Fransen
Om dit te verhinderen, stelde Kaplan
voor, het zionistische ideaal uit te breiden tot een 'Groter Zionisme', een trans
nationale gemeenschap van alle joden . R. L. Rubenstein vermoedt, dat het
Zionisme ook een grondige invloed zal uitoefenen op de religie en de theologie
van het joodse volk. Voorlopig zijn alleen nog maar negatieve wijzigingen te
zien: „de bijna gewelddadige verwerping van de traditionele joodse vormen
door de meeste Israëli's; de positieve kant ervan is nog niet ten volle aan het
licht gekomen". Rubenstein hoopt echter, dat daar in Israël op den duur een
nieuwe joodse bijdrage tot de beschaving zal ontstaan, „nu niet in boeken,
maar in leven, het voorbeeld van zelfbevrijding en zelfontdekking voor een
mensheid die teruggekeerd is naar de plaats waar zij hoort te zijn, aan de
boezem van Moeder Aarde, de moeder die ons het leven gaf en tot wie wij
eens onvermijdelijk moeten terugkeren" .
Zo zien wij ook met betrekking tot het Zionisme en de staat Israël twee hou
dingen tegen elkaar botsen binnen het joodse volk, die van de natuurlijke en de
bovennatuurlijke Jood. Tot deze laatste mag o.a. de naar Israël geëmigreerde
Russische jood David Aaron Gordon gerekend worden. Hij was overtuigd dat
een terugkeer tot
natuur door handenarbeid tot een revitalisering van het
3

4

2 o.a, pp. 7 - 1 3 .
3 Simon Noveck, Great Jewish Thinkers of the Twentieth Century, p. 274, 275.
4 Richard L. Rubenstein, De God van de Joden na Auschwitz, Ambo, Utrecht, 1966, p.
159 s.
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geloof zou leiden. Zo zou het naar zijn land terugkerende Israël een nieuw volk
worden: het volk in het evenbeeld van God .
Een waarlijk messiaans figuur en een door en door bovennatuurlijke jood was
kort na de eerste wereldoorlog de toenmalige Opperrabbijn van Jeruzalem,
Raw Abraham Isaac Kook. Voor hem was de terugkeer van het volk Israël
naar eigen land veel meer dan een politieke gebeurtenis of een nieuw experi
ment van kolonisatie. Hij zag daarin een diepe religieuze betekenis. Israël is
voor hem wat zijn naam zegt: een strijder voor God, het draagt de verant
woording voor het lot van het goddelijke in de wereld. Het grootste gebrek in
de wereld is de dood. En het is de taak van Israël hem te overwinnen. Ook in
de ziel moet Israël de dood, nl. de dood van het geloof bij zovelen, overwinnen.
Kook zag hierin maar een tijdelijke afwijking, een gevolg van de abnormale
existentie van Israël in de loop der eeuwen. Het hart van Raw Kook was vol
van liefde voor de vele immigranten die totaal van het joodse geloof waren
vervreemd. Hij vergeleek hen met de werklieden die bouwden aan het Allerhei
ligste van de Tempel des Heren. Zij mochten erin, zolang dit Allerheiligste nog
niet was ingewijd. Eenmaal zou ook die dag aanbreken en dan zou gans Israël
zich buigen onder de goddelijke wet. Wel was Kook een tegenstander van elke
vorm van militant nationalisme. Israël moet alsnog de sleutel vinden tot de
juiste harmonie tussen nationalisme en universalisme.
Hoe Raw Kook een jaar geleden op de Israëlische 'Blitzkrieg' gereageerd zou
hebben valt niet te zeggen. In ieder geval zou zijn oordeel over de huidige
militante, technische en naturalistische Israëli's milder zijn dan het oordeel van
de gesprekspartner van Georges Friedmann in de 'Dialoog' aan het einde van
zijn boek Israël, het einde van het joodse volk? . Hier staan a.h.w. de boven
natuurlijke en de natuurlijke jood in hun beoordeling van het verschijnsel
Israël — (dat Friedmann op een zeer precieze wijze in het boek in elk opzicht
sociologisch beschreven heeft) — tegenover elkaar. De traditionele gespreks
partner ziet in de existentie van de staat Israël het hele joodse volk met de
ondergang bedreigd. In zijn verdediging ervan slaagt de 'natuurlijke' jood er
echter niet in zich aan hem duidelijk te maken. Zonder elkaar verstaan te
hebben gaan ze uit elkaar. De christelijke lezer plaatst dit boek voor vele
vragen, die de auteur zich zelf ook heeft gesteld. Is de oprichting van de staat
Israël een bewijs van de eeuwigheid van het joodse volk en van zijn zending op
aarde of betekent dit gebeuren niet méér dan het scheppen van een nieuwe
nationaliteit, een nieuw volk met fysieke en geestelijke eigenschappen die het
steeds meer onderscheiden van de joden uit de
diaspora? Staan wij voor
het alternatief van een quasi mystieke opvatting van het jodendom en een
andere, die berust op wat de geschiedenis, de sociologie en de sociale psycho
logie ons leren? Moet men toegeven, dat het voortbestaan van de joden
grotendeels verklaard moet worden uit het antisemitisme, zoals van verschillen
de zijden beweerd wordt .
5
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5 S. H. Bergman, Fcdth and Reason. Modem Jewish Thought, B'nai B'rith Hillel, 1966, pp.
98 - 120.
6 Moussault, Amsterdam, 1967.
7 Friedmann, o.c, p. 10 en pp. 264 - 269.

Islam en politiek
J. d e W i t S J .

Onder de hete hangijzers die bedreigingen voor de wereldvrede opleveren,
sleept zich ook het geschil voort van Israël met zijn Arabische buren. Verkoeling is niet in zicht. Het kan zijn dat de Nederlandse zakelijke berichtgeving
— ik spreek dus niet over de emotionele commentaren! — in de woelige dagen
van de zesdaagse oorlog in juni 1967 lof moet toegezwaaid worden voor zijn
onpartijdigheid. In feite bestaat er toch maar weinig begrip bij het publiek
voor een eventuele rechtvaardigheid van de Arabische aanspraken. Dit kan
een gerede verklaring vinden in de sympathie die de jonge staat Israël uit de
verschrikkingen der Duitse concentratiekampen als erfenis uit Europa heeft
meegenomen. Feit is dat deze erfenis in een ander werelddeel niet gehonoreerd
wordt en dat de Arabische landen niet van zins zijn aanspraken te erkennen
die uit elders geleden onrecht zouden kunnen voortvloeien. Deze sympathie
die de jonge staat in Palestina vergezelt, maakt dat men in Europa in grote
lijnen op de hoogte is van de perikelen omtrent de vestiging, zijn kibboets, zijn
bevloeiingsarbeid in dorre grond, kortom zijn nijvere en harde werkers. Dit
laatste aspect alleen al doet de Europeaan de voorkeur geven aan de Israëliërs
waarin zij zichzelf herkennen, boven de Arabieren, die eigenlijk maar als lui en
achterlijk beschouwd worden
Is men over Israël wel geïnformeerd, van de Arabieren weet men maar bitter
weinig af. Kamelen en woestijn, ja, en tegenwoordig ook olie. Nog minder
weet men af van de godsdienst van de Arabieren, behalve dat Mohammed,
heel lang geleden, verantwoordelijk moet geacht worden voor het ontstaan
ervan. Dertien eeuwen lang heeft deze godsdienst de gedachten, waarden en
gevoelens van de Arabier bepaald en men moet zich niet voorstellen dat de
moderne mentaliteit veel anders gedaan heeft dan keihard aan de grendels
rammelen. Natuurlijk echter ondergaat de Islam een erosie en in de mate dat
dit proces doorwerkt, zal ook de Arabische wereld er anders gaan uitzien.
Maar daarmee krijgt ook de politiek van de Arabische landen een ander
gezicht; de rol van degenen die de Israëli momenteel hun plaats onder de hete
zon betwisten zal zich wijzigen.
Nu is het helemaal niet eenvoudig om er achter te komen hoe het nü, in tegenstelling dus tot de lang vervlogen glorietijd, met de Islam gesteld is. Uit het
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getal der volgelingen, uit de toestand der moskeeën, uit de deelname aan het
vrijdagse gebed of uit het aantal uitgaven van de Koran valt weinig op te
maken over de vitaliteit van de godsdienst der Arabieren. Maar zoals men uit
de vastenpreken van de 17e eeuw ergens in Europa het religieuze sentiment
heeft trachten te bepalen, zo heeft men nu de leerstof voor het mohammedaan
se godsdienstonderricht nauwkeurig doorgelezen om een aantal kenmerken
van de huidige Islam vast te stellen. Deze leerstof werd gevonden in een serie
van een zestal recente handboeken voor godsdienstonderwijs, verplicht gesteld
voor alle middelbare scholen in Egypte. Hier vind men dus in relatief kort
bestek bijeen wat de schoolgaande moslim in Egypte geacht wordt te moeten
weten van zijn godsdienst. In deze 'Egyptische katechismus' is dus de huidige
visie op de Islam gekristalliseerd. En omdat Egypte in de Arabische wereld een
centrale plaats inneemt, mag deze Egyptische visie op zijn eigen godsdienst wel
voor representatief doorgaan.
1

De Islam als religie van een sacraal boek, de Koran
Natuurlijk bevat deze Egyptische katechismus citaten uit de Koran, korte en
zeer lange. Nieuw, en typerend voor een andere mentaliteit, is dat het commen
taar op deze citaten een apologetische strekking heeft gekregen. De geschiede
nis van de begintijd laat zien dat de gewijde tekst met zorg is verzameld en
bewaard; daarmee willen de schrijvers tonen dat de huidige Korantekst inder
daad precies dezelfde is als die aan Mohammed werd geopenbaard. Hoewel de
bewijsvoering niet veel van doen heeft met een serieuze historische kritiek,
geven deze uiteenzettingen over de authenticiteit van de Koran wel te denken
dat de Egyptische jeugd zich zekere vragen begint te stellen.
Volgt de klassieke en traditionele leer over de 'onnabootsbaarheid' van de
Koran. Vroeger echter zocht men de weergaloosheid van de Koran voorname
lijk in zijn stijl, als het absolute model van literaire schoonheid. Het is bekend
hoe er van het korannieke Arabisch een haast hypnotiserende kracht uitgaat.
Nu gaat bijna alle aandacht naar het bewijs dat de Koran niet na te bootsen is
wegens zijn geniale gedachten. Nieuw is de bedoeling van de schrijvers, te
tonen, dat de Koran sedert de 7e eeuw op alle gebieden die een moderne wet
geving kan beslaan, betere oplossingen heeft voorgesteld dan al wat de mo
derne politieke stelsels naar voren brengen.
De eigenlijke godsdienstige boodschap van de mohammedaanse openbaring
laat deze moderne Koranlezing in de schaduw. Wanneer men de hier geanaly
seerde katechismus vergelijkt met de klassieke verhandelingen uit de islamiti
sche theologie, dan valt de minieme plaats op die de moderne exegeten toebe
delen aan die verzen van de Koran die over Allah spreken. Beeld van de
secularisatie van de godsdienst.
Weinig of niets wordt bovendien gezegd over de aard zelf van de Koran, als
woord van God. Toch is het bekend hoezeer dit vraagstuk van begin af aan de
1 Dit artikel steunt op een studie van Michel Allard, directeur van het Instituut voor Oos
terse Letteren, van de Université St. Joseph in Beyrouth.
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gemoederen heeft beziggehouden, niet slechts van de theologen, maar ook van
een deel van de bevolking van de grote steden. Tenslotte ging het merendeel
der gelovigen de Koran beschouwen als één geheel uitmakend met het onge
schapen woord van God. Deze beschouwingswijze maakt het de moslim
gelovige mogelijk, door eenvoudige recitatie van de Koran in contact met God
zelf te treden door bemiddeling van zijn Woord. Dit werd het vertrekpunt van
talloze mystieke ervaringen. Van dit mogelijke perspectief naar een geestelijk
of zelfs mystiek leven maken de Egyptische handboeken geen gewag. De god
delijkheid van de Koran benutten de schrijvers slechts als argument voor de
volmaaktheid van de uitspraken over alle gebieden.
Kan men zeggen dat volgens de Egyptische kateehismus aan Mohammed de
centrale plaats toekomt als degene die het heilig Boek ontvangen heeft? Bekend
is de plaats van Boeddha in de boeddhistische heils- en verlichtingsleer. In het
christendom vallen leven, leer en persoon van Christus ongeveer samen. Inder
daad ruimen de Egyptische schrijvers aan het leven van de profeet Mohammed
een grote plaats in. Zij bevorderen echter niet een cultus van de profeet. Ter
nauwernood stippen zij de uitzonderlijke rol aan als tussenpersoon tussen God
en de mensen bij het overbrengen van de openbaring. Mohammed is voorna
melijk het model van degene die gelooft. Centraal staat het heilige Boek.
Deze zienswijze spruit voort uit de islamitische notie zelf van de Openbaring.
De Koran immers wordt beschouwd als het woord van God in de meest
absolute zin; hij bevat al wat God de mens heeft willen zeggen en wel precies
in de vorm waarin Hij het heeft willen zeggen. De conclusie kan dan ook niet
uitblijven: de mens hoeft niet verder dan de Koran te zoeken. Van begin af aan
was de verleiding dan ook groot om ieder zoeken naar God om te zetten in een
exegetische speurtocht. Vandaar dat de huidige moslims zich 'de gemeente van
de Koran' kunnen noemen. Ter vergelijking diene dat de christenen zich zelden
of nooit leden van de Kerk van de Bijbel of van het Evangelie hebben ge
noemd, maar wel de Kerk van God of van Jezus Christus. Door zozeer de
nadruk te leggen op het belang van de geschreven openbaring van God aan de
mensen, zijn de moslims er toe gekomen niet verder meer te zoeken dan dit
boek. Misschien is dit de meest fundamentele reden van de verstarring van de
Islam.
De Islam als socialistische godsdienst
We zien wel meer dat wanneer de religie in eigenlijke zin inkrimpt, de ethische
eisen krachtig uitdijen. Heel licht valt dan aan de godsdienst de taak van
opvoeder toe. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het overgrote deel van de
Egyptische kateehismus gewijd is aan wat we een maatschappijleer kunnen
noemen. De schrijvers behandelen alle aspecten van het sociale, politieke en
economische leven zoals moderniserende moslimjuristen dat nu zien. De isla
mitische opvattingen blijken de allerbeste te zijn, het meest aangepast aan de
wereld.
Het westen legt graag de vinger op wat het als de zwakke plek bij uitstek in de
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Arabische Weltanschauung beschouwt: de huwelijksethos. De Egyptische
schrijvers schaven er dan ook duchtig aan. Zij stellen polygamie voor als een
praktische onmogelijkheid, wanneer men zich aan de eisen van de rechtvaar
digheid wil houden zoals de Koran die formuleert. Over de echtscheiding, een
peuleschilletje voor de Arabische echtgenoot, halen zij enkel een woord van
Mohammed aan die gezegd zou hebben: „De echtscheiding is onder de zaken
die toegestaan zijn, die welke God het meest verafschuwt". Monogamie en
huwelijk als definitieve verbintenis worden voorgehouden als zijnde de regel.
Over de vrijheid van de vrouw voor en na het huwelijk blijken de handboeken
erg terughoudend. De verloofde mag wel eens een onderhoud met zijn aan
staande hebben in het bijzijn van (een van) de ouders; als algemene regel dient
de vrouw, eenmaal getrouwd, thuis te blijven en iemand alleen te ontvangen
wanneer de echtgenoot het goedvindt. Er wordt ook gewezen op de verplich
tingen en de verantwoordelijkheid van ieder in het familieleven. De katechis
mus blijkt dus de feitelijke evolutie van het oeroude patriarchale familiepa
troon naar de familie in engere zin te bevestigen.
In de maatschappij waarin de moslim verkeert, moet hij morele kwaliteiten ten
toon spreiden. Beleefdheid, dienstbaarheid, tonen van respect zijn de deugden
die hij moet nastreven. Het allermeest spreekt de Egyptische katechismus over
de rechtvaardigheid, noodzakelijk fundament voor alle menselijke betrekkin
gen. De schrijvers kunnen hiervoor uit een rijke traditie putten, want de Islam
heeft inderdaad altijd op deze deugd gehamerd. De Islam is immers ontstaan
in een milieu van stedelijke handelslui en Mohammed zelf heeft dit beroep
uitgeoefend; geen wonder dus dat de moslimgodsdienst zich de voorstander
heeft betoond van rechtvaardigheid in commerciële transacties.
Een nieuw geluid is echter te horen in het beroep op de verantwoordelijkheid
van iedereen voor zijn plicht van staat. Om de aanzet te vinden voor wat nu
volgt, zou men tot de vroegste mu'tazilitische theologen moeten teruggaan. De
mens wordt hier voorgesteld niet alleen als uit zichzelf in staat om goed en
kwaad te onderscheiden, maar hij wordt ook vrij geacht om de weg te gaan die
hijzelf verkiest. In zo'n perspectief heeft de vroeger zo belangrijke leer van de
predestinatie en meer nog die van het directe ingrijpen van God zonder tussen
komst van de 'causae secundae', kennelijk geen zin meer. De teksten wijzen
daarentegen op de zelfgenoegzaamheid van de mens. De mens kan eigenlijk
volstaan met zijn geweten te volgen; de openbaring is er slechts om het morele
bewustzijn van de mens te helpen zijn onderscheidingsvermogen uit te oefenen.
In dezelfde gedachtengang verantwoorden de schrijvers sommige voorschriften
die door de Koran uitdrukkelijk worden bevolen, door beschouwingen van
rationele aard. Zo steunt het verbod om varkensvlees te eten op hygiënische,
het verbod tot overspel op juridische gronden (buitenechtelijke kinderen kan
men lastig een wettelijke status geven).
Op het gebied van de economie vertoont de leer tegelijk traditionele en geheel
nieuwe trekken. Traditioneel is het verbod om te lenen tegen rente. De Koran
verbiedt het uitdrukkelijk. De verzen die op dit verbod slaan, worden aange-
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haald en besproken, maar iedere zinspeling op de banken of elke andere
moderne vorm van kredietverlening ontbreekt. Toch zijn er in Beyrouth alleen
al 80 verschillende banken
De meeste Arabische landen varen evenals Egypte onder socialistische vlag en
ook dit vindt zijn verantwoording in de Egyptische godsdienstboeken. Het
socialisme blijkt geenszins een geesteskind van moderne denkers te zijn, maar
een herontdekking van de Islam. In dat geval gaat het er nu alleen maar om,
wat men dan wel onder de term socialisme verstaat! Enkele kenmerken van dit
korannieke socialisme worden opgesomd: hongerlijdenden te eten geven, zie
kenbezoek, bevrijding van gevangenen, dienstverlening aan behoeftigen. We
zien dus dat het aldus gedefinieerde socialisme een socialisme is van onderling
hulpbetoon. In sommige van deze socialistische landen, met name in Syrië,
dat Egypte op de voet volgt, wordt alles wat los en vast zit onteigend. Privéeigendom is dus wel een netelige kwestie. Omdat God alleen de ware eigenaar
is, zo menen de schrijvers, is privé-eigendom geen absoluut recht. Uitgaande
van dit principe verantwoorden zij de inbreuken van de staat op het privébezit. De overgang van de gedachte van God op de staat wordt niet zo duide
lijk belicht, maar het lijdt geen twijfel of de oude opvatting omtrent de Islami
tische gemeenschap komt hier voor de dag. De staat heeft hierin de opdracht
de rechten van God te doen respecteren. Dit is wat men noemt de lekentheocratie van de Islam.

De Islam als politieke godsdienst
In de geschiedenis van het westen heeft er altijd een antinomie bestaan tussen
de wereldlijke en kerkelijke macht en het is dit element dat de studie van de
touwtrekkerij tussen deze beide machten zo fascinerend maakt. In de Islam
echter zijn sedert de dagen van Mohammed, die zelf ook legeraanvoerder was,
godsdienst en politiek innig verstrengeld en daarom krijgt ook de politiek in de
Egyptische kateehismus alle aandacht. Eerst beweren de schrijvers dat de Islam
nog vóór de UNO, en zelfs nog vóór de Amerikaanse en Franse Revolutie, de
rechten van de mens heeft uitgevonden. Vrijheid, gelijkheid en broederschap
zijn door de Islam van begin af aan geproclameerd. Vrijheid van menings
uiting ook, zelfs op godsdienstig terrein. Met een belangrijke restrictie evenwel:
„Het is de gelovige niet toegestaan ontrouw te worden jegens God; doet hij
het toch, dan moet hij met de dood gestraft worden, omdat hij van zijn geloof
is afgevallen na door God tot de waarheid te zijn gebracht". Met afzien van
dit ene punt heet de Islam de godsdienst van de tolerantie. Eigenlijk slaan alle
teksten die voor de gelijkheid en broederschap worden aangehaald, op de
gelijkheid en broederschap onder de moslims, maar de schrijvers ondervinden
geen moeite, de gelijkheid en broederschap uit te breiden tot alle mensen.
Op het vlak van de internationale betrekkingen vallen de rechten en plichten
van de moslimgemeenschap steeds samen met die van de Egyptische natie.
Verschillende keren heet de Islam de religie van de vrede. Over deze vrede
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volgt een nadere toelichting: alleen die vrede is acceptabel die de eer en de
roem van de moslims erkent en bevordert. Hierop sluit dan het begrip van de
'heilige oorlog' aan: heilige oorlog betekent dat de moslims, evenals in de tijd
van Mohammed, klaar moeten staan om de vijanden van de Islam te bestrijden. Het moet dan inderdaad gaan om de verdediging van de Islam en niet om
een of andere persoonlijke ambitie. De Islam moet in die mate eer en roem
ontvangen dat het voor niet-moslims aantrekkelijk wordt zich te bekeren. De
moslims voeren dus geen oorlog om anderen tot bekering te dwingen, maar om
de mohammedaanse godsdienst een zodanige macht te verschaffen dat alle
voorwaarden gunstig zijn voor de uitoefening van de Islam en tot bekering tot
deze godsdienst. Zo'n heilige oorlog moet voldoen aan zekere condities: het
dient een defensieve oorlog te zijn; de moslims mogen niet de eersten zijn die
vijandigheid tonen, en verder moet het een fatsoenlijke oorlog zijn waarin
non-combattanten, oudjes, vrouwen en kinderen niet gedood mogen worden.
Een romantische zienswijze dus, want het totale karakter van de moderne
oorlogvoering is niet overwogen.
De Joden komen ook aan de beurt en men begrijpt: ze komen er niet zo goed
vanaf, temeer daar reeds de profeet Mohammed veel met hen te stellen had.
„De tegenwoordige Joden zijn slechts de afstammelingen van die oude Joden
die de vijanden van de Profeet waren en die hun verplichtingen tegenover hem
niet zijn nagekomen". „De Arabieren zijn nu in staat van oorlog met Israël
omdat dit een kostbaar deel van de Arabische natie bezet houdt". „Port-Saïd
in 1955 is slechts een illustratie geweest van de voortdurende vijandschap der
Joden"
„Maar God zal ons de overwinning schenken, zoals Hij dat vroeger gedaan heeft aan Mohammed".
De leiders van de Arabische landen zijn allen van mening dat hun bestuursvorm democratisch is. Over deze term moet men zich echter geen illusies
maken, want het gaat niet over een democratie van westers karakter. De toestand van onderontwikkeldheid laat de oprichting van werkelijk democratische
bestuursvormen niet toe en voorts wordt steevast de Islam erbij gehaald om
aan deze instellingen een bijzonder karakter te geven. Koning Mohammed V
zei bijvoorbeeld in 1956 dat hij in Marokko „een authentieke, nationale democratie" wilde instellen, „in overeenstemming met de beginselen van gelijkheid
van onze heilige godsdienst en de voorschriften van de Koran, die de gelovigen
aanbeveelt elkaar te raadplegen in zaken van gemeenschappelijk belang, en aan
de Profeet, de mening van zijn metgezellen te vragen". De schrijvers van de
godsdiensthandboeken die hier bestudeerd worden, beschouwen als de essentiële beginselen van ieder bestuur de raadpleging en de rechtvaardigheid. Maar
hier schuilt juist het kardinale verschil: raadpleging is heel wat anders dan
representatie van het souvereine volk. Volgens de Islam immers is het niet het
volk dat de macht in handen heeft maar God. Het volk delegeert slechts raadgevers bij de souverein. De parlementen van de Arabische landen die in principe wetgevende macht hebben, zijn in werkelijkheid slechts de adviseurs van
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de uitvoerende macht. De Islam werkt dus in al deze landen de instelling van
de persoonlijke macht in de hand, ook al is deze macht getemperd door de
adviserende instanties. In ieder geval kunnen de moslims die zich enkel en
alleen zouden baseren op hun politieke traditie, zich moeilijk een bestuursvorm
voorstellen waarin de uitvoerende macht verantwoordelijk zou zijn tegenover
een gekozen parlement. In zoverre wordt de juridische en theologische traditie
uit de tijd van het Kalifaat voortgezet.
Vervolgens hebben de parlementen van deze landen, voor zover zij bestaan,
de merkwaardigheid te steunen op een eenheidspartij. Ook dit zou stoelen op
de Islam waaraan het eigen is, de cohesie van de leden van de 'umma' zoveel
mogelijk te bevorderen. De Egyptische kateehismus benadrukt vaak de eenheid
onder de gelovigen, een eenheid die zich op drieërlei wijze moet manifesteren:
eenheid in de natie achter zijn regeringschef, eenheid van de Arabische landen
onderling, eenheid van de moslimgelovigen over heel de wereld. Hier weer
klinkt een echo van een belangrijk beginsel uit het moslimrecht: de 'idjma'. Dit
houdt in dat wanneer de moslimgemeente het over iets eens is geworden, dit
geen dwaling kan zijn. Bijgevolg zullen de moslims spontaan vertrouwen heb
ben in een eenheidspartij, waarin zij allen eensgezind dezelfde wil uitdrukken.
Zij zullen vertrouwen hebben in deze eenheidspartij, juist krachtens haar een
heid die haar behoedt voor dwaling.
Tot slot een laatste karakteristiek van deze politieke Islam: zij eist eer en roem
voor zich op, kenmerk ook, zoals wij boven zagen, van de muzelmanse vrede.
De Egyptische schrijvers hechten aan eer en roem het grootste gewicht. De
apologetische toon van heel wat passages gaat in dezelfde richting. Aange
toond moet worden dat de Islam een grote godsdienst is, de grootste en de
modernste van alle godsdiensten. Meer dan eens wordt de voorbije glorie van
de Islam in herinnering geroepen als bewijs dat de Islam uiteindelijk onmisbaar
is wanneer het er om gaat de moslims een plaats van de eerste rang te ver
schaffen in de wereld. Anderzijds wordt in het voorbijgaan kritiek uitgeoefend
op het christendom als een godsdienst van de ascese (sic) die eer en roem in
deze wereld van de hand wijst.
Toekomst van de Islam
Kan in het licht van wat voorafging redelijkerwijze iets beweerd worden over
de toekomst van de Islam als godsdienst? De niet los te rafelen eenheid tussen
politiek en godsdienst heeft de Islam altijd al uiterst afhankelijk gemaakt van
politieke gebeurtenissen. Maar de tijd dat de mohammedaanse gemeenschap
in de eerste plaats een godsdienstige gemeente was, is aan het verdwijnen. De
secularisatie is zeker minder ver gevorderd dan in het westen, maar lijkt toch
niet meer te stuiten. Om politieke redenen heeft generaal Hafez de sunnitische
opstanden in de grote steden van Syrië neergeslagen, en om politieke redenen
heeft president Nasser de chefs van de Egyptische Moslimbroederschap veroor-
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deeld en terechtgesteld. In Noord-Afrika schijnt de politiek nog onafhankelijker te zijn van de godsdienst, maar het is moeilijk hier zekerheid over te
krijgen. Hoe het ook zij, men dient voortaan meer dan ooit de toekomst van
de Islamitische godsdienst in functie te zien van de politiek der Arabische
landen. Het kan heel best zijn dat de politieke omstandigheden sommige
Arabische landen (tegenwoordig b.v. Syrië) ertoe zullen brengen de deur wijd
open te zetten voor de Russen en wel zo dat de moslimgodsdienst verdort onder
de communistische gedachte. Het kan ook gebeuren dat in andere landen de
toestroming van kapitaal in ruil voor olie de regeringsleiders naar een liberale
politiek drijft, die het moslimgeloof op de duur zodanig ondermijnt tot er nog
slechts een faeade van overeind staat.
Een positieve factor voor de Islam is de betrekkelijk recente afsluiting van het
koloniale tijdperk. Het intensieve contact met de koloniserende mogendheden
hield een deel van de elite onder zijn ban, zozeer dat men onder de indruk
leeft zijn eigenheid verloren te hebben. In de postkoloniale era is men dan ook
energiek op zoek gegaan naar datgene wat het Arabische land onderscheidde
van de vroegere overheersers. Eigen taal en cultuur steekt men in de hoogte en
de Islam wordt ervaren als essentieel voor de Arabische persoonlijkheid.
Gunstig voor de conjunctuur van de Islam is ook de aanwezigheid van de
staat Israël. Er is al gewezen op de belangrijke plaats die de 'heilige oorlog' in
het Egyptische godsdienstonderricht inneemt. Veel vrijdagpreken in de moskee
gaan over hetzelfde onderwerp; de Israëlische aggressor versterkt het muzelmanse saamhorigheidsgevoel. Daar komt nog bij dat de Koran een waar
arsenaal biedt van anti-joodse teksten. Voor de gelovige heeft Mohammed
werkelijk de tegenwoordige toestand voorzien om aan zijn getrouwen argumenten te verschaffen tegen hun vijanden.
Het is natuurlijk maar de vraag of zulke factoren werkelijk de godsdienst
begunstigen. De Islam heeft weliswaar steeds blijk gegeven van grote soepelheid in de aanpassing aan uiteenlopende milieus, maar zijn doctrinaire intransigentie heeft hem weerbarstig gemaakt voor een reële dialoog. Het enige wat
de Islam tot de nietgelovige kan zeggen is: bekeer je en dan zul je later wel
inzien daar goed aan gedaan te hebben. Anders gezegd: de Islam heeft zich
vanaf zijn begin en de dertien eeuwen daarna nooit aan een frontale ontmoeting gewaagd met een ander denken en een andere levensvisie. Opmerkelijk is
in dit verband dat de Egyptische boeken voor het godsdienstonderricht geen
woord vermelden over het communisme of het marxistisch atheïsme, terwijl
toch ieder die geen vreemdeling is in Jeruzalem, weet, dat de denkbeelden
hierover bij wat meer ontwikkelde jongeren rondwaren.
Zo'n houding betekent dus zeker een knellend probleem voor de toekomst van
de Islam. Het contact met de moderne westerse civilisatie kan alleen maar
intenser worden en toch moet men zich afvragen hoe de Islam zal reageren en
of hij überhaupt wel zal reageren. Degenen die enig idee hebben van deze
problematiek zijn dun gezaaid en het merendeel van hen heeft niet de voldoende vorming om de challenge tegemoet te treden.
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Het lijkt me dat het een methodische, maar niet-godsdienstige waarnemer nauwelijks gegeven zal zijn, zicht te hebben op de graad van vitaliteit van dit
godsdienstig fenomeen. Voor werkelijke voelingname is zoal geen liefde dan
toch verwantschap gewenst, en wel verwantschap juist binnen de cirkel van het
religieuze. Historische, culturele en sociale aspecten raken de kern niet van de
Islam. De titel zelf van deze godsdienst ontsluiert enigszins zijn oerintuïtie:
Islam betekent overgave en als zodanig staat de Islam argeloos en ongewapend
tegenover de stootkracht van de moderne mondiale beschaving, waarvan de
portee is dat de mens zelf het heft in handen houdt en zijn eigen wereld
fatsoeneert.
Nu is het denkbeeld van 'overgave' het christendom helemaal niet vreemd, datzelfde christendom waar het moderne westen zich niet zonder grommen van
heeft afgewend, maar waarmee het desondanks onuitroeibare en intieme historische banden onderhoudt. In het verloop van dit artikel is de vraag opgekomen die men zich evengoed over het christendom kan stellen: zal het het
houden? De gelovige zal hierop antwoorden met de belofte „dat de poorten
van de hel haar niet zullen overweldigen", hoewel hij niet gewoon is te denken
dat de worm van de vergankelijkheid een andere godsdienst misschien eveneens
zou kunnen mijden.
Belangrijker is de palpitatiekracht van de oorspronkelijke intuïtie die in de
boezem van iedere godsdienst besloten ligt. Men ziet in deze Arabische landen
een aantal mensen rondlopen met een klein metalen vierhoekje aan een kettinkje om de hals. Het zijn de mensen van het Boek, van de Koran. De Koran
moet het doen, maar de Koran lijkt op een boek dat is dichtgeslagen. Misschien
biedt het kruis dat weer andere mensen aan een kettinkje om de hals dragen,
meer dialogische spankracht. Onnodig te zeggen dat het kettinkje het hem niet
zal doen.

Marxisme in veelvoud
J. P. Schuyf

De onvermoeide pogingen van de Russen om de eenheid van de communisti
sche Internationale te herstellen lijken voor een deel geslaagd te zijn, nu over
enkele maanden de communistische wereldconferentie een feit gaat worden.
Van een wereldconferentie kan men echter nauwelijks spreken, waar immers
op zijn minst China, Albanië, Joegoslavië en Cuba zich niet zullen laten ver
tegenwoordigen.
In feite is de communistische eenheid nog nooit zo broos geweest als op dit
moment en de Sovjetrussische leiders blijken allerminst in staat om de nog
overgebleven zusterpartijen (zoals bijvoorbeeld de Italiaanse en de Franse) van
hun ideologisch ongelijk te overtuigen. Het wereldcommunisme heeft als een
heidsbeweging afgedaan, dat wil zeggen, dat er geen sprake meer is van een
gezamenlijke ideologie die vanuit één enkel centrum wordt geformuleerd.
De invasie in Tsjechoslowakije is in dit verband natuurlijk betekenisvol, maar
deze inbreuk op de soevereiniteit van een bondgenoot vormt niet het begin van
de verbrokkeling, doch is er eerder een gevolg van. Daarom schrijft Adolf
Muller in Viva Dubcek ook terecht: „Het ging om de poging een nieuw sociaal
model te vernietigen. Met geweld kan men weliswaar veel praktische verwor
venheden van de 'Praagse lente' liquideren, de hervormingen in het bezette
land afremmen, de sympathisanten in de landen van de bezetters en elders
afschrikken, maar men kan de hoofdbron niet vernietigen, dat wil zeggen de
nieuwe inzichten die verkregen zijn, de concrete intellectuele resultaten ervan
en vooral de weerklank die deze inzichten kregen in het bewustzijn van de
brede massa, en dit niet alleen in Tsjechoslowakije zelf" .
1

Het voorspel tot de Praagse lente en de uiteindelijke catastrofe begint dan ook
niet in januari 1968, toen het Tsjechoslo waakse centrale comité een nieuwe
eerste secretaris koos in de persoon van Alexander Dubcek. De verbrokkeling
vindt zelfs niet zijn oorsprong in het Russisch-Chinese conflict of in de eigen
weg die Tito in 1948 ging. In het overigens voortreffelijke verzamelwerkje Het
1 Christian Schmidt-Hauer und Adolf Muller, Viva Dubcek. Reform und Okkupation
der CSSR. Kiepenheuer & Witsch, Köln/Berlin, 1968, 191 pp., DM. 7,80.
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pluralistische marxisme stelt Richard Lowenthal, dat de divergentie in het
monolitische communistische blok eigenlijk van het begin af aan onvermijdelijk
is geweest. „Ieder onderzoek naar de aard van de scheuring moet beginnen met
te herinneren aan het 'Caesaro-papistische' karakter van het moderne totalitarisme, en de daarvan onafscheidelijke eenheid van staatsmacht en ideologie".
Tegelijkertijd is er echter altijd al sprake geweest van een breuk tussen staatsmacht en ideologie, inzoverre de marxistische ideologen die geen machtspositie
hadden minder ideologie-gebonden dachten. Het revisionisme uit het begin
van deze eeuw — met Karl Kautsky als coryfee — is daarom ook de eerste
hamerslag tegen de communistische eenheidsrots geweest. De Poolse revisionisten van dit ogenblik (Kolakowski en ten dele ook Adam Schaff) en de Tsjechoslowaakse hervormers zijn regelrechte erfgenamen van Kautsky, ook al gaan
hun ideeën in een geheel andere richting. Doorslaggevend is echter de twijfel
aan het dogma, het zich beroepen op de grondgedachten van Karl Marx (en
niet op zijn tijdgebonden analyses of achterhaalde 'profetieën') en de zin voor
een humanistisch, dus democratisch socialisme, waarin allen gelijk zijn.
Wat de vele 'ismen' binnen de communistische wereld op het ogenblik van het
Sovjetmodel onderscheidt is, dat Mao, Tito, Castro, Ho Tsji Minh, Ceausescu,
Dubcek, Waldeck Rochet en Luigi Longo aan een socialistische wereld van de
toekomst denken, natuurlijk vanuit een beperkte nationale visie, maar met als
winstpunt dat hun 'revolutie' meer toekomst heeft — want op redelijker argumenten steunt — dan het Sovjetrussische voorbeeld.
Daarom beantwoordt H. van den Enden in zijn in het novembernummer van
Wending (geheel aan het communisme gewijd) verschenen artikel: Is het Sovjetmarxisme gescleroseerd?, de vraag ook met een ja: „Dit is dan de cynische
paradox van de geschiedenis: de Sovjetunie, die zich als eerste heraut van het
marxisme heeft opgeworpen en doorgezet, en de toekomst van het wereldsocialisme van zijn eigen succes afhankelijk verklaarde, werd door de historische evolutie en de internationale Realpolitik zelf tot één der belangrijkste
hinderpalen voor de verdere realisering van het socialisme. De mechanismen en
processen die zij op gang bracht gaan fungeren als een antifinaliteit. Zij gaan
bijdragen tot het onmogelijk maken van wat zij aanvankelijk beoogden".
3

Dan blijft echter nog de vraag — en Van den Enden stelt die ook — of dit
verschijnsel typisch is voor het Sovjetmarxisme. Wij menen met Van den
Enden, dat dit niet het geval is, „omdat elk maatschappelijk systeem in het
dialectisch historisch proces gedoemd is om te 'verkalken' van zodra het zijn
intrinsieke capaciteiten heeft uitgeput en zijn tijdelijk progressieve functie heeft
vervuld". De pluriformiteit van het marxisme is dus een historische noodzaak
en de nieuwe centra die zich binnen het communisme vormen zijn alleen maar
2 Het pluralistische marxisme, onder redactie van Milorad M. Drachkovitch. Aula, Het
Spectrum, Utrecht, 1968, 415 pp..
3 Speciaal nummer van Wending over het communisme. November 1968.
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logische consequenties van de geschiedenis. De permanente revolutie (naar het
model van Mao of Castro) kan dan op dezelfde wijze tot sclerose leiden. Wel
licht is de, door de orthodoxie voor ketters uitgemaakte, weg van Tito en
Dubcek daarom toch de enig juiste, omdat het deze hervormers om een steeds
grotere vermenselijking van de maatschappij gaat. En dit doel rechtvaardigt
een permanente — niet: revolutie, maar — evolutie. De stroming die daarnaar
streeft lijkt meer toekomst te hebben dan de revolutionaire bewegingen die,
als ze al voor een deel slagen, tenslotte onwrikbaar vastlopen in de eigen
dogmatiek en nog meer in het eigen machtsbewustzijn.

'De erwtensoep is klaar"
Een filosofische beschouwing over de geloofsakt

W. Luijpen O.S.A.

Wanneer anderen mij voorhouden wat ik geloof, voel ik mij in de meeste geval
len bijzonder ongelukkig. Ik moet me dus nogal eens ongelukkig voelen, want
het komt vaak voor dat anderen namens mij het woord nemen. In de sectie
Religion van het weekblad Time lees ik herhaaldelijk: „De katholiek gelooft,
d a t . . . " . Meestal ben ik niet in staat een dergelijke beschrijving volledig af te
wijzen, maar op de vraag of ik 'dit of dat' nu werkelijk geloof, kan ik evenmin
met een eenvoudig 'ja' antwoorden. Hoe zou dat komen?
Ook Van de Pol heeft een gedeelte van zijn laatste boek besteed aan de be
schrijving — hij noemt deze 'fenomenologisch', maar de wijze waarop hij deze
term gebruikt, wekt misverstand — van wat hij het conventionele Christendom
noemt . Deze beschrijving maakt op mij een even vervelende indruk als de
incidentele opmerkingen in Time. Dit betekent niet dat Van de Pol's beschrij
ving niet juist zou zijn. De opmerkingen in Time zijn ook niet onjuist. Van de
Pol heeft de rest van zijn boek besteed aan de poging om duidelijk te maken,
dat de werkelijkheid die aan zijn beschrijving ten grondslag ligt, in elkaar
gezakt is. Sommigen zouden dit willen betwisten. Maar als ik nu persoonlijk
van mening zou zijn dat Van de Pol ongelijk heeft wanneer hij beweert dat de
conventionele christelijke werkelijkheid ineen gestort is, zou ik me dan bij zijn
beschrijving niet ongelukkig voelen? Ik betwijfel het. Belangrijker dan de vraag
of Van de Pol gelijk heeft, lijkt mij namelijk de vraag naar de mogelijkheid van
het soort beschrijvingen dat Van de Pol geeft. Als het nu niet juist zou zijn wat
Van de Pol zegt, zou het dan mogelijk zijn een andere beschrijving van het
geloof te geven, waarbij ik me niet ongelukkig zou voelen? Maar ik zei reeds
dat ik geen bezwaren maakte omdat de incidentele beschrijvingen van Time
niet juist zouden zijn. Zou mijn onbehagen misschien het beschrijven als zo
danig betreffen?
Laat ik eens wat 'punten' bijeen zetten die in een uiteenzetting als boven be
doeld vóórkomen. Men zegt: „De katholiek gelooft:
dat God hemel en aarde gemaakt heeft
dat God één Natuur is in drie Personen
dat er de zondeval is geweest en nog is
1

1 W. H. v. d. Pol, Het einde van het conventionele Christendom, Roermond-Maaseik, 1966,
pp. 40-58.
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dat er in Christus twee naturen zijn en één persoon
dat Christus de mensheid heeft verlost
dat het christelijk huwelijk een sacrament is
dat Christus zal terugkeren op het einde der tijden
dat het gebed noodzakelijk is ter zaligheid
dat St. Jozef niets aan Maria heeft gehad
dat God de zondaars wel zal krijgen, ook al willen zij dat niet beseffen".
Geloof ik dat nu werkelijk?
En als ik dat nu niet zou geloven, wat dan nog?
Sommigen antwoorden hierop, dat ik dit wel moet geloven, omdat deze waarheden geopenbaard zijn en dus door God gegarandeerd! Dat kan niet zonder
belang zijn!
Ik zal dit natuurlijk niet ontkennen, maar de vraag is wat het betekent.
Het is misschien het eenvoudigste eerst te proberen uit te spreken wat dit niet
betekent. Tegelijk kom ik dan wellicht op het spoor, waarom ik me vaak zo
ongelukkig voel, wanneer anderen mij voorhouden wat ik geloof. Dit 'voorhouden' kan namelijk op een zodanige wijze geschieden, dat daarin allerlei
voor-onderstellingen als even zovele options secrètes meespreken en het is de
vraag of deze houdbaar zijn.
Geloof in uitspraken
„Geloof ik dat nu werkelijk?" — vroeg ik me af. Deze vraag betrof de oordelende zinnen, de uitspraken die ik onder elkaar zette.
Het is, dunkt me, evident dat het geloof ook uitgesproken moet worden om in
de gelovige gemeenschap te kunnen blijven leven. Dit geldt voor alles wat
menselijk is. Wij brengen de fabuleuze voetbalprestaties van Johan Cruijf ter
sprake, en mede daardoor houden wij zijn toekomst open. Wanneer de gemeenschap tegen Johan Cruijf zou samenspannen en niet meer over hem zou spreken, zou hij binnen zeer korte tijd teruggestoten worden naar de rangen van de
middelmatige voetballers. Door ons spreken houden wij hem echter voorlopig
nog op het niveau van de uitblinkers. Mede daardoor is hij ook een uitblinker.
Dat het 'ter sprake brengen' het menselijke in leven houdt, blijkt ook op
niveaus van existeren die 'serieuzer' zijn dan het niveau van de voetbalkunst.
Wie zich bekwaamt in de techniek, schakelt zichzelf in in een 'gang van zaken'
die door anderen werd ontworpen en gevestigd . Daardoor bereikt hij een
niveau van authenticiteit op het domein van het technisch werkzaam zijn dat
hij nooit bereikt zou hebben, wanneer hij niet de erfgenaam van de traditie der
techniek zou zijn. Maar de traditie van het technisch werkzaam zijn wordt
begeleid en in leven gehouden door de traditie van een bepaalde taal, in casu
de taal van de natuurwetenschappen. Wie zich bekwaamt in de techniek is ook
de erfgenaam van het natuurwetenschappelijke spreken .
Wat nu het geloof betreft, is het, dunkt me, onbetwistbaar dat een geloofs2

3

2 R. C. Kwant, Sociale filosofie, Utrecht-Nijmegen, 1963, pp. 115-166.
3 K. Jaspers, Philosophie, 1948, p. 858.
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traditie primair bestaat in het doorgeven van een bepaalde wijze van leven.
Dit geschiedt echter nooit zonder een bij die wijze van leven behorende taal.
Het geloof spreekt zichzelf uit en mede daardoor blijft het leven en heeft het
een toekomst. Het resultaat van dit spreken kan worden 'aangetroffen'. Men
vindt het, voor wat het Westen en het Nabije Oosten betreft, in de H. Schrift,
in dogmatische formuleringen, in pauselijke uitspraken, in theologische meningen en tegenwoordig ook in kranten- en tijdschrift-artikelen. Time vermeldt
herhaaldelijk: „De katholiek gelooft d a t . . . " . Er is natuurrijk een zekere gradatie in het gezag dat de verschillende uitspraken genieten . Het is echter van
belang op te merken, dat wij bijna spontaan spreken over het gezag van uitspraken. Verraadt dit niet dat er in het geheim een soort verschuiving van
accent heeft plaatsgevonden, een accentverschuiving van 'wijze van leven' naar
'uitspraken' daarover? Primair gezagvol is natuurlijk een bepaalde wijze van
leven. Onder gezag versta ik dan 'iets' waardoor anderen een gezagsdrager
volgen . De helden van het christelijke leven hebben dus gezag, omdat zij dit
leven zo hebben voor-geleefd, dat anderen daardoor geïnspireerd werden en
hen volgden. Maar waarom spreken wij dan van 'het gezag van uitspraken'?
Het is duidelijk dat het geen zin heeft aan uitspraken alle gezag te ontzeggen.
Een wijze van leven kan immers niet bestaan en niet blijven bestaan zonder dat
deze ter sprake gebracht wordt. Het resultaat daarvan is een uitspraak. Maar
het bestaan van een uitspraak is ook een gevaar voor het leven. Het leven kan
ingeruild worden voor de uitspraken. Wanneer JohanCruijf uitsluitend gaat
leven in onze uitspraken over hem en niet beseft dat het op voetballen aankomt, stoot hij zichzelf terug naar de rangen van de middelmatige voetballers.
Ook het geloofsleven kan ingeruild worden voor uitspraken. Er zijn theologen
die het christelijke leven vaarwel gezegd hebben, omdat zij moesten constateren
dat zij het in hun eigen uitspraken niet konden uithouden. Zouden zij de mogelijkheid gezien hebben om in andere uitspraken te leven, dan zouden zij gebleven zijn.
4

5

Mijn vermoeden dat er in het geheim een soort verschuiving van accent heeft
plaatsgevonden, blijkt intussen meer dan een vermoeden te zijn. Het inzicht dat
het menselijke leven geen werkelijkheid en geen toekomst heeft zonder taal, is
in het verleden verwilderd en tot een soort absolutisme geworden. Die verwildering bracht met zich mee dat het geloof werd opgevat als een 'ja' tot uitspraken. Maar daarmee kwam het 'geloof' volkomen buiten het leven te staan.
Het geloofsleven werd beroofd van alles wat het de moeite waard maakte om
er 'geloof op na te houden'. Men stelde toen zelfs de vraag of het wellicht
mogelijk zou zijn theologie te beoefenen zonder geloof. Het feit dat men een
dergelijke vraag stelde, illustreert welsprekend hoezeer de opvattingen omtrent
het geloof verschraald waren. Als het geloof uitsluitend een 'ja' tot uitspraken
is, dan is niet in te zien waarom men niet zou kunnen doen alsof men die
4 P. Fransen, Enkele opmerkingen over de theologische kwalificaties in: Tijdschrift voor
Theologie, VIII (1968), pp. 328-347.
5 Ik besef natuurlijk heel goed dat ik hiermee ongeveer niets zeg. Toch geloof ik werkelijk
iets te zegen. Ik spreek uit dat een 'gezagsdrager' geen gezag heeft wanneer niemand hem
volgt. In de nabije toekomst zal dit blijken.
y
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uitspraken bevestigt, om daaruit vervolgens conclusiones theologicae te trekken. En daarmee is de theologie tot een soort logica verworden. Geloven is dan
niet meer geloven in God .
6

Waarheid-los-van-de-mens
Aan de consequentie dat het geloof totaal van het leven vervreemd wordt,
wanneer het wordt opgevat als een 'ja' tot uitspraken, heeft men proberen te
ontkomen door te benadrukken dat déze uitspraken door God gegarandeerde
waarheden inhouden en als zodanig wel betekenisvol voor het leven moeten
zijn.
Opmerkelijk is hierbij dat men gebruik maakte van de theorie dat het oordeel,
de uitspraak, de 'plaats' van de waarheid zou zijn. Waarheid werd opgevat als
de overeenkomst van het oordeel met de werkelijkheid . Maar onder invloed
van de Griekse filosofie werd de term 'werkelijkheid' opgevat als betrekking
hebbend op werkelijkheid-los-van-de-mens, werkelijkheid-zonder-mens, werkelijkheid-'an-sich', waarvan het intellect verondersteld werd een getrouwe kopie
te bezitten.
Ik zie momenteel af van de behandeling van de theorieën die men ontworpen
heeft om de oorsprong van de 'kopieën van de werkelijkheid' te verklaren, en
wil slechts nagaan welke consequenties de bovenvermelde waarheidstheorie
voor het geloof heeft. Dat is eenvoudig in te zien, wanneer men zich realiseert
dat 'werkelijkheid-an-McA' betekent: 'werkelijkheid waar de mens principieel
niets mee te maken heeft'. Maar dan betekent dit voor het geloof, dat ook
geloofsuitspraken werkelijkheid ter sprake brengen waar de mens principieel
niets mee te maken heeft. En laat het nu eens waar zijn dat God door Zijn
Openbaring de waarheid van de geloofsuitspraken garandeert, dan sluit dit niet
in dat de waarheid daarvan voor de mens van betekenis is, want hun waarheid
werd opgevat als weerspiegeling van 'werkelijkheid waar de mens niets mee te
maken heeft'. Hoe zou God kunnen openbaren dat ik iets te maken heb met
datgene waarmee ik niets te maken heb?
Uit bovenstaande moge tevens gebleken zijn dat de Griekse zijns- of werkelijkheids-idee de opvatting dat het geloof primair een 'ja' tot uitspraken zou zijn,
wel moest begunstigen. Het zijn werd immers voorgesteld als zijn-'los'-van-demens, dus als niet-'bevestigd'-zijn. Dienovereenkomstig werd ook God voorgesteld als God-'los'-van-de-geloofsbevestiging, dus als God-an-sich. Maar hoe
zou het geloof deze God kunnen bevestigen? God zou nog slechts 'informatie'
kunnen verstrekken omtrent zijn Wezen. Maar dan kan de gelovige mens
slechts deze informatie bevestigen. Het geloof moet dan begrepen worden als
7

8

6 S. Ogden, De Christelijke verkondiging van God aan de mensheid van de zogenaamde
'atheïstische tijd', in: Concüium II (1966), p. 100.
7 „Hanc vero fidem, quae humanae salutis initium est, Ecclesia catholica profitetur, virtütem esse supernaturalem, qua, Dei aspirante et adjuvante gratia, ab eo revelata vera esse
credimus, non propter intrinsecam rerum veritatem naturali rationis lumine perspectam, sed
propter auctoritatem ipsius Dei revelantis, qui nee falli nee fallere potest". Denzinger,
Enchiridion Symbolorum, no. 1789.
8 M. Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, Frankfurt a.M., 1954 , pp. 6-9.
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het voor-waar-houden van oordelende zinnen, omdat God garandeert dat zij
overeenkomen met de werkelijkheid-an-s/cA van God.
Ook de wijze waarop Thomas van Aquino zelf het resultaat van zijn overdenken van het Godsbestaan heeft beoordeeld, heeft de opvatting dat het
geloof een 'ja' tot uitspraken zou zijn, ongewild bevorderd. Thomas is op zijn
denkweg voortdurend diep doordrongen van de onkenbaarheid Gods, omdat
de God van het christendom een transcendente God is. „Wij kunnen niet weten
wat God is" . Elke poging om iets omtrent God te zeggen, is veeleer een
poging om te zeggen hoe God niet i s . Dan dringt zich echter de vraag op of
het nog wel mogelijk is te zeggen dat God is. Op deze vraag antwoordt Thomas
dat het woordje 'is' op twee wijzen gebruikt kan worden, namelijk als bevestiging van zijn of werkelijkheid, en als koppelwerkwoord. Als koppelwerkwoord
verbindt het het subject en het praedicaat van een oordelende zin of uitspraak.
Volgens Thomas kan het woordje 'is' in verband met God niet in de eerste zin
gebruikt worden; dit zou de transcendentie Gods miskennen. Het is slechts
toepasselijk in de tweede zin. Wie zegt dat God is, bedoelt immers te zeggen
dat de uitspraak, waarin gezegd wordt dat God is, waar i s .
Het is duidelijk waar het Thomas om gaat: de transcendentie Gods. Maar de
wijze waarop hij deze voor zijn denken veilig stelt, is zo riskant dat het van
daaruit maar één stapje is naar de opvatting dat het geloof een 'ja' is tot
uitspraken die verondersteld worden God-an-sich te weerspiegelen. Leslie Dewart is van mening dat Thomas ook zelf deze stap heeft gezet . Ik heb de
indruk dat zijn exegese niet welwillend is tegenover Thomas en kan er ook niet
mee instemmen . Maar het is onbetwistbaar, dat anderen de fatale stap wel
gezet hebben .
9

10

11

12

13

14

Waarheid als weerspiegeling
15

De deskundige lezer zal in de bovenstaande opvatting de options secrètes
herkennen van wat Husserl de natürliche Einstellung heeft genoemd . Daaronder verstaat hij de in het Westen tot een 'tweede natuur' geworden maar niet
te rechtvaardigen overtuiging, dat kennis zou bestaan in de weerspiegeling-inhet-subject van een werkelijkheid-'los'-van-het-subject, en wel door middel van
een getrouwe 'kopie' van die werkelijkheid. De onmogelijkheid daarvan heeft
16

9 „Ergo dicendum quod, licet de Deo non possimus scire quid e s t . . . .", S. Th. I, q. 1, a.
7, ad 1.
10 S. Th. I, q. 2, Introductie
11 „Scimus enim, quod haec propositio, quam formamus de Deo, cum dicimus Deus est,
vera est". S. Th. I, q. 3, a. 4, ad 2.
12 Leslie Dewart, The future of belief, Theism in a world come of age, London, 1967, p.
167.
13 „Actus autem credentis non terminatur ad enuntiabile, sed ad rem", S. Th. II-II, q. 1,
a. 1, ad 2.
14 „Verbum Credo significat: firmiter assentior, propter auctoritatem Dei revelantis, veritatibus quae in Symbolo continentur". P. Gasparri, Catechismus Catholicus, Typis Polyglottis Vaticanis, 1933 , p. 95.
15 A. De Waelhens, Signification de la phénoménologie, dans: Diogène, V (1954), p. 64.
16 W. Luijpen, Fenomenologie en metafysica, Utrecht, 1966, pp. 48 - 50.
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Husserl ertoe gebracht de fenomenologie te lanceren als een „poging om te
funderen", als een poging om een grond te vinden voor welke uitspraak dan
ook. Want het is evident dat, zolang de waarheid uitsluitend in het oordeel, de
uitspraak, gelegd wordt, en zolang de uitspraak 'waar' genoemd wordt omdat
de spreker verondersteld wordt een 'getrouwe kopie' van de werkelijkheidan-sich te bezitten, voor het waar-zijn van het oordeel geen werkelijk fundament kan worden aangewezen, omdat niet gerechtvaardigd kan worden dat
deze 'kopie' werkelijk een 'kopie' is, zonder dat het kennende subject aan de
beoordelende werkelijkheid onmiddellijk tegenwoordig i s . De rechtvaardiging
van het 'kopie'-zijn van een 'kopie' veronderstelt immers een vergelijking van
de 'kopie' met de werkelijkheid, en dus de onmiddellijke tegenwoordigheid van
het subject aan de verschijnende werkelijkheid. De erkenning dat het subject
onmiddellijk tegenwoordig is aan een aanwezige werkelijkheid, vernietigt echter
de mogelijkheid om de werkelijkheid op te vatten als werkelijkheid-an-57'cA .
Uit het bovenstaande volgt, dat ook geloofsuitspraken geen fundament of
grond hebben, wanneer hun waarheid wordt opgevat als hun overeenkomst
met God-an-sich. Ook een eventuele goddelijke garantie kan die grond of dat
fundament niet verschaffen, want ook die garantie zou 'voorwerp' van geloof
zijn. Maar als het geloof wordt opgevat als een 'ja' tot uitspraken waarvan de
waarheid verondersteld wordt gelegen te zijn in hun overeenkomst met Godan-sich, dan geldt dit ook voor het geloof in een goddelijke garantie; ook dit
geloof zou een 'ja' tot een uitspraak zijn die verondersteld wordt overeen te
komen met God-an-sich. Maar zo blijft de moeilijkheid zich tot in het oneindige verplaatsen.
1T

18

Waarheid als 'gebeuren'
„Geloof ik dat nu werkelijk?" — vroeg ik me af, naar aanleiding van het feit
dat anderen mij in een serie uitspraken voorhouden wat ik geloof. Ik zei reeds
dat ik niet met een eenvoudig 'nee' meen te kunnen volstaan. Maar ik voel me
bijzonder ongelukkig, wanneer anderen veronderstellen dat ik daarom met een
eenvoudig 'ja' zou willen antwoorden.
Uit het bovenstaande blijkt namelijk dat noch het 'ja', noch het 'nee' ook maar
iets betekenen. Het maakt geen verschil of ik met 'ja' of 'nee' antwoord, omdat
noch het 'ja', noch het 'nee' zonder 'fundering', dus zonder interpretatie, ook
maar iets zeggen. Ik heb reeds geïnsinueerd, dat degene die vraagt: „Geloof je
dit of geloof je dit niet?", noodzakelijk een interpretatie van de betekenis van
het eventuele 'ja' of 'nee', dus van het is-'zeggen' of is-niet-'ztggtti vóór-onderstelt , en ik heb reeds uitgesproken dat, wanneer de options secrètes van de
natürliche Einstellung vóór-ondersteld worden, noch het 'ja', noch het 'nee'
19

17 E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phanomenologie und phanomenologischen Philosophie,
I, Allgemeine Einjührung in die reine Phanomenologie, (Husserliana III), p. 52.
18 A. De Waelhens, La philosophie et les expériences naturelles, La Haye, 1961, pp. 48-58.
19 „Aber indem das 'ist' der Copula über alles formale Verbinden hinaus eben 'ist wirklich
so', 'ist wahrhaft so' sagt, enthalt es die Grundauffassung des Menschen über Sein als Wirklichkeit und Wahrheit". Max Muller, Sein und Geist, Tübingen, 1940, p. 41.
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enige betekenis hebben. Geloven is niet het bevestigen van geloofsuitspraken,
en de waarheid van uitspraken is niet hun overeenkomst met een werkelijkheidan-sich .
In vele discussies over het geloof wordt dit echter nog steeds onuitgesproken
verondersteld, en daarom zijn die gesprekken vaak zo vermoeiend en onvrucht
baar. Zolang men niet terugkeert naar de oorspronkelijke en werkelijke 'beves
tigingen', die aan de expliciete bevestigingen in oordelende zinnen ten grond
slag liggen, wordt er niet werkelijk bevestigd en niet werkelijk gesproken .
Uitspraken waarin expliciet 'is' gezegd wordt, veronderstellen het impliciete
is-'zeggen' dat het menselijk subject als fungierende Intentionaliteit zelf i s .
Wanneer dit niet het geval is, wordt er eigenlijk niets gezegd. Soms overkomt
het me, dat ik, bij gelegenheid van een tentamen of examen, de uitspraken waar
ik zelf verantwoordelijk voor ben, als het ware terug ontvang, maar dan zó
dat ik ze eigenlijk niet eens terug zou willen nemen. Want het is dikwijls een
'lange geschiedenis' geweest, voordat ik een bepaalde uitspraak tot de mijne
maakte. Die 'lange geschiedenis' is de geschiedenis van de fungierende Intentionalitat van mijn eigen subjectiviteit. Zij geeft zin aan een uitspraak en
zonder die geschiedenis zijn uitspraken niet meer dan woorden.
20

21

22

Wat het bovenstaande voor het begrijpen van het geloof betekent, zou ik
duidelijk willen maken met behulp van een voorbeeld dat niet op het terrein
van het geloof ligt. Het gaat er om de betekenis van het fc-'zeggen', dat het
subject als fungierende lntentionalitat zelf is, te expliciteren.
Wanneer ik een wandeling maak door de bergen, kan ik achteraf een objectieve
beschrijving geven van de begaanbaarheid en de onbegaanbaarheid van het
bergpad. Die beschrijving bevat een serie uitspraken waarin door middel van
praedicaten de begaanbaarheid en onbegaanbaarheid van het bergpad ter
sprake gebracht wordt. De oordelende zinnen die ik uitspreek, zijn wijzen van
expliciet fc-zeggen; ik schrijf uitdrukkelijk bepaalde praedicaten aan een oor
deels-subject toe, en gebruik daarvoor het koppelwerkwoord 'is' . Wanneer ik
echter deze uitspraken voorhoud aan iemand die volstrekt niet weet wat een
berg is en die ook niet tot enig besef daarvan te brengen zou zijn, dan gaan
mijn uitspraken over de begaanbaarheid en onbegaanbaarheid van het bergpad
voor hem nergens over. Deze uitspraken betekenen iets voor mij, omdat mijn
voeten, mijn handen, mijn ogen, ja, mijn hele lichaam de begaanbaarheid en
onbegaanbaarheid van het bergpad reeds lang 'bevestigd' hebben. Mijn lopen,
kruipen en klauteren, mijn vermoeienis, mijn inzinkingen, mijn verwondingen
en mijn vastberadenheid om voort te gaan zijn zelf het 'bevestigen' van het
bergpad. Dit 'bevestigen' veronderstelt een oorspronkelijk 'gebeuren', het 'ge
beuren' van het doorbréken en overschrijden van het 'ding'-in-mijn-zijn, het
23

20 M. Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, pp. 5-13.
21 M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, 1949 , pp. 214-219.
22 W. Luijpen, Fenomenologie en metafysica, p. 81.
23 „In einem jeden Satz gebrauchen wir das Wörtchen 'ist' als Verbindung zwischen Subjekt
und Pradikat, zwischen Aussagegegenstand und Ausgesagtem, und wollen damit jeweils
sagen: Es ist wahrhaft und in Wirklichkeit so und nicht anders". Max Muller, o.a, p. 40.
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'ontspringen' van het ft-'zeggen' dat de subjectiviteit zelf is. In een steen die
over het bergpad rolt, 'geschiedt' geen subjectiviteit. Het over-een-bergpadrollen van een steen is dan ook totaal verschillend van mijn over-een-bergpadrollen. Ik ben het 'bevestigen' van het bergpad. Mijn subjectiviteit, verzonken in
mijn lichaam, is zelf het w-'zeggen' dat ik expliciet maak door het in oordelen
uit te drukken. Aan deze oordelen gaat het 'gebeuren' van de zinwording-voorhet-subject vooraf. Aan mijn begaan van het bergpad kleeft het 'geschieden'
van de waarheid-als-onverborgenheid van het bergpad vast . Deze waarheid
kan ik in oordelen uitdrukken, maar geen van deze oordelen heeft ook maar
enige betekenis, wanneer zij losgemaakt wordt van het 'bevestigen' dat mijn
existentie i s . Losgemaakt van de existentie is een oordeel noch waar, noch
vals. Het zegt eenvoudig niets.
24

25

26

Geloofswaarheden

veronderstellen een 'gebeuren'

Ik heb dit voorbeeld uitsluitend gegeven om de betrekkelijke onbelangrijkheid
van het oordeel aan te tonen, en om te laten zien dat de waarheid van het
oordeel niet bestaan kan in de overeenkomst daarvan met een werkelijkheid
'los' van de menselijke existentie. Zo'n eenvoudige waarheid als de waarheid
omtrent een bergpad veronderstelt een zeer gecompliceerd 'gebeuren', het
'gebeuren' van mijn subjectiviteit en van de onverborgenheid van het bergpad.
Dit voorbeeld moet echter dienen om te doen beseffen dat aan de waarheid
van geloofsuitspraken een nog veel gecompliceerder 'gebeuren' ten grondslag
ligt. „Geloof je, of geloof je niet in het eeuwige leven na de dood?" — vraagt
men soms. De vraag heeft geen enkele zin, als men bedoelt een 'ja' of 'nee' tot
een oordelende zin uit te lokken en de waarheid daarvan opvat als overeen
komst met het eeuwige-leven-an-^/c/z. Het geloof in het eeuwige leven ligt
vervat in een specifiek gebeuren, zoals het bevestigen van de begaanbaarheid
en de onbegaanbaarheid van een bergpad vervat ligt in een specifiek gebeuren
— het maken van een bergwandeling. Als ik dus tracht uit te spreken wat het
geloof in het eeuwige leven inhoudt, moet ik eveneens verwijzen naar een
specifiek 'gebeuren', een wijze van leven waarin het gelovige subject, als
fungierende Intentionaliteit, het eeuwige leven veel oorspronkelijker 'bevestigt'
dan in de uitspraken daarover. Dit verwijzen heeft theologisch dezelfde beteke
nis als de fenomenologische reductie bezit voor de filosofie: het herstellen van
de oorspronkelijke eenheid van wederzijdse implicatie van noësis en noëma.
Ik ben mij ervan bewust dat dit, voor wat het voorbeeld van het eeuwige leven
betreft, wellicht op meerdere wijzen geschieden kan. Ik sluit niet uit dat het
doel ook op andere manieren bereikt kan worden en verwacht dus dat de lezer
bereid is uitsluitend te letten op het te bereiken doel. Toen het erom ging om
aan de uitspraken over de begaanbaarheid en onbegaanbaarheid van het berg
pad een fundament te geven, was het ook mogelijk de bergwandeling anders
te beschrijven dan ik deed.
24 M. Heidegger, Identitat und Differenz, Pfullingen, 1957, p. 24.
25 M. Heidegger, Sein und Zeit, p. 219.
26 M. Heidegger, o.c, p. 220.
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Het geloof in het eeuwige leven betekent: een taak in de wereld op mij nemen
in 'gehoorzaamheid' aan de eisen die in die taak zelf leven; het betekent:
gevoelig zijn voor het appèl dat anderen tot mij richten, om die taak zó uit te
voeren dat zoveel mogelijk mensen hun eigen taak in de wereld kunnen vinden;
het betekent: de erkenning dat ik me mijn 'gehoorzaamheid' niet zelf als plicht
heb opgelegd; het betekent: dat mijn 'gehoorzaamheid' mijn wezen doet 'ontspringen' als über-die-Welt-hinaus-sein; het betekent: dat ik in Christus mijn
eigen wezen als über-die-W elt-hinaus-sein herken; het betekent: dat in Christus
de Vader mij in liefde nabij komt. En als ik dit allemaal heb gezegd, nee! —
ik moet zeggen: als ik dit allemaal heb gedaan, als ik het 'gebeuren' van dit
alles ben, dan behoef ik, als mijn taak in de wereld mij ontvalt en als ik van al
mijn medemensen die mij lief zijn afscheid moet nemen, niet uit te roepen:
„Bah! allemaal oplichterij!", maar dan mag ik belijden dat de barmhartige
Liefde van de Vader tot over de dood heenreikt en mij deelgenoot zal maken
van Zijn beloften.
en doen alsof
Als ik het zo zeg, is het duidelijk dat een kind van tien jaar nog niet in het
eeuwige leven na de dood kan geloven. Het kind vervult nog geen taak in de
wereld; het betekent nog niets voor anderen; zijn wezen is nog niet 'ontsprongen' als über-die-W elt-hinaus-sein; Christus betekent voor het kind nog niet de
verwijzing naar de Vader; de Vader is nog niet zó nabij, dat de belijdenis van
zijn liefde en barmhartigheid, als over de dood heenreikend, beleden kan worden. Hiermee beweer ik natuurlijk niet, dat het voor een kind niet uiterst
belangrijk zou zijn 'te doen alsof'. Integendeel! Alle authenticiteit van leven
ontspringt aan het 'doen alsof'. Maar zolang een kind 'doet alsof', is de authenticiteit nog niet geboren.
Ik spreek nu over een kind, maar eigenlijk zou ik er beter aan doen mezelf af
te vragen of ik zelf het recht heb te beweren dat ik in het eeuwige leven geloof.
Dat kan ik slechts uitmaken door te zien naar mijn eigen leven! Dan blijkt
echter terstond de noodzaak om te bidden om meer geloof. Maar dit betekent
niet dat ik zou moeten bidden om de kracht te verkrijgen om 'ja' te zeggen tot
een oordelende zin of uitspraak waarvan de inhoud, op grond van het geloof,
verondersteld wordt te 'kloppen' met een werkelijkheid-an-^/c/z, want dan zou
mijn geloof altijd een 'doen alsof' blijven. Het betekent: bidden om bekering.
Het zal mij een zorg zijn
„Christus is God" — zegt de een.
„Christus is geen God" — zegt een ander.
„Wat denk jij ervan?" — vraagt een derde.
In de lijn van wat ik boven heb uiteengezet zou ik moeten antwoorden: „Het
zal mij een zorg zijn!". Zolang de discussies over de Godheid van Christus niet
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gaan over de waarde en de betekenis van een specifieke wijze van leven, kan
de bevestiging of de ontkenning van Christus' Godheid slechts betrekking
hebben op een geïsoleerde oordelende zin. In vaktermen uitgedrukt: ook de
theologie veronderstelt een 'transcendentale methode-leer' (Kant) of een Fundamentalanalyse des Daseins (Heidegger).
De waarheid van sociologische

onderzoekingen

Wanneer deze gedachte hout zou snijden, dan moet wellicht ook de gretigheid
waarmee sommige pastoraal-theologen naar de resultaten van een bepaald
soort sociologische onderzoekingen grijpen, om daarin een vertrekpunt te zoeken voor hun pastoraal-theologische overwegingen, met een kritisch oog bezien
worden. Heeft het zin om door middel van een enquête, een wetenschappelijk
opgezette opinie-peiling, de leer van de Kerk te vergelijken met het geloof van
haar leden? Een dergelijke opiniepeiling kiest vragen die men de respondenten
voorlegt „om hun geloofsinhoud te peilen" . Prof. Haarsma heeft op het risico
daarvan gewezen. Wanneer de vragen bijvoorbeeld ontleend zouden worden
aan een ouderwets handboek voor theologie, dan moeten de vragen zelf het
hele onderzoek frustreren. Maar laten wij nu eens veronderstellen dat er 'juiste'
vragen gesteld zouden worden — wat dit dan ook mag betekenen —, dan zijn
het toch nog altijd 'oordelende zinnen in vraagvorm' die aan de respondenten
worden voorgelegd. Het antwoord daarop is noodzakelijk een positieve of
negatieve oordelende zin. Deze kan men vergelijken met de oordelende zin die
het leergezag voorhoudt, en vervolgens kan men overeenkomst en verschil in
percentages uitdrukken. Maar heeft een dergelijk onderzoek de theoloog dan
werkelijk informatie geleverd betreffende het geloof van de respondenten?
Hierop kan de theoloog slechts dan bevestigend antwoorden, wanneer ook hij
veronderstelt dat het geloof een 'ja' is tot oordelende zinnen.
Hiermee wil ik niet suggereren dat de sociologie geen betekenis voor de pastoraal-theologie kan hebben. Wil de sociologie echter aan de pastoraal-theoloog
een wetenschappelijk vertrekpunt bieden, dan zal zij geen 'opinies moeten
peilen', maar 'wijzen van leven' moeten onderzoeken. Het geloof is immers
primair een wijze van leven. Wanneer krantenkoppen op grond van een opinieonderzoek vermelden dat het percentage van hen die in de hel geloven weer is
gedaald, dan betekent dit theologisch gezien precies hetzelfde als de vaststelling
dat dit percentage is gestegen, namelijk niets.
27

'Niet-objectieve' of 'metafysische' waarheid?
Het besef dat het geloof geen goddelijke werkelijkheid ter sprake brengt die
opgevat zou mogen worden als werkelijkheid-aw-sïc/ï, dus als 'brute realiteit',
'los' van de mens, heeft vele denkers ertoe gebracht te beweren, dat het gelovige denken en spreken niet 'objectiverend' of niet 'objectief' i s . Het is duide28

27 Fr. Haarsma, De leer van de kerk en het geloof van haar leden, Rede, Utrecht, 1968,
p.7.
28 Leslie Dewart, The future of belief, pp. 184-185.
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lijk wat zij bedoelen , maar voor degenen die nog staan in de natürliche Einstellung is deze uitspraak bijzonder misleidend. Zij roepen met deze formulering immers noodzakelijk het verwijt op, dat zij subjectivisten zijn. Daartegen
moeten zij zich dan verdedigen door te benadrukken, dat zij toch niet willekeurig te werk gaan, omdat zij zich bij hun denken en spreken gebonden weten
aan
het 'objectieve'. Maar dan doen zij er natuurlijk veel beter aan te
zeggen, dat zij wel objectief spreken, maar weigeren het objectieve in een
objectivistische zin te interpreteren.
Anderen willen precies hetzelfde zeggen, maar gebruiken een afwijkende terminologie. In plaats van de term 'objectief' gebruiken zij de termen 'supranaturalistisch' of 'metafysisch' . Evenals degenen die uitsluitend de termen
'objectief' of 'objectiverend' gebruiken, bedoelen zij met de afwijzing van het
'supra-naturalistische' of 'metafysische' spreken de afwijzing van de options
secrètes van het objectivisme, dat in het theologisch spreken is binnengeslopen.
Wij komen op de termen 'objectiverend' en 'objectief' nog terug, want de afwijzing daarvan heeft nog een diepere betekenis.
30

31

Diverse taalspelen
De misleidingen die in een verkeerd verstaan van de betekenis van de diverse
taalspelen besloten liggen, zijn er de (derde) oorzaak van, dat ik geneigd ben af
te wijzen wat anderen mij voorhouden als de uitdrukking van mijn geloof. Men
zou namelijk — ten onrechte — kunnen menen, dat de taal van het geloof een
zuiver beschrijvende taal is. De gelovige belijdt: „Christus is uit zijn graf opgestaan". Grammaticaal bezien ziet deze zin eruit als de zin: „Chris is uit zijn
strandstoel opgestaan", maar de betekenis van deze zinnen is eenvoudig niet te
vergelijken . In de laatste zin is er sprake van een feit dat geconstateerd en
beschreven kan worden, en de taal die daarbij gebruikt wordt, is de taal van het
verslag, van het objectieve, beschrijvende spreken. De taal van het geloof is
echter een heel andere . De uitspraak: „Christus is uit zijn graf opgestaan"
bedoelt niet primair verslag uit te brengen van een voor iedereen constateer32

33

29 „Subjectivistic-objectivistic thinking is the thinking of metaphysics and science, which in
the essential sense precisely does not 'drink*. *Övercoming metaphysics* in the area of theology does not take place by defining all thinking as basically objectifying in nature, and then
distinguishing from this thinking the contingent act of believing existence itself. Rather, it
takes place by understanding thinking otherwise than as subjectivistic and objectifying thinking in the sense of metaphysics and science, namely, as experiential thinking". Heinrich
Ott, What is systematic theology?, in: The later Heidegger and Theology, New York, 1963,
p. 109.
30 Carl Michalson, Is de Amerikaanse theologie bezig volwassen te worden?, in: Wending
21 (1966), p. 95.
31 H. J. H., Christusgeloof zonder God?, Een dogmatische verkenning, in: Wending 20
(1966), p. 801.
32 W. A. de Pater, Zin en zinloosheid in het spreken over God, in: Bijdragen 28 (1967),
p. 38.
33 „But it is perhaps worth recalling that Religious Language was written at a time when,
to meet attacks on the Christian faith, it was necessary to show (a) that religious language
should not be read as if it were flat and altogether descriptive like 'Blue copper sulphate
turns white on heating' and (b) that
" I. T. Ramsay, The intellectual crisis of British
Christianity, in: Theology, A monthly review, 68 (1965), p. 109.
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baar feit, maar moet veeleer begrepen worden als een oproep om op een bepaalde wijze te leven. Zij impliceert een belofte van toekomst, een belijdenis
van hoop, voor allen die trachten Christus na te volgen. Het gebruikte taalmodel is dus niet primair beschrijvend, maar belijdend, proclamerend en oriënterend . Wie een belijdende, proclamerende, oriënterende taal gebruikt, kent
zichzelf niet terug, wanneer anderen hem deze taal teruggeven als uitsluitend
beschrijvend.
34

Het belijdend, proclamerend en oriënterend taai-model van het geloof
Aan dit inzicht geven sommige auteurs uitdrukking door te zeggen, dat de taal
van het geloof niet 'objectiverend' of niet 'objectief' i s . Wij hebben deze uitdrukkingen reeds ontmoet. Toen bleek ons dat zij betekenen: de objectiviteit
van de Goddelijke Werkelijkheid voor de gelovige mag niet in objectivistische
zin, dus niet als 'brute realiteit' geïnterpreteerd worden. Wanneer men dit
echter niet doet, is er opnieuw een reden om te zeggen dat de taal van het
geloof niet 'objectiveert', zodra men namelijk ziet dat gelovig spreken belijdend
spreken is. 'Niet-objectiveren' betekent dan: de taal van het geloof niet interpreteren als op voor-wetenschappelijke, wetenschappelijke of filosofische wijze
de Goddelijke Werkelijkheid beschrijvend. Daarmee wil men niet beweren dat
de taal van het geloof minder zegt dan de beschrijvende talen. Integendeel!
De beschrijvende talen zeggen niet genoeg. Wie de taal van bijvoorbeeld de
historische wetenschappen gebruikt om ter sprake te brengen wat de gelovige
het heilsgebeuren noemt, zegt per se te weinig, omdat het heilsgebeuren voor
de gelovige niet zo iets is als welk gebeuren dan ook voor de beoefenaar van
de historische wetenschappen .
35

36

Het verschil tussen het belijdende, proclamerende en oriënterende spreken
enerzijds en het beschrijvende spreken anderzijds wordt door sommigen geformuleerd als het onderscheid tussen 'spreken over' en 'spreken tot'. Zodra
deze wijzen van spreken verward zouden worden, zou daardoor de oorspronkelijke en eigen aard van het gelovige spreken gecorrumpeerd worden, waardoor de werkelijkheid-voor-de-gelovige niet meer zou kunnen 'verschijnen',
zoals zij 'verschijnt' in het belijdende spreken. De taal van het geloof is de taal
van de liefde, van de hoop, van het vertrouwen; het is bidden, zingen, juichen,
klagen en rouwen; het is de taal van wie „zijn hart verheft tot God" en deelneemt aan de liturgie. Voor hem 'is' God werkelijk God-voor-de-gelovige.
Het verifiërend en beschrijvend taalmodel van de theologie
Nu zijn er echter enkele theologen die ook van de theologie eisen dat zij een
'spreken tot' zij; de theologie zou niet mogen 'objectiveren'; zou zij dit toch
34 C. A. van Peursen, De betekenis van het woordje 'God', in: Wending, 22 (1968), p.
821-822.
35 B. M. F. van Iersel, Ontmythologiserende schriftuitleg?, in: Geloof bij kenterend getij.
Peilingen in een seculariserend Christendom, Roermond-Maaseik, z.j., p. 150.
36 R. Bultmann, Zum Problem der Entmythologisierung, in: Kerygma und Mythos, VI-1,
pp. 20-27.
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doen, dan zou de theologie zelf een soort ongeloof zijn. Heinrich Ott vermeldt
deze opvatting . Hij stemt er niet mee in. De reden waarom hij dit niet doet,
ontleent hij aan Heideggers interpretatie van de betekenis van het wesentliche
Denken. Daarin ziet Ott echter niets anders dan de overwinning op de natürliche Einstellung, dus de ontkenning van het objectivisme. Hij houdt zich dus
uitsluitend bezig met de betekenis van de term 'objectiveren' voor zover deze
gebruikt wordt om dat denken aan te duiden waarin de options secrètes van
het objectivisme zijn binnengeslopen . Ott geeft dus geen antwoord op de
vraag die hij zelf opwerpt. De vraag is namelijk niet of het objectivisme toelaatbaar is in de theologie, maar of het theologische spreken belijdend, proclamerend en oriënterend moet zijn.
Ik ben met Paul van Buren van mening dat de theologie dit niet moet en ook
niet mag zijn. De gelovige zegt:
„Gij zijt de Christus".
„Ik weet dat mijn Verlosser leeft".
„Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens".
Wie meer voorbeelden onder elkaar zet, is in staat te laten zien dat de taal van
het geloof inderdaad de taal is van de liefde, van de hoop en van het vertrouwen, dat geloven bidden is en zingen, juichen, klagen en rouwen. De taal van
het geloof is een 'spreken tot' en in deze zin 'niet objectiverend' . Hiermee kan
de theologie zich echter niet tevreden stellen. De theologie veronderstelt het
geloof, maar voert uitdrukkelijk een 'kritische instantie' i n . Wat het gevolg
daarvan is, zou ik het liefst met een voorbeeld illustreren.
37

38

39

40

Wanneer ik, op een fietstocht door het platteland, achter de ramen van een
eenvoudige uitspanning het bordje: 'De erwtensoep is klaar!' waarneem, weet
ik dat daarmee niet slechts een eenvoudig feit wordt vastgesteld en beschreven,
maar dat ik uitgenodigd word om binnen een portie erwtensoep te gebruiken,
als ik daar zin in heb. Bij mijn lezers thuis is de erwtensoep natuurlijk ook talloze keren klaar, maar niemand hangt daarom een bordje aan het raam om
verslag te doen van dit feit. Zou een van de kinderen stilletjes toch zo'n bordje
aan het raam hangen, dan krijgt dat kind een tik(je), omdat het een taalspel
speelt waarmee zijn moeder niet wil meespelen. De taal van het bordje is
immers 'oproepend', 'uitnodigend' en 'oriënterend', en niet een objectief verslag
van een constateerbaar feit.
Wanneer ik echter genoemde uitspanning binnenga en de erwtensoep blijkt
niet klaar te zijn, kan de waard zich niet verontschuldigen met mij erop te
wijzen, dat de door hem gebruikte taal 'slechts' oproepend en oriënterend was,
en geen beschrijving van een constateerbaar feit bedoelde te zijn. Want in dat
37 „According to this view faith and theology's thinking and speaking are to be basically
distinguished, that is, one cannot at all speak of a believing thinking, since in this view all
theological talking and thinking always take place from an objectifying distance". Heinrich
Ott, o.c., p. 93.
38 Heinrich Ott, o.c, pp. 106-111.
39 Paul M. van Buren, Theologisch onderzoek, Ned. van J. C. Dekkers, Utrecht, 1968, pp.
61-62.
40 Paul M. van Buren, o.c, p. 74.
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geval zou ik hem volkomen terecht mogen verzoeken wat voorzichtiger te zijn
met zijn 'oproepen'. Het is dus zeker niet zinloos dat mijn vrienden mij eerst
even naar binnen sturen om datgene wat zich in de taal van een oproep en een
uitnodiging aandient, aan een 'verificatie' te onderwerpen. Blijkt de erwtensoep
dan inderdaad klaar te zijn, dan doe ik mijn vrienden in een beschrijvend taalspel mededeling van het resultaat van mijn 'verificatie'. Ik zou daarbij desnoods de door mij geconstateerde of vermoede kwaliteiten van de erwtensoep
kunnen opsommen, en dan is het evident dat ik spreek 'over' de erwtensoep.
Is dit zinloos? Evident niet!
Misschien kan dit verhaal dienen om duidelijk te maken wat ik bedoel met de
'kritische instantie' die de theologie in het geloof invoert. De theoloog spreekt
niet 'tot' zijn Geliefde; hij spreekt 'over' zijn Geliefde . De theoloog veronderstelt het gelovige belijden, maar 'verifieert' en 'beschrijft' de beleden geloofswerkelijkheid. Ik zou nu eigenlijk nog onder ogen moeten zien wat de termen
'verifiëren' en 'beschrijven' in theologisch verband betekenen, want zij worden
ook gebruikt met betrekking tot het klassificeren van insecten . Dit is echter
een thema apart, dat centraal staat in de theologische hermeneutiek. Het is
echter duidelijk dat niemand de theoloog ervan mag beschuldigen het geloof te
vervalsen, wanneer hij 'spreekt over', 'verifieert' en 'beschrijft', omdat dit per se
zou insluiten dat hij de geloofswerkelijkheid 'behandelt' zoals de entomoloog
zijn insecten. Wanneer de theoloog 'verifieert' en 'beschrijft', voert hij een
'kritische instantie' in het geloven binnen, om te voorkomen dat iedereen zomaar „op de erwtensoep afvliegt", ook als er „helemaal geen erwtensoep klaar
is". Hoeveel 'oproepen', 'uitnodigingen', 'proclamaties' worden er niet tot de
mens gericht waarvan de onbetrouwbaarheid direct zou blijken, zodra de waarheid die zij moeten veronderstellen , 'geverifieerd' zou worden. De theoloog
spreekt 'objectiverend', dus kritisch, 'over' de in het geloof beleden werkelijkheid.
41

42

43

Moet de filosofie verworpen

worden?

Binnen de context die momenteel de onze is, is de vraag naar de betekenis van
de filosofie op zijn plaats. Niemand kan zich van deze vraag afmaken met de
bewering dat 'de' metafysica of 'de' theologia naturedis het geloof noodzakelijk
vervalst en doet verzinken in 'het' theïsme. Het heeft geen zin allerlei idealistische, objectivistisch-realistische en sciëntistische verwilderingen voor 'de'
metafysica of 'de' theologia naturalis te laten doorgaan. Toch moet men dit bij
vele auteurs constateren . Zij zouden eigenlijk voorzichtiger moeten zijn in
hun wijze van spreken. Zij zouden niet 'de' metafysica moeten afwijzen, maar
44

41 Paul M. van Buren, o.c., p. 62.
42 I. T. Ramsay, Het empirisme en de theologie, in: Wending 20 (1965), pp. 349 - 364.
43 C. A. van Peursen, De betekenis van het woordje 'God', in: Wending, 22 (1968), pp.
821-822.
44 Zij zijn te talrijk om ze te vermelden. Ott, bijvoorbeeld, zegt: „Metaphysics and everything deriving from it understand beings objectivistically and thinking subjectivistically".
O.c., p. 108.
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uitsluitend datgene wat zij metafysica wensen te noemen. Zij zouden daarbij
uitdrukkelijk de mogelijkheid open moeten houden dat anderen een afwijkende
interpretatie van de metafysica verdedigen.
Wat de filosofie niet kan
De betekenis van de filosofie voor het geloof kan misschien het beste beschreven worden door eerst aan te geven waarin deze niet gelegen is. Ik probeer dit,
door mezelf de vraag te stellen of ik als filosoof God mag belijden. Het feit
dat de gelovige een belijdende, proclamerende en oriënterende taal spreekt,
is dat niet een omstandigheid waardoor de filosoof eenvoudig genoopt wordt
er het zwijgen toe te doen met betrekking tot de poging God ter sprake te
brengen? Mag ik als filosoof God belijden?
Neen, dat mag ik niet! Er zijn natuurlijk filosofen die God belijden, en terecht.
Maar dat doen zij niet als filosofen. Ik weet dat dit onderscheid velen irriteert,
maar het is niet te vermijden, als men tenminste niet volstrekt overbodig
redenen tot misverstand wil rondstrooien. Alle nadruk moet natuurlijk vallen
op de woorden 'als filosoof' en 'belijden'. Hiermee wil ik echter niet insinueren
dat de mens zichzelf 'in tweeën zou kunnen snijden', zodat hij voor de ene
helft filosoof zou zijn en voor de andere helft gelovige. Maar moet de uitspraak dat ik als filosoof God niet kan belijden nu per se zo dwaas geïnterpreteerd worden? Dat doet men toch ook niet, wanneer iemand zegt dat de bacterioloog als bacterioloog de ethische ongeoorloofdheid van een bacteriologische
oorlog niet kan uitspreken! Men aanvaardt deze uitspraak, om te voorkomen
dat de ethiek opgevat zou worden als een deel van de bacteriologie. Natuurlijk
hebben bacteriologen het recht zich te begeven op het terrein van de ethiek.
Maar zij doen dat als ethici, en niet als bacteriologen. Zo hebben ook filosofen
het recht God te belijden, maar zij doen dat als gelovigen en niet als filosofen.
Het beoefenen van de filosofie verzet zich namelijk krachtens zijn eigen, innerlijke intentie tegen het belijden en proclameren. Vóór alles is de filosoof
kritisch. Hij gaat na wat er voor de menselijke rationaliteit houdbaar is in
welke uitspraak dan ook, ook in een belijdende, proclamerende en oriënterende.
Deze 'terughoudendheid' is er de oorzaak van dat hij, wanneer zijn kritiek
positief uitvalt, toch niets anders overhoudt dan de beschrijvende affirmatie
van wat hem als belijdenis, proclamatie en oriëntatie is aangeboden. Dit is ook
de reden waarom politieke propagandisten niets met filosofen kunnen beginnen. Politieke propaganda is noodzakelijk belijdend, proclamerend en oriënterend. Het antwoord van de filosoof is: „Wij zullen eens kijken". Maar als hij
kritisch 'gekeken' heeft en met het programma meent te moeten instemmen,
dan is alle 'belijden' in 'beschrijven' verkeerd, en is voor de politicus alle aardigheid eraf. De filosoof kan natuurlijk politieke propaganda maken, maar niet
als filosoof. Filosofie is 'terughoudendheid'.
Dit geldt ook met betrekking tot de verhouding van het filosoferen tot het
gelovige belijden. Zodra de filosoof zich daarmee inlaat, schiet er hoogstens
een beschrijvende affirmatie over.
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Wat de filosofie wel kan

Betekent het bovenstaande nu dat de filosofie in ieder geval gemist kan wor
den en misschien wel verworpen moet worden, als het erom gaat God ter
sprake te brengen? Ik ben van mening dat dit niet het geval is. Ik heb reeds
uiteengezet dat ook in de theologie het belijdende spreken van de gelovige tot
een beschrijvend spreken wordt. Dit spreken is en blijft echter een spreken over
de werkelijkheid-voor-de-gelovige, in laatste instantie over God-voor-de-gelovi
g e . Nu zou het echter een misvatting zijn te menen dat degenen voor wie de
filosofie iets betekent bij de poging God ter sprake te brengen, de pretentie
zouden hebben God ter sprake te brengen zoals dit door de theoloog geschiedt.
Deze pretentie hebben zij niet! De theoloog tracht het geloof als geloof tot
begrip te brengen, uit te spreken en te 'ontvouwen' . Hij spreekt 'over' zijn in
geloof beleden God. De filosoof als filosoof gelooft echter niet. Hij kan dus
God nooit ter sprake willen brengen zoals de theoloog dat wil. Geloof en
theologie kunnen nooit door filosofie vervangen worden. Maar wat wil de
filosoof dan wel?
45

46

De filosoof vestigt zich in het wonder van alle wonderen dat er iets te zien en
iets te zeggen i s . Dat wonder is de menselijke subjectiviteit, de rationaliteit,
het is-'zeggen'. Van dit zj-'zeggen', dat de existentie zelf is, tracht hij, zowel
noëtisch als noëmatisch, de betekenis en implicaties te ontvouwen. Daarbij
voert de overdenking van de betekenis van het w-'zeggen' als zodanig en van de
zin van het zijnde als zodanig hem tot het besef dat er eenvoudig niets kan zijn
wanneer er niets anders zou zijn dan zijnden. Maar er is niet niets! 'Andersdan-zijnde' moet dus
Hij kan niet eens zeggen: 'zijn', want alleen het
zijnde is!
Hiermee heb ik de denkweg van een
'bewijs' gesuggereerd. Maar ik vul de
puntjes niet eens in. Als filosoof weet ik niet of 'Anders-dan-zijnde' genoemd
mag worden: quod omnes voeant Deum, 'wat iedereen God noemt'. Ik weet
echter wel dat het /y-'zeggen' dat de existentie zelf is, over zichzelf heenwijst.
Dat kan de filosoof aanwijzen. Daarbij gaat hij tot de uiterste mogelijkheid van
de menselijke rationaliteit; dit is niet het geloof, maar het
'bewijs'. Dit
. . . . 'bewijs' is de explicitatie van 'het metafysische in de mens'; het hoort dus
in de wijsgerige antropologie thuis. Het expliciteert een wezenlijk moment van
de existentie als is-'zeggen'; het is dus ook geen bewijs in strikte zin, geen
inductie of deductie.
47

Uit het bovenstaande moge gebleken zijn, dat gelovigen en theologen gelijk
hebben als zij niet wensen te spreken over de
-voor-de-filosofen. Zij bena
drukken volkomen terecht het volstrekt unieke en voor de filosoof onbereik
bare wezen van het gelovige belijden en van het denken over het gelovige
belijden. De vraag is echter, of men zich daarop mag beroepen om de eisen
45 Heinrich Ott, o.c, pp. 98-102.
46 „Theology has nothing other to do than to unfold in the clarity of thought what is
'folded up' in faith as such". Heinrich Ott, o.c, p. 98.
47 M. Merleau-Ponty, Eloge de la philosophie, Paris, 1953 , p. 57.
12

W.

526

LuijpenOSA.

van de rationaliteit niet te willen verstaan. Wanneer het geloof een 'ja' van
heel de existentie tot de transcendente God genoemd wordt, moet de mogelijk
heid daarvan dan niet voor de rationaliteit verantwoord worden? Is alle gelo
ven per se authentiek? Wanneer alleen het geloof zich volstrekt aan de rationa
liteit zou onttrekken, zou alleen het geloof de mens 'onwaardig' zijn. Voor de
gelovige zegt de filosoof inderdaad niet 'genoeg'. Men mag echter niet stiekem
veronderstellen dat hij 'even veel' zou willen zeggen, en vervolgens triomfante
lijk vaststellen dat hij bij de uitvoering van zijn eigen intentie niet een andere
intentie kan uitvoeren, om dan tenslotte ook de betekenis van de uitvoering van
zijn eigen intentie te miskennen. Ook het volstrekt unieke van het gelovige
belijden kan verwilderen tot volstrekte onbeduidendheid.

Eindeloos 'verifiëren'
Laat ik, bij wijze van besluit, het 'verhaal over de erwtensoep', dat ik begonnen
ben, uitvertellen. Ik heb de indruk dat althans sommige van mijn medemensen
er iets aan kunnen hebben. Zij zijn immers 'moderne mensen', en als zodanig
'verifiëren' zij graag. Ja, voor sommigen is dit een niet meer te bedwingen
passie geworden. Tot op het potsierlijke af!
Wat mag de waard van de uitspanning waar ik binnen ging om te verifiëren of
de erwtensoep inderdaad klaar is, verwachten, wanneer ik met een 'bevestigen
de beschrijving' naar mijn vrienden terugkeer? Dat wij binnen komen, natuur
lijk! Wanneer het ons voldoende is dat wij de oproep en uitnodiging van de
waard geverifieerd hebben en niet naar binnen gaan, slaan wij een figuur
tegenover de waard.
Ik heb echter de indruk dat er tegenwoordig velen zijn die een figuur slaan
door deze houding aan te nemen. Overal schieten zij naar binnen om te verifië
ren of de erwtensoep werkelijk klaar is. Nergens zijn zij in staat van de erwten
soep te genieten!
Toch schijnen zij nog een verontschuldiging te hebben. Zij zijn immers 'moder
ne mensen'. Zij maken gebruik van 'elektriciteit en radio' , die door de sciences
mogelijk gemaakt werden. Zij zijn ook zelf beoefenaars van de sciences! Er
moeten dus wetenschappelijke modellen en technieken ontworpen worden om
te verifiëren of de erwtensoep klaar is. Maar terwijl zij in hevige discussies
verwikkeld zijn over de aard van die modellen en technieken, ontgaat het hun
volkomen dat anderen allang aan de erwtensoep zitten!
48

48 Peter L. Berger, Een sociologische kijk op de secularisatie van de theologie, in: Wending
22 (1967), p. 441.
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Midden-Oosten
Reeds twintig jaar bestaat er in dit deel van de wereld een permanente oorlogs
toestand. De onverzoenlijke haat der Arabische volken tegen de staat Israël
heeft in deze periode reeds driemaal tot een gewapend conflict geleid, maar het
militaire overwicht van Israël, dat bij deze gelegenheden bleek, heeft een oplos
sing niet naderbij gebracht. Integendeel, terwijl de regeringen het na een ge
leden nederlaag een tijdlang bij grote woorden lieten, werd het vuile werk
gedaan door terreur-organisaties, wier leden vooral gerecruteerd worden uit
Palestijnse vluchtelingen die na '48 in uiterste armoede in kampen verblijven
en met opzet door de diverse Arabische regeringen in die toestand worden
gelaten om hun ontevredenheid en haat uit te buiten. Een van deze terreur
organisaties is de nu vijf jaren bestaande El Fatah. Min of meer gesteund door
de verschillende regeringen pleegt zij allerlei aanvallen op Israëlisch gebied en
lokt zodoende een Israëlisch antwoord uit.
Lang heeft Israël geprobeerd haar directe tegenstanders te treffen, maar meest
al bleken deze ongrijpbaar te zijn en dit kan de reden zijn van een wijziging in
de tactiek van TelAviv; de Israëlische regering stelde de regeringen van de
omliggende landen verantwoordelijk voor de soms laffe aanslagen, daar zij in
elk geval toestonden dat hun gebied als basis voor de opererende organisaties
werd gebruikt; zij richt haar strafexpedities nu tegen de bevolking van de
streken vanwaaruit de aanvallen op Israël plaats hebben, in de hoop zo de
regeringen tot andere gedachten te brengen. Dit leidde tot een perfect uitge
voerde Israëlische raid op het vliegveld van Beiroet op 29 december 11., waar
bij gedurende korte tijd het vliegveld werd bezet en een groot aantal Libanese
passagiersvliegtuigen werd vernietigd zonder dat er een slachtoffer viel. Dit
heette een represaille voor de beschieting van een Israëlisch vliegtuig op het
vliegveld van Athene door twee leden van het Arabisch bevrijdingsfront,
afkomstig uit Libanon.
Het staat echter te bezien of Israël hiermee het beoogde doel zal bereiken.
Algemeen acht men de represaille-maatregel niet in verhouding tot de aanslag
die de aanleiding vormde, waarbij men echter vergeet dat bij de laatste een
mensenleven verloren ging; ook merkt men op, dat bij de aanslag op het
vliegveld de gevolgen niet neerkomen op de bevolking maar gedragen worden
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door de verschillende verzekeringsmaatschappijen. De regering van Libanon
was bovendien de meest gematigde van de buren van Israël en de druk van
extreme elementen, die haar willen pressen tot een harder optreden, is door de
Israëlische actie vergroot. Tengevolge van dit alles is de kans op een nieuw
gewapend conflict in het Midden-Oosten de laatste tijd sterk toegenomen.
Reeds eerder waren de vredespogingen, die even oud zijn als het conflict, geïntensiveerd. Ruim een jaar probeert de speciale vertegenwoordiger der V.N.,
Gunnar Jarring, contacten te leggen om een einde aan het conflict te maken,
maar tot nu toe strandde hij op de Israëlische opvatting dat de geschillen
slechts uit de weg kunnen worden geruimd in rechtstreekse onderhandelingen
tussen de betrokken partijen en op ontwijkende antwoorden van de Arabische
regeringen; diverse pogingen, o.a. kort geleden van Italië, om hem te steunen
haalden niets uit. Ook Scranton, de speciale vertegenwoordiger van de president-elect Nixon, onderzocht de situatie, maar zijn optimisme t.a.v. de vredeskansen in het Midden-Oosten is door de laatste gebeurtenissen ongegrond gebleken.
Belangrijk leek een plotselinge reis van de Russische minister van buitenlandse
zaken, Gromyko, naar Cairo, voorafgegaan door een aanvankelijk geheim
gehouden bespreking tussen de Russische onderminister Semjonov en de Israëlische vertegenwoordiger bij de V.N. te New York. Men vermoedt dat Gromyko voorgesteld heeft, dat Israël zich zou terugtrekken uit de in '67 bezette
gebieden in ruil waarvoor de staat van oorlog zou worden beëindigd en Israël
vrije doorvaart door het Suezkanaal zou verkrijgen. Tevens zou Gromyko in
Caïro gepleit hebben voor een herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen
Egypte en de Verenigde Staten, die in '67 werden verbroken, hetgeen wel zou
passen in het streven van Moskou om de onderlinge verstandhouding tussen de
grote mogendheden, die na de Tsjechische inval verslechterd is, weer te verbeteren. Hoe dan ook, noch Israël noch de Verenigde Staten en Engeland voelden
veel voor de Russische oplossing in het Midden-Oosten en het verscherpte
Israëlische optreden deed ook Gromyko's poging de mist ingaan.
Alleen Frankrijk voelde wel iets voor het Russische optreden; de Gaulle had al
eerder gepropageerd, dat de vier grote mogendheden zich moesten inspannen
om tot een regeling voor het Midden-Oosten te komen, en alhoewel hij zich
niet openlijk eens verklaarde met de Russische voorstellen, greep hij graag de
gelegenheid aan om opnieuw op een gezamelijk optreden der grote vier aan te
dringen. Voor Frankrijk zou dit een prestigevoordeel opleveren; niet alleen zou
de na de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije minder amicale Frans-Russische
verhouding weer verbeterd kunnen worden, maar ook zou voor het eerst
Frankrijk weer als gelijke van de anderen optreden in de grote vier.
De vlieger schijnt niet op te gaan. De Verenigde Staten en Engeland blijven
vast houden aan een optreden van de grote vier binnen het kader van de Veiligheidsraad. De door deze raad uitgesproken veroordeling van het Israëlische
optreden tegen Libanon is echter niet geschikt om Israël er toe over te halen
zijn belangen aan dit college toe te vertrouwen. Deze veroordeling is wel op
zijn plaats maar viel wat eenzijdig uit; men mist een dergelijke uitspraak over
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de voortdurende aanslagen van Arabische zijde op Israëlisch grondgebied. Als
dit laatste politiek niet haalbaar was in de Veiligheidsraad, is het dan niet
verklaarbaar dat Tel Aviv zich afvraagt of dit college in staat is om een
werkelijke vrede tot stand te brengen en te waarborgen? Intussen gaat de
escalatie verder.

Verenigde Staten
President-elect Nixon heeft in afwijking van de gewone gang van zaken ineens
zijn gehele kabinet bekend gemaakt. Zijn pogingen om democraten in zijn
regering op te nemen hebben geen noemenswaard succes gehad; dit is voor
hem te betreuren, daar de democraten in het Congres een stevige meerderheid
bezitten. Hij zal nu gebruik moeten maken van de bestaande verdeeldheid
tussen de conservatieve en de progressieve vleugel binnen deze partij; verwacht
wordt dat hij de laatste, waarin naast McCarthy de jongste der drie broers
Kennedy, Edward, een steeds belangrijker rol gaat spelen, zal kiezen.
Belangrijk tot op zekere hoogte is de benoeming van William Rogers tot secretary of state; Rogers heeft goede relaties met het Congres, maar is buiten de
Verenigde Staten weinig bekend. Men leidt uit deze benoeming af, dat Nixon
persoonlijk zich intensief met de buitenlandse politiek zal gaan bemoeien.
Misschien is nog belangrijker dan de benoeming van de verschillende leden van
het kabinet die van Nixons persoonlijke adviseur voor kwesties van de natio
nale veiligheid. Als zodanig is benoemd de hoogleraar aan de universiteit van
Harvard, H. Kissinger, schrijver o.a. van: 'Agenda voor de Natie', waarin hij
een politiek program voor de Verenigde Staten ontwikkelde. Hierin pleit hij
voor een voorzichtig beleid t.a.v. de Sovjet-Unie, maar ook voor het behoud
van het strategisch-militair overwicht van de Verenigde Staten. Eveneens wenst
hij versterking van de banden met Europa, maar dan moet dit ook grotere
verantwoordelijkheid op zich nemen voor de NATO-defensie; dat Europa na
de de-kolonisatie, tengevolge waarvan de wereldbelangen der Europese mo
gendheden verminderden, geringere aandacht voor de wereldproblemen heeft,
acht hij verklaarbaar; de Verenigde Staten moeten daarom de samenwerking
met Europa toespitsen op de Europese problemen. Kissinger, die reeds in 1962
pleitte voor steun van de Verenigde Staten aan de opbouw van een Franse
kernmacht, is het eens met de opvatting van Nixon dat de verstandhouding
met de Gaulle verbeterd moet worden; in een meer zelfstandig Europa zal
Frankrijk een belangrijke rol spelen.
De verbetering in de verstandhouding tussen de Verenigde Staten en Frankrijk
werd trouwens al eerder voorbereid door de gezant der Verenigde Staten in
Parijs, Sargent Shriver. Ook de Franse president was na de ontwikkelingen in
Praag wel gedwongen zijn Russophiele politiek te wijzigen en zich meer op
Washington te oriënteren. Een nauwere samenwerking met de NATO moest
ook tot stand komen als gevolg van de groeiende macht van de Sovjet-Unie in
de Middellandse Zee — waar Moskou overigens plotseling weer een deel van
zijn vloot heeft teruggetrokken. Deze toenadering werd vergemakkelijkt door
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de beslissing van Johnson om de bombardementen op Noord-Vietnam te sta
ken en vredesonderhandelingen te openen, waarop de Gaulle reeds lang had
aangedrongen; dat de besprekingen in Parijs werden gehouden — waar men
het nu zelfs nog niet eens is over de vorm van de onderhandelingstafel — was
voor de Gaulle een erkenning van de Franse positie. Ook de riante steun van de
Verenigde Staten toen de Franse franc in gevaar was — en dat ondanks het
feit dat Parijs eerder hevige aanvallen op de dollar had gedaan — deed de
lucht opklaren. Men verwacht dat in de naaste toekomst de banden tussen
Washington en Parijs weer nauwer worden aangehaald, hetgeen echter niet
uitsluit, dat de Gaulle zijn Russische ijzers ook in het vuur houdt, gezien zijn
meer tot Moskou overhellende politiek in het Midden-Oosten.

Tsjecho-Slowakije
Met ingang van 1 januari 1969 is de eenheidsstaat gewijzigd in een federatie,
waarin Tsjechië en Slowakije ieder een eigen parlement en een eigen regering
hebben, die overkoepeld worden door een federale regering, een Huis van het
volk, dat als volksvertegenwoordiging fungeert, en een Huis der Natie, waarin
beide delen op gelijke wijze vertegenwoordigd zijn. De in verband hiermee
noodzakelijke regeringswijzigingen leidden er toe, dat premier Cernik in decem
ber het ontslag van zijn regering aanbood aan president Svoboda, maar tegelijk
belast werd met de vorming van een nieuwe regering. De vrees bestond dat dit
aanleiding zou geven tot drastische veranderingen, waarbij progressieve ele
menten uit de omgeving van Dubcek op Russisch aandringen op een zijspoor
zouden worden gezet.
Deze angst concentreerde zich rond de figuur van parlementsvoorzitter
Smrkovsky, fel voorstander van de van januari tot augustus gevolgde politieke
lijn en dus persona non grata in Moskou; men vond dat de pariteit in de topregering moest worden doorgevoerd en, daar zowel de president als de premier
Tsjechen waren, Smrkovsky als Tsjech onaanvaardbaar was als parlements
voorzitter. Deze redenering kwam vooral van de zijde van Husak, Slowaaks
partijchef en meer geneigd tot samenwerking met Moskou, die daarbij gemaks
halve vergat, dat de drie genoemde functies samen nog niet opwegen tegen de
door de Slowaak Dubcek bezette post van partijsecretaris. Tsjechische arbei
ders- en studenten-kringen — aanvankelijk ook wel gesteund vanuit Slowakije
— drongen aan op handhaving van de huidige parlementsvoorzitter en dreig
den met een algemene staking als men hem zou uitrangeren; Smrkovsky voor
kwam een diplomatieke ziekte door te verklaren dat na een medisch onderzoek
gebleken was, dat hij volkomen in staat was zijn werkzaamheden voort te
zetten. Husak haastte zich te verklaren dat de eis niet is gericht tegen de per
soon van Smrkovsky en dat er geen enkel bezwaar is dat hij elders op een
vooraanstaande post wordt geplaatst, maar door zijn actie wakkerde hij de
tegenstelling tussen beide naties aan en probeert hij bovendien bij Rusland in
het gevlei te komen. Hij speelt een gevaarlijk spel; het eerste kan leiden tot het
uiteenvallen van de federatie en wat het tweede betreft moet hij oppassen voor
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de mening dat hij de Russische steun tot eigen meerdere eer en glorie kan
gebruiken.
Smrkovsky heeft zich nu bij de situatie neergelegd; hij blijft lid van het partij
presidium en wordt genoemd als vice-voorzitter. Mogelijk heeft de ten zijnen
gunste gevoerde actie alleen bereikt, dat hij niet nu al wordt uitgeschakeld.
Venezuela
Op 1 december hadden er in deze Zuid-Amerikaanse republiek presidentsver
kiezingen plaats. Tegenover elkaar stonden de Partij voor democratische actie
met Barrios en de Christen-democratische partij met Rafaël Caldera als kandi
daat. Volgens geruchten had de laatste een kleine voorsprong, maar toen de
uitslag op 4 december nog niet bekend gemaakt — kon? — worden, vreesde
men dat Barrios met militaire hulp een poging zou doen om de macht in
handen te houden. Tenslotte werd de overwinning van Caldera echter erkend.
Deze is niet groot, hij moet werken zonder meerderheid in het Congres en het
zal niet gemakkelijk zijn zijn programma van een „diepgaande revolutie zonder
geweld", omvattend verbetering van het onderwijs en van de landbouw, ge
paard met een verregaande landhervorming en verdere politieke democratise
ring, door te zetten. Misschien kan hij inspiratie en steun krijgen bij zijn
geestverwant Frei, president van Chili. Een gezonde ontwikkeling in de LatijnsAmerikaanse landen zoals deze voorlopers trachten te verwezenlijken is, gezien
het belang van deze gebieden, van betekenis voor de gehele wereld.
10-1-'69

J.Oomes

België
Constitutionele

rekenkunde

Het leven van de regering Eyskens leek in december en januari hoofdzakelijk
beheerst door de grondwetshervorming. Men kan alle politieke en parlemen
taire moeilijkheden hierrond herleiden tot één kernachtige vraag: „Hoe kan een
twee-partijenregering zoals de huidige, die geen twee-derdenmeerderheid in het
parlement heeft, toch die twee-derdenmeerderheid vinden voor haar constitu
tionele nieuwbouw?" — In de traditionalistische politieke kringen antwoordt
men hierop: „Door de P.V.V. te betrekken bij de grondwetsherziening". Dat
zulks eventueel slechts kan gebeuren door de twee-ledige regering in een drie
ledige om te vormen, schrikt die conservatieve milieus niet af. Integendeel, die
transformatie streven ze reeds lang na, hoe onwaarschijnlijk ze ook zijn mag.
In andere kringen denkt men dat de P.V.V. eventueel bereid is de nieuwe
grondwet te helpen opbouwen, en tegelijkertijd in de oppositie wil blijven. In
dat geval zal men aan de P.V.V. op verschillende niveaus van de binnenlandse
politiek concessies op lange termijn moeten doen.
Tot nog toe ziet de oplossing zowel van het ene als van het andere probleem
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er totaal onmogelijk uit. Het heroptreden van dhr. Vanaudenhove als voorzit
ter van de P.V.V. tijdens de eerste week van januari, en zijn contact met
premier Eyskens over de bovengeschetste vraagstukken moeten in dit licht
gezien worden. De P.V.V. wenst zich als derde partner in het constitutionele
werk in te schakelen, eerst buiten het parlement, in een drie-partijen ronde
tafel, een procedure waarin alle traditionele Belgische politieke elementen
elkaar terug moeten vinden op de grondslag van het aloude unitarisme, dat in
hoge mate gevoelig is voor de agitatie van de Brusselse pressiegroepen. Voor
Vlaanderen is dit de slechtst mogelijke politieke formule.
In hetzelfde hoofdstuk van de constitutionele rekenkunde hoort het debat thuis
dat sedert enkele weken woedt over de manier waarop onthoudingen bij parle
mentaire stemmingen meegerekend of niet meegerekend moeten worden voor
het bepalen van de meerderheid. Als voor het berekenen van die meerderheid
alleen de ja- en de neen-stemmen én hun totaal in aanmerking komen (zonder
de onthoudingen), dan zou de tweeledige regering eventueel toch een fictieve
twee-der denmeerderheid kunnen construeren. Dat zou een weinig elegant en
alles behalve overtuigend en democratisch procédé zijn — en dat in een land
waarvan de 'patres patriae', de vaderen van het vaderland, vóór 1830, in de tijd
van de Verenigde Nederlanden, zo smalend hebben gesproken van 'Hollandse
rekenkunde', toen koning Willem eens bij het berekenen van een parlementaire
meerderheid eveneens zijn persoonlijke normen aanlegde!

Oude partijen willen zich handhaven
Zo begon het nieuwe jaar in het teken van een fors offensief om de fictie te
herstellen dat héél de politieke wils- en besluitvorming en héél het politieke
actievermogen van België geconcentreerd is binnen de drie partijen die zichzelf
met een moeilijk te volgen eigenliefde 'de traditionele partijen' blijven noemen.
Reeds in de eerste week van het politieke jaar zag men de aloude topstructuren
van de drie traditionele partijen in actie: bij de C.V.P. de hh. Houben en Servais, bij de B.S.P. de hh. Collard en Van Eynde, bij de P.V.V. (na de misluk
king van een tijdelijke drieledige leiding,) dhr. Vanaudenhove. Op een nieuw
jaarsreceptie deed dhr. Houben wel een poging om in het unitaire schema een
plaats over te laten aan tweee 'autonome' vleugels, maar het accent lag op het
unitaire karakter van de partij. Ook de andere twee traditionele partijen, zon
der onderscheid gespleten door de nationale tegenstellingen in het land, besloten
het jaar met politieke 'window-dressing', om het te zeggen met een aan de
beurstaal ontleende term: men tracht de gevel bij het jaarultimo zo mooi
mogelijk op te smukken. Als binnen enkele maanden blijkt dat deze tactiek de
centralistische en unitaire leiders alleen nog meer vervreemd heeft van 'le pays
réel', dan zal er ongetwijfeld weer geween en geknars van tanden zijn. Dan zal
de theoretische autonomie der vleugels in ijltempo een schijn van werkelijkheid
moeten krijgen. Dan zal geschreven worden dat de afzonderlijke bijeenkomsten
van Waalse mandatarissen van alle in Wallonië vertegenwoordigde partijen, die
in december plaatshad, een Vlaamse tegenzet verdiend had.
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Of de gewone politiek-bewuste Vlaming zich dan door die laattijdige helderziendheid zal laten beïnvloeden, lijkt echter twijfelachtig in deze tijd van grote
en snelle omkeer in heel het maatschappelijk lichaam. Terwijl het gemeenschapsleven zelfs in zijn oudste cellen — de kerkelijke — revolutionair geschokt
wordt, doet in België een groep traditionele politici alsof het hele maatschappelijke leven uitmondt in, vertegenwoordigd is door en zichzelf herkent in een
drietal unitaire partijbesturen, die echter in het dagelijkse politieke leven zelf
uiteengescheurd worden door de nationale tegenstellingen en door uiteenlopende sociale en geestelijke krachtlijnen.
Onmogelijk

vestigingsbeleid

Hoe ver het uiteenvallen van de unitaire politieke wilsvorming in België gevorderd is, bleek in de voorbije weken nogmaals op een terrein waarop nochtans enkele concrete referentiepunten te vinden zijn: de vestiging of de uitbreiding van bedrijven in Vlaanderen of in Wallonië.
Tegen de bouw van een elektrische smeltoven in het Allegheney-Longdozbedrijf te Genk kwam bijna heel het Luikse politieke en syndicale milieu in
opstand. Indien de oven er komt, zal het te danken zijn aan de rationaliteitsoverwegingen van de Amerikaanse aandeelhouder en aan de dwangpositie
waarin de C.V.P. zich in Limburg bevindt, zodat ze niet anders meer kan dan
de nieuwe oven verdedigen.
De gedeeltelijke splitsing van het kernbedrijf van Mol en van de petrochemische nijverheid van Antwerpen en de kunstmatige creatie van Waalse centra in
die sectoren, is een ander bewijs van de teloorgang van objectieve economische
criteria in de Belgische economische politiek en van de onwil waarmee Wallonië de (laattijdige en nog zeer onvolledige) industriële aanpassing van Vlaanderen bejegent.
Voor het voortbestaan van België is een nieuwe algemene context vereist, die
blijkbaar grondig moet verschillen van de unitaire en door de Franstaligen
beheerste machtsstructuur, die aan dit land in 1830 zijn afzonderlijk bestaan
geschonken heeft. In het huidige geharrewar rond de grondwetsherziening is
de aanloop naar die nieuwe opbouw nog niet te bespeuren.
Spaaks

gedenkschriften

Er was verder nog nieuws op een totaal ander vlak. P. H. Spaak gaf via de
T.V. een voorsmaakje van wat zijn eerstdaags te verschijnen gedenkschriften
zullen bevatten: herinneringen die o.m. een nieuw licht kunnen werpen op de
zwaarste crisis die België sedert zijn ontstaan te verduren had: de tweede
wereld-oorlog en de daarop volgende 'koningscrisis'.
In die na-oorlogse jaren was het koningschap de val nabij en de Vlaams-Waalse tegenstellingen bereikten de marge van wat nog draaglijk was. Tevens greep
de Belgische Staat in tegen het Vlaamsnationalisme, door middel van een
repressie die als onderdrukkingsmechanisme alles overtrof wat hij ooit tegen
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om het even welk politiek of geestelijk streven in dit land ondernomen had.
De onderdrukking van socialistische woelingen in de 19e eeuw was een zacht
aardig intermezzo vergeleken met wat na 1944 in België tegen een aanzienlijk
deel van de Vlaamse Beweging ondernomen is. Maar dié kant van de zaak zal
Spaak allicht onvermeld laten.
De oude staatsman schijnt daarentegen wel bereid kritisch te oordelen over
twee problemen die tot nog toe door een vaderlands taboe beschermd waren.
Het eerste daarvan is de ontbinding van de regering Pierlot in 1940 en haar
geleidelijke verrijzenis en herleving te Londen. Daar begon ze opnieuw als een
met rechtsmacht en politiek gezag beklede instantie op te treden; na september
1944 bleek met welke gevolgen. Daarnaast schijnt Spaak ook geneigd, zijn
kritische zin te volgen bij het beoordelen van de koningscrisis. In wat hij tot
nog toe hierover losliet, bleek een in België zeldzame bereidheid om ook het
eigen optreden te relativeren en te ontdoen van een aureool dat de noodwendig
heden van de machtsstrijd en van de politieke zelfverdediging errond geweven
hadden.
Indien Spaak in de laatste periode van zijn leven het signaal gaf tot deze terug
keer tot de objectiviteit tegenover het recente verleden, zou hij aan zijn talrijke
politieke verdiensten nog een opmerkeüjke geste toevoegen. Hij zou dan een
eerste poging doen tot valorisatie van een verleden dat rijk was aan soms
onmenselijke tegenstellingen, maar waarin ondanks alles toch ook, in alle
kampen zonder onderscheid, naast zwakheid en laagheid, ook moed en eerlijk
heid nooit helemaal ontbroken hebben. Voor de beoordeling van deze gedenk
schriften dient men de integrale verschijning ervan af te wachten. Zelfs nu
reeds heeft Spaak een paar politieke hypotheken gedeeltelijk gelicht.
10 -1 - '69

Hektor de Bruyne
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Amerikaanse (en andere)
filmtheoretici
Het is een merkwaardig verschijnsel:
filmtheorieën schijnen tenslotte nog
vlugger te verouderen dan films. Zo
blijft bijvoorbeeld uit de 'montage van
filmtheorieën' die MacCann vanaf het
begin van de film samengelezen heeft,
weinig lezenswaardigs over . Het zou natuurlijk overdreven zijn te stellen dat uit
de 400 pagina's, gevuld met overwegingen van een 40-tal verschillende theoretici (of cineasten die zich over hun
kunst hebben bezonnen) niets overblijft.
Bitter weinig stukken werken echter stimulerend. Buiten de min of meer bekende opstellen van filmtheoretici zoals
Poedowkin of Eisenstein, Bela Balasz
of Kracauer, bevat het boek vooral artikelen van Amerikaanse filmcritici. Hier
valt weer eens op de kloof die er bestaat
tussen de oneindig rijke Hollywoodproduktie van de laatste vijftig jaar en de
kwantitatief noch kwalitatief daaraan
beantwoordende reflectie. Het moge dan
ook kenmerkend en bijna paradoxaal
lijken dat de meest frappante beschouwingen komen van een outsider zoals
Herbert Read, die reeds in 1932 een
paar rake formuleringen neerschreef.
Parker Tyler daarentegen (in de States
een beroemdheid) komt in 1958 nog altijd aandraven met vrij banale, doch
pretentieus opgeschroefde overwegingen
over 'movies and the human image'.
1

Banaal en achterhaald, omdat op datzelfde gebied de lapidaire formuleringen
en vlijmscherpe logische analyses van
een André Bazin (1918 - '58), geschreven
in 1945, heel wat rijker en genuanceerder waren. Bazin is trouwens de grote
afwezige in deze bloemlezing. Dat is
overigens geen nieuwigheid: de Franse
filmrecensent en theoreticus geniet buiten Frankrijk (waar hij een enorme invloed heeft gehad op de Franse jonge
filmers) te weinig bekendheid. Daarom
is de Engelse vertaling van zijn belangrijkste geschriften, onder de titel What
is Cinema? des te waardevoller . Het is
nog altijd bijna niet te verklaren hoe het
komt dat deze man twintig jaar geleden
teksten schreef over het wezen van de
film (en niet over detailfacetten!) die,
niettegenstaande de omwentelingen van
de laatste jaren (die van alle andere theorieën en beschouwingen nog slechts
historische documenten maken) nog altijd als stimulerend basis- en werkmateriaal benut kunnen worden. Zijn belangrijkheid groeit met de jaren, naargelang
al zijn collega's, de een na de andere,
verjaard gaan aandoen. D e Engelse vertaling heeft in sommige Britse filmkringen nogal wat kritiek gekregen: de gebalde helderheid — die bij nader inzien
hoe langer hoe meer onhelder wordt! —
moet voor Hugh Gray, de vertaler, een
moeilijke brok geweest zijn. Hoe dan
ook, enkele onjuistheden of onnauwkeurigheden zijn voor verbetering vatbaar
2

1 Richard Dyer MacCann, Film: A montage of theories, E. P. Dutton, New York, 1966,
384 pp., geïll., $ 2,95.
2 André Bazin, What is Cinema?, University of California Press, Berkeley, 1967, 183 pp.,
$ 5,75.
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in verdere uitgaven. Het is echter jammer dat sommige heel belangrijke stukken in de Engelse uitgave niet opgenomen zijn. Dit geldt vooral voor een kapitale tekst als 'Entomologie de la PinU p ghT (1946), waarschijnlijk een van
de eerste degelijke beschouwingen over
erotiek in de film; nog meer betreur ik
de afwezigheid van 'Le western ou le
cinéma américain par excellence' (1953),
dat vooral in deze Amerikaanse uitgave
op z'n plaats geweest zou zijn, al was
het maar als contrast met de geringe
belangstelling welke de Amerikaanse
critici voor de western aan de dag hebben gelegd.
Het is trouwens een constante verrassing
te constateren hoe weinig interesse de
Amerikaanse
recensenten
opbrengen
voor hun eigen filmproduktie. Nu 'Hollywood niet meer in Hollywood is' en
dat zelf ook beseft, is de situatie langzamerhand aan het veranderen. 'The
New American Cinema' heeft zijn eigen
kritiek geteeld. Daarvan is een neerslag
te vinden in de bloemlezing samengesteld door Gregory Battcock, die cirkelt
rond de New American Cinema of de
zg. Amerikaanse Underground films .
Het is in de eerste plaats een uitstekende
aanvulling bij de in dezelfde reeks verschenen Introduction
to the
American
Underground film van Sheldon Renan
(zie boekbesprekingen). Het is, als men
wil, een kritische reflectie bij de feitelijke gegevens van Renan, die de American Cinema helpt situeren in de veranderende context. D e kritiek die dit
nieuwe Amerikaanse filmen vergezelt,
valt uiteen in twee categorieën: 1) wat
Parker Tyler 'propaganda-kritiek' noemt,
en 2) de 'afbrekende kritiek'. D e eerste
is zelfverdedigend, soms ook zelfbevredigend, en doorgaans een vrij briljant
adverteren voor het recht op vrij en onafhankelijk filmen. Want het is opvallend, en doet meteen de kritiek van Tyler teniet, dat die propaganda-kritiek,
waarvan Jonas Mekas met zijn berucht
tijdschrift Film-Culture
de vaandeldra3

ger is geweest, verder reikt dan de banale en doorzichtige hoera-kritiekjes van
publicitaire aard die we ook in onze
kontreien wel kennen. Impliciet of expliciet merkt de lezer dat het in deze
Amerikaanse recensies gaat om een verandering van een situatie, om een uiteindelijke maatschappelijke omwenteling, al wordt dat nergens erg duidelijk
geformuleerd. Hollywood is voor deze
mensen een concrete werkelijkheid — en
ook een gevaar waartegen men zich
dient af te zetten, wil men vrij en onafhankelijk filmen. Daarom ook is dit geschrijf doorgaans zo fel en zo ongenuanceerd; maar juist daardoor kan men het
interessant en waardevol vinden. Een
tweede vorm van kritiek die deze beweging heeft begeleid is de 'negatieve instelling' die tracht te begrijpen en te oordelen vanuit de verworven maar verouderde waarden en dus ook alleen maar
kan veroordelen. Parker Tyler is een
voorbeeld van deze tweede categorie.
Weinig interessant, omdat het standpunt
irrelevant is, de te bekritiseren materie
volledig verkeerd aanpakt en voorbijschiet zonder de minste efficiëntie. Het
is wenselijk dat er ook een andere, meer
koele en zakelijke reflectie op dit fenomeen komt. Het stukje van Gregory
Battcock, die vier films van Andy
Warhol bespreekt, kan doorgaan voor
een wegwijzer in die richting, maar het
vormt in het geheel van deze anthologie
een uitzondering.
De werkwijze is nochtans al overtuigend
en briljant uitgestippeld door Susan Sontag in haar opstel 'Against Interpretation', het openingsstuk van een verzameling artikelen gewijd aan velerlei onderwerpen, samengebracht onder dezelfde
titel . Zij pleit voor een meer sensuele
en tevens ook meer zakelijke approach
van het kunstwerk. „The function of
criticism should be to show how it is
what it is, even that it is what it is,
rather than to show what it means" (p.
14). In dergelijke aforistische uitlatingen
is Sontag op haar best. Zij ontgoochelt
4

3 Gregory Battcock, The New American Cinema. A critical Anthology, E. P. Dutton, New
York, 256 pp., geïll., $ 1,75.
4 Susan Sontag, Against Interpretation, A Delta Book, Dell Publishing Cy., New York,
1967, 304 pp..
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mij wel wanneer zij haar meer algemene
beschouwingen toepast op concrete
voorbeelden: Muriel van Alain Resnais,
Vivre sa Vie van Godard, de films van
Bresson. Zij herpakt zich echter telkens
wanneer ze een algemeen onderwerp,
zoals de Science-Fiction, in een precies
en pertinent gekozen 'korset' uitwerkt
('The imagination of disaster', door mij
reeds meerdere malen, te pas en te on
pas geciteerd in dit blad). Niet alleen
briljant en 'zur Sache' maar uiteindelijk
diepgaand onder de schijn van spectacu
laire journalistiek is Sontag wanneer ze
een bepaald tijdsfenomeen (tot dan toe
merkbaar, maar onvatbaar), simpel, hel
der en elegant uiteenzet en beschrijft in
haar beroemde 'Notes on 'Camp''. Hier
in doet ze denken aan Bazin, die de
meest ingewikkelde dingen even fraai en
scherp kon neerpennen. Erg prettig is
ook het feit dat deze essays over film
ingeschakeld werden tussen essays ge
wijd aan toneel (Artaud, Hochhuth,
Weiss, Ionesco), literatuur (Sarraute,
Leiris, Camus) en algemene culturele
onderwerpen. (Een Franse vertaling ver
scheen onlangs bij Ed. du Seuil onder de
titel L'Oeuvre parle en de Duitse versie
verscheen zopas als Rowohlt Paperback
onder de titel Kunst und Antikunst).

stuk laat de geleidelijke en indrukwek
kend subtiele overgang zien van onbe
grip naar begrip: een merkwaardig voor
beeld van politiek geëngageerd schrijven
van heel hoog gehalte. Door heel het
essay loopt de thematiek van de macht
en onmacht van het woord, en van de
communicatie als politiek wapen.

Eric D e Kuyper

Echte revolutionaire verandering wordt
op gang gebracht door de collectieve
ervaring van revolutionaire
gevoelens
— niet van retoriek, niet het ontdekken
van sociaal onrecht, zelfs niet de intelli
gente analyse, ook niet de actie om de
actie. En revoluties kunnen inderdaad
'weggepraat' worden, door de dispropor
tie die er kan bestaan tussen de bewuste
verbalisatie en de omvang van de prak
tische daad. (Vandaar het mislukken
van de recente Franse revolutie. D e
Franse studenten praatten — en inder
daad erg mooi — in plaats van het
bestuur van de in beslag genomen
universiteiten te reorganiseren. Hun en
scenering van straatdemonstraties en
confrontaties met de politie was meer
geconcipieerd als een retorische of sym
bolische dan een praktische daad. Het
was ook een soort van praten).

Trip to Hanoi
In het voorjaar van 1968 trok de essayiste en romanschrijfster Susan Sontag
met nog twee andere Amerikanen naar
Hanoi. Het verslag van dit verblijf, dat
ze oorspronkelijk helemaal niet van plan
was te verslaan, staat languit te lezen in
het decembernummer van Esquire. An
ders dan bijvoorbeeld Mary McCarthy
is het Sontag minder te doen om geën
gageerde journalistiek — hoe goed ook
— dan om wat genoemd zou kunnen
worden een analyse van zichzelf en de
Westerse intelligentsia. Het bezoek aan
Hanoi is voor haar vooral een reflectieen meditatiemoment geworden. Zij staat
aanvankelijk vrij onbegrijpend tegen
over de Noord-Vietnamezen, hoewel
heel principieel pro-Vietnamees. Het

Het is niet simpel, stelt ze ergens, om
simpel te beminnen, om te vertrouwen
zonder achterdocht, te hopen zonder
zelf-ironie, om moedig te handelen, om
zware taken te verrichten met een onuit
puttelijke energie. In de Westerse maat
schappij kunnen slechts enkelen zich dat
vaagweg voorstellen, en dan nog uitslui
tend op het private terrein van hun
eigen bestaan. In Vietnam is het onder
scheid tussen privé en publiek — bij
ons vanzelfsprekend — niet erg duide
lijk. Die onduidelijke verhouding tussen
privé en publieke belangen bepaalt hun
pragmatische, verbaal en conceptueel
nogal magere vorm van revolutionair
handelen. Het acute besef dat wij in het
Westen hebben van de scheiding tussen
privé en publiek hangt voor een groot
deel waarschijnlijk samen met de om
vang van het soms erg interessante ge
praat dat iedere revolutionaire daad
begeleidt.

In onze maatschappij heeft 'idealistisch'
de neiging om gelijk gesteld te worden
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met 'ongeorganiseerd', 'militant' met
'emotioneel'. D e meeste Europeanen en
Amerikanen die luidruchtig de samen
leving bekritiseren, zijn niet alleen erg
verward, ze hebben ook geen ideeën om
reële plannen te ontwerpen voor na de
eventuele machtsovername. Revoluties
in Westerse kapitalistische landen wor
den ontworpen om nooit te hoeven sla
gen. Voor velen is het een vorm van
asociaal gedrag, een manier van ageren
om het individu te bevestigen ten over
staan van het politieke apparaat: een
rituele bezigheid van outsiders, meer
dan een actie van mensen die hartstoch
telijk om hun land bekommerd zijn.
E. D. K.

Een nieuw feit:
'la prise de parole

9

Onder de ontelbare studies over de Parij se mei-gebeurtenissen heeft een uit
voerig artikel van Michel de Certeau
Pour une nouvelle culture, in Etudes,
juni/juli - oktober 1968, sterk de aan
dacht getrokken. D e auteur legt verband
met de inname van de Bastille in 1789,
maar constateert dan meteen dat de jon
gens van Cohn-Bendit, die de Sorbonne
bezetten, de nieuwe revolutie vooral
door hun 'prise de parole' ontketend
hebben. D e Bastille die zij namen was
'het woord', het domein van hen die het
voor het zeggen hebben en het woord
gevangen houden. Door het woord uit
hun greep te bevrijden heeft de jeugd
ook de individuele mens eindelijk mon
dig gemaakt. Hij hoeft niet eens meer
vertegenwoordigers in parlement, onder
nemingsraad of studiecommissie te kie
zen, want de weg van de demonstratie
ligt voor hem open, zijn transistor houdt
hem van minuut tot minuut op de hoog
te, de muren geven carte blanche aan
zijn geschreven woord, universiteiten en
schouwburgen worden tot werkelijk
openbare gebouwen. Tot de rechten van
de mens behoort voortaan ook het
recht van spreken voor de individuele
persoon. D e 'prise de la Bastille' werd
in 1968 een 'prise de parole'.
Helaas is ook deze bevrijding sterk ne

gatief gekleurd. Dat kon wel niet an
ders. Protesterend tegen de verzakelij
king van de mens tot consument, chauf
feur, werknemer, krantenlezer, etc.
moest de mei-beweging een 'contestation' zijn. Wie opkomt voor de autono
mie van de mens, is direct geneigd om
het kennispakket, de instituten, de auto
riteit, de standen en alle specialismen op
te ruimen. Hetgeen niet vanzelf gaat.
Maar het gevaar is dat geweld een reac
tie oproept welke op haar beurt de be
weging lamlegt; meestal verscherpen
anarchisten uiteindelijk de dictatuur.
Daarom, om te weten waar het in het
Parijs van mei 1968 om ging, moet men
vaststellen wat er in feite gaande is ge
weest. Wel, het meest opvallende van
die dagen was de algemene discussie
over wezenlijke zaken van het bestaan.
Of men dit nu democratie, kritiek, par
ticipatie noemt, of vrijheid, experiment,
of zelfs poëzie, feit is dat het echt nieu
we van de mei-gebeurtenissen ligt in de
algemene erkenning van de mondigheid
van iedere persoon. En men conclu
deert: alleen sprekende mensen zullen
de maatschappij van morgen constitu
eren.
Maar deze eerste grond-ervaring riep
onmiddellijk een andere op: als samen
leven alleen mogelijk wordt wanneer
men zich als mens kan uiten, dan wordt
eerlijkheid tot iets absoluuts; dan moet
het woord, ook dat van de humor, weer
waarachtig worden en de taal alle leugen
afleggen. D e debatten in de Sorbonne
en het Odéon eisten van de deelnemers
keiharde waarheid; niet de geringste
verwijzing naar welk apriori, coterie of
stijl ook werd aanvaard.
Sinds mei-juni 1968 wordt de eeuwen
oude tegenstelling tussen nihilisme en
conformisme, links en rechts, legende en
ideologie, 'gebeuren' en structuur min
der scherp. Het vrije getuigenis van een
fundamentele eerlijkheid kan er voor in
de plaats komen. Misschien gaan er po
litici, kerken, onderwijsmensen, bestuur
ders of andere mensen van deze erva
ring profiteren?
Zijn ideeën heeft de Certeau uitgewerkt
in een zo juist verschenen boek La prise
de parole (Desclée, 165 pp.).
F. K.

539

De één-eiïge

Forum

duizendling

D e erfelijke aanleg van een organisme
wordt eens en voor al vastgelegd op het
moment van de bevruchting. Bij meercellige organismen zien wij een veelheid
aan celvormen, terwijl toch deze cellen
allemaal dezelfde genetische aanleg bezitten. Zij zijn immers door de normale
celdeling (mitose) uit de ene bevruchte
eicel ontstaan. Het probleem van de differentiatie bestaat hierin: hoe ontstaan
in één organisme uit cellen met gelijke
aanleg cellen met ongelijke vorm en
functie? Waar ligt het verband tussen
erfelijke aanleg en uiterlijke verschijningsvorm?
Uit talrijke onderzoekingen bleek dat
een chemische differentiatie de eerste
stap was en in tijd viel vóór de vormverschillen. Hierdoor was het mogelijk
te verklaren, dat hoewel in alle cellen in
de celkern alle 'genen' — identieke
DNA-moleculen — aanwezig zijn, in de
ene groep cellen (weefsel) een andere set
'genen' actief is dan in een ander weefsel.
Dr. J. B. Gurdon van de universiteit van
Oxford heeft nu onlangs experimenteel
bewezen (Scientific American, 219, dec.
1968), dat in de gespecialiseerde weefsels de 'genen' alle aanwezig zijn,
doch slechts voor een deel actief. Tegelijkertijd hebben zijn experimenten de
weg geopend om ook dierlijke klonen
te maken: organismen met alle dezelfde
erfelijke aanleg. Het zou op die manier
mogelijk zijn duizenden organismen te
creëren met een zelfde aanleg (genotype), zoals bij een één-eiïge tweeling:
'de één-eiïge duizendling'.
Hoe ging hij te werk?
Uit een onbevruchte eicel van een kikker werd eerst het kernmateriaal verwijderd met een naald of gedood door
ultra-violette bestraling. Daarna werden
uit een stukje darmepitheel van de donor cellen verzameld. Eén geïsoleerde
darmcel zoog hij vervolgens op in een
micro-pipet, die zulk een smalle diameter had, dat de cel beschadigd werd,
maar wijd genoeg om de celkern met
wat omringend plasma te bevatten. Met
behulp nu van de pipet injecteerde hij
de donor-celkern in de kernloze eicel,

waarna een normale ontwikkeling startte. (De tweevoudige chromosoomgarnituur ontstond hier dus niet door versmelting van de twee enkelvoudige garnituren van eicel en zaadcel, maar werd
in zijn geheel gegeven).
Deze celkern-transplantaties ging hij nu
in serie uitvoeren. In plaats dat men de
donor-celkern betrekt van een organisme ontstaan uit een normaal bevruchte
eicel, werden nu de celkernen genomen
uit een embryo dat zelf ontstaan was als
resultaat van een celkern-transplantatie.
Op deze wijze verkreeg men een populatie van organismen die alle precies dezelfde identieke set van 'genen' bezat,
geheel te vergelijken met een populatie
organismen ontstaan door vegetatieve
— ongeslachtelijke — voortplanting.
Een aantal belangrijke conclusies mogen
wij uit deze experimenten trekken:
1. ook de gespecialiseerde weefsels bezitten alle 'genen', maar slechts een bepaalde set wordt geactiveerd.
2. experimenteel bestaat de mogelijkheid identieke organismen te creëren.
Het artikel bevat vervolgens zeer belangrijke gegevens hoe in de eerste stadia van de ontwikkeling de differentiatie
op gang komt. Hiermee werd op moleculair niveau bewezen, wat reeds op macro-niveau in de embryologie bekend
was: pas in het gastrula-stadium — bij
de mens op het moment van de innesteling — wordt de differentiatie niet meer
omkeerbaar. Een aanwijzing opnieuw
dat wij het beginmoment van leven als
een proces moeten opvatten. {Streven,
dec. 1967, pp. 256 - 269).
A. Th.

Stad en verbeelding
In drie afleveringen van Preuves (sept.,
okt. en nov. '68) heeft Francoise Choay,
die vroeger ook voor Streven eens geschreven heeft (Het Unesco-gebouw te

Parijs, feb. '60; Brasilia, dec. '60), de resultaten gepubliceerd van een onderzoek
naar de betekenis van de stad in onze
industriële maatschappij.
Een Griekse polis en een middeleeuwse
stad, een satellietstad en een megalopolis:
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wij gebruiken er nog altijd hetzelfde
woord voor: stad. Dat is veelbetekend,
maar ook een bron van verwarring, vanwege de semantische echo van het
woord. D e industriële revolutie en de
grote omwentelingen van de 19e eeuw
hebben de vorm van de stad grondig
veranderd. Maar wat te denken van haar

betekenis?
Planners en urbanisten bereiden van nu
af aan de stad van 2000 voor, zowel de
inhoud (in miljoenen inwoners) als de
uitrusting ervan: een toekomstbeeld dat
gepaard gaat met een exploratie van het
stadsmilieu van vandaag. Pers en televisie wijden er commentaren aan. D e stad
is een goed verkocht produkt, stedebouw
is in. Willen wij echter geen platgetreden
paden blijven bewandelen, dan wordt het
tijd dat we een nieuw onderzoeksveld
trachten open te leggen. „Verbijsterd stellen wij immers vast dat planners en
urbanisten in hun onderzoek de beleefde ruimte hebben opgeofferd aan de
operationele, en vooral dat zij de diepe
psychische lagen hebben miskend waarin de huidige stad geworteld is". Het
wordt tijd dat wij in het onderzoek ook
de rol gaan betrekken welke het onderbewustzijn en de verbeelding spelen in
de vorming van het zich steeds meer opdringende — en steeds vager wordende
— beeld van de stad. We kunnen beginnen met een onderzoek naar de Verbeelding' van de stad van vandaag: welke
zijn de beelden waarin mensen van vandaag de stad kennen en beleven, welke
zijn de beelden waarmee zij de stad in
hun onderbewustzijn associëren, welke
impulsen en droombeelden wekt de stad
in hen?
Op de vrij omstandige enquête welke
Choay een aantal bekende figuren uit de
wereld van kunst en literatuur heeft
voorgelegd, hebben de meesten tamelijk
evasief geantwoord. Zij vonden de nochtans precieze vragen blijkbaar te vreemd.
Als zij er toch een antwoord op gaven,
dan meestal indirect, hetgeen Chaoy
twee algemene conclusies ingeeft: „De
ene, negatief, betreft het zwijgen van de
urbanisten aan wie we onze vragen hebben voorgelegd: allen, op één uitzondering na, bekenden niet te kunnen antwoorden. Een ernstig teken, dat getuigt

van het gemis aan verbeelding, van affectieve kortsluiting, van censuur van
het onderbewustzijn. D e architecten die
wel ter zake en niet naast de kwestie
hebben geantwoord, worden allemaal om
de een of andere reden als subversieve
elementen in het beroep beschouwd. Het
tweede feit dat in deze antwoorden tot
uiting komt: ze geven geen synchrone
beelden van de stad. Ze hebben het over
werkelijkheden die, zoals Bachelard zou
zeggen, op verschillende niveaus gesitueerd zijn, niet verbonden in een continuïteit van eenzelfde historisch bewustzijn, maar gescheiden door onoverbrugbare tegenstellingen
Er bestaat niet
één, maar vele beelden van de stad,
waarvan de verscheidenheid zo groot is
dat ze niet meer bij elkaar passen. Ook
al blijft de stedelijke mythologie die in
de 19e eeuw is ontstaan, voor de westerse mens de verbeeldingsfond waarnaar
hij refereert, toch is de houding er tegenover heel uiteenlopend: nu eens de
hevige affectieve stellingname (voor of
tegen) van de 19e eeuw; dan weer een
poging om alle bestaande beelden en
stereotiepen te bezweren en zelfs alle
tegenstellingen op te heffen. Men kan
zich de vraag stellen of de ontwikkeling
van de stedebouw de creativiteit van de
verbeelding niet bedreigt, of de mythogenetische kracht van de stad niet aan
het verdwijnen is ten voordele van andere gewesten in de samenleving".
G. B.

Overbodige

hongersnood

Het bezorgde destijds vele Nederlandse
gevers aan de toen juist afgelopen en
zeer geslaagde actie Eten voor India wel
een vreemde gewaarwording toen het
Indiase staatshoofd liet weten dat men
in India helemaal niet verhongerde. Die
uitspraak werd toen maar toegeschreven
aan gevoelens van trots. Misschien zat
er in feite iets van schuldgevoel achter.
In een recent artikel in het Economisch

en Sociaal Tijdschrift, okt. 1968, pp. 465
- 472, schrijft Prof. Dr. M. R. Kumara
Swamy de benarde voedselpositie (thans
erger dan ooit) toe aan het cumulatieve
gevolg van foutieve beraming, een vol-
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komen verkeerde voedselpolitiek, een
onzeker beleid en gehamster. D e overheid krijgt de schuld van de hongersnood en de ermede gepaard gaande stakingen en looneisen. Door de decentralisatie van het beleid komt het dat per
provincie de voedselpolitiek verschilt.
Er is een vervoersverbod tussen de provincies dat wel een effectieve barrière
vormt tegen bonafide voedseltransporten
van overschotgebieden naar tekortgebieden, maar dat met succes wordt ontdoken door de smokkelhandel, die bijvoorbeeld voedsel smokkelt naar gebieden
waar de overheid grote steunaankopen
verricht tegen hoge prijzen. Kumara
Swamy stelt dat een volledige liberalisatie van de handel nog beter zou werken
dan deze 'unplanned planning'. Zelfs in
het record-oogstjaar 1960 bleef de voedselsituatie in sommige streken uiterst benard. En binnen elke streek zijn er de
verschillen tussen zich van de zwarte
handel bedienende rijken en de arbeiders
die niet genoeg te eten hebben. D e gebieden met een overvloedige oogst zijn
traag in het afstaan van voedsel. Zij
trachten politieke munt te slaan uit hun
machtspositie, eten er verder goed van
en bedrijven op grote schaal zwarte handel. Zo ontstaat een vicieuze cirkel van
kunstmatige voedselschaarste en een inflatoire druk teweeg gebracht door staking en looneisen. D e oplossing zou gelegen zijn in het afdwingen van de bereidheid van de surplusgebieden om te
delen in de ontberingen van de gemiddelde Indiër. Die ontberingen zouden
dan voor alle bewoners net dragelijk
zijn. Een interne ontwikkelingshulp, zo
dunkt mij, waar van buitenaf toch nog
wel een schepje bovenop mag.
J. J. M.

Paard of Boa Constrictor?
In steeds toenemende mate maakt de
Federale Regering van de Verenigde
Staten en maken de gemeentebesturen
van de Amerikaanse miljoenensteden gebruik van het enorme potentieel aan
wetenschappelijk onderzoek, dat in de
universiteiten ligt opgetast. Deze overheidsinstanties verlenen de ene research-
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opdracht na de andere en stellen voor
de uitvoering van deze opdrachten miljoenen dollars beschikbaar. En de universiteiten aanvaarden deze opdrachten
maar al te graag, al ware het slechts terwtlle van die miljoenen. Komen die opdrachten niet helemaal overeen met hun
eigen plannen of hun eigen wetenschappelijk inzicht — ach, wat zullen zij een
gegeven paard in de bek kijken. De dollars kunnen zij maar al te best gebruiken.
Edward P. Adkins, vice-president voor
de research-planning aan de Temple
University in Philadelphia, meent echter

in The Educational Forum (jrg. 32, no.
40) aan de universiteiten de ernstige
vraag te moeten stellen of zij er wel zo
zeker van zijn in deze opdrachten een
paard te hebben gekregen en niet een
boa constrictor.
De moeilijkheid is namelijk, dat verreweg de meeste van deze overheidsopdrachten niet aan bepaalde instituten of
faculteiten worden verleend maar aan
individuele hoogleraren. Dientengevolge
dreigen de verhoudingen op de universiteiten volkomen scheef te worden getrokken. De Universiteit gaat ertoe neigen een hoogleraar minder op zijn wetenschappelijke of docerende bekwaamheden te beoordelen dan op zijn relaties
met overheidsinstanties en zijn vermogen
om daar geld voor onderzoekprojecten
van los te peuteren. De hoogleraar gaat
zijn status ontlenen aan het geld dat hij
inbrengt en gaat zelf ook meer waarde
hechten aan zijn goede relaties met de
overheid dan aan zijn dienstverband met
de universiteit. De universiteit mag plannen maken voor wetenschappelijk verantwoorde serie-onderzoekingen, zodra
één hoogleraar geld, véél geld kan loskrijgen voor één bepaalde research gaan
die wetenschappelijke plannen al heel
gauw de mist in en past de faculteit zich,
soms tegen beter weten in, bij de verlangens van de geldschieter aan. En tenslotte: het hoofddoel van de universiteit,
de opleiding van de studenten, raakt
uiteindelijk ook in de verdrukking. D e
studenten worden middel inplaats van
doel.
Ware het nu zo, dat de opdrachten van
de overheid enigermate waren afgestemd
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op de inzichten en werkwijze van de uni
versiteit, dan zou men tenrninste om de
tafel kunnen gaan zitten om een oplos
sing voor deze moeilijkheden te zoeken.
Mogelijkheden voor een gezonde samen
werking zouden er te over zijn. De pro
blemen van de grote steden bijvoorbeeld
vormen in feite één groot, samenhangend
complex en het zou de steden alleen
maar ten goede komen wanneer de ste
delijke overheden ze ook als zodanig en
niet in ambtelijke compartimenten wil
den behandelen. Niet met afzonderlijke
hoogleraren dus, maar met een team
van de universiteit.
Maar opgelost moeten de moeilijkheden
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aan de universiteit worden, en gauw
ook, want het gevaar dat vooral de
Federale Overheid de uitgaven aan research-opdrachten drastisch moet gaan
beperken, is geenzins denkbeeldig. Daar
is al op gezinspeeld in verband met de
kosten van de oorlog in Vietnam. Tal
van universiteiten zijn in de laatste jaren
zwaar, té zwaar, tegen deze opdrachten
aan gaan leunen. Een afnemen van de
geldstroom uit de overheidskassen voor
dergelijke opdrachten zou vele van de
universiteiten fataal kunnen worden
wanneer niet spoedig een betere over-all
samenwerking wordt verkregen.
H. H.

Boekbespreking

THEOLOGIE

Mysterium Salutis
Dogmatiek in heilshistorisch perspectief
Deel V:

De zelfopenbaring
God

van de drieëne

Deel VI:

De drieëne God Schepper tot heil
Paul Brand, 1968, resp. 420 en 336 pp.,
ƒ 21,90 per deel.
Een jaar geleden zijn de eerste vier deeltjes
van dit omvangrijke werk in dit tijdschrift
besproken en is de algemene opzet ervan
uiteengezet {Streven, december 1967, 302303). In het vijfde deeltje wordt de Godsleer behandeld, uitgaande van het christelijk
dogma van Gods drieëne bestaan. Deskundig belichten diverse auteurs verschillende
momenten daarin: toegang tot de werkelijkheid Gods (H. U. von Balthasar), H. Schrift
(R. Schulte: Oude Testament; F. J. Schierse: Nieuwe Testament), Triniteit in liturgie
en christelijk leven (A. Hamman), in dogmageschiedenis (L. Scheffczyk); een laatste
hfdst. spreekt over Gods eigenschappen in
O.T. (A. Deissler), N.T. (J. Pfammatter) en
in de geschiedenis der theologie (M. Löhrer). Het zesde deeltje rondt dit onderwerp
af met de meesterlijke — zij het niet steeds
gemakkelijke — systematisch-theologische
studie van K. Rahner over God in zijn drieene bestaan. Daarna wordt een begin gemaakt met de theologie over God als Schepper. Dit gedeelte wordt ingeleid door de
bekende studie van K. Rahner over theologie als antropologie. Vervolgens geeft H.
Gross een verklaring van de bijbelse schep-

pingsverhalen. Daarna volgt een voortreffelijke samenvatting van alle momenten die
een „theologische uitleg van het geloof in
de schepping" inhoudt (W. Kern). G. Muschalek besluit dit deeltje met beschouwingen over de verhouding van 'schepping'
en 'verbond' ('natuur' en 'genade').
In een werk van zo uitgebreide omvang
kunnen uiteraard niet alle bijdragen van gelijke waarde zijn; waardevol zijn vooral de
studies van Rahner en W. Kern. Maar, zoals in onze vorige bespreking reeds gezegd,
dit werk kan niet genoeg ter bestudering
worden aanbevolen aan wie echt op de
hoogte wil komen van wat heden ten dage
in de theologie leeft. De moeite en energie
die men er toch wel aan zal moeten besteden, zal niet vergeefs zijn.
S. Trooster

.Dr. H. de Vos
Kant als theoloog
Het Wereldvenster, Baarn, 1968, 159 pp.,
ƒ 12,50.
De emeritus-hoogleraar der Groningse universiteit heeft het goede idee gehad te schrijven over Kant als theoloog. Na een goede
en heldere uiteenzetting omtrent Kants leven
en filosofie waarbij uiteraard vooral de kritieken worden behandeld volgt een vijfde
hoofdstuk met de titel 'ontmythologisering'.
Hierin wordt heel expliciet behandeld de
interpretatie die Kant geeft aan de begrippen God, godsdienst, geloof. De identificatie
van godsdienst met zedelijkheid wordt bijzonder duidelijk. We lezen nu en dan een
enkele kritische opmerking, maar S. beperkt
zich o.i. terecht tot het weergeven van
Kants gedachten. Het enige dat wij missen
in dit uitstekende boek is noten die verdere
persoonlijke studie zouden vergemakkelijken.
J. H. Nota
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Christliche Existenz noch dem Neuen
Testament
Kösel-Verlag, München, 1967/68, 2 banden,
resp. 196 en 196 pp., DM. 18,50 p. band.
Dit voortreffelijke werk kan het beste vergeleken worden met het veelgelezen boek Bijbelse vroomheid van Prof. Grossouw; zij
het met dit onderscheid, dat het werk van
Schn. nog veel consequenter de H. Schrift
zelf aan het woord laat op basis van een
diepgaande kennis en fijnzinnige interpretatie
van de teksten zelf. Zo is een prachtige
bijbeltheologische synthese ontstaan van het
christen-zijn in de wereld. Het eerste deel
bevat een inleidend hfdst. over het schriftuurlijk mensbeeld; vervolgens worden centrale thema's uit de vroeg-christelijke verkondiging en de synoptische evangeliën behandeld (bekering, geloof, Christus volgen,
bergrede, volmaaktheid); tenslotte wordt dit
eerste deel afgerond met een hfdst. over
'wereld' in het Nieuwe Testament. Het tweede deel behandelt thema's uit de theologie
van Paulus (christelijk leven in deze wereld,
christelijke vrijheid en mondigheid) en van
Joannes (aanbidden in geest en waarheid,
zonde, leven en dood), en wordt afgerond
met een beschouwing over christelijke hoop
en toekomstverwachting. Typerend voor de
veroverende bescheidenheid van de auteur is
de eerlijkheid waarmee hij herhaaldelijk wijst
op andere mogelijkheden van interpretatie
dan de gekozene, waardoor geen enkele deur
wordt dichtgeslagen. Maar het meest boeiend
is toch, dat men in dit werk de kracht van
Gods Woord ook in de vragen van deze tijd
levend ervaart. Schr. verstaat de kunst met
zijn niet geringe wetenschap zijn lezer rijker
te maken in zijn geloven. Met name aanbevolen aan hen die inspiratie zoeken voor
een eigentijdse verkondiging en katechese;
maar voor ieder een belangrijke bron voor
bezinning op het christen-zijn nu.
S. Trooster
Dietrich Wiederkehr

In den Dimensionen der Zeit
Theologische Meditationen, Benziger-Verlag,
Einsiedeln, 1968, 56 pp., Zw. fr./DM. 3,90.
Deze kleine overweging biedt enige boeiende
gedachten inzake een 'theologie van de tijd'.
Ons 'heden' wordt inderdaad bepaald door
onze eigen menselijke beslissing, maar dan
toch over een 'heden' waarover God reeds
beslist heeft in leven, sterven en verrijzen
van Jezus Christus, onze Heer; juist omdat
Hij voor ons gave en opgave vanwege God

is. En daarin opent dit zo verstane 'heden*
onze toekomst, die weer geen andere is dan
Gods toekomst voor ons mensen. In de gave
van Christus, onze verheerlijkte Heer, mogen wij weten dat ons menselijk handelen en
beslissen niet vergeefs is; dat wij als mensen
kunnen en mogen leven; dat daarom de
menselijke beslissing die het 'heden' maakt,
bouwen is aan Gods toekomst voor ons
mensen. Een mooi, bevrijdend boekje.
S. Trooster
F. Mussner e.a.

Le Christ devant nous
Desclée, Paris, 1967, 198 pp., Zw. Fr. 9,60,
BFr. 96,—.
Dit boekje bevat een aantal verzamelde studies van theologen over de 'Uitersten', met
name hel en vagevur. Hoewel onder de medewerkers enkele namen van formaat voorkomen (o.a. L. Boros, F. Mussner), komt
de theologische stellingname in feite niet
verder dan die van de 'Nouvelle Théologie'
•uit de 50er jaren. Voor hen die daarmee nog
niet vertrouwd waren een goede kennismaking. Vraag is echter of dit boekje voldoende antwoord geeft op de vragen inzake de
christelijke toekomstverwachting, zoals die
heden ten dage gesteld worden.
S. Trooster
T. C. Akeley, o.g.s.

Christian Initiation in Spain
c. 300-1100
Darton, Longman & Todd, London, 1967,
geïll., 224 pp., 35/-.
Dit is een merkwaardige, goed gedocumenteerde en uitgebalanceerde historico-liturgische studie. De S. die reeds eerder een dissertatie maakte over Spanish Initiation Rites
(Cambridge University Libraries) is kennelijk bekommerd om de heftige discussies in
de Anglikaanse Kerk en daarbuiten over
diverse kwesties in verband met doopsel en
vormsel en de verhouding van beiden. Overtuigd dat deze stand van zaken een uitloper
is van de heel eigen westerse met name de
Romeinse traditie, heeft hij een poging gewaagd om de zo weinig gekende liturgische
evolutie in Spanje te benaderen. Hij gaat
daarbij uit van de onderscheiden canones
van lokale synodes en nationale concilies,
verhelderd met de bewaard gebleven briefwisseling tussen leiders van politieke en
godsdienstige gemeenschappen binnen deze
christenheid. Deze concilies van de 3e tot de
11e eeuw confronteert hij voor zover mogelijk in de elkaar opvolgende en overlappen-
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de politieke regimes, welke op het Iberisch
schiereiland tot op onze dagen nauw verband houden met het kerkelijk leven. Bewondering verdient de grote objectiviteit
waarmee alle gegevens, chronologisch en
qua herkomst zorgvuldig geregistreerd, als
het ware in kaart worden gebracht. De synthese die hieruit te voorschijn komt is theologisch belangrijk. Vooreerst blijft het doopsel in Iberië, bij alle wisseling van regimes
en invloeden, vanuit Byzantium en Gallië
hoofdzakelijk, vanuit Afrika en Rome sporadisch, steeds met de Goede Week en Pasen verbonden. Vervolgens wordt uit de sporen van een zich ontwikkelende doopliturgie duidelijk het belang van de eigenlijke
bisschopstaak en de grote verscheidenheid
der lokale kerken in liturgicis. Een wetenschappelijk werk van hoog gehalte dat, met
zijn gefundeerd overzicht van tien eeuwen
liturgisch leven in Spanje, veel perspectieven
kan bieden ook voor onze tijd.
S. De Smet

GODSDIENST

A. M. Heidt,

red.

Catholica.
Informatiebron
leven. Dl. I.

voor het katholieke

Uitg. Stichting Catholica, Heuvellaan 6, Hilversum (tel. 02150 - 16476), 1968, 1384 kol.,
per deel ƒ 49,75.
Het voorwoord waarin de uitgave van het
eerste deel van dit tweedelig encyclopedisch
werk wordt voorgesteld en verantwoord,
spreekt met geen woord over de moed en
energie die in dit unieke werk geïnvesteerd
zijn. Nog geen twee jaar geleden bezocht de
hoofdredacteur, A. M. Heidt, enige Nederlandse theologen met de restanten van een
eerste (een-delige) uitgave van 'Catholica'
(anno 1955) met de vraag of ze bereid waren
de bestaande tekst wat te corrigeren en aan
te passen aan de eisen van deze tijd. Al
gauw kwam de man tot de bevinding dat hij
alleen medewerking zou krijgen, wanneer hij
helemaal opnieuw zou beginnen: bijwerken
van de oude uitgave bleek onbegonnen werk.
Het getuigt van moed en doorzettingsvermogen dat inderdaad een volkomen nieuw
lexicon tot stand is gekomen, waarin — volkomen bij de tijd — alle aspecten van het
katholieke leven behandeld worden. Dit
eerste deel (de letters A tot en met J) geeft
een goede indruk van de uitstekende informatie die hier geboden wordt. Het aantal

trefwoorden is met opzet beperkt gehouden:
zodoende krijgt men langere en tegelijkertijd
vollediger en diepergaande studies over de
behandelde onderwerpen; aan het tweede
deel wordt nog een uitvoerige trefwoordenlijst toegevoegd, met behulp waarvan men
de in deze uitvoeriger artikelen verborgen
details zal kunnen opsporen. Het werk richt
zich tot een zo groot mogelijke lezersgroep;
daarom is vaktaal zoveel mogelijk vermeden.
Een goed voorbeeld in dit eerste deel is de
studie 'Curie', die in een 32-koloms-artikel
alzijdige actuele informatie geeft over dit
romeins bestuursapparaat. Opvallend is ook
de ruime aandacht die besteed wordt aan
christelijk leven en problematiek in de diverse delen van de wereldkerk. Naast grondige
studies van theologische aard komen ook
filosofie en menswetenschappen uitvoerig
aan het woord. De rubriek 'Liturgie' misschien zelfs iets te uitvoerig. Aan dit werk
hebben een groot aantal Nederlandse deskundigen hun beste krachten gegeven; daardoor is een uniek overzicht tot stand gekomen van wat heden ten dage in Nederland
gedacht en beleefd wordt inzake 'Catholica'
(het artikel 'Jodendom' is grotendeels geschreven door een medewerker van joodsen
huize). Al met al een kostelijk naslagwerk,
mooi uitgegeven en prettig geïllustreerd, dat
met heel wat meer recht 'Handboek bij de
Nieuwe Kateehismus' genoemd zou kunnen
worden dan de vertaling van een soortgelijk, maar minder volledig en aanzienlijk
moeilijker werk uit het Duitse taalgebied,
die men ten onrechte van deze ondertitel
voorzien heeft. 'Catholica' maakt uiteraard
meer gespecialiseerde naslagwerken als het
'Bijbels woordenboek', 'Liturgisch woordenboek' e.d. niet overbodig, maar heeft zelf
het niet te miskennen voordeel dat het over
alle gebieden van christelijk denken en leven
hoogst actuele informatie biedt.
S. Trooster
Herman

Mertens

Ik waag het met God
Essay over het christelijk geloven
Lannoo, Tielt, 1968, 176 pp., BF. 110.
Dr. Mertens heeft ons hier een heel mooi
boekje bezorgd. Dat de leesmoeheid voor
speculatieve teksten zich niet door de ondertitel 'essay' late afschrikken. Het is leesbaar.
Waarom, hoe en wat geloven? Het risico
en het belang ervan. Schr. heeft in korte
stukjes de spitspunten van de moderne
theologie verbluffend helder uit-een-gezet.
Ernstig en veilig tast hij de moderne stromingen en hun verrijkende inbreng af. Dit
is nieuwe taal, verheugend omdat men dui-
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delijk voelt hoe een eigentijdse visie en zegging ons geloof niet verandert maar zo veel
diepmenselijker maakt.
L. Craye
A. Dondeyne

Grondvragen

van de gelovige Mens

Dit boek bevat vier conferenties, die tijdens
de week van Beloken Pasen 1967 voor een
vierhonderdtal priesters van het bisdom
Antwerpen werden gehouden. De professoren A. Dondeyne en A. Vergote behandelen
de Godsproblematiek in het leven van de
moderne mens. Dondeyne wijst, aan de
hand van de 'God is dood'-literatuur, op de
ontoereikendheid van een speculatieve benadering, omdat het christelijk Godsgeloof
uiteindelijk wortelt in de zelfopenbaring van
God in Jezus Christus. In een vlotte en directe spreekstijl geeft Vergote dan een soort
fenomenologie van de paradox van het
christendom. De exegeten P. Van den Berghe en J. Mouson geven een meer technische uiteenzetting, hoofdzakelijk in dialoog
met Bultmann, over evangelieboodschap en
demythologisering en over het probleem van
de historische Jezus. Beide werden reeds
aangesproken voor een tweede theologische
studieweek in verband met de verrijzenis
van Christus. Wellicht zal daar verder kunnen worden verklaard wat nu maar even
werd aangeraakt. Met belangstelling zien we
uit naar het verslagboek van deze tweede
studieweek.
K. Van Thillo
Lapple

Gods Woord in de nieuwe Tijd
Vertaald uit het Duits door
o.s.b.
De Vroente Kasterlee; deel
pp., BF. 110; deel II, 1968,
140; deel III, 1968, 156 pp.,

Leist

Zie, hoe mooi je bent
Herwaardering van de lichamelijkheid
Lannoo, Tielt, 1968, 216 pp., 110 Fr.

e.a.

Patmos, Antwerpen, 1967, 152 pp..

Alfred

Fritz

Dom N. Boer
I, 1967, 158
235 pp., BF.
BF. 140.

Voor wie met catechese of verkondiging belast en onvoldoende belezen is, kunnen deze drie deeltjes een eerste geldige kennismaking betekenen met de literair-kritische
achtergronden van het historische dat in de
bijbel wordt verhaald. Voor benieuwde lezers kan wat hier aan exegetische gegevens
en hermeneutische wegen beknopt en overzichtelijk samengesteld werd, een eenvoudige
en bevattelijke lectuur zijn die de elementaire samenhang tussen verhaalde geschiedenis, beleefde openbaring en geschreven
kerygma niet onverdienstelijk wil schetsen.
E. Kerckhof

Verkeerdelijk denkt men sinds eeuwen in de
kerk dat de — negatieve — christelijke opvattingen omtrent de seksualiteit uit de Bijbel stammen. In feite komen ze uit Grieksgnostische bron. Tot op heden werken ze
door in een verkeerde splitsing van de mens
in lichaam en ziel, waarbij gedacht wordt
dat de ziel zich van het lichaam moet bevrijden. Om los te komen van wat nog van
deze misvattingen rest — de auteur meent
dat die rest nog groot is — zal men met nut
de eerste driekwart van het boek lezen, al
valt het veel in herhaling. Het beste hoofdstuk is het voorlaatste, waarin de bijbelse
visie op de man-vrouw-verhouding summier
wordt beschreven.
G. Boeve
H.

Fortmann

Hindoes en Boeddhisten;
dagboekaantekeningen en reisbrieven
Ambo, Utrecht, 1968, 206 pp.
Levendig gegeven inlichtingen over het hedendaags beleven van Hindoeïsme en Boeddhisme, voortdurend begeleid door opmerkingen, niet alleen over de godsdienstige en
zielkundige waarden van het gedrag, maar
ook over de Kerk van zijn ervaringen en
dromen. Beurtelings voelt hij zich voorlijk
en achterlijk, p. 197, wanneer hij waarneemt
dat men in een en dezelfde godsdienstige
belevenis zowel niet toe blijkt te komen aan
de menselijke rede als vasthoudt aan iets
oermenselijks dat het westen misschien tot
schade prijsgaf. De plaats van het sacrale in
het christendom is de knellende vraag voor
deze eigentijdse geestelijke professor in de
godsdienstpsychologie te Nijmegen, en meermalen hoort men de eerlijke kreet: „Ik kom
er niet uit". Ik kan hem hier geen handje
helpen, ofschoon men er volgens mij rekening mee moet houden, dat over een jaar of
twintig, door de eenvoudige druk der massa,
de mensheid eerder gekenmerkt zal worden
door een geloofloze religie dan door een
religieloos geloof.
Had de schrijver zich de moeite getroost, de
overdadige anglismen uit zijn tekst te verwijderen, zijn boek had aan algemene leesbaarheid gewonnen en was ook in dit opzicht de
tegenhanger geworden van de reisboeken
van Mevrouw Eversdijk Smulders.
Cl. Beukers
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John E. Smith

Heinz Zahrnt,

Experience and God

Gesprdch über Gott
Die Protestantische Theologie im
20. Jahrhundert. Ein Textbuch

Oxford University Press, New York, 1968,
209 pp., $ 4,75.
Godsdienst als het gebied waarin alle raad
sels van de wereld waren opgelost, is zelf
voor de moderne mens een raadsel gewor
den. Vanuit deze achtergrond wijst de
schrijver, filosofieprofessor aan de Yale
universiteit, twee hiervoor verantwoordelij
ke factoren aan: een wijd verspreid mis
verstand betreffende de betekenis van de
religieuze dimensie van het leven en het
achterop geraakt zijn van de theologen en
het gelovige volk bij de moderne gedachtenstromingen. Schrijver wijst zowel een te eng
empirisme als een teveel op zichzelf betrok
ken subjectivisme af. De ervaring staat cen
traal in het geloof en vormt de plaats van
een werkelijke ontmoeting met een objec
tieve wereld, welke de subjectiviteit van het
individu of van een verzameling individuen
overstijgt. Pas vanuit de context van de
religieuze ervaring kan het probleem van
God gesteld worden, waarbij zich dan
steeds een spanning voordoet tussen religi
eus geloof en filosofische reflectie. God
loopt daarbij de kans of een religieuze op
lossing en een filosofisch probleem te wor
den of een religieus probleem en een filo
sofische oplossing. Deze spanning illustreert
de schrijver bij de behandeling van de ver
schillende godsbewijzen.
Een hoofdstuk over het verband tussen er
varing, gemeenschap en de verschillende
wereldreligies alsmede een heldere uiteen
zetting, als epiloog, over religie en seculari
satie ronden dit boek af.
De schrijver geeft uiterst helder en over
zichtelijk zijn gedachten weer over dit be
langrijke onderwerp van ervaring en God.
Het voordeel van het intellectuele doorzicht
zou nog groter geweest zijn als schrijver
dieper zou zijn ingegaan op de aard van de
Godservaring. Men kan zich vanuit het in
dit boek gegeven inzicht niet voorstellen
dat, wanneer iemand zou ervaren dat God
voor hem niet bestond, er een 'tolle
Mensch' in de beschrijving van Nietzsche
zou kunnen bestaan. Om dat ervaarbaar,
en zo inzichtelijk, te laten zijn zou een boek
geschreven moeten worden over de ervaring
van de ervaring en God en zou b.v. het
woord 'prayer' in het zakenregister opgeno
men moeten worden.
G. Wilkens

Hrsg.

Piper Verlag, München, 1968, 492 pp.,
DM. 22,—.
Enige tijd geleden (om precies te zijn: Stre
ven, februari 1967, p. 517) is in dit tijd
schrift het sterke boek van H. Zahrnt, 'Die
Sache mit Gott. Die protestantische Theo
logie im 20. Jahrhundert' ter lezing en be
studering warm aanbevolen. Intussen zijn nu
al bijna 60.000 exemplaren van dit werk
verkocht; hetgeen de bekende Duitse theo
loog Helmut Thielicke heeft doen schrijven:
„Dit boek kan als geen ander werk in onze
generatie iedereen met de problematiek van
de hedendaagse theologie vertrouwd ma
ken". Nu voegt de auteur daaraan een bij
zonder nuttig boek toe: een bloemlezing
van langere karakteristieke passages uit de
werken van de theologen die hij in zijn
eerste boek gesitueerd en getypeerd heeft
in de ontwikkeling van het theologisch den
ken vanaf ongeveer 1920. Deze citaten wor
den in deze bloemlezing thematisch geor
dend; in het eerste hfdst. b.v., 'Gott hat
geredet', spreken diverse theologen zich uit
over openbaring, Jezus Christus, bijbel, re
ligie, kerk, mens en wereld; in het tweede
hfdst., 'Hat Gott geredet?', over de herme
neutische vragen van het ogenblik t.a.v.
het verklaren van de H. Schrift; het derde
hfdst., 'Wie können wir von Gott reden?',
behandelt op dezelfde wijze de problematiek
rond de Godsbenadering. Ieder citaat wordt
door de auteur kort ingeleid; daarin wordt
dan niet alleen de eigen benaderingswijze
van de aangehaalde theoloog aangegeven,
maar ook de tegenstelling tot (of ook de —
vaak nauwelijks uitgesproken — overeen
stemming met) andere tijdgenoten aange
duid. Zo reikt Z. de lezer om zo te zeggen
een stoel aan om persoonlijk de dialoog
tussen de belangrijkste hedendaagse theo
logen van nabij te volgen. Een kostbaar
werkinstrument voor degenen die zich die
per willen inwerken in het theologisch den
ken van deze moderne theologen, maar hun
— vaak omvangrijk — werk niet binnen
hun bereik hebben. Maar vooral toch ook
omdat men in dit boek door zo'n uiterst
bekwame gids door deze boeiende maar
bijna onoverzienbare stof wordt geleid.
S. Trooster
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vlakkige lezer kan zich door dit werk vertrouwd maken met een groot aantal belangrijke personen uit de geschiedenis van de
wijsbegeerte, de meer grondige lezer kan
hierin juist deze humanistische kant van het
existentialisme nader leren begrijpen.
C. J. Boschheurne

FILOSOFIE

H. Robbers SJ.

Samenzijn in trouw,
Gedachten van Gabriel

Marcel

(Aggiornamento), J. H. Gottmer, Haarlem,
1967, 97 pp., ƒ 9,90.
Bedoeling van dit boek is Marcel zelf aan
het woord te laten komen. De Nijmeegse
hoogleraar Robbers, die reeds verschillende
publikaties over deze Franse wijsgeer op
zijn naam heeft staan, selecteerde de teksten
rondom het thema van trouw en samenzijn.
Omdat Marcel's methode is zich steeds opnieuw met een zelfde fenomeen bezig te
houden in nieuwe voordrachten of boeken
om zo de werkelijkheid steeds dichter te
benaderen, vinden we hier niet altijd de vertalingen van letterlijke teksten, maar dikwijls een knappe samenvatting van Marcel's
woorden. Het is een grote verdienste van de
auteur-vertaler dat hem de moeilijke kunst
van het samenvattend vertalen uitstekend is
gelukt. Een goede wijze van inleiden tot het
belangrijke filosoferen van Marcel en een
stimulans om met hem mee te denken over
zoveel wat de hedendaagse mens beweegt.
J. H. Nota

Karl Jaspers

Aneigung und Polemik
R. Piper, München, 1968, 517 pp., DM. 38.
Een bundel van besprekingen van het werk
van verschillende filosofen uit de wereldgeschiedenis en als zodanig een aanvulling op
(het verschenen eerste deel van) de grote
filosofen van deze schrijver. De meeste van
deze stukken zijn van elders reeds bekend
zoals de beroemde verhandelingen over
Leonardo en Nietzsche. Niet eerder gedrukt
zijn verhandelingen waarin de schrijver tot
een uiteenzetting komt met Xenophanes,
Cusanus, Schelling en Schopenhauer. Ook
is toegevoegd een nieuw opstel over de mogelijkheid en de vraag naar een algemene
geschiedenis van de filosofie. Hij komt tot
de conclusie dat deze geschiedenis nu eigenlijk pas kan beginnen. Het is bekend dat hij
in de Grote Filosofen daar zeker een poging toe deed door ook Nagarjuna in de rij
op te nemen.
Opvallend, vooral in de nieuwere bijdragen
en in die over Epicurus, hoe groot het humanisme van Jaspers eigenlijk is. De opper-

Karl Löwith u. Manfred Riedel

G. W. F . Hegel Studiën Ausgabe I
Fischer Bücherei, Frankfurt/M., 1968, 313
pp.
Deze bloemlezing met inleiding van Karl
Löwith, die op zich zelfde moeite van het
lezen waard is, is zowel voor Hegelkenners
als voor hen die zich nog met het werk van
deze denker moeten gaan bezig houden van
belang. Enerzijds leren we hier Hegel kennen op een wijze die alleen aan de allergrootste kenners bekend is. De licht-ironische toon van de recensies die hier opgenomen zijn, vinden we in de bekende grote
werken slechts bij uitzondering. De zakelijke
beschouwingen van de rector van het gymnasium hadden we nog nooit gelezen. Merkwaardig is de bondigheid waarmee Hegel
zich in deze redevoeringen uitdrukt. De pedagogische meningen van Hegel, die wij hier
ook vinden, zijn misschien niet meer bruikbaar voor deze tijd, maar geven wel algemene principes die we nu ook nog kunnen
gebruiken.
Het merkwaardige is echter, dat in al dit
lichtere werk wij toch, hoewel soms nogal
verborgen, de belangrijkste principes van de
leer van Hegel vinden. Het vier bladzijden
tellende stukje 'Wie denkt abstract' is een
van de beste inleidingen in het Hegeliaanse
denken. Degenen die nog niets van Hegel
weten, zullen als zij dit lezen ongetwijfeld
ook de grote werken willen leren kennen.
Dit is een prachtige inleiding uit de werken
van de denker zelf!
C. J. Boschheurne
Friedrich Rapp

Gesetz und Determination in der
Sowjetphilosophie
D. Reidel Publishing company, Dordrecht,
1968, 174 pp., ƒ 36.—
Dit is een voortreffelijk boek. De schrijver
behandelt dit onderwerp uit de Sovjetfilosofie ingepast in de hele beweging die op het
ogenblik in de USSR aan de gang is. Voor
een hoop westerlingen zal het een verrassing
zijn om te zien hoeveel verschillende opvat-
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tingen er binnen het dialectisch materialisme
mogelijk zijn. Het opsporen van al deze
stromingen moet een monnikenwerk geweest
zijn.
In dit zeer systematisch opgebouwde boek
behandelt de schrijver niet alleen de verschillende stromingen, maar levert daarop
ook zijn kritiek. Daarbij concludeert hij telkens dat ondanks alles de verschillende Sovjet-filosofen in idealistisch vaarwater terechtkomen. Hierin schijnt hij een falen van het
dialectisch materialisme te zien. Dat is niet
geheel juist. Hij vergeet namelijk dat het
gaat om dialectisch materialisme en niet om
materialisme zonder meer. Dat houdt in dat
weliswaar het zijn een primaat heeft over het
denken, maar dat zijn en denken nooit los
van elkaar gedacht kunnen worden en dat
hoewel er een zijn zonder denken is, wij dat
alleen kunnen constateren, maar wij kunnen
ons deze objectieve realiteit niet subjectief
realiseren. De idealistische trekken die het
dialectisch materialisme schijnbaar vertoont,
wijzen dus op haar dialectisch karakter en
mogen niet beschouwd worden als een falen
van het materialisme.
C. J. Boschheurne
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Christian Thiel

Sense and Reference in Freges Logic
Reidel, Dordrecht, 1968, 172 pp., ƒ 36,—.
In de moderne taai-filosofie kan men het
niet doen zonder de begrippen sense en reference, hoe men ook staat tegenover bepaalde facetten van de moderne anglo-amerikaanse filosofie. Schrijver laat zien hoe deze
begrippen zich bij Frege hebben ontwikkeld.
Daarbij kan ik niet mee gaan met de opvatting dat veel van de opvattingen van Frege
tot rijpheid zijn gekomen door zich af te
zetten tegen Husserl. Freges Begriffschrift
dateert van 1875 en de Grundlagen der
Aruthmetik 1884, terwijl Husserls Ueber
dem Begriff der Zahl van 1887 stamt. Ook
meen ik dat de schrijver, als hij de voorgeschiedenis behandelt, Leibnitz te veel als een
positivist ziet. Men mag niet vergeten dat de
monade een ziel was. Behalve wat deze twee
kleinigheden betreft een voortreffelijk boek.
C. J. Boschheurne

SOCIOLOGIE
Roges Verneaux

Le vocabulaire de Kant — doctrines
et méthodes
Coll. Philosophie de 1'esprit. Aubier-Montaigne, Paris, 1967, xvii/201 pp..
Wie in dit boek een soort lexicon zou willen
vinden waarin de moeilijke kantiaanse woordenschat alfabetisch gerangschikt en verklaard wordt, zal ongetwijfeld teleurgesteld
zijn. Dit vocabularium is tegelijk minder en
meer. Eigenlijk beperkt het zich tot de klassieke sleutelwoorden van het kantianisme,
maar behandelt ze dan weer niet alfabetisch
doch wel systematisch gegroepeerd in zes
hoofdstukken en zeven appendices. Het
gaat dus meer gelijken op een kritisch exposé van de kern van Kants filosofie, in zover ze kan gecentreerd worden rondom het
speciaal door hem gebruikte vocabularium.
Toch is er vooraan een kort alfabetisch
register waarmee men de voornaamste woorden in de tekst kan terugvinden. Als vademecum bij Kantlezing zal het boek dus uitstekende dienst bewijzen. Het geeft telkens
een klare oriëntering en, aan de hand van
talrijke Kantteksten, een uitvoerige bespreking van de duistere terminologie. De specialist echter zal stellig de indruk krijgen
dat men soms te uitsluitend op het persoonlijk inzicht van Schr. zelf is aangewezen.
A. Poncelet

Dr. E. Warries

Externe en interne vormingscursussen
Wolters-Noordhoff,
pp.

Groningen, 1968, 189

Dit als dissertatie uitgekomen evaluatie-onderzoek op het gebied van vormingswerk
met volwassenen tracht op streng empirische
wijze de effecten van vormingscursussen na
te gaan. Uitgangspunt vormde de opdracht
van de Federatie van Vormingscentra het
verschil na te gaan tussen interne en externe
cursussen. Deze studie vormt het verslag
van dit onderzoek met een uitvoerige methodologische verantwoording van de gebruikte
meetinstrumenten. Het is een model van een
empirische studie in het nog zo weinig empirisch ontgonnen onderzoeksgebied van het
onderwijs en is dan ook zeer terecht in de
serie 'empirische studie over Onderwijs' van
Wolters-Noordhoff uitgegeven. Een vraag
die men zich kan stellen na lezing van dit
vaktechnisch knap opgezette evaluatie-onderzoek betreft de effectiviteit van een dergelijk
verslag t.a.v. de beleidsvoering in het vormingswerk. Maar een evaluatie van een evaluatie-onderzoek zou het onderwerp van een
volgend onderzoek kunnen zijn.
G. Wilkens
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De Kerk van Morgen
Deel 1 :

Broeders- en zustersreligieuzen in
Nederland per 1 -1 -1967
69 pp., ƒ 5,50.
Deel 2:

Hoe denken de gelovigen over de
celibaatswet? Resultaten van een
onderzoek
40 pp., ƒ 4,50.
Deel 3:

Parochies in Nederland per 1-1-1967
waarin opgenomen het zondagsmisbe
zoek in januari 1967 naar woonkern
80 pp., ƒ 7,50.
Uitgegeven door het Pastoraal Instituut van
de Nederlandse Kerkprovincie, in samenwer
king met Katholiek Archief.
Het eerste deeltje in deze nieuw gestarte
serie 'Kerk van Morgen' is samengesteld
door het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Insti
tuut. Sociografische gegevens over broedersen zusterscongregaties en -ordes worden hier
weergegeven naar het ledenaantal, type van
congregatie, leeftijdsopbouw en toekomstige
ontwikkelingen met behulp van gegevens
van aanmeldingen en uittredingen. Pastoraal-theologische beschouwingen van de
hand van drs. A. J. van Galen besluiten dit
sociografisch overzicht. Het geheel wordt —
uiteraard bij deze benadering — zeer over
zichtelijk uiteengezet.
Het tweede deeltje bevat het verslag van
een drietal onderzoeken naar meningen over
de celibaatswet. Het is samengesteld door
drs. J. van der Lans, medewerker aan de af
deling cultuur- en godsdienstpsychologie van
de Nijmeegse Universiteit. Commentaar en
interpretatie worden door hem 'gaarne'
overgelaten aan de pastoraaltheoloog, die in
de figuur van prof. dr. F. Haarsma een
pastoraal-theologische nabeschouwing geeft.
Verslag van onderzoek en nabeschouwing
zijn zeer leesbaar en bevattelijk, misschien
nog niet genoeg overtuigend voor sommi
gen, laat staan getuigend voor anderen.
Het derde deeltje, samengesteld door het
Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut, geeft
een aantal sociografische gegevens over het
aantal en de omvang van parochies, recto
raten en vicariaten, over de bevolking en
de kerkelijke praktijk, omdat bij „de plan
matige begeleiding en beleidsadvisering . . . .
de parochiestatistiek een in zich beperkt
doch onmisbaar uitgangspunt is" (p. 11).
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Wat ons echter bij deze serie 'De Kerk van
Morgen' minder bevredigt, is de aard van
de hier geboden pastoraal-theologische be
schouwingswijze en de gevonden samenwer
king met de sociale wetenschappen.
Het blijft onduidelijk waaraan de pastoraaltheologische beschouwingswijze in het eerste
deeltje eigenlijk de benaming pastoraal-theologie te danken heeft. Toch niet omdat deze
kanttekeningen bij sociografische gegevens
gaan over kloosters, religieuzen, communi
teiten en slechts vragen weten te stellen als
b.v. 'wat is de zin van het leven der con
templatieven?' (p. 33)? We menen dan ook
dat de laatste zin van deze pastoraal-theolo
gische beschouwingen op de eerste plaats
van toepassing is op deze beschouwingen
zelf: „Slechts weinigen denken aan nieuw
bouw en t o c h . . . . is dat nodig als men
de cijfers weet te ontcijferen" (p. 33) (cursi
vering van G.W.).
Ook lijkt ons dat de psycholoog in het
tweede deeltje te gaarne het commentaar en
de interpretatie overlaat aan de pastoraal
theoloog. Is de verhouding tussen de ge
dragswetenschapper en de theoloog er een
van resp. aandrager van de feiten te zijn en
interpretator van deze feiten? Dan is het
gevaar groot dat de gedragswetenschap zich
teveel gaat verschuilen achter 'de' feiten en
de pastoraal-theoloog met zijn interpretatie
niet aan de verleiding kan weerstaan van
pastoraal-theologie een sociografie per Jesum Christum te maken en zo uitwijkt naar
een 'theologisch behaviorisme'. De gedrags
wetenschapper heeft naast 'zijn' feiten ook
een psychologische interpretatie en geloof,
zoals ook de theoloog naast 'zijn' geloof
'het' feit van Jezus Christus in zijn thema
tisering dient te betrekken. Al zou het alleen
maar zijn omdat het een 'in zich beperkt
doch onmisbaar uitgangspunt is bij een
planmatige begeleiding en beleidsadvisering'
in de Kerk van morgen.
G. Wilkens

Hubert

Buntinx

Kerk en Management
Aggiornamento van het gezag, het beleid
en de structuur van de katholieke Kerk,
met woord vooraf van L. J. Kard. Suenens.
Patmos, Antwerpen, 1968, 280 pp., B.Fr.
240.
Wanneer een erkend specialist in bedrijfs
organisatie en ervaren medewerker aan se
minaries voor navorming van priesters zich
buigt over de Kerk waarvan hijzelf actief
lid is, moet ieder die enige verantwoorde
lijkheid draagt, met de bevindingen van de
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vakman rekening houden. Vooral de proble
men van gezagsuitoefening en beleid van
mensen worden hier rustig en eerlijk behan
deld. Zoals Kard. Suenens in het woord
vooraf schrijft, wordt hier bewezen dat „de
dialoog van leken en priesters zeer stimule
rend en verhelderend kan werken". Een
soortgelijk boek over het management van
de wereldkerk in de postconciliaire tijd zou
zeer welkom zijn.
J. Kerkhofs
Dr. H. H. Frese

Vormingswerk en wetenschap
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1968, 27
pp.
In deze Openbare les, gegeven bij het aan
vaarden van het ambt van lector in de theo
rie en praktijk van het vormingswerk aan de
universiteit van Leiden, geeft Dr. H. H.
Frese een antwoord op een aantal vragen
betreffende het vormingswerk als: het doel
en de inhoud, de middelen en de methoden
van het vormingswerk, tot wie men zich
richt in het vormingswerk alsmede de bij
drage van de wetenschap tot het vormings
werk. Wat men met deze kennis kan gaan
doen illustreert S. door de gevonden inzich
ten toe te passen op het studentenvormings
werk. Voor degene die niet is ingewijd in
het vormingswerk, maken vele inzichten de
indruk vanzelfsprekendheden te zijn, met het
gevaar dat deze vanzelfsprekendheden een
abstracte kennis vormen.
G. Wilkens
Drs. J. M. M. van

Amersfoort

Surinamers in de lage landen
Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1968, 62 pp.
Het Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk verleende aan de
schrijver de opdracht een overzicht te maken
van het karakter en de ontwikkeling van de
Surinaamse migratie naar Nederland, ten
einde zo de positie van de Surinamers in
ons land te verhelderen en verantwoorde
voorlichting te kunnen geven om het maat
schappelijk contact tussen Surinamers en
autochtone Nederlanders te verstevigen. De
schrijver is in zijn opdracht, lijkt ons, ge
slaagd. Deze studie, welke door de aard van
de opdracht en bij het ontbreken van reeds
gedaan onderzoek duidelijk het karakter van
een exploratiestudie draagt, schetst de histo
rie van de migratie, het aanpassingsproces
in Nederland, de verschillen in de migratie
situatie, de standpuntbepaling in ons land
t.a.v. de Surinamers en de gegeven begelei

ding. Een toegevoegde literatuurlijst alsmede
de verzorgde, met foto's verluchte uitgave,
verhogen de aantrekkelijkheid van deze bro
chure. Of objectieve kennis een zekere voor
ingenomenheid, welke kan leiden tot discriminatieve gevoelens wegneemt, zoals Dr. G.
Hendriks, Directeur-Generaal voor de Maat
schappelijke Ontwikkeling in een Ten Ge
leide suggereert, valt te betwijfelen. Men zou
dan eerder een brochure over het gedrag
van Nederlanders ta.v. Surinamers op de
arbeidsmarkt en bij de huisvesting, met name
de onderverhuur, wensen. Een opgave voor
het Ministerie van Maatschappelijk Werk!
Intussen hopen we dat van de zeer goede
bedoelingen van deze brochure het beste ge
maakt wordt.
G. Wilkens

PSYCHOLOGIE

Dr. J. van Meel

Bedreigd denken
Cognitie bij kinderen met
lijkheden

leermoei

Wolters, Groningen, 1968, 224 pp., ƒ 20,90.
Een onderzoek bij normaal intelligente kin
deren, die ernstige leermoeilijkheden onder
vinden en die een affect-labiele structuur
vertonen. Deze kinderen, leerlingen van
LOM-scholen, worden vergeleken met leer
lingen van G.L.O. en van B.O. Steunend
op een brede kennis van de literatuur en op
velerlei proeven geeft de auteur een nadere
beschrijving van de karakteristieke wijze
van kennen en denken, die hij bij deze
groep kinderen aantrof. Dit is een disser
tatie, die een nuttige aanvulling geeft van
de nog zo beperkte kennis omtrent kinderen
met leermoeilijkheden.
J. Kijm
C.

Mueller

Psychologie van de zintuigen
(Prisma-compendia), Utrecht / Antwerpen,
1968, 186 pp., ƒ 2,90.
Vertaling van een boek dat oorspronkelijk
verscheen in Amerika. Het biedt een over
zicht van psychofysisch onderzoek, met veel
gegevens over de fysische analyse der zin
tuigprikkels verduidelijkt door meerdere gra
fieken en met uiteenzettingen over bouw en
werking der zintuigorganen.
J. Kijm
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Th. Bucher

Dialogische Erziehung
Ausgewahlte Kapitel aus der Sozialerziehung
Benziger Verlag, Einsiedeln/Zürich/Köln,
1968, 185 pp., Zw. fr. 15,80.
Na een inleidend hoofdstuk over de dialoog
als kenmerk van opvoeding en als behorend
tot de doelstelling ervan, geeft de schrijver
over zeven onderwerpen, zoals eerbied,
dankbaarheid en rechtvaardigheid, een schematisch overzicht. Hierbij vermijdt hij zorgvuldig eenzijdigheden en wijst hij steeds weer
op het dialectische in de werkelijkheid. Elk
hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal
vragen die kunnen helpen bij verdere overdenking van het onderwerp, en met een opsomming van de vele publikaties die in de
tekst ter sprake kwamen. Een boek dat een
goede steun kan bieden bij het overdenken
van het opvoedingswerk in enkele belangrijke aspecten.
J. Kijm

het Tsjecho-Slowaakse voorbeeld van 1968
voor deze groepen een grote aantrekkingskracht heeft.
Een paar schoonheidsfouten: op p. 130
moet 1882 zijn 1822; de pp. 94 en 95 zijn
verwisseld. Verwonderlijk vinden wij, dat
wel wordt gesproken over PÜsudski's Ooststreven, maar de Franse generaal Weygand
nergens vermeld wordt. Ook missen wij een
verwijzing naar de van begin af aan onmogelijke positie van het land in 1919, dat zijn
bestaan moest bouwen op de zwakte van
zijn buren. Het vasthouden aan de neutraliteit in de jaren '38 en '39 is wel verklaarbaar, maar was daarom nog niet goed. Wij
missen node een personen- en zaken-register,
waardoor de bruikbaarheid van het boek
zou zijn verhoogd.
Desondanks een prettig geschreven, zeer
interessant boek met vele goede foto's en
kaarten over een land dat o.i. alle aandacht
verdient van hen die geïnteresseerd zijn in
de vraag hoe Polen zijn rol als „brug tussen
Oost en West" verder zal spelen.
J. Oomes
Marianne Alexandre

POLITIEK

On Trial. Fidel Castro. Régis Debray
Lommer, London, 1968, 111 pp., geïll., 9/6.
Marianne Alexandre

L. A, van Vlijmen

Polen tussen Oost en West
(Terra-bibliotheek), Boom en Zoon, Meppel,
263 pp., ƒ 14,50.
Schr. geeft een goed overzicht van de politieke, economische, culturele en godsdienstige ontwikkeling in dit land, daarbij telkens
de nadruk leggend op de moeilijke ligging
van Polen tussen twee grote buren. Hij
tracht — en slaagt hierin ook goed — de
angst zowel voor Duitsland als Rusland aan
te tonen en laat zien hoe het tegelijk door
het Westen wordt aangetrokken en afgeschrikt. De moeilijkheden over de OderNeissegrens, die hierbij een grote rol spelen,
worden uitvoerig en gedegen behandeld.
Interessant was de lezing van het boek
vooral in verband met de huidige Tsjechoslowaakse ontwikkelingen. Schr. wijst op de
nationale tendensen die van begin af aan in
de Poolse communistische partij aanwezig
waren, en op het streven van Gomulka naar
een eigen Poolse weg naar het communisme,
alsmede op zijn sympathie rond 1950 voor
Tito's opvattingen. Tevens signaleert hij de
voortzetting van deze tendensen onder de
Poolse jongeren en geeft hiermee aan, dat

Viva Che! Contributions in tribute to
Ernesto Che Guevara
Lorrimer, London, 1968, 120 pp., geïll.,
12/6.
On trial bevat, na een korte inleiding, de
zelfverdediging van Fidel Castro in 1953 en
van Régis Debray in 1967. Een pleitrede is
uiteraard een gekleurde voorstelling van de
feiten, emotioneel geladen. Die van Castro
is echter ook als technische beschrijving van
een onderontwikkeld land met totalitair regime lezenswaard. Ze is in hoofdzaak een
aanval op de methodes van dit regime. Niet
zonder enige verbazing leest men de veroordeling van die methodes die Castro later
zelf toepaste, zij het met edeler motieven.
Hij steunt op het principe dat de bron van
alle macht bij het volk ligt, zonder op de
vraag in te gaan hoe dan iemand op een
bepaald ogenblik zich kan of mag opwerpen als vertolker van de volkswil. Debray
blijft meer terzake bij de beschuldiging dat
hij actief aan de guerilla meewerkte. Het
meest belangwekkend is ook in zijn rede de
ideologie. In allerhande facetten komt deze
revolutionaire ideologie voor in Viva Che.
Na een machtig gedicht van Cesar Vallejo
(Peru), komt een korte levensschets van
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Guevara, samengesteld uit herinneringen en
getuigenissen van zijn bekenden. Het reste
rende driekwart van het boek geeft hulde
betuigingen van mensen uit allerlei landen.
Uit de levensschets treedt ons een andere
en waarachtiger Guevara tegemoet dan wij
uit persberichten kenden. De huldeblijken
tonen welke heldenfiguur Che is voor velen:
„Without men like Che there would be no
more hope left" (Jiri Mucha, Tsjechoslowa
kije). Uiteraard wegen niet alle bijdragen
even zwaar. Sommige lijken niet meer dan
gemeenplaatsen. Andere zijn tijdgebonden
als reactie op reacties. In alle spreekt een
revolutiegeest die een vreemd —- soms sto
tend — mengsel is van haat en liefde: „the
mad and reasonable love" (Ania Francos)
die mensen ertoe brengt van front te veran
deren en aan de kant van de onderdrukte te
gaan staan. Uit veel getuigenissen blijkt het
verlangen naar een totale gave, een revolu
tie zonder compromissen: to remain clean.
Alleen Herbert Read betwijfelt of dit moge
lijk is wanneer men geweld aanvaardt.
G. Boeve

WETENSCHAP

Dr. E. J. Trimmer

Wege zur Verjüngung
(aus dem Englischen von Wilhelm Höck),
Paul List Verlag, München, 1968, 235 pp.,
DM. 19,—.
Geboeid door de plezierige schrijftrant leest
men dit boek in één adem uit. De auteur
vertelt hoe de wens van de mens gezond en
wel een hoge leeftijd te bereiken in oude en
nieuwe tijden vorm heeft gekregen. Hij doet
verslag van gevaarlijke mislukkingen en
geeft ruimte aan op bedrog berustende verjongingskuren van notoire charlatans.
Tegen deze achtergrond van zelfbedrog en
misleiding beschrijft hij vervolgens een aan
tal behandelingen welke zijns inziens wel
degelijk reden van bestaan hebben en veelal
ten onrechte door de officiële geneeskunde
zouden worden gehekeld: o.m. de Frischzellentherapie van Paul Niehaus, de novocainekuur van Anna Aslan, de toepassing
van geslachtshormonen en van Gelee Ro
yale. Toewei Trimmer vertrouwenwekkend
schrijft,
wetenschappelijke
overtuigings
kracht heeft zijn verhaal evenmin als verge
lijkbare uiteenzettingen van Rudolf Fried
rich, Heinz Graupner e.a. De houding van
de doorsnee Nederlandse arts is misschien

al te nuchter en afwijzend t.o.v. verjon
gingskuren, de welwillendheid van Trimmer
is daarentegen onvoldoende gegrond. Eva
luatie en kritische bestudering van genoem
de behandelingen ten onzent heeft weinig
positiefs opgeleverd.
Wat niet wegneemt dat het boek van Trim
mer een goed leesbare weergave is van de
geschiedenis van een idee.
J. J. C. Marlet
E. Steigleder

Mörder und Totschlager
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1968, 183
pp., DM. 24,—.
Van de 111 bij dit onderzoek betrokken
delinquenten werden er 5 bij de eerste selec
tie geëlimineerd op grond van organischcerebrale afwijkingen of aperte geestesziek
ten. De overigen werden onderscheiden in
'normale' en 'abnormale' persoonlijkheden.
De auteur gaf de voorkeur aan het begrip
'abnormale persoonlijkheid' boven de veel
zinnige termen 'psychopaat' en 'neuroticus'
na deze voorkeur aan de hand van een
korte literatuurstudie te hebben toegelicht.
De veelheid van goed verwerkte literatuur
gegevens in aanmerking genomen, lijkt de
conclusie relatief pover: de hanteerbaarheid
van een indeling dezer delinquenten in af
fectieve-, driftmatige- en rationele misdadi
gers. De eerste categorie valt nog uiteen in
delinquenten bij wie zich het affect accuut
of geprotaheerd ontlaadt in de agressieve
daad.
De schrijver bedient zich zowel van de bio
logische als van de antropologisch gerichte
psychopathologische onderzoekmethode. Op
de keper beschouwd is deze benaderingswij
ze, hoewel zeer systematisch toegepast, niet
principieel anders dan de ten onzent gebrui
kelijke werkwijze van de psychiater in foro.
Steigleders indeling is behalve oorspronke
lijk ook verhelderend, zulks mede door de
duidelijke kenschesing van elke afzonderlij
ke categorie en door zijn gevolgtrekking dat
de betekenis van exogene factoren voor het
tot stand komen van het agressieve delict
afneemt in de volgorde affect — drift —
ratio. Uit de verhouding van endogene en
exogene voorwaarden leidt hij de criteria af
van de schuld c.q. de toerekeningsvatbaar
heid. De kans op recidief acht de schrijver
bij de affectieve groep gering in tegenstel
ling tot de beide andere groepen.
Een belangwekkende studie voor psychia
ters en criminologen.
Prof. Dr. W. Hallermann schreef een waar
derend woord ten geleide.
J. J. C. Marlet

554

Boekbespreking
klimaat en tijd waarin het werk past. Prettige maar nutteloze faits-divers worden overbelicht ten nadele van de literairhistorische
betekenis.
C. Tindemans

TONEEL

Pierre-Aimé

Touchard

Le Théatre et Vangoisse des hommes
Ed. du Seuil, 1968, 221 pp.
Deze 14 ORTF-radiocauserieën (oorspronkelijke titel: Avant Freud, le théatre) verraden
te sterk hun herkomst en opzet: randcommentaren bij geanimeerde readings van fragmenten, nu eens als illustratie, dan weer als
kernstuk. S. maakt nogal wat onderscheid
tussen de soorten angst, van antiek over
christelijk naar modern, wat dat aan dubieuze terminologie ook mag betekenen.
Van angst naar utopie-beelden is blijkbaar
maar één (radiogene) stap en meteen liggen
ook weer de vertrouwde adjectieven klaar:
klassiek, romantisch. Tenslotte belijdt S. zijn
grote (te respecteren) verering voor 'le réalisme tragique', waaronder je de Franse
renaissancetragedie terugvindt, als kordate
aanloop tot het uitwissen van alle andere
tendensen als 'didactisme social' en 'didactisme politique'. Om zijn leeftijd te verdoezelen, gaat S. dan wat rumoerig doen over
Texplosion révolutionnaire', maar het blijft
zielig. In dramatische visie en menselijke
instelling, in theatraal besef en in de verantwoording van het theater als maatschappelijke functie blijft het allemaal verstokt conservatief. Dat is S.'s recht, maar als fundering alleen op humeurigheid of zwijgen berust, is ze onmogelijk te accepteren.
C. Tindemans
Friedrich

Burschell

Schiller
Rowohlt, Reinbek, 1968, 580 pp., DM 25.
In zorg en omvang blijkbaar bedoeld als een
tegenhanger van R. Friedenthals Goetheportret (cfr. Streven, maart 1964, p. 608),
blijft deze Schillermonografie ver bij haar
model achter. Kennelijk is dit boek bedoeld
voor wat een zo ruim mogelijk publiek heet,
en daarom is een licht thrillerachtig karakter verkozen. Alles wordt chronologisch aan
elkaar gebreid met eindeloze citaten, overigens onwetenschappelijk zonder duidelijke
bronvermelding, zij het dat je de experten
vrij gemakkelijk kunt achterhalen. Deze dagboekachtige reconstructie bezit vooral geen
standpunt, geen nieuwe visie, blijft het traditionele en te sterk 19e-eeuwse Schillerbeeld
volgen, is bedaard en vriendelijk en verkiest
steeds de psychologische persoonslijn boven

LITERATUUR

Fokke

Veeristra

Ethiek en moraal bij P. C. Hooft
Tjeenk Willink, Zwolle, 1968, 268 pp., ƒ 24
Schrijver toont aan dat P. C. Hooft, met
name in de Gerard van Velzen een aristocratische moraal verkondigt. Zoals bekend
vormt dit werk een symbolisering van de
vrijheidsstrijd tegen Spanje. De opvattingen
die Hooft, zeker een exponent van het opstandige land, tegenover die van de Spaanse
heerser zet, zijn niet die van de vooruitstrevende burger, maar die van de feodale adel.
Floris V, de personificatie van het Spanje
van Philips II, streeft naar een monopolisering van de feodale macht bij de landsheer.
Anders dan bij de Engelse revolutie van
Cromwell willen de Hollandse Heren terug
naar een overwonnen maatschappijstructuur
en ontbreekt bij hen iedere behoefte om aan
de burgerlijke maatschappij die in ons land
aan het ontstaan is, een ruggegraat te geven
in de vorm van een burgerlijke staat. Schrijver maakt het duidelijk dat de structuur van
het werk typisch renaissancistisch is, maar
daarmee demonstreert hij dat in ons land
de renaissance niet burgerlijk was. Daarmee
is dit een belangrijke studie geworden voor
wie een dieper begrip wil hebben van de
geestelijke achtergrond van onze revolutie.
C. J. Boschheurne
R. Hinton Thomas & Wilfried van der Will

The German Novel and the Affluent
Society
Manchester University Press, Manchester,
1968, XX en 168 pp., 32/6
Een serie diepgaande besprekingen van moderne Duitse romanciers. De keuze van de
behandelde schrijvers is niet helemaal duidelijk. Böll, Grass, Walser en Johnson horen
inderdaad bij elkaar, maar wat Gaiser en
Koeppen in dit gezelschap doen, is niet geheel duidelijk. In ieder geval geeft dit boek
een diepgaande analyse van het werk van al
deze schrijvers.
C. J. Boschheurne
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Léon
FILM

Poirier

A la recherche d'autre chose
Desclée De Brouwer, 1968, Tournai,
363 pp., geïll..

Sheldon

Renan

An lntroduction to the American
Underground Film
Dutton Paperback, E. P. Dutton, NewYork, 1967, 318 pp., geïll., $ 2,25.
Men zal hier tevergeefs een persoonlijke
approach vinden over het wezen van de underground-film. Buiten een vage situering in
de avant-garde-traditie, wil dit boek niet
meer zijn dan een overdadig gedocumenteerde brok informatie. De beweging heeft
recht op een totaal andere belichting, die
haar afzondert van de andere traditionele
experimenten op filmgebied, omdat zij juist
zo omvangrijk is en zo'n uitstraling kent.
Maar afgezien daarvan kan men alleen
maar met vrucht kennis nemen van dit
lexicon dat de belangrijkste persoonlijkheden uit die beweging schetst en situeert.
Informatief dus een zeer nuttige wegwijzer
in het oerwoud van de underground-beweging, en per definitie: onvolledig.
E. De Kuyper
Pierre

Leprohon

Le Monde du Cinéma
Pierre Waleffe Ed., Paris 1967, 'Connaissances', 200 pp., geïll..
Het zijn nog altijd de acteurs die in de
filmwereld de eerste en belangrijkste aanlokkingsfactor zijn. Deze inleiding tot of
terreinverkenning van het filmmedium geschiedt dan ook via een degelijke, alhoewel
geenszins verrassende bespreking van de
verschillende mythevormende elementen in
het ontstaan en de evolutie van de film.
Verschillende types zoals bv. Thomme traqué' of 'le Monstre Sacré' worden voorgesteld aan de hand van markante sterfiguren,
en telkens ook wordt een brokje filmgeschiedenis geschetst. De recente evolutie
naar een 'non-stardom' wordt eveneens aangehaald, zodat dit werkje — als men het
neemt voor wat het wil zijn: een soort inleiding — beslist aanbevolen kan worden.
Vanzelfsprekend kan het niet de basiswerken van een Morin (La Star) of een Siclier
(La femme dans le cinéma Frangais, La
femme dans le cinéma Américain) doen ver-

geten. Rijkelijk geïllustreerd; maar jammer
genoeg zonder referenties wat de herkomst
van de foto's betreft: het enige mankement
in dit 'didactisch' werkje.
E. De Kuyper

L. Poirier (1884 - 1968), een cineast die
grote successen oogstte in de periode van
de stomme film, is alleen bekend uit de
filmgeschiedenis en enkele fragmenten van
Verdun,

visions

d'histoire

(1928), een film

over de oorlog '14 - '18 die documentaristische opnamen verwerkte in fictie-gedeelten.
Sadoul noemt Poirier 'grandiloquent' en
Poiriers' vriend, de filmhistoricus Charles
Ford, rondt de hoeken af door hem ,romantisch en vol liefde voor de natuur' te noemen. Hoe dan ook, Poirier leek mij altijd
een (esthetisch) verdachte persoonlijkheid,
wiens succes steunde op verkeerde motieven, die toen nog meer dan nu gemeengoed
waren: nl. de erkenning van iemand met
'cultuur' werkzaam in het kermisachtige gedoe van de filmwereld. Deze mening ben ik
bereid te corrigeren na Poiriers' mémoires
doorgenomen te hebben; hij lijkt mij een
eenvoudige en authentieke persoonlijkheid te
zijn, die mij niet zo direct in staat lijkt erg
bombastische dingen te doen. Een feit is
dat de gebeurtenissen uit zijn artistieke omgeving in dit boek sterk op de achtergrond
blijven. De man zou nochtans heel wat kunnen ophalen uit zijn drukke artistieke bezigheden: hij was achtereenvolgens secretaris
van het 'Théatre du Gymnase', administrateur van de toen pas gebouwde 'Comédie
des Champs Elysées', filmregisseur bij Gaumont, de succesrijke cineast van Verdun,
Jocelyn en andere adaptaties van Franse
klassiekers. Dit blijft voor Poirier echter
slechts een decor waarin zich heel wat belangrijker gebeurtenissen afspelen: zijn persoonlijke zoektocht naar dat 'andere' waar
hij het in de titel over heeft, een zoektocht
waarvan Jeanne, zijn echtgenote, de eenvoudige maar indrukwekkende gids geweest is.
Het is trouwens de enige figuur die in deze
bladzijden tot leven komt; de vele beroemdheden die Poirier van nabij gekend heeft
(Valéry, Bernstein, Auguste Perret, om er
maar een paar van te noemen) blijven randfiguren. Het lijkt dus wel of Poiriers' drukke theatrale en cinematografische bezigheden hem minder beïnvloed hebben dan zijn
eigen persoonlijke zoektocht waarvan hij op
het einde van zijn leven de belangrijkste passages heeft samengebracht in dit werk. Om
deze reden — hoewel men ook hier geenszins opzienbarende mystieke gedachtengangen moet zoeken; meer dan een genuanceerd simpel getuigenis is het niet — zijn
deze mémoires wel lezenswaard.
E. De Kuyper
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F. Maurice Speed, editor

Film Review, 1968 -1969
W. H. Allen & Co, London, 1968, 228 pp.,
geïll., 30/-.
Volledig en heel handig is dit jaarboek van
Maurice Speed dat — buiten de volledige
lijst van de in Groot-Brittannië tijdens het
seizoen 1967 -1968 uitgebrachte films, met
volledige generiek en illustraties — heel wat
informatie bevat. Ik citeer: een 'in memoriam' gewijd aan de overleden filmpersoonlijkheden, de op festivals bekroonde werken, een overzicht door P. Cowie van de
film in de wereld (de Nederlanden worden
er vertegenwoordigd door Paranoia, Jozef
Katusz en Monsieur Hawarderi), een artikel
over de Britse film tijdens de jaren dertig,
dat tevens een soort van revalorisatie is, een
korte geschiedenis van de Britse bioscoopzaal, en nog economische gegevens over het
voorbije jaar. Vlot en boeiend. Enig nadeel: de prijs die wel in proportie staat tot
de uitgave, maar niet tot de functie die een
dergelijke uitgave meestal vervult.
E. De Kuyper
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schikte blijkbaar over belangwekkende documenten, maar zij weet er geen gebruik
van te maken; slechts hier en daar wordt
— ineens boeiend — een of ander secundair
aspect ontwikkeld. Eigenlijk een waardeloos
werk.
E. De Kuyper
Alexander Kluge

Abschied von Gestern
no. 17, 94 pp., geïll..
Jean-Luc Godard

Les Carabiniers
no. 18, 100 pp., geïll..
Franz-Joesef Spieker

Wilder Reiter GmbH
no. 19, 144 pp., geïll..
Tennessee Williams

Baby Doll
no. 20, 96 pp., geïll..
Cinemathek, Verlag Filmkritik, 1967.

Lotte H. Eisner

Murnau, der Klassiker des deutschen
Films
Friedrich Verlag, Hannover, 1967, 148 pp.,
geïll..
Dit is een nieuwe en aangevulde versie van
de oorspronkelijke Franse uitgave (Le Terrain Vague, 1964), 'aangepast' aan de Duitse toestand. S. meent nl. dat het Duitstalige
lezerspubliek niet zo vertrouwd is met de
figuur van Murnau en dat daarom haar
studie algemener diende te zijn. Ze slaagt
hier geenszins in. Meermaals is zij overdreven 'filologisch' (of 'filmologisch'): de
vraag b.v. wie het meeste invloed gehad
heeft op de uiteindelijke vormgeving van
bepaalde werken, Murnau of diens talentrijke draaiboekschrijver CarlMayer. Dit
blijft bij een vitten op detailaspecten, in
plaats van na te gaan of in die werken de
stijlcontinuïteit van Murnau aanwezig is of
niet. Maar hiervoor had ze natuurlijk het
wezen van Murnau's kunst moeten onderzoeken, en dat blijft, onbegrijpelijkerwijze,
volledig achterwege. Nergens verneemt men
waarom Murnau een belangrijk cineast geweest is. Het is natuurlijk niet door wat te
leuteren over schaduw of lichteffecten dat
men de kern van iemands stijl kan vatten.
Dit wezenlijke tekort wordt door niets anders gecompenseerd. Ook het biografische
facet van deze studie is onafgewerkt. S. be-

In afwachting dat ieder kan beschikken
over zijn eigen filmotheek, is de beste manier om films die niet meer te zien zijn,
verder te analyseren en te bestuderen, nog
altijd het lezen van draaiboeken. De reeks
Cinemathek voorziet in deze behoefte. Het
zijn meestal de redacteurs van de equipe
van Filmkritik die het 'Protokoll' en de vertaling verzorgen, wat een waarborg is voor
degelijk werk. Soms lijkt de keuze een beetje eigenzinnig. Of commercieel ingesteld: ik
kan moeilijk een andere uitleg vinden voor
het opnemen van Wilder Reiter GmbH, dat
in draaiboekvorm al even oninteressant is
als de film die er door Spieker naar gemaakt werd. Erg nuttig daarentegen is het
uitgeven van een draaiboek als dat van Les
Carabiniers van Godard, waarvan bij mijn
weten zelfs geen oorspronkelijk Franse uitgave bestond; uit de periode tussen A bout
de Soufflé en Pierrot le Fou waarschijnlijk
het minst bekende, maar misschien wel het
beste werk van Godard. Ook voor een werk
als Abschied von Gestern van Alexander
Kluge is het altijd erg revelerend om nader
in te gaan op de dialogen en bv. de juiste
herkomst van de citaten terug te vinden. De
auteurs van de 'Protokollen' gaan hier heel
nauwkeurig te werk: een overvloed aan
filmtechnische gegevens wordt zo duidelijk
mogelijk meegedeeld, wat voor dit soort
films erg moeilijk is! Minder filmtechnisch
uitgewerkt daarentegen is het draaiboek van
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Elia Kazans' Baby Doll: hier valt het accent vooral op de beschrijvende tekst en de
dialogen. In dit geval heus geen nadeel,
daar het script van Williams door Kazan
toch vrij klassiek in beeld werd omgezet.
Terecht heet het boekje dan ook Tennessee
Williams' Baby Doll.
E. De Kuyper

KUNST

B. Haak

Rembrandt,
zijn tijd

zijn leven, zijn werk,

grafie, illustratie. Wim Crouwel en Jolijn
van de Wouw van Totaldesign hebben er
een prachtwerk van gemaakt, vol fantasie
en toch uiterst beheerst, van een efficiënte
functionaliteit en toch ook van een ruimtelijke weelde. Het woord ruimte klinkt misschien vreemd bij een boek, maar het is het
enige waarmee deze lay-out gekarakteriseerd
kan worden. Zo goed als alle werken die in
de tekst vermeld worden, zijn afgebeeld,
vaak met meerdere details, met parallellen
van tijdgenoten, met voorstudies en schetsen.
Gelegenheidswerken als deze bij geboorteen sterfdata brengen vaak niet veel bij. Van
het Rembrandt-boek kan men dat niet zeggen.
G. Bekaert

Nederlandse Boekenclub, Den Haag/Antwerpen, 1969, 348 pp., 612 pl., 109 klpl.

Kunst in beeld

De Nederlandse Boekenclub mag terecht
fier gaan op de prestatie die ze in samenwerking met de Amerikaanse uitgever H. N.
Abrams leverde ter gelegenheid van het
Rembrandtjaar. Er kunnen cijfers geciteerd
worden om het indrukwekkende boek te beschrijven: groot formaat van 35 x 27 cm,
348 bladzijden, 612 afbeeldingen, waarvan
109 in kleur, gewicht van bijna vier kilo.
Maar dit zegt niets over de kwaliteit van
het boek, en deze is het die er iets unieks
van heeft gemaakt. Het opzet was een vlotte,
goed leesbare synthese te bieden van Rembrandts persoonlijkheid tegen de achtergrond van het milieu waarin hij geleefd en
gewerkt heeft. Iets te nadrukkelijk wordt
er in het boek voortdurend op gewezen dat
het geen wetenschappelijke pretenties heeft.
Dit betekent echter niet dat het niet wetenschappelijk zou zijn. Daarvoor staat de auteur borg. Een literair meesterwerk heeft hij
niet gemaakt, maar op een systematische
wijze de onoverzichtelijke veelheid aan nieuwe gegevens en inzichten omtrent de Rembrandtstudie samengebracht in een informatieve, nuchtere stijl, zoveel mogelijk beschrijvend en niet interpreterend. Een soortgelijke
synthese betekent in de wetenschappelijke
studie een belangrijk moment. Zoals de
auteur opmerkt staan we voor een echte
vernieuwing in de Rembrandtstudie, er moet
nog veel onderzoek gebeuren, maar daarvoor kan het onderhavige werk van groot
nut zijn. De boekenclub stelt dit werk bescheiden voor als een gezinsboek. Het is
meer: een standaardwerk voor ieder die interesse heeft voor Rembrandt en de Hollandse schilderkunst. Het gebeurt zelden dat een
tekst zo goed gediend wordt door de specifieke kwaliteiten van het boek, lay-out, typo-

Kreta en Hellas

G. Hafner
264 pp., 273 pl.
Wolfhart Westendorf

Het oude Egypte
260 pp., 248 pl.
Francois Souchal

De hoge

Middeleeuwen

264 pp., 242 pl.
Robert £. Wolf en Roland Milten

De Renaissance
264 pp., 269 pl.
Elsevier, Amsterdam - Brussel, 1968, bij int.
ƒ23,50, los ƒ26,50.
De eerste vier delen van de serie Kunst in
beeld — de titel geeft de bedoeling van de
serie juist weer — werden voorgesteld in
Streven, februari en augustus - september
1968. Vier nieuwe delen komen deze aanvullen. In de rangorde van de serie, die
achttien titels telt, sluit het deel over Kreta
en Hellas onmiddellijk aan bij Europa in de
oertijd. Het oude Egypte komt als vierde
deel, na Athene en Rome. Die rangorde
heeft echter niet al te veel belang, want elk
van de delen vormt een afgesloten geheel.
Kreta en Hellas is uitstekend, gemaakt door
een van de beste kenners van de Griekse
kunst, G. Hafner (Zie Streven, dec. 1962).
Men kan wel bezwaar hebben tegen het al
te sterk benadrukken van het 'eenmalige'
van de Griekse kunst, maar voor de keuze
van en de commentaar bij de afbeeldingen,
waar het in deze serie op aankomt, kan men
alleen bewondering opbrengen. In de bibli-
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ografie had de uitgever kunnen vermijden
sommige titels niet in hun oorspronkelijke
taal op te geven. Zoals in het deel over
Hellas een nieuwe synthese wordt gegeven
van de Griekse kunst, zo primeert ook in
het deel over het oude Egypte het geheel
van de kunstevolutie van de oudste tijden
tot en met de koptische kunst op de afzonderlijke perioden en werken. De auteur, W.
Westendorf, besteedt terecht een bijzondere
aandacht aan het religieuze wereldbeeld.
Ook in dit deel wordt het traditionele illustratiemateriaal grondig vernieuwd en krijgt
men in de samenhang van de afbeeldingen
een volledig overzicht én van de meesterwerken, én van de iconografie, én van de
materialen en technieken, én van de genres.
Het deel over de hoge middeleeuwen van
het begin van de elfde tot omstreeks midden
de dertiende eeuw is niet zo synthetisch.
Fr. Souchal is er niet zo goed in geslaagd
in zijn commentaar de eigen kenmerken van
elk werk en zijn samenhang met het geheel
te verduidelijken, hoewel ook hier de keuze
een goed algemeen beeld geeft van verschillende facetten van de romaanse kunst in de
verschillende delen van Europa. Het deel
over de Renaissance is boeiend door zijn
tegenstellingen, van Van Eyck tot Michelangelo, van Fouquet tot Greco. De auteurs
hebben geopteerd voor een doorlopende geillustreerde tekst, geografisch ingedeeld, boven een commentaar bij een beeldverhaal.
Ook zij houden echter vast aan het principe
van de beschrijving van de illustraties. De
kleurreprodukties, die in dit tijdvak van de
kunstgeschiedenis de eerste heel genuanceerde schilderijen te reproduceren hebben,
blijven wel een beetje in gebreke.
G. Bekaert

Alfred

Werner

Amedeo

Modigliani

Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1968,
160 pp., 46 kl.pl., 74 afb..
De meest populaire figuren zijn vaak de
minst bekende, slachtoffers van een gemakkelijke legende. Zo is Modigliani een van de
bekendste figuren uit de moderne kunstgeschiedenis, wiens werk het minst is bestudeerd. Alfred Werner probeert deze Modigliani-legende, van de bohémien die slechts
werkte onder invloed van alcohol of drogue, te doorbreken om zowel de persoonlijkheid als het werk opnieuw te ontdekken
en de betekenis ervan in het kader van de
moderne kunst aan te duiden: „Wat Modigliani dacht en voelde, welke schilderijen en
beelden invloed hadden op zijn kunst, welke

boeken hij las, is van belang en niet dat hij
vrouwen hun mannen of minnaars afhandig
maakte". De auteur had er aan kunnen toevoegen: welke kunstenaars hij frequenteerde. Het is immers opvallend hoeveel portretten van kunstenaars in dit boek voorkomen: Diego Rivera, Henry Laurens, Lipchitz, Picasso, Moïse Kisling, Max Jacob,
Jean Cocteau, Chaim Soutine, Blaise Cendrars. Op een landschap na, is het hele
oeuvre op het menselijk portret afgestemd,
ook de naakten, hoewel men in deze naakten een andere motivering ervaart. Ze kunnen niet meer direct noch uitsluitend in de
persoonlijke sfeer gesitueerd worden, maar
tenderen naar een universeler expressie, zoals die vooral in zijn beelden tot uitdrukking komt. Over die beelden wordt in dit
boek niet veel gezegd. Men moet het zien
als een tegenhanger van het vroegere werk
van Werner over Modigliani als beeldhouwer. Zoals de andere delen in de serie
'Bibliothek Grosser Maler' bestaat het boek
in hoofdzaak uit 48 kleurreprodukties. Deze worden hier aangevuld door niet minder
dan 74 zwartwit-afbeeldingen, voornamelijk
van de tekeningen.
G. Bekaert

Heinrich

Decker

Renaissance in ltalien
Schroll Verlag, Wenen, 1967, 336 pp., 295
pl., 4 klpl., geb. DM. 64.
Heinrich Decker gaat verder met zijn ontdekkingstocht in de stijlperioden van de
Italiaanse kunst. Na zijn Italia
Romanica
en zijn Gotik in ltalien roept hij nu het
beeld op van de Renaissance. Dit is tegelijk
fascinerend en een beetje abstract. Het is
fascinerend door zijn nieuwe, oorspronkelijke kijk van de auteur-fotograaf op de overbekende en de onbekende meesterwerken
van de Italiaanse Renaissance. Het doet
ook enigermate abstract aan omdat het door
een toespitsen van het beeld op het sprekende detail de renaissance te veel in zichzelf
isoleert, ze te veel losmaakt uit haar levendige samenhang in het geheel van het Italiaanse kunstlandschap. De opbouw van dit
boek wijkt enigszins af van de overige delen
in de serie, niet zozeer door de groepering
van de afbeelding per streek — waardoor
het boek als een reisgids bruikbaar wordt
— als wel door het inweven van de tekst
tussen de afbeeldingen in. Elke groep afbeeldingen wordt voorafgegaan door een
korte inleiding en uitvoerige notities bij elk
der platen. Deze platen zijn van een uitstekende kwaliteit zowel wat hun opname als
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wat hun reproduktie betreft. De reisroute
(die min of meer een chronologische lijn
volgt) begint in Toscane en gaat over Ligurië, Piemont, Lombardije, Veneto, Emilia,
Romagna, Marche, Umbrië, Napels, Sicilië naar Rome. Vooraan in het boek zijn
enkele kleurreprodukties opgenomen.
G. Bekaert

Francis D.

Klingender

Art and the Industrial

Revolution

Evelyn, Adams & Mackay, London, 1968;
222 pp., 117 illustraties, £ 5.5/-.
De laatste jaren hebben een sterk herleefde
belangstelling te zien gegeven voor de periode in de Britse geschiedenis die te boek
staat als „de industriële revolutie". Menig
historicus (om er één te noemen: Kenneth
Hudson) heeft aan dit onderwerp een studie gewijd of is nog bezig zich in de feiten
te verdiepen, die in de 18e en 19e eeuw
onze wereld een ander aanzien begonnen te
geven. Het gebruik van cokes bij de vervaardiging van gietijzer, de uitvinding van
de stoommachine, het ontstaan van fabrieken, kanalen, bruggen en spoorwegen hadden op maatschappelijk gebied belangrijke
gevolgen. De mens zag zich voor nieuwe
taken geplaatst. De massa kwam onder de
macht van de machine. Nieuwe rijkdom en
nieuwe armoede vereisten nieuwe maatregelen om de wereld in evenwicht te houden.
Tegenwoordig wordt veel dat aan die tijd
herinnert, in Engeland — meer dan waar
ook elders — als historisch fenomeen geconserveerd. Primitieve lokomotieven, antieke bruggen en aquaducten, duizenderlei
werktuigen worden als museumstukken in
hoge ere gehouden. De industriële archeologie is een graag beoefend vak geworden.
Francis Donald Klingender (1907 - 1955),
een uit Duitsland afkomstig economisch
historicus aan de universiteit van Huil,
hield zich vooral bezig met culturele en
artistieke verschijnselen die de industriële
revolutie begeleidden. Van hem is de opzet
van het magistrale boek, dat thans is verschenen onder redactie van Arthur Elton.
Herziening van Klingenders opzet was nodig, omdat hij zijn materiaal gedurende en
kort na de oorlog moest verzamelen en in
die periode maar al te vaak op tweederangsbronnen aangewezen was. Zijn werk
droeg de sporen van vluchtig onderzoek en
de kenmerken van voorlopige notities, die
de nodige documentatie ontbeerden. Na
zijn dood heeft toen Arthur Elton alle ontbrekende elementen bij elkaar verzameld
om het werk te completeren.

Wat thans voor ons ligt, is een kunstwerk
van de eerste orde — men zou het een
standaardwerk kunnen noemen. Het geeft
allereerst een bondig overzicht van de
„revolutie in de techniek", de geschiedenis
van nieuwe werkwijzen in verschillende industrieën, waaraan grote namen als Thomas Newcomen, James Watt, Matthew
Boulton, Abram Darby (I, II en III), Arkwright, Wedgwood, Telford en Brunei verbonden zijn. Een volgend hoofdstuk houdt
zich bezig met de literaire en poëtische
weerslag van deze omwenteling, „het enige
middel om de intellectueel met zijn tijd in
harmonie te houden". Goede aandacht
wordt besteed aan genootschappen als
„The Lunar Society", waartoe belangrijke
progressieve figuren behoorden. De voornaamste figuur van dit genootschap was
stellig dr. Erasmus Darwin (1731 - 1802),
dichter van een aantal didactische verzen,
w.o. The Botanie Garden, dat het gehele
terrein van wetenschap en de industriële
toepassing daarvan bestrijkt.
Vervolgens wordt een hoofdstuk gewijd aan
de eerste schilder die de geest van de industriële revolutie in zijn kunst tot uiting
bracht: Joseph Wright uit Derby (17341797). Over de beeldende kunst van deze
revolutie geeft het boek trouwens een schat
van belangwekkende beschouwingen en gegevens ten beste, waarbij voortdurend de
aandacht wordt gevestigd op de twee tendenties die de kunstenaars beheersten: het
sublieme en het pittoreske, de machtige
industrietaferelen met hellevuur, woeste
spelonken en monsterachtige rookkolommen enerzijds en de geïdealiseerde werkidyllen in mythologische landschappen (Engeland op z'n lieflijkst) anderzijds. De
sombere kant van de industriële omwenteling werd gevormd door de werkloosheid,
ontstaan doordat de machine de mens veel
werk uit de handen nam. „The age of
despair" — titel van een volgend hoofdstuk — kwam ook in de kunst tot uiting,
maar daarnaast leefde de zuivere vreugde
om „het mooie ding van louter kracht en
vooruitgang": de locomotief — nog altijd
in Engeland vereerd, want er is geen land
ter wereld waar zóveel boeken over spoorwegen worden geschreven en verkocht. Na
nog een bijzonder leesbaar hoofdstuk over
de modegrillen uit de tijd van de industriële
revolutie besluit het boek met een groot
aantal notities en een catalogus van de
waarlijk schitterende verzameling fijngerasterde fotoreprodukties van oude prenten,
op zwaar glanzend papier afgedrukt. Tussen
de tekst bevinden zich ook nog verscheidene platen in voortreffelijke kleurendruk.
Men weet niet wat men aan dit boek het
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meest moet bewonderen: de volledig gedocumenteerde tekst of de verzameling zeldzaam schone illustraties. Een werk, dat van
blijvende waarde is — dat is zeker.
Herman Besselaar

MISCELLANEA

Gaston Durnez

2) De periode van 1933 tot 1936: in navolging van de NSDAP grijpt de Hitler-jeugd
naar de macht op haar specifiek terrein,
de jeugdzorg; zij bindt de strijd aan met
de confessionele, de communistische en de
socialistische jeugdorganisaties. 3) De inzet
van de Hitlerjeugd in de oorlogsinspanning
van het Derde Rijk, waarbij ook de rol van
de andere (veelal illegale) jeugdbewegingen
(b.v. de Weisse Rose) bestudeerd worden.
De auteur geeft tenslotte 61 belangrijke documenten weer, met een zeer degelijke bibliografie.
A. Van Peteghem

Denkend aan Nederland
Lannoo, Tielt/Den Haag, 1968, 168 pp.,
B.Fr. 98.
Het spelletje speldeprik tussen Nederland en
Vlaanderen wordt, om voor de hand liggende redenen, graag aangemoedigd door uitgeverijen. Durnez' speeltrant is mild van
humor en fijne woordkunst. Er is met overgave van te genieten. Een vergelijking met
Bomans' tegenhanger Denkend aan Vlaanderen blijft beter achterwege: Durnez' boekje heeft waarde genoeg op zichzelf. Na enkele indrukken van Hollandse leef- en
streefpatronen, komen drie portretten, uit
bewondering geschreven: Prof. Geyl, Anton
van Duinkerken en Jozef Deleu. Het slotgedeelte — een satirisch stukje over dichtkunst in de alledaagsheid van de reclame —
is wat te uitgesponnen om echt krachtig
aan te spreken.
G. Boeve

Israël
Honderdzestig foto's van Hed Wimmer met
een inleidende tekst van Gabriella Rosenthal.
Kosmos, Amsterdam - Antwerpen, z.j.
(1968), 184 pp., ƒ 35,—.
Dit is een prachtig fotoboek over de jonge
staat Israël met zijn eeuwenoude geschiedenis. De inleiding, door Aisha Bakker voor
Nederland aangepast en vertaald, beschrijft
de actuele situatie van land en volk en
wordt gevolgd door 'Kroniek van een bedreigde staat', de korte geschiedenis van
het ontstaan der politieke onafhankelijkheid
tot en met 1967. Voorlichting op hoog niveau.
J. H. Nota

H. C. Brandenburg

Jan Mens

Die Geschichte der Hitier-Jugend

Bewogen beelden

Verlag für Wissenschaft und Politik, Köln,
350 pp., 10 ill., 61 documenten, DM. 24.

Kosmos, Amsterdam /Antwerpen, 1968, 517
pp..

Men kan de bespreking van dit boek beginnen met de zin die nogal eens misbruikt
wordt: „Wie de jeugd bezit, bezit de toekomst'. Het verschijnsel staatsjeugd was
niet nieuw toen in Duitsland de Hitler-jeugd
ontstond. Reeds eerder bestonden in de
Sovjet-Unie de Komsomols, in Italië de Balilas en in Roemenië de jeugdafdelingen van
de IJzeren Garde. Voor Duitsland echter
beschikken we over een afgesloten geheel
en vele documenten. Daarin is de opkomst
en de ondergang van deze staatsjeugd helemaal mee te maken. De studie, die gebruik
maakt van alle beschikbare documenten en
archiefstukken, bevat drie delen: 1) De opkomst van de nationaal-socialistische jeugdbeweging en de strijd om de macht tegen de
andere jeugdbewegingen, van 1922 tot 1933.

Daar Jan Mens bij een groot publiek geliefd is, heeft men drie van zijn boeken in
één band uitgegeven, nl. Koen, Er wacht
een haven en Mensen zonder geld.
R. S.

Hans Werner

Geen tijd voor toerisme
Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1968, 125
pp., ƒ6,90.
Kosmos heeft een nieuwe reeks reisverhalen, met dezelfde onverwachte humor, uitgegeven, thans handelende over Griekenland, Israël en Cyprus. Genoeglijke lectuur.
R. S.

DR. ANDRÉ ALSTEENS

Masturbatie
bij de Adolescent
„André Alsteens heeft een fenomeen bestudeerd, dat vooral be
trekking heeft op de adolescentie, in het bijzonder op de jongen.
Hij heeft zijn onderzoek volgens de methoden afkomstig van de
grondleggers der klinische psychologie doorgevoerd. Daarmee
heeft hij geen enkel verraad gepleegd. Hij heeft zonder meer een
goede keus gedaan. Aldus werpt zijn studie nieuw licht op een
ingewikkeld onderwerp: de sexuele groei, wat zij is en welke
eisen zij stelt. Om deze redenen kunnen de gedachten, die de
auteur ontwikkelt, een bron zijn van nieuwe inspiratie zowel voor
opvoeders als voor mensen van de wetenschap". Zo besluit Mgr.
V. Heylen, Leuven zijn woord vooraf tot het werk van Dr. A. Alsteens over de „Masturbatie bij de adolescent".
Dr. A. Alsteens (1932) is doctor in de theologie en behaalde het
licenciaat in de toegepaste psychologie en in de sexologische en
gezinswetenschappen. Hij is thans psycholoog te Brussel. Een
dubbele bezorgdheid ligt aan de basis van dit boek: een ernstig
onderzoek van de recente psychologische gegevens en de toe
passingen ervan op de opvoedkundige taak, vaak op het gebied
van de psychotherapie.
Dit boek is bestemd voor artsen, priesters, opvoeders, ouders.
Bibliotheek voor Pastoraalpsychofogie
11,5 x 18,5 cm — 200 blz. — ing. 175 F / /14,50
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Bespreking naar mogelijkheid

Anthologie
bilingue de la prose Néerlandaise,
sous la direction de Pierre Brachin. — Asedi,
Bruxelles, 1968, 416 pp., BF. 210.
Arendt, Hannah, De mens, bestaan en bestemming.
— Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968,
416 pp.
Arnim, Ludwich Achim von, Komedia. — Walter D e Gruyter, Berlin, 1968, 130 pp., D M .
9,80.
Beaujour - Garnier, J., Mensen in miljarden. — Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968, 479 pp.
Beatles, The, Complete works. — Thomas Rap Publ., Amsterdam, 1968, 170 pp., ƒ 8,90.
Beckers, Walter, Anno Atlantae. — Walter Beckers, Kapellen, 1968, 300 pp., geïll., BF.
470.
Berger, Dr. W. J., Leren bijstaan van stervenden.
— Dekker & v. d. Vegt, Nijmegen/
Utrecht, 1968, 23 pp., ƒ 2,50.
Beuken, Dr. W. H., Van den Levene ons Heren, d. I en II. — Tjeenk Willink, Zwolle, 1968,
165 en 228 pp., ƒ 35,— en ƒ 40,—.
Badergroen, W. J. e.a., Psychologen over het kind. — Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968,
158 pp., ƒ 13,—.
Bornemann, Ernest, Lexikon der Liebe, A-K, L-Z. — Paul List Verlag, München, 1968,
576 en 603 pp., D M . 6,50 per deel.
Brink, D . van den, Kopszorgen.
— Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968, 108 pp., ƒ 6,15.
Bromley, J. S. and E. H. Kossmann, Britain and the Netherlands
in Europe and Asia. —
Wolters-Noordhoff, Groningen, Macmillan, London, 1968, 264 pp., ƒ 35,40.
Burghardt, Max, Fürchtet euch nicht. Roman.
— Neues Leben, Berlin, 1968, 426 pp.,
M. 7,80.
Chauchard, P., Psychosomatische
therapie. — Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968, 144 pp.
Chisholm, Roderick, Kennistheorie.
— Prisma, Utrecht/Antwerpen, 1968, 160 pp.
Crombag, Dr. H. F. M., Studiemotivatie
en studieattitude.
— Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968, 114 pp., ƒ 11,50.
Cube, Felix von, Kybernetische
Grundlagen
des Lemens
und Lehrens. — Ernst Klett
Verlag, Stuttgart, 19682, 237 pp., D M . 19,80.
David, Kurt, Tenggeri, Sohn des schwarzen Wolfs. — Neues Leben, Berlin, 1968, 355 pp.,
M. 6,80.
Denis, Henri en René Schalier, De diakens in de wereld van vandaag. — Patmos, Antwerpen, 1968, 120 pp., BF. 95.
Deslandes, Jacques et Jacques Richard, Histoire comparee du cinéma. Tome II, Du cinématographe au cinéma, 1896 - 1906. — Casterman, Tournai, 1968, 556 pp., geïll..
Dixon Hunt, John, The Pre-Rafaelite Imagination 1848 - 1900. — Routledge & Kegan Paul,
1968, 262 pp., £ 2.10.
Drees, Jr., Prof. Dr. W. en Drs. F. Th. Gubbi, Overheidsuitgaven
in theorie en praktijk.
—
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968, 343 pp., ing. ƒ 13,90, geb. ƒ 17,90.
Dronkers, Dr. A., De zwartrok op het witte doek. — Bosch en Keuning, Baarn, 1968, 167
pp., ƒ 8,90.
Franzen, August, Kerkgeschiedenis
in kort bestek. — Van In, Lier, 1968, 314 pp., BF. 295.
Froe, Dr. A. de e.a., Wijsgerig denken. — Meulenhoff, Amsterdam, 1968, 159 pp., ƒ 7,50.
Frye, Roland Mushat, Shakespeare''s life and times. — Faber and Faber, London, 1968,
geïll., 4 2 / - .
Genot, Gérard, e.a., Pirandello 1867 -1967. — Lettres modernes, Paris, 1968, 195 pp., F F .
20.
Gold, Herbert, Vaders. — (Literair Paspoort), Meulenhoff-De Bezige Bij, Amsterdam, 1968,
275 pp.
Gordon, Chad and Kenneth Gergen, The Self in social Interaction.
— John Wiley and
Sons, New York, 1968, 473 pp., 90/-.
Goytisolo, Juan, Om hier te leven. — (Literair Paspoort), Meulenhoff-De Bezige Bij, Amsterdam, 1968, 210 pp.
Gijzen, Marnix, Helena op Ithaka. — Meulenhoff, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam/Rotterdam, 1968, 111 pp., ƒ 7,90.
Habermas, Jürgen, Erkenntnis und Interesse. — (Theorie), Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M.,
1968, 368 pp., D M . 15.-

Halmos, P. R., Intuïtieve Verzamelingsleer.
— Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968, 159 pp.
Handelingen van het dertigste Nederlands Filologencongres.
— Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968, 160 pp., ƒ 7,90.
Jönks, J. L., Extrachromosomale
erfelijkheid. — (Prisma-compendia), Prisma, Utrecht/Antwerpen, 1968, 255 pp.
Karres, D . J., Liturgische miniaturen. — Libr. protestante, Bruxelles, 1965, 89 pp., BF. 65.
Ké, André de, Mijn jeugd onder de toren. — „Internationaal" Boekencentrale, Astene,
1968, 175 pp., BF. 105.
Keizer, R., De weg naar de medemens. — D e Toorts, Haarlem 1968 , 216 pp., ƒ 12,50.
Kirkpatrick Jr., Lyman B., The real C.I.A. — Collier-Macmillan, London, 19682, 312 pp.,
35/-.
Kleinpenning, J. M. G., Geografie van de landbouw. — Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968,
368 pp.
Kuipers, Abe, Opschrift, op schrift. — Wolters - Noordhoff, Groningen, 1968, 177 pp.,
geïll., ƒ 18,75.
Kwant, R. C , Mens en expressie. — Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968, 185 pp..
Langeveld, Drs. W., Grenzen en mogelijkheden van de Europese vorming bij het
voortgezet
onderwijs in West-Europa. — Wolters - Noordhoff, Groningen, 1968, 36 pp., ƒ 3,10.
Lathouwers, Prof. Dr. M. A., De Sovjet-literatuur.
— Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968, 333
pp..
Leeuwe, Prof. Dr. H. H. J. de, Commedia dell'arte, dat is: puur toneel. — Wolters - Noordhoff, Groningen, 1968, 20 pp., ƒ 3,25.
Lessing, Erich, Het verhaal van Noach. — Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1968, 120 pp.,
70 kl.-foto's, ƒ 22,50.
Levitas, Gloria B., Culture and Consciousness.
— George Braziller, N e w York, 1967, 340
pp., $ 7,50.
Mace, C. A., Psychologie van het studeren. — Wolters - Noordhoff, Groningen, 1968, 127
pp., ƒ 8,25.
Martens, Wolfgang, Die Botschaft der Tugend. — Metzlersche Verlagsbuchhundlung, Stuttgart, 1968, 592 pp., D M . 68,—.
Meer, F. van der en G. Bartelink, Van den heugen Johannes de Damascener
de derde
verhandeling tegen hen die de heilige Ikonen smaden. — Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1968, 83 pp..
Meyer-Ehlers, Prof. Grete, Wohnung und Familie. — Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart,
1968, 211 pp., geïll..
Moens, Ds. C. en Dr. H. Manders, Waarom niet samen? — Nelissen, Bilthoven, Patmos,
Antwerpen, 1968, 124 pp., ƒ 10,—.
Muller, Hans, Ursprung und Geschichte
des Wortes 'Sozialismus'.
— Verlag J. H. W.
Dietz, Hannover, 1967, 256 pp., D M . 48,—.
Oegema van der Wal, Th., Toegepaste
kleurenpsychologie.
— Aula, Utrecht/Antwerpen,
1968, 158 pp..
Peeters, Dr. Gaston J., Frans Vervoort O.F.M. en zijn afhankelijkheid.
— Koninklijke
Vlaamse Academie, Gent, 1968, 389 pp..
Poesiealbum 14, Jiri Wolker. — Neues Leben, Berlin, 1968, 32 pp..
Poesiealbum 15. Paul Fleming. — Neues Leben, Berlin, 1969, 32 pp..
2

Polman O.F.M., P., Katholiek Nederland in de 18e eeuw, III. — Paul Brand, Hilversum,
1968, 359 pp., ƒ 37,50.
Randall, Richard S., Censorship of the movies. — University of Wisconsin Press, London,
1968, 280 pp., 76/6.
Reng, Dr. Brigitte und Dr. Reinhard Redhardt, Prostitution bei weiblichen und mdnnlichen
Jugendlichen. — Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1968, 107 pp., 32 Tab., D M . 22,—.
Riesman, David, De welvaart voor wie? — Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968, 491 pp..
Robinson, J. A. T., God alles in alles. — Ten Have, Amsterdam, 1968, 159 pp., ƒ 7 , 5 0 .
Salem, Daniël, Harold Pinter, dramaturge de Vambiguitê. — Denoël, Paris, 1968, 194 pp.,
geïll., FF. 15,50.
Sallustius, De oorlog tegen Jugurtha, ingeleid en vertaald door G. Dooreman S.J. — D e
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1968, 159 pp., BF. 65.
Sandström, C. J., Psychologie van het opgroeiende kind. — Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968,
284 pp..
Schut, Psychische arbeidstherapie.
— D e Toorts, Haarlem, 1968, 158 pp., ƒ 12,50.
Smit, W. A. P., Twaalf studies. — Tjeenk Willink, Zwolle, 1968, 194 pp., ƒ 31,—.
Standaert, Maurits, De toren van Babel staat in Limburg, Een reportage over de gastarbeiders. — Van In, Lier, 1968, 110 pp., BF. 98.

Strindberg, August, Het klooster. — (Literair Paspoort), Meulenhoff, D e Bezige Bij, Amsterdam, 1968, 154 pp..
Tanizaki, Junichiro, Dagboek van een oude dwaas. — (Literair Paspoort), Meulenhoff, D e
Bezige Bij, Amsterdam, 1968, 185 pp..
Theunissen, Dr. W. P., Ikonen, Vensters op de eeuwigheid. — Servire, Wassenaar, 1968,
176 pp., geïll., ƒ 22,50.
Tinbergen, N., Sociaal gedrag bij dieren. — Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968, 189 pp..
Tourneur, Cyril, Wrrrraak. — D e Bezige Bij, Amsterdam, 1968, 134 pp., ƒ 7 , 5 0 .
Treffers, A. J., Biologieonderwijs
in de Sowjet Unie, de Verenigde Staten en Nederland. —
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968, 251 pp., ƒ 23,50.
Trevelyan, J. M., Sociale geschiedenis van Engeland. — Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968,
672 pp..
Ven, F. M. van der, Geschiedenis van de arbeid, III. — Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968,
272 pp..
Verbrugge, Dr. H. P., Kraamzorg
bij huisbevallingen.
— Wolters-Noordhoff, Groningen,
1968, 106 pp. met tabellen, ƒ 14,—.
Verhaar, John W. M., The verb 'be' and its synonyms. Part III. — Reidel, Dordrecht, 1968,
125 pp., ƒ 25,—.
Verschuure, Drs. J., Nederland en de wereld op weg naar het jaar 2000. — Werkgroep 2000,
Paul Brand, 1968, 204 pp..
Viertel, Martin, Sankt Urban, Roman. — Neues Leben, Berlin, 1968, 455 pp., M. 8,20.
Vriesland, Victor E. van, Spiegel van de Nederlandse poëzie, 5, De hedendaagse dichters 2.
— Meulenhoff, Amsterdam, 1968 , 319 pp..
Waard, G. C. de, Agon, Sultan van Bantam. — Tjeenk Willink, Zwolle, 1968, 135 pp., ƒ8,—.
Weiss, Peter, Viet Nam. — (Kritische Bibliotheek) Meulenhoff, Amsterdam, 1968, 225 pp..
Witte, Dirk de, en E. Vanden Eynde, De sport in de literatuur. — Manteau, Brussel, 1968,
122 pp., BF. 125.
3

Dit tijdschrift is gedrukt op papier van
Lutkie & Smit Papiergroothandel N.V. — Amsterdam

Slecht drukwerk is even erg als een
slordig handschrift. Het publiek is een
scherpzinnig grafoïoog. Maar ons drukkersmerk waarborgt U dat Uw drukwerk
een uitstekende indruk maakt. — Wij
drukken alles: boekwerk^

tijdschriften,

handels- en famiïiedrukwerk. Alles in
een eigen, moderne stijl, die prettig en
verzorgd aandoet. Wij houden

hierbij

rekening met Uw wensen en willen ook
U graag adviseren en ten dienste staan.

Postbus 64 / Zeist / Telefoon

03404-15711

Meisje,
Wil je een beetje van je vreugde geven aan de
zieken die je nodig hebben en op je wachten?

Verpleegster
zal je zijn
Al de inlichtingen zijn te bekomen bij het
HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Capucijnenvoer. 39 - LEUVEN - Tel. 016 / 284.21

wees Modern lees "De Standaard»
Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 - Antwerpen

bijzondere school voor technische ingenieurs
in Scheikunde, Elektronica en Electro-mechanica
Wetenschappelijke afdeling voorbereidend op Al.

Sedert 1870 legt de

F i r m a M . H. L u m m e r z h e i m & C o .
-

107. Zeeschipstraat, Gent

-

asfalt daken met volledige dichtheidswaarborg

petzet

van

cJintwerpen

Het beste Vlaamse dagblad
Tal van bijzondere rubrieken, zoals
Kunst en Kuituur, Toerisme, Auto en
Motor, Vrouw en Gezin, enz.
PROEFNUMMERS:

Nationale straat 4 6 , Antwerpen
Telefoon 3 1 . 2 8 . 8 0 (20 lijnen)

St. Lidwina instituut voor verpleegkunde
S. Antonius-Brecht - tel. 03-79.05.57
Opleiding tot Sanitaire Helpster (15 tot 18 jaar)
Verpleegassistente (vanaf 18 jaar)
Verpleegster
Kosteloos onderwijs - voordelig internaat

DON BOSCO - TECHNISCH INSTITUUT

Internaat

Externaat

90, Guldendallaan - Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend door de staat: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.005/693 Nederlandstalig Franstalig
LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
Mechanica - Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio - Hout - Schrijn
werkerij - Meubelmakerij • Drukken - Letterzetten - Linotype • Mono
type • Boekbinden • Offsett
HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A2)
Mechanica - Elektronica • Drukkerij
LAGERE SECUNDAIRE BEROEPSSCHOOL (A4)
Mechanica - Constructie - Lassen
Aannemingsleeftijd: 12 jaar, na 't 6e jaar L.O.
Degelijk onderwijs - Verzorgde opvoeding - Gewaardeerde diploma's.

HOGER INSTITUUT VOOR GRAFISCH ONDERWIJS
Oude Houtlei 38 G e n t - T e l . 09/23.22.23 of 25.35.73 - Broeders van de Christelijke Scholen
ËXTERNAAT

INTERNAAT
Specialisatie : Typograaf, Linotypist, Offset- Diep- en Zeefdrukker
Monotypist, Typodrukker, Chemigraaf, Boekbinder, Grafieker

Scholing :

Lager Secundair Technische School
Aanvaarding in 1e j a a r : na 6e leerjaar Lagere School
in 2e jaar: na l e jaar humaniora of 1e jaar LST
in 3e jaar: na 2e jaar humaniora of 2e jaar LST
Hoger Secundaire Beroepsschool - Hoger Secundaire Technische School
Industrieel Wetenschappelijke School
Aanvaarding na 4e humaniora, 3e middelbare of LTS
Hoger Technisch onderwijs (Graduaat en Technisch Ingenieur)
Aanvaarding na HST of volledige humaniora met of zonder examen

LAND

ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND LEUVEN
ANTWERPEN* BRUSSEL* SENT* HASSELT* NAMUR * ROESELARE
Voor u w dochter v a n 12 of 15 jaar

Normaalschool Onze-Lieve Vrouw-Visitatie
Gentstraat, 3 SINT-AMANDSBERG (Gent)
aan tramhalte Oostakker

Lochristl

stadstram nr 7

LAGERE N O R M A A L S C H O O L met AFD. voor BEWAARSCHOOL
ONDERWIJZERESSEN e n VOORBEREIDENDE H U M A N I O R A
Internaat - Half-internaat - Ëxternaat
Telefoon 283462 e n 282712

DE

SPECTATOR

Een weekenduitgave die past bij uw standing en culturele ontwikkeling
Weekendbijlage
„De Nieuwe Gids" - „De Antwerpse Gids"

„Het Volk"

Inschrijvingsmodaliteiten per adres :
Koningstraat 105, Brussel

—

Forelstraat 22, Gent

COTED'OR
Chocolade* CofdutetHe

AN@HYP
Antwerpsche Hypotheekkas
N.V. opgericht in 1881 - Gevestigd Meir 24 Antwerpen
Private spaarkas

• HRA

1163

Uw Spaarkas

uw toekomst
begint
vandaag
•••met de
ASLK

Maft'
Spaarverrichtingen, beleggingen, pensioenen, leningen,
levensverzekeringen-Vertegenwoordigd in meer dan
2.500 plaatsen : agentschappen, kantoren, afgevaardigden,
erkende kredietvennootschappen en landbouwkantoren
van de ASLK, alle postkantoren, agentschappen en disconto
kantoren van de Nationale Bank, agenten van de NMKN erkend
door de ASLK.

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

HOGER TECHNISCH I N S T I T U U T SINT-LIEVEN
Gildestraat, 7 — GENT — tel. (09) 23.20.57
Afdeling AI 2e graad:
— technisch ingenieur in de industriële scheikunde
— technisch ingenieur in de gistingsbedrijven
Afdeling Al le graad:
— bedrijfsassistent in de gistingsbedrijven
— laboratoriumassistent in klinische scheikunde
— laboratoriumassistent in industriële scheikunde
Voor jongsen en meisjes
De school beschikt over een pedagogie voor jongens. De meisjes kunnen volledig
pension nemen in een meisjes-home

CONSERVEN

PICOLO

VAN DE POEL & Co
STABROEK

Personalia
B. Hemelsoet,
pr., geboren 1929. Studeerde theologie en bijbel in Warmond en Rome. Is lector
aan de K T H A te Amsterdam voor het Nieuwe
Testament. Adres: Ruysdaelkade 33", Amsterdam 7.
Henri Van Lier, geboren 1921 (Rio de Janeiro).
Doctor in de filosofie, professor aan het Tnstitut des Arts de Diffusion' te Brussel. Pubükaties: 'Les arts de 1'espace' (1959), een algemene
esthetiek; 'Le nouvel age' (1962), een studie van
de culturele correlaties tussen hedendaagse techniek, wetenschap, kunst en ethiek; 'Les humanités du X X m e siècle' (1965); 'L'intention sexuelle'
(1968). Medewerker aan de 'Encyclopédie Francaise', de 'Encyelopaedia Universalis', de 'Cahiers du Centre d'Etudes architecturales', 'Critique', 'Communication', enz. Adres: Molièrelaan
93, Brussel 18.
Ward Thielemans,
geboren 1928. Licentiaat Economische Wetenschappen (Leuven), Kandidaat
Opvoedkundige Wetenschappen en Politieke en
Sociale Wetenschappen. Hoofd van de studiedienst van de Kredietbank. Adres: Steenweg
naar Asse 129, Sint-Kwintens-Lennik.
Dr. J. W. Schneider S.J., geboren 1925. Studeerde o.a. te Nijmegen, Genéve en Amsterdam,
waar hij in 1959 promoveerde op 'Treaty Making
Power of international Organisations'. N a enige
jaren werkzaam te zijn geweest aan de CalcuttaUniversity is hij thans docent in het internationaal recht aan de Katholieke Hogeschool te
Tilburg en codirecteur van het John-F. KennedyInstituut aldaar. Adres: Vrijthof 25, Hilvarenbeek.
Ludo Bekkers,
geboren 1924. Sedert 1946 in
dienst bij het N.I.R. (thans B.R.T.). Als eerste
programmator bij de dienst artistieke en educatieve uitzendingen, leidt hij sedert 1958 de kunstprogramma's in de Vlaamse Televisie. Hiervoor
behaalde hij in 1962 de Sinjaalprijs en de eerste
prijs van de T.V.-kritiek. Kunstcriticus bij het
weekblad 'De Nieuwe'. Adres: Lange van Ruusbroecstraat 13, Antwerpen.
Leo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse filologie, medewerker aan 'De Nieuwe' en
'Dietse Warande en Belfort', leraar. Adres:
Waalhof straat 51, Deurne-Z. (Antwerpen).
Me]. Dr. O. J. R. Schwarz,
geboren in Wenen.
In de nazitijd uitgeweken naar Dublin, waar zij
aan de universiteit studeerde. In Utrecht studeerde ze theologie en voltooide deze studie, na

haar overgang tot het katholicisme, in Nijmegen,
waar zij als eerste vrouw promoveerde in de
theologie op 'Der erste Teil der Damaskusschrift
und das alte Testament' (1965). Thans oecumenisch werkzaam in Wenen, vooral voor contacten
met Israël. Adres: Hahngasse 33/16, 1090 Wenen
IX.
J. de Wit S.J., arts, geboren 1928. Studeerde behalve filosofie en theologie te Beiroet, medicijnen te Amsterdam en 2 jaar Arabisch in de
Libanon. Was van 1959 tot 1965 werkzaam in
de Libanon. Thans specialiseert hij zich in de
cyto-histologie aan de Universiteit te Nijmegen.
Adres: Houtlaan 4, Nijmegen.
Jan P. Schuyf, geboren 1934. Pseudoniem van
L. van Vlijmen. Studeerde filosofie en Slavische
talen aan de Universiteit van Amsterdam. Journalist. Adres: Tijsmansstraat 17, L o o n op Zand.
Prof. Dr. W. Luijpen
O.S.A.,
geboren 1922.
Studeerde te Rome, Parijs, Leuven en Freiburg.
Promoveerde in 1950 te Rome in de wijsbegeerte
op 'De psychologie van de verveling'. Hij is
bijzonder hoogleraar in de wijsbegeerte te Delft
en buitengewoon hoogleraar aan de Theologische
Faculteit in oprichting van de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Van zijn publikaties noemen
wij: 'Existentiële fenomenologie', 'De fenomenologie is een humanisme', 'Fenomenologie en
atheïsme', 'Fenomenologie van het natuurrecht'
en 'Fenomenologie en metafysica'. Adres: Marienhage, Eindhoven.
Drs. ./. M. H. O omes,
geboren 1909. Studeerde
geschiedenis te Nijmegen. Thans leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en
conrector van het Contardo Ferrini avondlyceum
te Amsterdam. Adres: Snelliuslaan 39, Hilversum.
Hektor de Bruyne, geboren 1917. Studeerde economie aan de Rijksuniversiteit te Gent en
handels- en consulaire wetenschappen aan de
St.-Ignatius Handelshogeschool te Antwerpen.
Beursredacteur bij de 'Gazet van Antwerpen'.
Adres: Multatuliplein 2, Antwerpen L.O.
Eric De Kuyper,
geboren 1942. Studeerde aan
het Institut des Arts de Diffusion en aan het
Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding
en Toneel te Brussel. Stage aan de Université du
Théatre des Nations te Parijs. Programmator bij
de filmdienst van de Vlaamse Televisie. Adres:
Kapitein Crespelstraat 13, Brussel 5.

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen GKf.
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Brazilië, hulpeloze reus en reusachtige uitdaging, p. 563
Sinds enige jaren eenvoudig Braziliaan tussen de Brazilianen, schrijft de auteur
zijn kijk op de problemen van dit werelddeel, niet vanuit de grote politiek,
maar vanuit de vragen waarmee de bewoners geconfronteerd worden.

Chicago: het toppunt, p. 572
Het toppunt is niet de herrie rond de democratische conventie, maar de vol
slagen wanhoop, angst en uitzichtloosheid van het zwarte getto. Een van de
vreselijke ontdekkingen gedurende schrijfsters negen weken verblijf in het getto:
ontzettend te moeten ontdekken dat het verzet tegen de zwarten in Chicago zo
overwegend en vierkant in katholieke handen is.

Huisvrouwen reageren op herindustrialisatie,

p. 580

In een gesprek met mej. Stollman komen de veranderingen naar voren die in
de gezinnen en de levenswijze optreden, nu de Nederlandse mijnstreek van een
geprivilegieerde situatie overgaat naar de toestand van gewoon industriegebied.

De natuurlijke en de bovennatuurlijke jood, p. 584
Wanneer A . A . Cohen zich met betrekking tot het jodendom sterk 'boven
natuurlijk' opstelt, volgt hier van meerderen hevige kritiek op. Zo blijkt het
vraagstuk van de secularisatie, van de consequente aanpassing aan de wereld,
aan bepaalde culturen, ook in het Amerikaanse jodendom te leven.

Het Amsterdamse stadhuis, p. 592
Het resultaat van de nieuwe prijsvraag voor een stadhuis van Amsterdam — de
prijsvraag van de eeuw! — is in Amsterdam niet goed onthaald. Is dit te ver
klaren door de onhandelbaarheid van deze eigenzinnige stad of zijn er diepere
redenen aan te geven waarom het ook met deze prijsvraag weer misloopt?

Binnenstad van Amsterdam, uitdaging aan de kerk, p. 598
De functie van de Kerk in de moderne city — waarvoor hier de binnenstad
van Amsterdam als voorbeeld wordt gebruikt — hangt af van het leven dat er
geleefd wordt. Van het werkelijk gebeuren hangt af, wat er gedaan moet
worden. In dit artikel geeft de auteur een aantal concrete punten aan om de
structurele uitdaging te kunnen opnemen.

Frustreren en shockeren, p. 607
Als het waar is dat voor de toeschouwer het enige uitgangspunt voor een
beoordeling de filmvorm is, dan geldt hetzelfde voor de cineast: de kritiek
welke hij op mens en samenleving uitoefent, moet in de filmvorm zitten. Aan
de hand van een paar recente voorbeelden, o.m. 'Monsieur Hawarden' van
H. Kümel en de betwiste 'L'Etreinte' van P. Collet en P. Drouot wil de auteur
iets zeggen over twee tegendraadse vormen van communicatie die zich momen
teel in de film schijnen op te dringen.

Traditie en vernieuwing in het Russisch christendom, p. 616
Door de sterk contemplatieve inslag en ook doordat de clerus met de revolutie
is meegegroeid, leidt de Russische kerk een bestaan dat zich niet direct inlaat
met b.v. sociale problemen. Onder de jeugd, de wetenschapsmensen, de intellec
tuelen en de schrijvers zijn er die zich hiertegen verzetten, omdat voor hen het
Russisch dialectisch materialisme ongeloofwaardig en onverteerbaar is gewor
den. Er komt een beweging op gang naar een meer eigen plaats van de Kerk,
onafhankelijk van de staat.

Gust Gils, p. 626
Tussen een prinses en een ruimtevaarder bestaat een nauw verband: ze horen
samen in de wijdopen paardenogen van Gust Gils' nachtmerrie. Dat is de
wereld die deze dichter ziet: een wereld waarin stokoude cliché's weer gaan
glanzen, waarin door de affectieve eenheid de meest uiteenlopende voorstellin
gen op een dwingende, maar verbijsterende manier gaan samenlopen en waarin
juist die verbijstering geldt als een vorm van kritiek, een pre-denken over de
waargenomen beelden en realiteiten.

De schrijvers en de christenen I, p. 635
In dit eerste van twee artikelen behandelt de auteur de bezwaren die moderne
literatoren tegen het christendom hebben, waarbij het voornaamste is dat de
christenen zo gemakkelijk het establishment verdedigen en dat men de termen
'goed' en 'slecht' nogal rechtlijnig hanteert.
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Brazilië^
hulpeloze reus en reusachtige uitdaging
Sito van Muyden

Geachte redacteur,
Iets schrijven over Brazilië, dat spookt je als intellectueel natuurlijk zonder
ophouden door je hoofd. Je weet — ik ben allesbehalve een wetenschappelijke
'bijdrager', maar ik twijfel er steeds minder aan dat ik in dat geval helemaal tot
niets zou komen of ik moest aan een lijvig boekwerk durven denken. Toch was
het een krankzinnige gedachte van jou mij te vragen iets over Brazilië op
papier te zetten. Dat klinkt niet aardig. Want jouw interesse zal heus niet onder
doen voor wat de reden is dat ik aarzel. Je wordt natuurlijk met het moment
nieuwsgieriger wat voor wartaal ik sta uit te slaan. Wel, die reden van mijn
aarzeling kan ik wel zowat karakteriseren als een onverwerkte of liever nog-nietbedaarde verliefdheid op dit fenomeen. Wij moeten vanaf het begin weten wat
we aan elkaar hebben: iedereen en wij allemaal praten over 'Brazilië'. Best,
maar laten we goed weten dat dat een abstractie is. Ik ging drie jaar geleden
ook 'naar Brazilië', maar ik ben niet alleen slechts in Belo Horizonte neerge
streken, maar stel er prijs op ervoor uit te komen dat ik mijn handen vol heb
aan Jantje en Marietje, aan de lift in mijn woonblok, de jongens van de bar
beneden; kortom ik heb de eer dat een stel Brazilianen mij in hun midden
dulden, van wier gezichten ik dan iets mag aflezen. Dat is dan zoiets als een
artistieke of religieuze obsessie van mijn kant, bezweringsformules uitdenken
om de eeuwige chaos meester te blijven, of — dat klinkt wat luchtiger — op
allerlei duistere manieren in de Europese ransel grijpen om te kunnen zeggen:
leuk, fijn, aardig enz.
Nee, het is nog niet rond. Dit land, deze mensen beter, fascineren mij, intri
geren mij, draaien om mij heen, ik heb minstens geleerd mijn lekkere 'noemers'
voorlopig op stal te houden. Het zou belachelijk en bovendien averechts zijn.
Ik heb wel eens gedacht deze samenleving, voor zover ik die ervaar, overdadig
te noemen, zelfs grotesk, dat komt een beetje van het klimaat en de warmte
natuurlijk. Méér dan je je bewust bent spelen daar altijd een hoop Europese en
zelfs Nederlandse normen in mee. Ik verloochen die niet, dat zou onzin zijn,
maar je ziet zelf donders goed in dat die dingen betrekkelijk zijn, heerlijk
betrekkelijk. Onze normen zijn aardig, gesneden naar de maat van onze netjes
ingedeelde polders en zo, maar slaan hier als een tang op een varken. Beschouw
dat niet als een steek op ons vaderland, ik zou haast zeggen: integendeel.
De kwestie is duidelijk. „Nederland", vraagt een vriendje aan je, „waar ligt dat
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ook al weer?" Al draaien wij dan vandaag of morgen om de maan heen, op
ons planeetje zit welke Chinees dan ook met zijn glas bier te draaien en praat
over de vierkante kilometer waarin hij zijn dagelijkse interessen heeft, basta.
Een emigratie is een stukje evolutie, geloof ik. Je kijkt ineens buiten je straatje,
buiten je eigen ingezonden stukjes. In het begin ben je een pasgeboren baby en
daarna raak je opnieuw in een puberteit, ik heb het daar al over gehad. Toch
spoken de aloude en best-aangeleerde normpjes door je hoofd, kun je denken,
en als het daarbij gebleven was, zou ik prompt geweigerd hebben iets te schrijven. De reden dat ik nu tóch aarzel, dat is dus wel duidelijk, moet verband
houden met genoemde puberteit en wat daarmee samenhangt. Op die leeftijd
haal je een heleboel schouders op: je zit zélf in de boot en weet je veel.
Maar toch kom ik met dit alles wat dichter bij waar we wezen willen, want ik
geloof dat deze situatie nu precies typisch Braziliaans is. Een hele hoop sentiment te veel hebben en tegelijkertijd in een panorama leven dat je onmogelijk
kunt overzien: mij dunkt dat dat voor een redelijke eerste karakteristiek kan
doorgaan. Natuurlijk heeft onze generatie haar jargon, en ik wil ook best de
term 'onder-ontwikkeling' gebruiken, als je mij de tijd gunt daar wat nader
over uit te weiden.
Op de eerste plaats geloof ik dat wij geleidelijk wat wijzer aan het worden zijn:
heel de wereld is onder-ontwikkeld. Grenzen en normen, amper geformuleerd,
zijn alweer op drift geraakt. Je ziet je gedwongen steeds weer opnieuw te peilen
waar de eigenlijke krachtvelden gelokaliseerd zijn, wat er eigenlijk aan de hand
is, en tevens: hoe datgene eruit ziet wat wij graag zouden willen 'redden'.
Welk kind willen wij uit het badwater overhouden? Dat ik daar nu geen
antwoord op geef, zul je begrijpen. Misschien is het feit dat ik 'het kind' nog
aan het bestuderen en bekijken ben, zoiets als een poging in de goede richting.
Als ik zeg dat de Braziliaan in een panorama leeft — een nationaal panorama
— dat hij onmogelijk kan overzien, dan klinkt dat negatief, maar ik voeg er
aan toe dat ik aan zijn kant sta. Ik sta aan zijn kant als hij bijvoorbeeld verklaart dat het een grote troep is in zijn land, en tegelijkertijd over de haren van
zijn meisje strijkt of denkt aan de voetbalmatch van morgen. De Braziliaan
heeft zijn natie niet gemaakt en hij heeft ook vandaag nog geen vinger in de
pap. Het kan hem eigenlijk niet veel schelen. Het overmatige van zijn land en
zijn nationale opgaven gaan de spankracht van de meesten te boven.
Al trap ik hiermee een open deur in — welk land ter wereld klaagt niet over
gebrek aan politieke interesse bij zijn onderdanen? — in het geval van Brazilië
durf ik te spreken van een test-case. Van een proef op de som welteverstaan,
dat wij hier met een mondiaal sofisme te maken hebben: politiek diende zich te
interesseren voor de onderdanen.
Als ik aangaande Brazilië durf te spreken van een test-case, dan berust dat op
een zekere intuïtie, een brokje dagelijkse ervaring, een droom misschien. God
weet of sommige Brazilianen wartaal uitslaan of niet als ze zeggen dat „God
op een bijzondere manier met Brazilië ingenomen is", een feit is dat de door-

565

Brazilië, hulpeloze reus en reusachtige uitdaging

snee-Braziliaan glimlacht om politiek omdat hij andere krachten heeft waarop
hij zijn vertrouwen stelt. Ik ben geen etno-, socio- of psycholoog om de her
komst bloot te leggen van deze mentale structuren. Wat ik constateer is een
merkwaardige psychische weerbaarheid tegen de komedies, de intriges en pre
tenties van links zowel als van rechts, merkwaardig omdat ze niet berust op
strijd en harde ervaring, maar simpelweg op wat de doorsnee-Braziliaan de
moeite waard vindt in het leven. Verwant hiermee acht ik het verschijnsel van
de sympathie van vele Brazilianen voor spiritistische en soortgelijke levensbe
schouwingen, niet op stellige dogmatische gronden, maar eenvoudigweg omdat
ze hem inspireren om geduldig en menslievend te zijn.
Strijd en harde ervaring zijn begrippen uit mijn eigen Europese historie. Het is
merkwaardig hoe je deze dingen anders leert verstaan, wanneer je in een land
als Brazilië verblijft. Wie niet veel om zich heen gekeken heeft, mist vergelij
kingspunten, wrijving. Voelt zich wel in eigen mythen, eigen taboes en weet van
het leven binnen die perken iets aardigs te maken. Als ik nu constateer dat de
Braziliaan hierop aangewezen is, en dat het hem in hoge mate aan communi
catie ontbreekt, dan leg ik onmiskenbaar de zwakke kant van zijn deugd bloot.
Elke Braziliaan kan uren en dagen reizen, hij kijkt altijd tegen Brazilië aan. Als
wij Europeanen niet enkele generaties lang op de tafel van onze buren hadden
gekeken, waren wij er dan aan toegekomen dingen in nieuwe perspectieven te
zien en voor bepaalde zaken interesse en een neus te krijgen? Dit land dat het
hardst met het woord 'revolutie' gooit, kende nog nimmer een wérkelijke
revolutie omdat het nog nimmer welke zaak dan ook, laat ik zeggen, kritisch in
het vizier kreeg.
Het schort dit land gewoonweg aan criteria. Aan wat in ons Europa dan mis
schien een ziekte geworden is: een gescherpt zintuig voor zoiets als een recht
vaardige, ordelijke samenleving. D e Braziliaan leeft bij de dag, in zijn kring,
en dat vind ik zijn kwaliteit.
Dat dit volk aldus speelbal wordt van andere, anonieme of met name genoem
de krachten — ziedaar dan de ernstige schaduwzijde. Je mag die al naar gelang
tragisch of tragi-komisch noemen, de kwestie is natuurlijk hoe de kaarten
komen te liggen. Wij bevinden ons sinds kort in een zoveelste politieke nood
situatie. Daar word je hier in het hol van de leeuw het minst van gewaar! De
rooms-katholieke kerk is — gelukkig en eindelijk — door een futiele aanleiding
in de stad Belo Horizonte rond een paar Franse priesters — tot een stellingname gekomen, en de militaire regering heeft de volksvertegenwoordiging
(neem dat met een korrel zout) naar huis gestuurd. De gecensureerde pers spuit
nu alleen nog voetbal en wat er buiten Brazilië voorvalt. Het heeft er de schijn
van dat ook ditmaal deze krankzinnige komedie nauwelijks tot het volk door
dringt.
Wat verder gaat is het leven. Misschien ben ik behept met een ziekelijke allergie
voor die kloof tussen het leven en wat wij 'de politieke situatie' noemen. Geen
mens meet de mentale en fysieke 'afvalprodukten' van al dit soort vergissingen
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waar onze wereld vol van is
Deserteurs, gevangenen, ballingen, gedesillusioneerden, gekraakten enz. Maar voor het merendeel bestaat er geen ander
slagveld dan de paar vierkante meters om adem te blijven halen en wat plezier
uit het leven. Dat is natuurlijk onvoldoende, ik weet het. Maar wie de jungle
wil 'ontwikkelen', dient werk te maken van waar de kleine mens op zijn best is.
Maar het is bijna ondoenlijk iets over te brengen van wat ik het 'menselijk
aroma' wil noemen waarvan dit land vol is. Toch is alleen dit Brazilië.
Of dit land binnen vijftig of honderd jaar een aantal van zijn elementaire
noden meester zal worden, kan ik onmogelijk overzien. Als natie is het een
monster en als historisch en etnologisch conglomeraat een rebelse, eigenzinnige
puber. Doch wat het bijeenhoudt, wat het maakt zijn de mysterieuze bonhomie
en dat ontwapenende menselijke sentiment. Accepteer de paradox als ik zeg dat
ook alleen in deze samenhang de miserie bestaat, ik bedoel dat uiterste extreem
van de krappe situatie waarin het gros zich bevindt. Als je een tijd onder deze
zon leeft, begin je te leren wat een complexe zaak armoede is, of liever: het
ontbreken van middelen (mentaal en fysiek) om nood het hoofd te bieden.
Dit volk brengt eenvoudig de leiders niet voort om zich met deze gigantische
taak te meten. Inplaats van ze te vertienvoudigen beknibbelt men hier op de
uitgaven voor onderwijs, en dat is dan één, zij het de dringendste aangelegen
heid.
Begrijp je nou dat ik dit land soms mateloos noem en grotesk, in zijn grootheid
en in zijn dwaasheid? Een volk dat nog amper tot identificatie met zichzelf
gekomen is, met zichzelf als natie, als onderling verantwoordelijke landge
noten
Daarom wilde ik het niet bij mijn impressies laten.
Aan een paar jonge vrienden heb ik gevraagd hun ideeën over hun land onder
woorden te brengen. Daartoe heb ik hun alleen maar een paar oriënterende
vragen voorgelegd.
Uit de mond van jonge mensen vang ik meer dan eens de bekentenis op dat ze
het moeilijk hebben, dat ze heel wat te verwerken hebben. Wat is jouw mening
daarover?
Er zijn natuurlijk problemen in het persoonlijke leven, wrijvingen met de
ouders, veranderende gedragingen tussen jongens en meisjes, enz. Maar waar jij
naar vraagt zal wel slaan op dat deel van de opgroeiende jeugd dat ontevreden
is over de gang van zaken hier. Zij weten dat niet altijd exact te formuleren,
maar ik kan de hoofdzaken toch wel samenvatten. Op de eerste plaats verlan
gen ze naar begrip voor hun gevecht om directer en actiever deel te nemen aan
het politieke leven. Ze hebben het gevoel het spits af te bijten, want de ouderen
tonen te weinig belangstelling. Op hun eigen terrein, dat van de studie, zijn de
tekortkomingen ontstellend, slechts een luttel percentage van degenen die op
een universiteit willen komen, verovert een plaats. Wat er verder in deze groep
jongeren broeit, kan ik het best aanduiden als een verlangen naar authenticiteit.
Ze willen gelegenheid hebben ieder voor zich te kunnen worden wat ze in de
zin hebben. Deze jeugd lijdt onder het gebrek aan redelijke perspectieven, aan
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geldelijke mogelijkheden, tekort aan kansen kortom in een samenleving welke
hun geen beslissende keuzen toestaat. Met dat al voelen zij zich slecht
voorbereid voor de toekomst. Daarbij komen de conflicten binnen de eigen
familie, die vastzit in traditionele gedragspatronen en zich veelal nog verzet
tegen vernieuwingen. Dan heet die jeugd natuurlijk gewoonlijk 'opstandig,
onervaren, zonder respect voor moraal, godsdienst en traditie...'.
Voor welke categorie geldt dit?
Er is inderdaad een duidelijk onderscheid. De kinderen uit de burger-midden
stand (dat omvat in Brazilië benaderenderwijs alles tussen de kleine elite
heel rijken en de arbeiders, bijvoorbeeld leraren, bankemployés e.d., Red.) die
gelegenheid hebben om te studeren, zijn vrijwel de enigen die tot deze bewust
wording komen. Zij hebben het voorrecht in een 'kritisch milieu' terecht te
komen. De jonge arbeider daarentegen is grotendeels onverschillig en weet van
politiek niets af. Er is nauwelijks sprake van technische specialisatie. Zijn leven
verloopt in een milieu waar men niet stilstaat bij zoiets als verhoging van de
menselijke welstand, en waar hem ook de rechten niet worden toegekend om
bepaalde dingen op te eisen. Er bestaat nog niet zoiets als een 'syndicale'
mentaliteit. De arbeider vereenzelvigt zijn problemen met zijn baas, zonder te
beseffen dat deze tenslotte het produkt is van een socio-politiek systeem.
De arme (de derde Braziliaanse stand, bewoners van favela's, bedelaars, niets
nutten, van-de-hand-in-de-tand-levers, Red.) leeft volkomen aan de rand van
de samenleving, een paria die veelal zo verzoend met zijn lot schijnt, dat het
nog nauwelijks tot de maatschappij doordringt hoe dringend een grootse aan
pak is.
Is er sprake van solidariteit met de studerende jongere van de kant van profes
soren e. d.?
Onder de studenten wekt juist dat hun ontevredenheid: tekort aan interesse en
aanmoediging van de kant van professoren. Dat is een van de trieste aspecten
van ons land — d e weinige leidende intellectuelen die capabel waren de studen
ten te inspireren en te steunen, werden van hun politieke rechten beroofd en
door de huidige regering uit hun betreffende ambten verwijderd. (Dit proces
van politieke eliminatie strekt zich inderdaad tot de instellingen van onderwijs
uit, Red.).
Problemen in de geest van de jongeren, en problemen in de maatschappij
Die hangen dus vreselijk met elkaar samen. Aan een kant het lot van de op
groeiende jongere, die vraagt om een basis-opvoeding welke hem een diepere
kennis bijbrengt van zichzelf en dienovereenkomstig een bredere visie op zijn
mogelijkheden als volledige mens met zijn intellectuele en praktische capacitei
ten. En om hem heen de maatschappij welke een totale herziening eist, wil zij
de jonge mens de rechten verschaffen om tot een vrij en bewust wezen uit te
groeien, en mogelijkheden tot een arbeid waarin hij zich authentiek kan uit
drukken en tot een dieper menselijk wezen rijpen.
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Of we willen of niet, wij stoten altijd op de politiek. Wat is jouw visie op de
politieke situatie?
Die lijdt aan de erfzonde van alle politiek. Welks doelstelling zou moeten zijn
de garantie en bevordering van het algemeen welzijn. Als ik zeg dat het volks
belang constant wordt miskend, betekent dat niet alleen dat het geen stem heeft
in de machtsuitoefening (het volstrekte falen van een systeem van volksver
tegenwoordiging. Red.), maar ook dat het verstoken blijft van elementaire rech
ten op opvoeding, medische bijstand (behoudens in het kleine kader van be
roepsinstituten. Ziekenfondsen bestaan niet. Red.) en geen actief aandeel heeft
in de verdeling en garantie van rechten op arbeid en consumptie. De regering
zit gebonden aan een kleine reactionaire elite, die zich nog altijd verzet tegen
hervormingen die hun privileges zouden kunnen kortwieken. Daarom ontbreekt
het niet aan grootse projecten, die industrialisatie bevorderen enz., maar in
feite komt de hele politiek van 'ontwikkeling' vooral ten goede aan deze kleine
kliek die het kapitaal in handen heeft.
En hoe reageert de jeugd daarop?
Wij kunnen helaas nog niet spreken van een beduidend percentage onder de
opgroeiende jeugd dat constructieve ideeën kan lanceren. Waar ik in geloof,
is een kleine elite die capabel zal zijn de uitdaging te aanvaarden, met objec
tiever maatstaven deel te nemen aan politieke verantwoordelijkheid. Persoonlijk
zie ik slechts heil in een radicale hervorming, omdat ik niet inzie dat het type
regering dat wij bezitten in staat is de taak te volbrengen waarvoor wij staan.
Een werkelijke ommezwaai is noodzakelijk, de bewustmaking van het volk,
daarmee gepaard de vorming van echte 'volksbewegingen', 'pressure groups',
naast de opleiding en vaardigmaking van de eigenlijke competente leiders.
Wij raken in dit gesprek voortdurend aan de sociale gedragingen van de mens.
Wat zijn jouw ideeën omtrent die gedragingen ten aanzien van de seksen?
Ik heb geen vergelijkingspunten met andere landen of tradities op dit punt.
Ik geloof dat ons volk op dit punt, samen met een zeker traditioneel puritanis
me rond de familie, een vrij grote spontaniteit bezit. Overigens acht ik de rol
van de ouders in een gezonde seksuele opvoeding de allerbelangrijkste. Op dit
gebied schieten velen tekort. Dat zal in heel de wereld wel zo wezen. Onder
veel jongeren bestaat de neiging maar niet te gauw 'serieus' van stapel te lopen.
Dat hangt natuurlijk met het hele beeld samen van het getrouwd-zijn, de
positie van de vrouw, enz. Nogal wat onder de 'serieuzere' meisjes raken daar
door soms in de knel. Persoonlijk acht ik het in deze aangelegenheden van
groot belang de jongeren het besef bij te brengen van de sociale verantwoorde
lijkheid die in elke seksuele relatie opgesloten zit. Het enige gefundeerde
geneesmiddel tegen de wijdverbreide aanvaarding van prostitutie en de daar
mee samenhangende seksuele initiatie van de jonge man, die hem in heel wat
gevallen een behoorlijk trauma bezorgt.
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uitdaging

Jij houdt van je land. Als grootste natie van Latijns Amerika neemt het een
belangrijke plaats in de wereldsamenleving in. Wat denk jij over een specifieke
bijdrage van jouw land in dit geheel?
De beste bijdrage die Brasil op wereldniveau kan hebben, lijkt mij de eigen
manier waarop het zijn innerlijke problemen en tegenstrijdigheden zal oplossen.
Misschien zou dat een historische zending kunnen zijn. En bij die genoemde
'oplossing' zullen, naar ik hoop, de specifieke karaktertrekken en sympathieke
hoedanigheden van ons volk in het spel zijn en beter tot hun recht komen.
Zonder het immense onderwerp van 's lands economie aan te willen snijden,
slechts de volgende vraag: is mijn indruk juist dat de Braziliaan in doorsnee
weinig gevoel heeft voor 'planning op lange baan* ?
Ook hier ontbreekt het mij aan vergelijking. Maar men spreekt vaak van een
Braziliaanse karaktertrek, het 'imediatismo' (dat zoveel wil zeggen als: onmid
dellijk profijt van iets willen trekken. Red). Ik meen dit te kunnen verklaren,
ten dele, als een produkt van een aloude erfenis. In elke Braziliaan steekt nog
de avonturier, de kolonist. Hij is het best als hij moet improviseren. Dat ken
merkt elke Braziliaanse organisatie, gebrek aan discipline, geen taakverdeling,
geen planning. Wij kijken op de eerste plaats naar het 'uiterlijk', de boel moet
er modern en rijk uitzien. Individueel en collectief is dit een natie 'op afbeta
ling'! Van de zijde van de regering komt geen belangrijk tegenwicht, in de vorm
bijvoorbeeld van een degelijk geplande investering in nationale ondernemingen.
Wat Amerikaans geld vandaag oplevert, is gezelliger dan wat de natie morgen
zou kunnen voortbrengen
Dit immense land — weieens gekarakteriseerd als een sluimerende reus — hoe
kijk jij zelf tegen de Braziliaan aan?
Als aanduiding van nationaliteit
wat is de Braziliaan? Die uit het Noor
den, de zo andere Paulista, zelfs Indianen nog. — Maar goed: de gemiddelde
uit de snelgroeiende steden en de landman uit redelijk bewoonbare streken,
ik denk dat het hem nog aan een eigen fysionomie ontbreekt. Wel is dat proces
snel op gang, maar het volk moet nog tot zelfidentificatie komen, als natie,
als onderling verbonden gemeenschap. De problemen, de waarden, de potenties
— dat alles is nog geen gemeenschappelijk bezit. Men heeft het eigene nog niet
helder in het vizier! Bestaat er bijvoorbeeld zoiets als een Braziliaanse manier
van denken? Leentjebuur spelen bij grote naties als de Verenigde Staten of
Frankrijk, dat gebeurde in het verleden op literair gebied en vandaag nog, als
het om mode gaat, kunst, zelfs tot in het onderwijs. Dat is niet allemaal onjuist,
maar het zal nodig zijn een positievere kijk te krijgen op de eigen traditie, de
typische bestanddelen van dit volk, en zodoende een bewuster positiebepaling
in het heden, met het oog op de toekomst. Hoe meer echt Braziliaans de Brazi
lianen worden, des te beter zullen ze hun eigen bijdrage kunnen gaan leveren
op wereldschaal.
En de Braziliaanse vrouw
Uiteenlopende factoren bepalen de actuele positie van de Braziliaanse vrouw.
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Het is moeilijk daar een enigszins overzichtelijk beeld van te schetsen. Hoe ziet
de vrouw zichzelf? Hoe bejegenen de mannen de vrouwen? Welke ruimten
biedt de maatschappij haar? Om te beginnen kan gezegd worden dat de meeste
vrouwen geen vrij en kritisch idee hebben over haar plaats. Nog altijd beperken
zich haar perspectieven uiteindelijk tot het huisgezin. Dat er steeds méér gaan
studeren en een beroep uitoefenen, verandert daar nog niet veel aan. De maatschappij aanvaardt haar in steeds meer functies, maar noch zijzelf noch de
man erkent ten volle een eigen onvervangbare bijdrage van de vrouw, die méér
is dan een geschikte aanloop tot een huwelijk. Wat die bewustwording van
haar specifieke taak als vrouw in de grote samenleving betreft, kan er alleen
bij de universiteitsstudente van een kentering gesproken worden. Het merendeel
durft nog niet tegen de stilzwijgende traditie in te gaan. Ze leggen zich bij de
situatie neer, die nog te diep in de tradities van familie en samenleving verankerd zit. Daar steekt ook beslist een stuk mannelijke hypocrisie in. De man die
zich wat vrouwen aangaat een onbestreden vrijheid permitteert, heeft natuurlijk
moeite met die enkele vrouwen die gelijkwaardig naast hem willen staan, allereerst zijn echtgenote!
Voor de vrouw in het eindeloze binnenland, waar nog een simpele agrarische
cultuur heerst, is er niets veranderd sinds onheuglijke tijden. Zij gaat volledig
op in haar huiselijke taak, in de schaduw van haar man, zwijgend en berustend.
De vrouw in de stedelijke middenstand zet haar baan vaak voort na haar huwelijk, maar minder om persoonlijk als vrouw in de maatschappij werkzaam te
blijven dan om financieel bij te springen. Haar man kan dat ook niet anders
zien. Datzelfde geldt van de vrouw van de arbeider, die als wasvrouw of
schoonmaakster enz. mee-verdient, of zelfs in een fabriek werkt. Haar rol als
kostwinster is vaak heldhaftig, maar geen man die daarvan opgeeft!
Tenslotte zijn daar de echtgenoten uit de hogere stand, die voor al het huiswerk
rijkelijk over dienstboden beschikken. In het algemeen beperken zich haar interessen tot naaiwerk en andere verfraaiingen van de woning, het bezoeken van
de kapsalon en het rolletje dat zij spelen mogen in de kring van vriendinnen en
society-kennissen. Maar er zijn nog andere categorieën, meisjes uit het binnenland die een baan zoeken in de stad, komen studeren en op allerlei manieren
beïnvloed worden door het nieuwe milieu. Talrijk zijn de gevallen van afzakken
tot prostitutie, aantrekkelijk vanwege de magere salarissen als dienstbode. Een
aloud Braziliaans probleem is het ongehuwde moederschap. Onder studenten
groeit een andere beleving van het vrouwzijn, vrijer maar ook bewuster van
eigen taak en bijdrage. Naarmate het meisje zich bewust wordt van haar eigenheid, en de man haar als zodanig erkennen en accepteren gaat, en naarmate de
maatschappij voorts de voorwaarden scheppen gaat haar ambities te realiseren,
zal de Braziliaanse vrouw haar mentale bijdrage kunnen gaan leveren, en wie
zou daar bezwaar tegen maken, waar de Braziliaanse vrouw als (seksueel)
gegeven al zo hoog aangeschreven staat ? !
Hoe is het nu gesteld met de Braziliaanse familie in dit bewogen panorama?
Laat ik een eerste karakteristiek geven: als er een conflictsituatie bestaat, weer-
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spiegelt de familie dit. In het huisgezin waar kinderen opgroeien is in de beste
gevallen veel ruzie en veel eensgezindheid! Vaders denken vaak méé met rebel
lerende zonen en dochters, maar verzetten zich ook of vinden het allemaal
onzin. Kwestie van 'diepte' en zin voor kritiek bij de ouders zelf!
Ook wat de huisgezinnen betreft, zouden wij moeten onderscheiden tussen de
stedelijke en die van het binnenland, tussen die van de arbeider en die van de
gestudeerde middenstand. De verschillen zijn groot! Misschien kan ik een twee
tal karakteristieken van de stedelijke middenstandsfamilie aangrijpen om een
beeld te geven van wat er aan het veranderen is. (En dat geldt dan op ver
verkleinde schaal misschien ook van de arbeidersfamilie).
Traditioneel voor onze 'betere' families waren een duidelijk paternalisme, een
soort eigendomsrecht van de vader over de kinderen waarbij hij de maatschap
pelijke positie van zoonlief min of meer uitmaakte, en verder een protectionis
me, wat betekent de handige wegen waarlangs papa zoonlief aan die positie
hielp.
Dat wil er bij de huidige jongens niet meer zo grif in. Zij gaan studeren, moeten
het in een gecompliceerder samenleving zelf opknappen en komen met andere
opvattingen thuis. Zij leren de zaken wat objectiever bekijken en hebben soms
lak aan 'al die relaties van papa'. Papa redt het trouwens ook niet meer. Hij
moge dan discussiëren als Brugman, uiteindelijk zijn zijn meningen gebaseerd
op een verleden dat hier in Brasil al echt voorgoed voorbij is! Omdat ons land
jong is leeft het snel. Bovendien brengt de jongere ideeën over zijn land naar
huis, kritiek op de situatie, méér nuchtere gegevens, dan ouders ooit in staat
waren te bezitten. Toch hangt de Braziliaan aan zijn familie, hij voelt zich er
geborgen, en in dit immense land is dat een behoefte. Om te besluiten: ik geloof
dat de familie, als brandpunt van intimiteit én botsingen, het beste milieu blijft
om de mens te vormen, en een garantie voor het behoud van evenwicht in deze
woelige tijd.
Belo Horizonte, januari 1969

Chicago: het toppunt
Angst, verdriet en frustratie in het zwarte getto

Monika Hellwig

Toen op 1 december het rapport gepubliceerd werd dat gemaakt was voor de
National Comission on Violence met betrekking tot de gebeurtenissen van
augustus, kwam bij mij de herinnering op aan mijn eigen ervaringen van een
zomer in Chicago, welke een andere kant van de zaak belichten. De indrukken
die ik opdeed gedurende een werkperiode van negen weken in wijken van het
zwarte getto, werden nog versterkt toen ik daarna Europese reacties meemaak
te op de gebeurtenissen in Chicago zoals ze voor hen gedramatiseerd waren
door het tv-verslag van de Democratische conventie.
De wereld had dus Chicago gezien. In Canada hadden ze me gezegd: „We
zullen je graag politiek asyl bieden; we zullen de vluchtelingen vriendelijk
ontvangen". In Engeland was de televisietijd verdeeld, al naar de luimen van
de satelliet, tussen Tsjechoslowakije en Chicago. We hebben niets gemist, aan
gezien de Engelsen zagen hoe hun eigen verslaggevers geslagen werden om de
kijkers te boeien. Mijn vrienden en familie waren in shock-toestand.
In Noord-Italië had men de encycliek 'en passant' behandeld op de gewone
manier; Chicago verontrustte iedereen. Was dat werkelijkheid of was het een
wild-westfilm? Hoe was het mogelijk dat ik terugging naar zo'n land? Ze
zouden in Italië wel een baan voor me vinden; daar zou ik veilig zijn. Je moet
in Amerika toch voortdurend in angst leven, waar iedereen een wapen heeft en
waar de politie mensen afranselt, merkte een Pools meisje op dat juist haar
eigen land verlaten had om in mijn familie in te trouwen.
De wereld had Chicago dus gezien, maar niet alles ervan, niet het zwarte getto,
niet de dag-in-dag-uit durende wanhoop welke buiten het bereik van de conventie-tv-camera's bleef. Ook ik had mezelf afgevraagd: was het wel werkelijk
waar? Het zou zoveel gemakkelijker geweest zijn het te vergeten, te zeggen dat
ik per slot van rekening niet alle feiten kende, dat ik maar negen weken er
middenin geleefd had, dat ik er niet bij betrokken kan raken omdat het niet
mijn taak is. Het zou veel gemakkelijker geweest zijn te zeggen dat mijn geheu
gen de indrukken overdreef; zelfs soms terwijl ik er was, leek het me dat het
niet echt zo kon zijn, dat het alleen maar een kwade droom was. Na mijn
vertrek had ik de grootste weerzin te overwinnen om te erkennen dat het
'andere Amerika' werkelijk bestond.
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Het is altijd het gemakkelijkste om maar te vergeten. Het zou het gemakkelijk
ste zijn die ongelofelijke opeenhoping van mensen te vergeten, die onophoude
lijke toevloed uit Mississippi en Alabama zonder enige toename in woon- of
werkgelegenheid. Het gemakkelijkste om de stank op de gammele brandtrap
aan de achterkant te vergeten. De vereniging van plaatselijke huurders hield
'open huis', aangekondigd in de stedelijke kranten. Bijna niemand kwam er
heen; niemand wilde zien hoe de toestand was. Ik nam een vriendin mee en we
liepen trap op trap af, onder- en weer opnieuw onderverhuurde woningen in en
uit. Het was moeilijk te ontdekken hoeveel mensen, of zelfs maar hoeveel
gezinnen in een wooneenheid leefden. Kinderen wisten vaak niet wie hun broer
tjes en zusjes waren, omdat er niet voldoende privacy was voor die graad
van groepsidentificatie. De gebouwen waren eens goed geweest. Sinds de zwarte
huurders er ingetrokken waren, vele jaren geleden, was geen enkele reparatie
meer verricht. Ramen sloten niet meer, buitendeuren konden niet meer dicht
gedaan worden; brandtrappen waren van hout met gaten erin van weggerotte
planken; elektrische apparatuur en leidingen lagen gevaarlijk open; er waren
ratten en kakkerlakken, en herhaalde bezoeken van de gemeentereiniging haal
den niets uit, omdat de mensen niet snel genoeg door het hele gebouw heen
konden komen.
We namen deel aan een opwekkingsbijeenkomst op de stoep. Een zwarte gees
telijke uit de buurt hield een vurige preek, waarin hij Jeremias aanhaalde en
zelf als Jeremias optrad: „De kinderen in deze huizen sterven van de kou in de
winter, van infecties door gebrek aan sanitair in de zomer, van ratten, kakker
lakken en wanhoop het hele jaar door. Doet u dat niets?" De rijken en de
blanken waren niet gekomen, op een paar studenten en jonge journalisten na,
dus sprak de geestelijke alleen voor de armen en de zwarten, hen aansporend
om de gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich te nemen. De meesten van
hen slenterden wat aan de andere kant van de straat, bang zich te engageren
met de opwekkingsbijeenkomst. (De politie patrouilleerde voortdurend in au
to's, twee aan twee). Degenen die er wel naartoe kwamen, brachten in het
midden dat het geen zin had, er kon toch niets aan gedaan worden. De predi
kant ontvouwde zijn plan: als alle huurders in deze huizen weigerden huur te
betalen totdat reparaties waren verricht, zou men pressie kunnen uitoefenen op
de eigenaar. De mensen schudden hun hoofd: we zouden er allemaal uitgezet
worden; er zijn nog veel te veel mensen die naar een woning uitzien, die ner
gens naar toe kunnen; een eigenaar hier in de buurt zette alle gezinnen in een
geweldig woonblok eruit en binnen een paar dagen was het weer vol, praktisch
zonder enig verlies aan huur. De geestelijke gaf uitleg van hun wettelijk recht
en van de procedure om te protesteren tegen een bevel tot verlating van het
huis. Ze keken hem ongelovig aan. Hoe konden zij verwachten voor het gerecht
gehoord te worden zonder politieke steun en hoe zouden zij mogen verwachten
iets van die kostbare hulp te vinden?
Er was een groep in de vereniging van huurders geweest, ontstaan uit die extra
vlaag van energie welke soms uit wanhoop voortkomt. Ze hadden om repara
ties gevraagd aan de firma die de huur ophaalde, met als enig resultaat dat hun
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werd meegedeeld dat deze firma speciaal was aangenomen voor het ophalen
van de huur, dat zij verder geen enkele verplichting had en dat zij de naam van
de eigenaar niet bekend mocht maken. Met vrijwillige juridische bijstand
kregen zij toegang tot openbare lijsten en kwamen ze er achter dat dit huis
geregistreerd stond onder een nummer van een bankrekening. Maandenlang
werkten zij via allerlei ongewone kanalen om dat nummer van de bankrekening
te 'ontcijferen', want de bank wilde geen enkele naam loslaten. Tenslotte kwa
men zij er achter en zonden een delegatie naar de stad naar een ongelofelijk
luxueus kantoor. Tot hun verbazing werden zij binnengelaten en behandeld
met vriendelijke beleefdheid. Het was bijzonder jammer dat ze bij de verkeerde
waren gekomen, want het huis was juist in andere handen overgegaan en helaas
was de naam van degene op wie het overgegaan was, geheim en mocht onder
geen enkele voorwaarde worden genoemd. Ook daar werkten ze zich doorheen,
stap voor stap; opnieuw was het huis juist weer in andere handen overgegaan
en mocht de naam niet worden bekendgemaakt. Zij gingen naar de plaatselijke
rechtbank met hun verhaal en kregen daar te horen, met een vernietigende
neerbuigendheid ten aanzien van het feit dat ze dit niet wisten, dat ze geen
proces konden beginnen tenzij ze de naam van de tegenwoordige eigenaar
konden opgeven. De meeste mensen leefden in een toestand van apathie; wat
had het per slot van rekening voor zin om ook maar iets te ondernemen; zij
waren nu eenmaal met velen en de machtige blanke wereld beschouwde hen als
volkomen overbodig.
„Wij hebben het klaargespeeld en dat kunnen zij ook". Telkens en telkens
opnieuw vertelden de Ierse en Poolse katholieken van Chicago mij over de
slechte eigenschappen van de zwarten en over het feit dat ze eenvoudig niet te
helpen waren. Werkelijk waar! Er werd mij gezegd, dat hun problemen voort
komen uit het feit dat ze niet willen werken en dat ze niets liever willen dan in
zulke omstandigheden leven. Maar wij willen ze niet temidden van ons laten
wonen, zelfs als ze vast werk, goede manieren, aardige gezinnen en nette
gewoontes hebben. Zo lang op het zwarte getto het bordje staat 'geen uitgang',
zo lang zal de naam van het getto blijven 'angst en wanhoop'. Het zal niet
mogelijk zijn het getto direct op te ruimen, maar zo lang zelfs de meest fortuin
lijke er niet uit kan komen en de bevolkingsdruk van Zuidelijke immigranten
van het platteland, die werk zoeken nu de boerderijen geautomatiseerd worden,
blijft toenemen, is de verleiding voor de eigenaren te groot. De reden waarom
andere eigenaren hun eigendommen wel laten repareren is niet dat zij zo
deugdzaam zijn, maar dat hun ontevreden huurders eruit kunnen trekken en
niet zo gemakkelijk te vervangen zijn. Zo lang wij zwarte gezinnen uit onze
straten en wijken houden, zal de automatische vraag-en-aanbod-pressie van de
economie niet werken tegen de eigenaren van slum-huizen.
Natuurlijk gaat het niet alleen om het wonen. Ik heb altijd waarschuwingen
gekregen van blanke buitenstaanders, hoe bijzonder gevaarlijk het is om alleen
in de gettostraten te wandelen. Ja het was gevaarlijk; het meest gevaarlijke was
de erbarmelijke staat waarin straten en trottoirs verkeerden, dat was verschrik-
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kelijk. Gedurende al die negen weken dat ik daar bleef, was men aan het werk
om de geweldige verkeersader (die al zes rijbanen telt) welke door de West Side
getto's loopt, te verbreden. Die verkeersader dient ervoor om mensen uit de
voorsteden veilig in het centrum van de stad te brengen zonder dat ze het getto
zelfs maar zien, laat staan dat ze er op een of andere manier aan blootgesteld
worden.
Overal eromheen waren de straten in een verschrikkelijke toestand. Gedurende
de negen weken dat ik daar was, heb ik voortdurend overal in die wijk rondgelopen. Niet één keer heb ik ergens herstelwerkzaamheden van de wegen aan
de gang gezien, behalve voor die verkeersader. Ik heb er vragen over gesteld en
kreeg te horen dat geen enkele van de 'aldermen' van die wijk daar woonde,
noch iemand van de andere ambtenaren. De 'aldermen' hadden een adres in
het getto waar hun post heen gestuurd kon worden, maar ze schenen er zelf
nooit te zijn. Bovendien, wie zou het in zijn hoofd halen om reparaties aan de
straten te vragen? Je zou je baan erdoor verliezen als je er een had, en je ondersteuning als je werkeloos was,
In het begin wist ik niet wat 'politiek werken' betekende. Toen ik werkte aan
een huis-aan-huis onderzoek vertelde mij een vrouw met grote vurigheid over
haar godsdienstige opvattingen sinds zij zich aangesloten had bij een kleine
nieuwe secte. Zij hadden hun leden verboden 'politiek te werken', daarom was
ze er twee jaar geleden mee opgehouden. Natuurlijk moest ze de alderman
nog iedere week betalen en enkele uren voor de partij werken, want na twee
jaar was ze er nog niet helemaal van af, maar daar kon je niets aan doen —
zo gaat het nu eenmaal in de wereld.
Al ben ik dan naïef, ik ben niet zo erg traag van begrip. Aan de andere huizen
waar ik naar toeging, begon ik heel terloops te vragen wie ze 'kenden' en hoeveel ze 'politiek' moesten betalen. Wat ze als betaling terug moesten geven,
varieerde van 10 tot 50 procent van banen die men van de federale regering
had gekregen. Iedereen kende mensen die 'politiek' eruit gewerkt waren vanwege hun deelname aan coöperaties, huurdersverenigingen en dergelijke instellingen. De naam van het getto is Angst omdat de macht zo geconcentreerd en
gecoördineerd is dat de gewone manieren om er aan te ontkomen door van
woonplaats, van milieu of van baan te veranderen allemaal geblokkeerd zijn.
Aan de Zuidkant vond ik een andere situatie. Daar bestond de Operatie
Broodmand. Jesse Jackson, een magnifieke leider in MacLuhanstijl en predikant, heeft zichzelf omgeven met een groep mensen die genadeloos de oorlog
verklaard hebben aan de wanhoop en de vermoeide berusting van het getto.
Iedere zaterdagmorgen werken ze in vier-uur-durende bijeenkomsten eraan om
de mensen een besef van identiteit, van raszelfbewustzijn en van gemeenschapsverantwoordelijkheid bij te brengen: vrijheid komt van binnen uit; je kunt het
als je denkt dat je het kunt; je krijgt macht — de macht van het aantal, morele
macht, marktvormende macht, zielemacht. Ik had gelezen dat zaken met filialen vaak werken onder een bepaalde naam in de voorsteden en onder een
andere in het getto. Verlepte groente en fruit en brood dat niet meer verkocht

576

Monika

Hellwig

kan worden in de voorsteden, wordt volgens een vaste routine vervoerd naar
het getto en daar tegen hogere prijzen verkocht. Ik hoorde nu verslagen van het
feit dat inspecteurs van de publieke vleesinspectie, net zo goed als inspecteurs
van de brandweer, door geld op een afstand gehouden konden worden; vlees
met wormen erin werd in plakjes gesneden en opnieuw verpakt; verpakt vlees
werd verkocht lang na de datum dat het veilig verkocht kon worden; gehakt en
worst werden verkocht met een veel hoger percentage vet erin dan wettelijk is
toegestaan. De Operatie Broodmand wist genoeg enthousiasme en vertrouwen
bij de mensen los te slaan om hun eigen inspectieteams te vormen en de zaken
die minderwaardige produkten leverden te boycotten.
Op een van de Broodmandbijeenkomsten ontmoette ik een oudere zwarte
politieagent, een van de heel, heel weinigen. Omdat hij een geïnteresseerde toehoorster vond, bleef hij een hele tijd bij mij en een vriendin zitten in Joe's
Tavern, ons meedelend van zijn in jarenlang lijden en nadenken verworven
wijsheid. De basisstructuur van het getto is erg afhankelijk van de bendes, zo
vertelde hij mij, omdat zij een functie hebben daar waar de gettogemeenschap
zich volkomen verworpen voelt door de grotere maatschappij en vooral omdat
de politie door de mensen nooit ervaren is als een beschermende macht maar
altijd als een vreemd en vijandig bezettingsleger. In zo'n situatie moeten de
mensen wel groepen vormen tot onderlinge verdediging, en de tendens is er
om dit te doen in kleine territoriale patronen. Hij weidde uit over wat volgens
zijn verlangen de politie moest zijn: een korps dat zichzelf beschouwt als door
de gemeenschap met een opdracht belast en in dienst van de gemeenschap,
tussenbeidekomend om geweldpleging te voorkomen voor die werkelijk uitbreekt, door rechtvaardigheid te garanderen en paniekreacties te voorkomen
op een gemoedelijke manier.
Hij gaf me ook zijn mening waarom dit in Chicago niet werkte. Ten eerste, ons
land en onze stad zijn door en door op geweld gebaseerd, en de politie is eenvoudig een weerspiegeling van de bevolking. Ten tweede, kandidaten voor de
politie worden niet psychologisch getest, zodat onstabiele figuren die een excuus
willen hebben om de bullebak te kunnen uithangen, zich ertoe aangetrokken
voelen en niet door middel van een test worden afgewezen. Ten derde, de
training is erop berekend wreedheid op te roepen en er wordt nooit iets gedaan
om hier een tegenwicht tegen te geven. Ten vierde, bijna het hele politiekorps
in het zwarte getto is blank en heel erg bang, heel goed wetend dat als het op
een afrekening aan zou komen, zij helemaal nergens zouden zijn.
Intussen is het getto er nog altijd en voor het grootste deel is er geen vooruitgang. Het onderwijs wordt slechter, omdat leerkrachten, zowel zwarten als
blanken, bang zijn om er te werken. Zij geven daar les als ze geen andere keus
hebben, dat wil zeggen, als ze jong zijn en onervaren, of niet erg bekwaam, of
wanneer ze maar een halve dag werken of als vervangers. De richting waarin
het getto gaat is van zo'n overbevolking en wanhoop, dat oudere kinderen het
vaak opgeven en de school verlaten. Wat er aan ordelijkheid is, is oppervlakkig
en wankel. („Het zou zo fijn zijn", zei een vrouw tegen me, „als mijn dochter
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de high school zou kunnen afmaken en trouwen zonder van te voren in ver
wachting te zijn, maar hoe kan ze zichzelf verdedigen op school?"). Door het
voortdurend wisselen van vervangers hebben veel kinderen niet één semester
eenzelfde onderwijzer. Toen men in Chicago begon met busvervoer naar katho
liek godsdienstonderricht, protesteerden veel Poolse en Ierse ouders met veront
waardiging dat hun kinderen moesten wisselen van leerkrachten en lokalen
nadat het semester al begonnen was, omdat deze wisselingen nadelig waren
voor de studie. Men kan zich met moedeloze verwondering afvragen of dit
dezelfde mensen zijn die zeiden dat de zwarten alle kansen hebben om vooruit
te komen als ze die kansen maar wilden grijpen en niet zo lui zijn.
Een jongen uit de hoogste klas die deelnam aan een zomerprogram, was, zoals
velen van zijn leeftijd, niet in staat zijn eigen naam te schrijven. Hij keek onge
lovig toe, hoe een erg rustige, wat oudere zuster, die hem bij vergissing voor
een echte mens scheen aan te zien, naast hem in de bank ging zitten (niet aan
de andere kant van een grote lessenaar) en hem zonder enige haast wees hoe hij
het potlood moest vasthouden om zijn naam over te trekken en na te schrijven.
„Mevrouw", zei hij nadenkend, en helemaal zonder kwaadheid of gemeenheid,
„U is de eerste die ooit geprobeerd heeft me iets te leren".

Op het ogenblik is het wel mogelijk werk te vinden, zelfs voor mannen, maar er
is niet genoeg werk en er zijn vaak redenen waarom jongens en mannen uit het
getto het werk niet kunnen aannemen zelfs wanneer het aangeboden wordt.
Op de eerste plaats slaagt er bijna niemand van het mannelijk geslacht in om
in het getto op te groeien en niet met de politie in aanraking te komen, en de
meeste werkgevers willen niet iemand aannemen met een straflijst. Je hoeft
niets werkelijk verkeerds te doen in het getto om er een te krijgen. Je zou
gewoon pech genoeg kunnen hebben om in de buurt te zijn, wanneer de politie
op de gedachte komt dat het goed zou zijn een paar zwarten op te pikken
omdat er iets gebeurd is dat ze niet de moeite vinden om uit te zoeken.
Zelfs onder de beste uitwendige omstandigheden echter is de doorsnee getto
bewoner geen goede werknemer, burger, echtgenoot of vader. Maar dat komt
omdat hij psychologisch verknipt is op een manier die men moeilijk kan be
grijpen tenzij men zelf midden in het getto leeft, niet in een klein fortje, maar
tussen de mensen. Al zo lang als het geheugen van het volk reikt hebben de
mannen onder de zwarte Amerikanen niet de kans gehad om degenen te zijn
die konden zorgen, het brood verdienen, plannen maken en hoofd van het
gezin zijn. Onder de slavernij hadden zij de verantwoordelijkheid van kleine
kinderen, terwijl de vrouwen tenminste de directe verantwoordelijkheid hadden
van moeders om hun kinderen te voeden en te verzorgen. Sinds het einde van
de slavernij zijn we bang geweest voor de volwassen Afro-Amerikaan en heb
ben we hem veroordeeld tot de laagste werkzaamheden.
In veel van de gezinnen die ik kende, verdienden de vrouwen meer dan de
mannen en zij voedden dan daarbij nog een aantal kinderen op ook. Veel
mannen waren al gedemoraliseerd bijna voor ze begonnen en gedroegen zich
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dan ook dom en dronken en gokten. Zij hadden hun vaders niet echt zien op
treden als hoofd van het gezin; zij wisten nauwelijks hoe dat moest.
Toch waren niet alle gezinnen in het getto zo. Er waren er die volhielden tegen
de meest ongunstige omstandigheden in, met echte vaders en niet-misdadige
tieners. Er waren gezinnen die een tijd in andere landen hadden doorgebracht
in militaire dienst en die nu de vaste overtuiging hadden dat het ook anders
kon. Maar ze konden het getto niet uitkomen naar een gewone woonwijk, en
men vraagt zich af, hoe lang zij het vol zullen kunnen houden en of hun
kinderen nite op den duur ten onder zullen gaan.
Er waren kleine groepen jonge mensen die op de universiteit waren of er naar
toe wilden, die zich aaneensloten met de vaste wil de moed en de hoop erin
te houden. Ik leerde zo'n groep jongeren kennen die een psychedelisch café hiel
den en die een opmerkelijke tucht en ernst bewaarden in heel hun manier van
leven. Ik lette op hen tijdens een avondontmoeting met een groep uit de voor
steden; zij vielen eenvoudigweg op door hun grote rijpheid, hun goed oordeel
en hun gezond verstand, en door de persoonlijke authenticiteit en de vrijheid
waarmee ze hun opvattingen over het leven naar voren brachten. Maar zelfs
hier was het opvallend hoe de meisjes overwicht bezaten; de jongemannen
leken wel instinctief te reageren alsof hun voortbestaan ervan afhing dat ze
niet teveel de aandacht trokken: de zwarte man is gevaarlijk en verdacht in
onze maatschappij.
Ik was vaak gewaarschuwd dat het erg gevaarlijk was om in het getto alleen
rond te lopen. Ja zelfs zei men mij dat ik direct gevaar liep te worden ver
kracht, of tenminste mishandeld en misschien vermoord. Het zou natuurlijk
overal hebben kunnen gebeuren, zelfs bij een bezoek aan een blanke voorstad,
waar deze dingen niet onbekend zijn, hoewel ze zelden worden gepubliceerd.
Het gevaar was er, maar sterk overdreven. Er was veel meer gevaar dat de
dingen zich zouden ontwikkelen tot een punt waarop men het niet meer kon
verdragen en dat het hele getto uit zou barsten in geweldpleging, dan dat er
aanvallen zouden worden ondernomen op individuele personen zonder enige
aanleiding. Inderdaad ben ik niet aangevallen en zelfs niet bedreigd, hoewel ik
op een keer zonder er op te letten dwars door een nogal ernstige vechtpartij
heen wandelde waarbij tien mannen op een hoek van een straat betrokken
waren. Louter toevallig had ik de juiste stijl van het getto getroffen, ik schonk
er absoluut geen aandacht aan en zij schonken helemaal geen aandacht aan mij
toen ze zich terugtrokken om opnieuw tot de aanval over te gaan. Ik kreeg een
paar uitnodigingen van knappe zwarte playboys in sportwagens; ze werden
heel beleefd gedaan, ik weigerde beleefd, de weigering werd heel goedmoedig
opgenomen en daarmee was de zaak afgedaan. Ik had er later veel verdriet
van te denken dat zij vermoedelijk dachten dat ze afgewezen waren omdat ze
zwart waren, en dat ze nooit zouden weten of kunnen geloven dat ik de ge
woonte heb zulke uitnodigingen af te wijzen zonder op de kleur van de huid
te letten.
Dat het gevaar niet op alle momenten dreigde, is gemakkelijk uit te leggen.
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Wat veel moeilijker duidelijk te maken is, is dat men in de hitte van de zomer
in het getto deze dingen in een heel ander, misschien juister perspectief ziet.
De pijn te zien wat er daar aan de hand is en te merken dat je er helemaal niets
aan doen kunt, is zo vreselijk, dat de mate waarin je er zelf tussen zit, je niet
zo bezig houdt. Ik was niet zonder angst in het getto, maar ik was veel meer
bevreesd voor het geweldige machtsblok van de stad dan voor enig letsel dat
mij zou kunnen overkomen van de kant van de individuele bewoners van het
zwarte getto. Eén ding herinner ik me nog met angstaanjagende duidelijkheid:
ik wilde per se er levend uitkomen vóór de hele stad tot uitbarsting kwam —
en dat was nog voor de Conventie begon.
Maar daar zit nu precies de moeilijkheid. Ik kon er levend uitkomen, maar de
meeste van mijn vrienden kunnen er niet uit tenzij om naar het kerkhof gedra
gen te worden. Zij kunnen er niet uit omdat men ze er niet uit laat. Er hadden
bijeenkomsten plaats in de katholieke parochies van de voorsteden. Ik ben
naar enkele ervan toegegaan en ik kreeg er de koude rillingen van. Het was
helemaal geen vreugde voor mij te ontdekken dat de vervolging van de zwarten
zo overwegend en vierkant in katholieke handen is. In een bepaald geval zei
een jonge vrouw, die heel wat moeite had om de moed op te brengen het woord
te nemen, dat zij en haar man met zwarte gezinnen samen gewoond had in
legerplaatsen en dat zij voor de eerste keer ontdekt had wat de menselijke
ervaring van de Amerikaanse neger was. Toen zij eraan toevoegde dat zij in de
kateehismus geleerd had dat alle mensen geschapen zijn naar het beeld van
God, ging er een gejoel op uit het katholieke gehoor met de eis dat haar van
wege deze verschrikkelijk onbehoorlijke opmerking het woord ontnomen zou
worden. Verschillende mensen probeerden haar neer te trekken en zij zakte in
elkaar in haar stoel, uitgeput door deze storm van pure haat.
„De kwestie is", zei een jong oud-soldaat me, „jullie hebben ons opgesloten in
een beestenkooi. Zolang jullie weten dat we daar veilig in zitten, kunnen jullie
het oog op ons houden, zodat we niet werkelijk deel kunnen nemen in de
democratie. Als jullie ons er op een goede dag uit zouden laten, zouden we
kunnen veranderen in mensen. Zolang jullie ons daarin vasthouden, kunnen we
nooit mensen worden". Hij en zijn vrouw waren heel erg 'mensen' ondanks
alles, maar toch konden zij er niet uitkomen, hoe volhardend zij het ook pro
beerden.
De week nadat dit stuk gepubliceerd wordt, zullen er brieven binnenkomen bij
America uit Chicago, die zeggen dat het eenvoudig niet waar is. Voor God en
iedereen wil ik verklaren in de taal van het getto: Ik heb het verteld zoals het is.

Huisvrouwen reageren
op herindustrialisatie
Een gesprek met Mia Stollman
F . Kurris S J .

In juni 1968 publiceerde dr. H. Hoefnagels s.j. in dit tijdschrift een studie over
De problemen
van de Nederlandse
Mijnstreek
(pp. 981 990). In de Nederlandse Mijnstreek moeten tussen 1965 en '75 de twaalf mijnbedrijven plaats maken voor andere industrieën; vier mijnen bestaan nu al niet
meer. Ongeveer de helft van de gezinnen in deze streek, die bijna een half miljoen inwoners telt, ondervindt direct de gevolgen van de mijnsluitingen. Arbeiders, beambten en leidinggevenden, enkele jaren geleden meer dan 50.000
personen, worden verplaatst, omgeschoold of vervroegd gepensioneerd. Hoe
hun echtgenoten en gezinnen op dit gebeuren reageren is van groot maatschappelijk belang, voor de betrokken streek natuurlijk, maar ook omdat andere
gebieden voor soortgelijke vragen worden gesteld.
Mej. Stollman, voorzitster van de Vrouwenbeweging van het NKV in Limburg,
staat midden in deze problematiek.

Om te beginnen, kunt u mij zeggen met welke gezinnen u vooral in aanraking
komt, en op welke wijze?
Mijn meer intensieve contacten beperken zich tot de vrouwen van arbeiders.
De aard van deze contacten brengt met zich mee dat ik veelal met de meest
geïnteresseerden en actieven onder hen te doen heb; de anderen blijven in de
schaduw. Pas wanneer er grote moeilijkheden ontstaan op psychisch of maatschappelijk gebied komen deze laatsten in aanraking met instellingen van de
geestelijke volksgezondheid of maatschappelijk werk naargelang de moeilijkheden waarin zij zich bevinden. Het is nu eenmaal het lot van de meeste enquêtes, onderzoekingen, service en initiatieven dat ze vooral degenen bereiken
die zich laten enquêteren of helpen, m.a.w. degenen die het meest bewust leven.
In discussiegroepen en voorlichtingsbijeenkomsten proberen wij de huisvrouwen
uit hun isolement te halen en hen zelf te laten praten. Zij moeten hun moeilijkheden immers vaak alleen verwerken, omdat zij veel minder spontane contacten
hebben dan de mannen, die op weg naar hun werk, op het bedrijf en in hun
liefhebberijen plenty gelegenheid hebben om met lotgenoten van gedachten te
wisselen.
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Hoe reageert de mijnwerkersbevolking

herindustrialisatie

in het algemeen op de veranderingen?

U moet tijdens dit gesprek voortdurend beseffen dat mijn ervaringen, hoe tal
rijk ook, steeds partieel blijven. Het is moeilijk 'in het algemeen' te spreken of
conclusies te trekken, er bestaan van gezin tot gezin enorme verschillen en de
gebeurtenissen komen overal anders aan.
Velen maken zich over de gebeurtenissen geen al te grote zorgen, althans zo
lijkt het. Men moet niet vergeten dat een dertig jaar geleden de Mijnstreek nog
'het tuintje van O.-L.-Heer' heette. Daarin lag trots: op de priesters, die de
streek 'katholiek gehouden hadden', op de ondernemingen, die sociaal geavan
ceerd waren, op de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond, die niet alleen
fel voor primaire maar ook voor secundaire arbeidsvoorwaarden opkwam, op
de solidariteit, vooral van de ondergrondse mijnwerkers, die zich verbonden
voelden in hun gevaarlijke arbeid, op het karakter van de Zuid-Limburger, die
gemakkelijk ja zegt
Nu de priesters geen sociale voormannen meer zijn,
de PBO in andere ondernemingen minder spontaan blijkt te verlopen, de
andere vakbonden minder persoonlijk werken dan de streekgebonden Mijn
werkersbond, en het nieuwe werk meer gespecialiseerd is, wordt het zo ver
trouwde kader doorbroken en ziet men zich gedwongen belangrijke beslissingen
persoonlijk te nemen. Daarop was men te weinig voorbereid. Typerend was
onlangs de uitlating van een vrouw: „Mijn man wordt omgeschoold, maar als
hij klaar is moet hij wel zélf zorgen voor een nieuwe baan".
Daarbij kwam sinds de laatste oorlog een hoge waardering, ja misschien een
overschatting van de mijnarbeid. Vanwege de zwaarte en de hoge risico's van
zijn arbeid, niet vanwege de technische specialisatie verdiende de mijnwerker
een zeer goed loon. Zijn opleiding was betrekkelijk simpel en meer gericht op
verantwoordelijkheidszin dan op vakkennis.
Overigens blijkt dit laatste thans een pluspunt. Er heerst in Zuid-Limburg,
ondanks de misschien agrarisch gebleven mentaliteit, een zeer goed arbeids
klimaat. De nieuw gevestigde industrieën hebben dit al ervaren.
Ik vrees dat de negatieve kanten van het probleem ook een gevolg zijn van het
feit dat de streek homogeen katholiek was. Men accepteerde alles, de zaken
werden van bovenaf geregeld, de normen werden verstrekt. Priesters, vakbonds
leiders en mijndirecties hebben het bedje altijd met zorg gespreid. Het lijkt
thans een eerste taak de mensen zelf te activeren.
De tijdsomstandigheden helpen hierbij. De vroeger eendimensionale mentaliteit
wordt door de toenemende communicatie kritischer gemaakt, wordt geprik
keld, ontdekt nieuwe afmetingen. De veranderingen in maatschappij en kerk
verdragen niet meer dat men zich inzake moraal op de pastoor verlaat. Maar
zo komt het ook dat juist in streken als de onze sommigen geen raad meer
weten en met 'alles' in de knoop raken.
Ligt dit bij vrouwen anders als bij mannen?
Ja, en wel om meer dan een reden. Op de eerste plaats kende de Mijnstreek een
vrij sterk matriarchaat. Was het de man voorbehouden om te 'werken', de
vrouw was de baas in huis. De man kreeg zakgeld, was thuis om te rusten en te
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slapen, werd behandeld als de oudste zoon. Zijn leven speelde zich immers ook
nog af in de mijn — „en onderin is alles anders!" — en rond wat eenvoudige,
niet te vermoeiende ontspanning. Hij was sterk gebonden aan een bepaald
bedrijf; de vele verplaatsingen van de ene naar de andere mijn doen thans zijn
psychisch evenwicht dan ook geen goed. Zijn eigen tempo moest hij vaak zelf
bepalen en zijn arbeidstijden waren korter — zij het natuurlijk veel intenser —
dan bv. bij de D A F . Zijn kinderen zag hij thuis opgroeien zonder dat hij bij
hun opvoeding actief betrokken was. Hun school- en beroepskeuze verliep
automatisch of werd bepaald door het schoolhoofd, in elk geval niet door de
vader. Kortom, maatschappelijk leefde de man niet primair als vader van zijn
gezin.
Dat was het domein van de vrouw. Al kent zij niet het werkmilieu van haar
man, zij ervaart thuis zijn reacties er op. Intuïtief achterhaalt zij zijn moeilijkheden. Als de man aan een omscholingscursus deelneemt, moet zij hem een
rustige studie mogelijk maken. Als hij nieuw werk heeft en dus minder vermoeid thuiskomt, moet zij de kansen tot groter gezelligheid uitbuiten. Als hij
net als duizenden anderen met vijftig jaar gepensioneerd wordt en „zich er
naast voelt staan", moet zij hem leren zijn tijd goed te besteden, iets te doen.
Negatief bracht het matriarchaat de passiviteit van de man met zich mee,
bevoogding van de kinderen, ook als ze getrouwd waren, tirannie van de zijde
van de oma, enge streekgebondenheid; positief gesproken blijkt de vrouw verstandiger, vooral 'jonger' tegenover de gebeurtenissen te staan dan de man.
Hun denkbeelden over gezag, opvoeding, zakgeld, vriendschappen, 's avonds
thuiskomen zijn verder geëvolueerd. Dat geeft natuurlijk veel conflictstof tussen vader en moeder: vader staat in de traditionele hoek, moeder aan de kant
van de kinderen!
Hierbij komt dat de vrouw in het algemeen meer 'profiteert' van het nieuwe
levensbesef dan de man. In de huwelijksbeleving bijvoorbeeld wordt zij steeds
minder rechteloos! Mogelijk merkt de man dit af en toe heel duidelijk!
Persoonlijke spanningen van de man en conflicten bij de opvoeding worden
dikwijls nog opgevoerd doordat het gezin met een lager loon moet rondkomen
of
doordat de man meer thuis is! Een echtpaar waarvan de man overschakelt van een jarenlange nachtdienst op de mijn naar een baan bij de
Hatéma, moet — zoals een vrouw het uitdrukte — „helemaal opnieuw beginnen". Met dit verschil echter dat de kinderen al verder zijn dan de lagere
school!
Hoe kunnen de vrouwen hierbij geholpen worden?
Zij moeten weten waar het om gaat, globaal op de hoogte zijn van de regionale,
maatschappelijke en religieuze kwesties.
Op de tweede plaats tracht men hen vooral inzake opvoeding te begeleiden.
Zij krijgen ook de weg gewezen naar instellingen als bureaus voor school- en
beroepskeuze en Medisch Opvoedkundige Bureaus.
Misschien is belangrijk hen bijeen te brengen en samen naar uitwegen te helpen
zoeken. Zij moeten leren elkaar te steunen.
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Verder moet het onderwijsniveau voor meisjes absoluut veel hoger komen te
liggen. Zo alleen kan haar weerloosheid en bekrompenheid, vooral in het
maatschappelijke leven, worden doorbroken. Tenslotte blijkt de enige echte
oplossing: een volwassen huwelijksleven.
Sommige stukken van het maatschappelijk fundament brokkelen af: de paro
chie, de 'stand' (Poels!), de folklore, en zelfs het gebed. Mag men niet zeggen
dat het vraaggebed ten minste ook psychisch vertrouwen gaf? Nu dat gebed
steeds minder een spreken tot de god-Lückenbüsser wordt, gaat men een stuk
zekerheid missen. Directe oplossingen voor huwehjksmoeilijkheden, gezinspro
blemen, economische nood en andere conflicten komen nu minder voor de
hand te liggen. Dit stelt emotioneel hogere eisen en is daarom juist voor de
vrouw moeilijker te verwerken.
Wat gebeurt er in feite voor de arbeidersvrouwen

in de

Mijnstreek?

Naast particuliere initiatieven doet alleen de Vrouwenbeweging van het NKV
aan de studiebegeleiding en vorming van arbeidersvrouwen. Men vergeet maar
al te vaak dat juist vrouwen met weinig basisscholing recht hebben op vorming!
En in deze behoefte blijken de volkshogescholen en vormingscentra, om meer
dan een reden, niet te kunnen voorzien.
Door studiegroepen, gespreksavonden, voorlichtingsbijeenkomsten proberen wij
daar te werken waar o.i. het zwaartepunt van de maatschappelijke problemen
ligt: het gezinsleven. Want hoezeer een herindustrialisatie ook structurele ver
anderingen vraagt van wat nog een mannenwereld is, rond de vrouw draait de
vernieuwing van de maatschappij.

De natuurlijke
en de bovennatuurlijke jood
Stemmen uit het Amerikaanse jodendom

O. J. R. Schwarz

Wanneer men op het ogenblik de stromingen in het jodendom wil begrijpen,
kan men de ontwikkeling in het Amerikaanse jodendom niet buiten beschou
wing laten. In de literatuur van de laatste jaren hebben zich de moeilijkheden
van de Amerikaanse joden weerspiegeld. Men denke slechts aan de bekende
vraag: aanpassing of niet, welke o.a. het veelgelezen boek van Saul Bellow,
Herzog, aan de orde heeft gesteld. Wij willen hier verder de literatuur buiten
beschouwing laten en ons beperken tot de 'grote joodse denkers'. In Great
Jewish Thinkers of the Twentieth Century wordt het derde deel geheel aan de
Amerikanen besteed. Behalve het reeds in Streven uitvoerig besproken The face
of God after Auschwitz van Ignaz Maybaum (oktober 1966, p. 12), zijn als
bron van belang Arthur A. Cohen's Der natürliche und der übernatürliche
Jude en R. L. Rubenstein's De God van de Joden na Auschwitz*.
Het Amerikaanse jodendom heeft een heel andere geschiedenis achter zich als
het Europese. Het recruteerde zijn mensen eeuwenlang uit joodse immigranten:
eerst de Sephardische joden uit Recife in Brazilië van 1654 tot laat in de 18e
eeuw. Uit respect voor hun marrano-voorvaderen stonden zij afwijzend tegen
over het christendom, maar waren minder bezorgd om hun jodendom. Hierna
kwam een zeer gemengde immigratiegolf van Duitse joden, wier leidende
figuren (o.a. Isaak Mayer Wise, Samuel Hirsch enz.) de Duitse joodse
'Reformbewegung' op een aangepaste wijze in Amerika introduceerden. Dit
jodendom verwierp de hebreeuwse taal, het traditionele gebedenboek, de ver
plichting van de geboden, de specifieke sabbat- en feestviering, het geloof aan
een persoonlijke messias en het herstel van Jeruzalem. Het meende wel te
moeten vasthouden aan de uitverkiezing en de zending van Israël, zag dit
echter door de bril van het idealisme van Hegel. (De grootste theoloog van het
Amerikaanse reformjodendom was Kaufmann Kohier).
De derde golf van joodse immigranten aan het einde van de 18e en begin van
de 19e eeuw bestond overwegend uit arbeiders, vluchtelingen voor de jodenpogroms uit de Oosteuropese landen; in Amerika wachtte hen een ontstellende
1

2

1 Simon Noveck, Great Jewish Thinkers of the Twentieth Century. B'nai B'rith Depart
ment of adult jewish education, Washington, z.j.
2 Arthur A. Cohen, Der natürliche und der übernatürliche Jude. Verlag Karl Alber, Freiburg/ München, 1966.
3 Richard L. Rubenstein, De God van de Joden na Auschwitz. Ambo, Utrecht, 1966.
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armoede. Door hen werd de Oosteuropese orthodoxie naar Amerika overge
plant. Die was echter op de duur niet bestand tegen de invloeden van de
Amerikaanse wereld en van het reformjodendom. Er ontstond een derde rich
ting, meer traditioneel van aard: het zogenaamde conservatieve
Jodendom.
Salomon Schechter, de grote theoloog van deze richting (1849 - 1915), heeft het
beroemde begrip van het 'katholieke Israël' ingevoerd om iets van de aard van
het joodse wezen aan te duiden (katholiciteit = de consensus van het wereldjodendom, het collectieve geweten van alle joden in de wereld).
Uit dit conglomeraat van immigranten ontstond langzamerhand een inheems,
totaal geassimileerd, maar van de tradities van het jodendom zelf vervreemd
Amerikaans jodendom: lege synagoges, weinig belangstelling voor religieuze
vorming, geen inspirerende leiders. Het was hetzelfde beeld op alle fronten van
het jodendom. Toen ging een aantal joodse denkers zich bezighouden met het
probleem van de joodse survival. De voornaamste is Mordekai Kaplan en na
hem, zijn enigszins van hem afwijkende leerling Milton Steinberg. Dit zijn de
theologen van het herstel van het jodendom, — van het reconstructionisme, of
ook van het naturalistische jodendom. Voor het eerst komt het nu tot een open
confrontatie tussen de 'natuurlijke' en de 'bovennatuurlijke' jood.
In het joods-christelijk gesprek heeft men tot nu toe alleen maar de 'boven
natuurlijke jood' voor een echte jood aangezien. Daar de joodse naturalisten
echter ook zeer bewust joden willen zijn, heeft men, ook in de joods-christelijke
gesprekken, meen ik, rekening te houden met deze laatsten.
De natuurlijke en de bovennatuurlijke

jood

Volgens Mordekai Kaplan was het klassieke jodendom gebonden aan een
volkomen verkeerd supranaturalisme en daardoor gedoemd tot de ondergang.
Immers de natuurwetenschap, de psychologie, de geschiedeniswetenschap heb
ben de bijbelse wereld waarop het supernaturalisme bouwde, vernietigd. In een
postsupranaturale wereld heeft het klassieke jodendom geen kans om te over
leven. Het jodendom als zodanig mag en kan echter niet worden opgegeven,
daarom moet het opnieuw geconstrueerd worden. De gemeenschap moet ertoe
overgaan zich zelf te redden. God, natuur en geschiedenis zijn alleen maar
functies van dit proces; niet God, maar het volk zelf wordt tot de geheim
zinnige bron van nieuw leven. Het weten omtrent God en de bevestiging van
Gods existentie en wezen zijn volgens Kaplan ijdele speculaties.
Hetgeen Kaplan wil herstellen en behouden is dus niet het jodendom als
zodanig, niet het joodse geloof, maar het joodse volk. In tegenstelling tot de
joodse orthodoxie zowel als tot de reformbeweging verwerpt hij de notie van
'uitverkoren volk'. Deze notie is voor hem enkel een manier om de diepe
psychologische waarheid uit te drukken, dat geen volk het recht heeft voor
zichzelf te leven, en dat vooral het joodse volk zich altijd bewust is geweest een
taak voor het welzijn van de hele wereld te hebben.
Het jodendom is voor Kaplan een evoluerende cultuur. Heil is voor hem een
andere uitdrukking voor het hoogste goed, voor vervulling van het uiteindelijke
doel van het leven. De eigen ideeën die ieder volk hieromtrent heeft, vinden
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hun neerslag in gewijde literatuur, of worden geïdentificeerd met vereerde
personen of plaatsen. En zo ontstaat de religie. De nauwe band tussen cultuur
en religie werd voor de Europese joden doorbroken in de tijd van de emancipatie. Velen meenden de Franse, Duitse, Engelse cultuur te moeten verwisselen
voor de joodse, om alleen de joodse religie over te houden. In Amerika, aldus
Kaplan, is iets dergelijks niet nodig. Men kan daar jood zijn en Amerikaan
tegelijk, levend in twee civilisaties, deelhebbend aan de cultuur en de religie
van beide .
Soortgelijke ideeën kan men lezen in het boek van de joodse naturalist R. L.
Rubenstein, De God van de Joden na Auschwitz: „Ik geloof, dat de gehele
Thora gewijd en heilig is, maar niet door God geopenbaard
In het Sinaigebeuren ligt een psychologische waarheid, geen letterlijke"
„Ik ben van
mening dat mijn joodse identiteit een absurd gegeven is. Het is de wijze waarop
ik in deze wereld geworpen ben. Deze identiteit houdt in dat ik in een gemeenschap geboren ben die een overgeërfde mythische traditie bezit. Die mythe
houdt ook in dat Israël het uitverkoren volk zou zijn. Het is mij onmogelijk
om in die uitverkiezing te geloven, maar ik zie ook geen weg waarlangs de
joden zich van deze mythe kunnen ontdoen
Het werkelijk probleem,
impliciet aan de leer van het uitverkoren zijn, is niet het-zich-als-volk-centraalstellen van de joden, maar de tweeduizend jaar oude broedertwist tussen jood
en christen over de vraag wie het geliefde kind van God is" (p. 165).
Milton Steinberg, leerling van Mordekai Kaplan, poneerde de stelling, dat het
diepste probleem van het menselijk leven niet dat is van het overleven van de
groep maar van het individuele menselijke geweten en van de persoonlijke
religieuze integriteit. Hiertoe is echter het overleven van de groep noodzakelijk .
Steinberg was de eerste van de Amerikaans-joodse denkers die volkomen vertrouwd raakten met de eigentijdse christelijke gedachtenwereld, d.w.z. met de
existentiële en revelatorische theologieën die de toon aangaven in het naoorlogse protestantisme. Hij stond afwijzend tegenover hun verwerpen van de
rede als instrument om de waarheid te erkennen en hun pessimistisch zicht op
de menselijke natuur, maar hij kon deze theologieën waarderen als protesten
tegen de moderne filosofieën die de levende God degradeerden tot een louter
idee . Zo was Steinberg echt een denker van een overgangsperiode.
Vele van de joodse denkers na hem waren existentialisten, ofschoon zij niet
graag zo genoemd wilden worden. Bij alle verschillen onder elkaar stemmen zij
overeen in hun afwijzing van het religieuze liberalisme met zijn nadruk op de
rede en zijn optimistisch geloof in de mens. Hun uitgangspunt is niet het
probleem van geloof en rede, maar van de individuele mens in zijn concrete
situatie. Een 'idee van God' is voor hen van nul en gener waarde, maar wel
de levende God, waarmede men in een persoonlijke relatie staat.
Veel gelezen worden op het ogenblik de werken van de neo-chassidische pro4

5

6

4 Great Jewish Thinkers . . . , pp. 213 - 279; A. A. Cohen, o.c, pp. 193 - 217.
5 Cohen, o.c, pp. 221 - 223.
6 Great Jewish Thinkers, p. 216
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fessor Abraham Heschel . De titels alleen al tekenen hem: 'De mens is niet
alleen' {Man is not alone), 'De Sabbat. Zijn betekenis voor de moderne mens'
(The Sabbatt: its Meaning for Modern Man), 'De mens op zoek naar God'
(Man in Quest of God), 'God op zoek naar de Mens' (God in Search of Man).
A.A. Cohen noemt Heschel de „zonder twijfel belangrijkste denker van het
huidige Amerikaanse jodendom". Tevens noemt hij hem een retorische theo
loog. Een blik b.v. in Heschels werk 'God op zoek naar de mens' (een filosofie
van het jodendom) kan ons dat bevestigen. Dat zulk een retoriek in een eeuw
zonder geloof door velen als proeve van welbespraaktheid afgewezen zal wor
den, gelijk Cohen vreest, lijkt mij niet onmogelijk. Maar ik zou niet zijn
retoriek, maar wel het daaraan ten grondslag liggende brandende geloof
tegelijk ook de 'sterkte' van Heschels theologie noemen. Het is waar dat in de
werken van Heschel een oorlog uitgevochten wordt tussen geloof en rede.
Hij is wel bekend met de filosofieën van zijn tijd, gebruikt het zwaard van zijn
retorica echter uitsluitend voor het geloof. „De God der filosofen is een con
cept, dat uit abstracte ideeën afgeleid wordt; de God van de profeten echter
heeft te maken met daden en gebeurtenissen". De joodse traditie leeft daarom
niet van een 'idee* maar van een geëngageerd zijn bij een openbaring .
Er zijn volgens Heschel drie uitgangspunten voor het op zoek gaan naar God:
op de eerste weg worden wij ons bewust van zijn aanwezigheid in de wereld,
in de dingen, op de tweede van zijn aanwezigheid in de Bijbel; op de derde
weg leert men Gods aanwezigheid kennen in heilige handelingen. Correspon
derend met deze drie wegen zijn de drie hoofdaspecten van de joodse religieuze
existentie: cultus, 'Lernen' (leren) en handelen. Alleen langs deze drie wegen
kan de jood zijn uiteindelijk doel, God, bereiken .
8

9

Een joodse denker van de jongere generatie in Amerika is A. A. Cohen, die in
zijn reeds geciteerde boek de belangrijkste joodse auteurs uit Duitsland en
Amerika meer in detail behandelt. Hij begint zijn studie met een belijdenis, nl.
van bepaalde 'dogmata' waar hij aan vasthoudt, die echter, naar hij zegt, noch
de 'dogmata' van de joodse traditie, noch een omwerking van overgeërfde
geloofsprincipes zijn. Ook durft hij niet te beweren, dat ze authentiek joods
zijn. Het zijn conclusies die hij trekt uit zijn verstaan van de actuele situatie
van de joden en als zodanig noemt hij ze empirisch. Historisch zijn ze als oor
delen met betrekking tot de zin der joodse geschiedenis temidden van de
volkeren, en transhistorisch en ook theologisch vanwege hun eschatologisch
aspect.
Dit zijn zijn 'dogmata':
1. Er is een wezenlijk verschil tussen de natuurlijke en de bovennatuurlijke
jood. De natuurlijke jood wordt geheel bepaald door de natuur, d.w.z. door de
wisselwerking tussen zijn natuurlijke omgeving en zijn persoonlijke geschiedenis
(vaderland, taal, nationale cultuur, de oorlogen waarin hij meevecht, zijn werk,
7 Abraham Joshua Heschel, God in Search of Man. Harper and Row, New York, z.j.
8 Heschel, o.c, p. 213.
9 Heschel, o.c, pp. 30-31.
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enz.). Dit alles bepaalt zijn lot. Het joodse volk als zodanig is echter een
bovennatuurlijke gemeenschap. Niet natuur en geschiedenis zijn beslissend voor
het lot van de jood, maar de roeping van Godswege, waardoor natuur en
geschiedenis dienstbaar gemaakt worden aan de door God bepaalde bestem
ming van de jood. Zonder te geloven aan deze bovennatuurlijke roeping „is het
maar een halve waarheid zich jood te noemen".
2. Heel wezenlijk hoort bij de bovennatuurlijke roeping van de jood de notie
van de Ballingschap. Die blijft volgens hem voortbestaan, ondanks een be
paalde zekerheid van de joden in de diaspora en ondanks een bepaalde natio
nale vervulling in de staat Israël. De ballingschap is voor Cohen „de histori
sche coëfficiënt van de menselijke onverlostheid" als zodanig.
3. Door de Ballingschap moet de jood nl. als messiaans mens ervan getuigen,
dat er geen verlostheid bestaat, zolang niet het geheel van de geschiedenis
verlost is.
Wat de zonde van Adam is voor iedere mens, dat is de geestelijke werkelijkheid
van de Ballingschap voor de jood. De Ballingschap is „het eerste ogenblik van
de geschiedenis, de advent van de ware messias het laatste". Voor hem als jood
is Jezus deze messias niet. „Jezus mag Christus zijn voor de griek, maar niet
voor de jood. Door hem ontdekt de griek wat de jood al lang wist: Gods aan
wezigheid in de geschiedenis" .
De Ballingschap is geen noodlot. Zuiver natuurlijk gezien hoort de wereldlijke
geschiedenis met haar vele donkere bladzijden thuis in de sociologie. Maar
voor Cohen betekent het Galuth (de Ballingschap) het beleven van Israëls messiaanse roeping. „God is getuige van het lijden van Israël, doch alleen voor
het natuurlijk menselijk oog lijkt dit lijden zinloos". Israël is uitverkoren om
het volk van het 'tussen' te zijn, Gods eigendom, standhoudende tot aan het
einde der tijden, een filter voor de trots van de wereld, een getuige van de
ondragelijke last van onze onvoltooide tijd. Dit in tegenstelling tot allerlei
ideologieën die deze last dragelijk willen maken.
Er is natuurlijk ook een sociale kant aan de verlossing (geen oorlog, geen
ongerechtigheid meer, enz.). Toch is het joodse messiaanse denken „omwolkt
door etnische mythologieën, zoals het nationale herstel van Sion, de politieke
vernieuwing van Israël, de bestraffing van alle jodenvervolgers, enz. Pas wan
neer deze mythologieën opgegeven worden, wordt duidelijk wat het profetische
en rabbijnse messianisme werkelijk betekent, nl. een metafysische transforma
tie, want „wanneer het geestelijke koninkrijk der wereld wordt opgericht, dan
zal dit zijn het koninkrijk van de joodse geest" .
4. Niet de joodse enkeling, maar het joodse volk in zijn geheel is uitverkoren
en wel om zich in te zetten voor de verlossing van alle volkeren. „Het joodse
volk mag niet alleen zichzelf willen verlossen".
5. Tenslotte moet er rekening gehouden worden met het feit, dat het joodse
volk een bovennatuurlijke zowel als een natuurlijke component heeft. Daarom
zijn wet en traditie, leer en geloof zelf betrokken in de „dialectische tegen10

11

10 A. Cohen, o.c, p. 295.
11 A. Cohen, o.c, pp. 301 - 305.
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stelling tussen het goddelijk voorschrift en de historische vrijheid". Daarom
zijn zowel een slaafse onderwerping en aanpassing aan de geest van de tijd,
als een finaal verklaren van het woord Gods uit den boze.
Deze stellingen van A. A. Cohen worden zeer fel aangevallen door de Ameri
kaanse joodse studentenpastor R. L. Rubenstein en wel in een van de zeventien
opstellen in zijn boven geciteerde boek.
Hij vindt dat Cohen „zijn theologie over de God der historie alleen kan vol
houden door de actuele ervaring van het joodse volk in onze twintigste eeuw
buiten beschouwing te laten". Dit na de dood van zes miljoen joden en de
„op een phoenix lijkende verrijzenis van de joodse staat". Hij vraagt zich af
„wat Cohens analyse wel zou betekenen voor iemand die Auschwitz heeft
overleefd, of voor de jonge Israëli's die in Galilea de grens bewaken om op
een Syrische invasie voorbereid te zijn. De gemiddelde Amerikaanse jood durf
ik niet ter sprake te brengen, want ik weet van te voren, dat Cohen hem niet
meetelt en zijn middelmatigheid verwenst" . Er zijn, zegt Rubenstein, in het
hedendaagse joodse gedachtenleven twee beslissende problemen, die Cohen
radicaal ontwijkt: „ . . . het probleem van God en de dodenkampen, en het
probleem van God en de wedergeboorte van de staat Israël. Helaas is hij onder
de 'jongere' joodse theologen de enige niet — de meesten schrijven alsof de
joden in de twintigste eeuw niets overkomen is. Daar komt nog bij dat het,
nu de joodse existentie in onze dagen zo radicaal in de weegschaal is gesteld,
tegenover anderen bijna wreed en tegenover zichzelf bijna masochistisch is om
te weigeren de zegeningen van een leven te accepteren dat op zijn eigen voor
waarden wordt geleefd, in en voor zichzelf, zonder behoefte aan van boven
komende waarderingen of rechtvaardigingen" .
12

13

Rubenstein vermoedt, dat de theologie van A. A. Cohen daarom zo weinig
aanhangers vindt onder de Amerikaanse joden, omdat de auteur het de joodse
gemeenschap kwalijk neemt, dat zij haar roeping niet even serieus en in boven
natuurlijk perspectief opvat als de christenen dat doen. „Hij (Cohen) ziet
blijkbaar niet dat het al erg genoeg is dat wij door niet-joden naar het domein
van het heilige worden verwezen, waar we afwisselend worden geprezen omdat
we op Jezus lijken, en vermoord omdat ook Judas een jood was, zonder dat we
zelf uitdrukkelijk wijzen op deze grondige vervorming van de jood als persoon
Cohen verwerpt de 'blijde boodschap' van de Christus als inhoud van de
bovennatuurlijke roeping, vervangt die door een verlossend einde dat geen
enkele mogelijke inhoud kan bezitten, en is dan boos op zijn mede-joden, dat
zij hem niet volgen" . „De vervulling van de geschiedenis kan alleen maar
zijn een terugkeer van alle dingen tot het 'Niets' van God" (R. citeert hier
Hegel: zuiver zijn, dat geen inhoud heeft en ook geen innerlijke verdeeldheid,
kan in geen enkel opzicht onderscheiden worden van het Niets!). Daarom is
voor Rubenstein de dood de messias, de „enige meester over de verlossing" .
14

15

12
13
14
15

Rubenstein,
Rubenstein,
Rubenstein,
Rubenstein,

o.c,
o.c,
o.c,
o.c,

p. 189, 199.
p. 201.
pp. 206 - 207.
pp. 204 - 205.
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De 'dood van God' in de hedendaagse joodse theologie
„In het naoorlogse Amerika doet zich het merkwaardige verschijnsel voor",
schrijft R. L. Rubenstein in een van zijn opstellen, „dat het aantal religieuze
instellingen toeneemt, maar dat het geloof vervaagt...". De vooruitgang van
de bijbelwetenschap houdt immers vooral voor de traditionele jood een bedreiging in. „Voor tal van joden is het zoeken naar een nieuwe basis bijzonder
zwaar geworden, omdat hun persoonlijke God dood is. Na Auschwitz hadden
zeer veel joden Nietzsche niet meer nodig om tot het besef te komen dat de
oude God van het joodse patriarchale monotheïsme dood was, zonder enige
hoop op verrijzenis" . Dat betekent echter niet, dat God als zodanig dood zou
zijn. „Niet langer staat God voor ons als de laatste criticus, de God van het
laatste oordeel, maar als de laatste werkelijkheid waaraan alle gedeeltelijke
werkelijkheden gemeten zullen worden. En de laatste paradox is dat wij, in de
tijd van de dood van God, een ontdekkingsreis begonnen zijn, waarop we, vol
hoop, wellicht de ware God zullen vinden" . Voor Rubenstein is God het
'Niets*, d.w.z. in de zin van de kabbalistische leer omtrent de „schepping uit
het niet-iets, en dat niet-iets is de oer-Godheid". Dit originele niets van God
„is het niets van een overvloedig zijn". Men kan tot een dergelijke God niet
bidden, in de hoop een Ik - Gij relatie te doen ontstaan, daar hij geen persoon
is boven en tegenover de mens. Hij kan enkel gevonden worden door zelfontdekking. Deze hoeft niet per se zelfbespiegelend te zijn. Haar voedingsbodem is het hele terrein van de intermenselijke betrekkingen. Men kan zulk
een Ik - Gij relatie volgens Rubenstein ook niet verkrijgen door gebed. Dit
sluit, zegt hij, verering en aanbidding niet uit, maar zet ze in het juiste perspectief. „Aanbidding, verering is het door de gemeenschap delen van het 'ultimate
concern', voor God, die het brandpunt van dat 'ultimate concern' is, nl. de
'oneindige maatstaf waartegen wij onze eigen begrensde, eindige levens in het
juiste perspectief kunnen zien', degene die ons waarlijk vrij kan maken" .
Rubenstein, die zeer belezen is in Tillich en Kierkegaard, bekent in een tweede
artikel, dat hij zich als joodse geest verwant gevoelt aan de protestants radicale
God-is-dood-theologen Altizer en Hamilton. Toch blijft ook tussen hen de
wezenlijke kloof tussen christendom en jodendom bestaan. „In de tijd van de
dood van God blijft de joodse radicale theologie net zo joods als de christelijke
radicale theologie christelijk blijft". Er blijft de oude tegenstelling tussen wet
en evangelie en, al hebben de radicale christelijke theologen God verloren,
hun Messias hebben ze niet verloren. Integendeel, volgens Altizer is „de
dood van God datgene wat werkelijk met de offerdood van Christus wordt
bedoeld. De belofte van Christus is de belofte van een radicale vrijheid".
Volgens Rubenstein is Jezus echter voor de joden „alleen maar een andere
jood zonder blijvende religieuze betekenis", zonder een hogere status dan die
hij in hun ogen tweeduizend jaar lang heeft gehad. Rubenstein eindigt dit
16

1T

18

16 Rubenstein, o.c, p. 249.
17 Rubenstein, o.c, p. 265.
18 Rubenstein, o.c, pp. 261 - 263.
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opstel met een droevige passus waarin hij wijst op een ander, diepgaand ver
schil tussen joden en christenen: „Het evangelie eindigt aan gene zijde van de
tragedie en geeft hoop
Ik wilde dat het zo was. Maar ik geloof, dat mijn
farizese voorvaderen tweeduizend jaar geleden volkomen gelijk hadden, toen
zij verdrietig beweerden dat de belofte van een radicale vernieuwing in de
menselijke situatie een zielige, hoewel begrijpelijke illusie was
Tegen mijn
diepste verlangens in ben ik gedwongen om het met hun conclusie eens te zijn
en niet met de eschatologische hoop die ook na de dood van God het hart van
mijn christelijke broeder vervult" .
10

Uit al deze zeer doordachte opvattingen is wel duidelijk, dat men niet te licht
vaardig mag denken over de mogelijkheden van een joods-christehjk gesprek
en dat men ook deze Amerikaanse denkers grondig zal moeten bestuderen om
niet in een eventueel gesprek langs elkaar heen te praten.
19 Rubenstein, p. 289.

Het Amsterdamse stadhuis
Geert Bekaert

Al meer dan dertig jaar maakt het stadsbestuur van Amsterdam plannen voor
een raadhuis. In 1935 werd het stadhuis op de Dam, na anderhalve eeuw
touwtrekken tussen stad en rijk, voor 10 miljoen gulden aan het rijk afgestaan.
En er werd een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuw stadhuis, in 1937. Op
het ogenblik, in 1969, is men nog altijd niet aan een beslissing toe . Intussen zijn
er zowat overal in Nederland nieuwe stadhuizen gebouwd, Nederlanders gingen
zelfs buiten de grenzen, met name te Marl, stadhuizen bouwen. Veel goeds is
er van die gebouwen niet te zeggen, tenzij dat ze gebouwd zijn. Met zo'n oplos
sing schijnt Amsterdam zich in ieder geval niet tevreden te stellen. Het is het
ook een beetje aan zichzelf verplicht het goed te doen: het kan bij zijn eigen
geschiedenis niet achter blijven en het paleis op de Dam is er om het daaraan
te herinneren. Maar na al de pogingen die al zijn ondernomen gaat men zich
afvragen of het in deze tijd nog wel kan. Of er nog stadhuizen nodig zijn? Of
moet men stellen dat het totnogtoe misschien verkeerd werd aangepakt?
1

Tweemaal heeft Amsterdam het met een prijsvraag geprobeerd. De eerste keer,
in 1937, werd de prijs toegekend aan prof. Berghoef en ir. Vegter voor een
pseudo-monumentaal ontwerp in de geest van die dagen. De officiële architec
tuur in Duitsland en Italië, ook in Frankrijk, Engeland, Rusland en de andere
Europese landen, had zich in de jaren dertig een modernistisch jargon eigen
gemaakt om haar academisme hoog te houden. Na de oorlog was het ontwerp
voor het Amsterdamse stadhuis uiteraard niet meer aanvaardbaar. Op het
einde van de jaren vijftig werd het door auteurs, zonder fundamentele wijzi
gingen, in een nieuw-modisch kleedje gestoken. Het werd zo door de gemeente
raad goedgekeurd . Maar toen ontstond er zoveel herrie, dat de architecten hun
opdracht wijselijk teruggaven.
2

1 Ben Kroon merkt hierbij op in De Tijd (28 nov. 1968): „En waarom dat stadhuis er niet
komt? Omdat een stadhuis veel mooier is als het er niet is. Ons ideaal is een stad zonder
stadhuis. Maar dat durven wij nooit hardop te zeggen. Daarom maken wij al meer dan
dertig jaar plannen. En die plannen laten we net zo lang rijpen tot we ze niet meer mooi
vinden. Zo hopen we het jaar 2000 te halen. En dan pikken we toch maar het Paleis op de
Dam. Kijk, dat is nu behoudzucht".
2 In De Groene Amsterdammer (28 oktober 1961) noteerde J. J. Vriend hierover: „Zelden
hebben wij het begrip 'architectuur* zo door de modder zien sleuren als in de raadszitting
van 18 oktober 1961 over het z.g. definitieve ontwerp voor het Amsterdamse raadhuis. Wij
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Door deze ervaring niet geleerd, schreef de Amsterdamse raad in 1967 een
nieuwe, ditmaal internationale, open prijsvraag uit en een internationale jury
werd uitgenodigd . Het was duidelijk de bedoeling, de kritiek schaakmat te
zetten door een ogenschijnlijk volstrekte onpartijdigheid. De prijsvraag was
tweeledig. Het eerste deel bestond uit een open ideeënprijsvraag met als doel
„inzichten te verkrijgen in de stedebouwkundige en architectonische mogelijk
heden voor een stadhuis in de gegeven situatie". Het tweede deel had een
besloten karakter. Zeven door de jury aangeduide deelnemers werden uitgeno
digd om hun ideeënschets verder te preciseren om een definitieve selectie moge
lijk te maken.
De prijsvraag kende een enorm succes. Meer dan tweeduizend architecten uit
de hele wereld vroegen het programma aan. Ruim achthonderd dienden een
ontwerp in. De werkzaamheden van de jury verliepen in het grootste geheim.
De uitslag was echter nog maar amper bekend of het werd duidelijk dat het
Amsterdamse gemeentebestuur er ook deze keer niet zonder kleerscheuren van
af zou komen. En met reden. Het ziet er naar uit dat het spel van voor-en-tegen
hetzelfde verloop zal kennen als tijdens de lange lijdensweg van de eerste prijs
vraag, zodat men nog altijd geen stap verder is gekomen. De kans bestaat nu
inderdaad dat „Amsterdam het jaar 2000 zonder stadhuis zal halen".
Dit lag blijkbaar niet in de bedoeling van de initiatiefnemers van de prijsvraag.
In het programma wordt immers uitdrukkelijk gezegd dat zij voornemens zijn
zo spoedig mogelijk tot bouwen over te gaan. Misschien doen ze dat ook. Maar
dat zal dan meer weg hebben van een koppige wanhoopsdaad dan van wijs
overleg. De tegenstand tegen het resultaat van de prijsvraag kan immers niet
herleid worden tot een uiting van Amsterdamse eigenzinnigheid en chauvinis
me, al spelen die er misschien in mee. De weerstand vindt zijn grond in een
algemeen onbehagen. We staan, geloof ik, voor een type-geval van kortsluiting
in de besluitvorming van de overheid. Soortgelijke kortsluitingen doen zich op
velerlei gebieden voor, maar ze zijn bijzonder typisch voor kwesties van stede
bouw en architectuur.
Oppervlakkig gezien zou men kunnen denken dat in een geval als dit de be
stuurders alles gedaan hebben wat mogelijk was om hun eigen inzichten buiten
spel en de zogenaamd objectieve deskundigen de vrije hand te laten. Die
mening is echter grotendeels fout en de fout ligt dieper dan in een misschien
verkeerde manipulatie van het prijsvraagprincipe. Het betreft het prijsvraag
principe zélf: te gemakkelijk wordt dit gebruikt om de persoonlijke verant
woordelijkheid en het eigen inzicht te vervangen door een anonieme deskundig
heid. Op die manier wordt een aantal afspraken verondersteld die zelf als vraag
gesteld moeten worden. Een prijsvraag voor een stadhuis bijvoorbeeld gaat er
bij voorbaat vanuit dat een stadhuis nog altijd een geldig denkmodel is.
3

hebben niet kunnen constateren of er op de publieke tribune architecten hadden plaats
genomen, maar zo ja, dan moeten hun hoofden wel rood zijn aangelopen over het hopeloze
en ook radeloze dilettantisme dat hier werd tentoongespreid. Radeloos, omdat men met het
geval, in letterlijke zin, geen raad wist".
3 De jury bestond uit sir R. H. Matthew (Londen), prof. J. Schader (Zürich), F. J. van Gooi
(Amsterdam), H. A. Maaskant (Rotterdam), P. Zanstra (Amsterdam).
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De vergissing ligt echter niet alleen op het vlak van de programma-omschrij
ving. Fundamenteler is de scheve verhouding tussen bestuurders en vakmensen
die in de prijsvraag tot uiting komt. Men gaat ervan uit dat een bestuurder een
bestuurder, een architect een architect is, m.a.w. dat alle bestuurders weten wat
besturen en alle architecten weten wat architectuur is. Dat is een valse tegen
stelling. Ik verwijs hier graag naar het artikel van Cl. Schnaidt over de architechnocraten en naar dat van Henri Van Lier over studentenrevolutie en cultu
rele omwenteling : het gaat niet aan de samenleving te laten trekken door een
tweespan van politiek en technocratie, dat er alleen maar om bekommerd is dat
de wagen aan het rollen blijft. Er moet in de eerste plaats een richting bepaald
worden. Een politicus kan zich de handen niet in onschuld wassen als hij zijn
taak aan dé architect heeft opgedragen. Op een of andere manier moet hij
betrokken zijn in de keuze van de architect. Het is helemaal niet juist te bewe
ren dat een politicus geen ideeën over architectuur mag hebben. Hij moet de
juiste ideeën hebben om als volwaardige partner in het bouwproces te kunnen
optreden. Wie zich immers verbeeldt geen ideeën over architectuur te hebben
of te willen hebben, stelt zich tevreden met de bestaande denkmodellen en zal
zijn beslissing nemen in functie daarvan. Hij zal methoden aanwenden en per
sonen aanspreken die in die modellen passen. In plaats van mogelijkheden open
te leggen, dekt hij ze in feite allemaal toe.
4

5

Dat is in Amsterdam gebeurd. In plaats van de realiteit van het leven in de
stad tot uitgangspunt te nemen en van daaruit alle mogelijkheden te onder
zoeken die voor het bestuur en de huisvesting van dat bestuur in aanmerking
komen, heeft men zich ertoe beperkt een nieuwe vorm aan een bestaande
situatie te geven en daardoor meteen een formalistische architectuurconceptie
op te dringen. Van meet af aan hebben de initiatiefnemers zichzelf en de mede
dingers in de prijsvraag vastgezet op het woordbeeld 'stadhuis', zoals dat in een
bepaalde maatschappelijke structuur vorm heeft gekregen en als zodanig een
taaie symboolwaarde bezit. Ik zou niet direct durven beweren dat die symbool
waarde helemaal geen betekenis meer heeft voor onze tijd, maar als ze nog
betekenis heeft, dan moet ze die krijgen vanuit actuele maatschappelijke struc
turen.
In de beschrijving van het programma zijn woorden als monumentaliteit en
representatie taboe. Wel is er voortdurend sprake van ontmoeting, contact,
levendigheid. De conceptie zelf van het 'stadhuis' legt de vorm van die ontmoe
ting echter reeds van te voren vast. Hier speelt eenzelfde averechtse denkwijze
als in de kerkbouw: men wil nu kerken bouwen waar ook in gedanst kan
worden. Het omgekeerde moet gebeuren: er moeten danszalen komen waarin
eventueel ook eucharistie gevierd kan worden. Om elkaar te ontmoeten hebben
de mensen geen stadhuizen nodig. Een stadhuis kan één van de vele ontmoe
tingsplaatsen zijn. Het eerste wat nodig is voor men aan de bouw van een
stadhuis denkt, is dat de bestuurders weten wat een stadhuis is en waarom ze er
4 Streven, december, 1968, pp. 289-293.
5 Streven, februari 1969, pp. 453 - 459.
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nog een willen bouwen. De redenen waarom men een stadhuis wil bouwen,
zullen getuige het programma van zo'n uiteenlopende aard zijn, dat het duide
lijk wordt dat in Amsterdam niet één maar tien 'stadhuizen' nodig zijn. En
onder die tien zullen er gebouwen van zo'n verschillende soort zijn, dat het
woord 'stadhuis' er gewoon niet meer op toepasselijk is.
Op deze vragen een antwoord verwachten van een architectenprijsvraag is
onredelijk, of men zou de prijsvraag moeten opvatten als een soort opiniepei
ling in de aard van de ideeënprijsvraag voor kerkbouw die onlangs werd uitge
schreven door het Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunsten, in
samenwerking met de Interdiocesane Commissie Kerkenbouw. Daarin werd de
architecten gevraagd hoe zij zich een kerkgebouw, of juister een ruimte voor
een gelovige gemeenschap voorstellen. Het resultaat was dat zij zich helemaal
geen 'kerk' meer voorstellen, maar gewoon een plek in de stad, een van de vele,
waar een bepaalde gemeenschap samenkomt.
Het is een illusie te denken dat een prijsvraag als die voor het raadhuis van
Amsterdam de architect vrij laat. De vrijheid die hij krijgt is die van een vogel
in een glazen kooi. Reële vrijheid ontstaat immers pas wanneer hij in een open
gesprek tegenover zijn bouwheer staat en men van weerskanten bekwaam is
naar elkaar te luisteren. Dan kan vrijheid ontstaan, omdat verantwoordelijk
heid op het spel wordt gezet. Uit de formulering van het programma komt naar
voren dat het bouwen van een stadhuis als een zuiver architectonische aan
gelegenheid wordt beschouwd. Zuivere architectuur bestaat echter niet. Dat
alvast heeft de geschiedenis van de moderne architectuur duidelijk gemaakt.
Het breukvlak ligt niet tussen bestuurder en architect, maar tussen de creatieve
en de formalistische bestuurder, tussen de creatieve en de formalistische archi
tect. Met een formalistisch programma staat de creatieve architect zo goed als
voor een muur. Hij kan proberen het programma zoveel mogelijk naar zijn
hand te zetten, met het risico — en dat was in deze prijsvraag heel reëel — dat
hij dan door de preselectie of de jury niet in aanmerking wordt genomen. Maar
op die manier komt in geen geval een reële dialoog tot stand, ook niet achteraf:
er is geen gemeenschappelijke basis voor een gesprek. Een werkelijke vernieu
wing wordt onmogelijk, omdat elke discipline in die situatie veroordeeld is om
te werken met algemene denkmodellen van een andere discipline, die op dat
moment door de discipline in kwestie reeds als achterhaald worden beschouwd.
Voor zover een prijsvraag gehanteerd wordt om een dialoog te vermijden, moet
ze veroordeeld worden. Ze kan alleen vruchtbaar zijn indien ze op een moment
van het creatieve proces wordt ingeschakeld om dit te stimuleren en niet om
het af te remmen.
Het formalisme dat in het programma van de prijsvraag zat, heeft tot in de
laatste fase doorgewerkt. Dat is de enige verklaring die ik zie voor de keuze
welke de jury gemaakt heeft.
Op het ogenblik dat ik dit schrijf, beschik ik nog niet over een volledig over
zicht van de inzendingen. Dit zal pas mogelijk worden op de tentoonstelling
van alle ontwerpen, die in maart in de Rai gehouden wordt. Maar ook met de
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beschikbare informatie kan reeds gesteld worden dat de selectie van de jury op
zijn zachtst gezegd dubieus is. Zoals de hele opzet van de prijsvraag, getuigt ze
beslist van een zekere allure. De zeven ontwerpen van de besloten prijsvraag
(zie de illustraties) zijn verdienstelijke werkstukken, perfecte stijloefeningen,
geslaagde prestige-objecten. Sommige verwerken op een handige manier zelfs
een vleugje avant-garde. Maar in de context van de architectuur van vandaag
zijn deze ontwerpen ronduit ontgoochelend. Alleen in het ontwerp van ir. L. J.
Heijdenrijk, de enige Nederlander die geselecteerd werd, is iets van een nieuwe
visie te bespeuren. De overigen horen wel in verschillende vormenwerelden
thuis, maar deze zijn allemaal even gratuïet en vervelend. Ze passen niet in de
reële problematiek van vandaag.
Binnen deze selectie blijft de eerste prijs, het ontwerp van de Weense architect
W. Holzbauer, moeilijk te situeren. Misschien is mijn interpretatie te welwillend
als ik veronderstel dat de jury aan het dictaat van het rimpelloze formalisme
heeft willen ontsnappen en een 'moedige daad' stellen, zoals het gemeentebestuur al een 'moedige daad' had gesteld door het uitschrijven van de prijsvraag.
Het project is immers niet conventioneel. Het heeft iets pops. Het jury-rapport
is nog niet bekend, maar ik ben wel benieuwd naar de verantwoording van deze
keuze. Heeft Holzbauer het werkelijk ernstig gemeend, wanneer hij dat blok
van de raadzalen als een gewichtsheffer de hoogte insteekt en daarnaast dan
nog een onnozel torentje neerzet als een huldeblijk aan het project van Berghoef en Vegter? Ik ben gevoelig voor humor, ook in architectuur, maar deze
humor is me te plat.
De tweede en derde prijs zijn moeilijker te beoordelen: ze vergen een nauwkeurige studie. Het ontwerp van B.Winkler (tweede prijs) lijkt me nog het
beste, omdat het het minst definitieve is: in zijn conceptie en vormgeving Iaat
het de dialoog nog enigszins open. Het situeert zich ook het best in de stad.
Winkler respecteert de schaal, niet alleen wat de hoogtelijn, maar ook wat de
samenstelling betreft. Zijn gebouw is nog het minst gebouw, het minst een
gesloten en vreemd geheel in het weefsel van de stad. Aan de diversificatie van
de vorm beantwoordt daarenboven een nattuurlijke, vanzelfsprekende en overzichtelijke organisatie van het plan. Ik heb echter wel de indruk dat ook dit
ontwerp de 'innerlijke noodzaak' mist waarover Kandinsky het had. De vorm
lijkt me immers niet ingegeven door de conceptie van de architectuur: hij werd
nagestreefd als een waarde op zichzelf. De integratie tussen nieuw gebouw en
oude stad, die gesuggereerd wordt, is niet authentiek. Oud en nieuw ontmoeten
elkaar hier niet echt, het nieuwe schijnt alleen maar in het gevlij te willen
komen van het oude.
Wat hiermee bedoeld wordt, kan misschien verduidelijkt worden door een vergelijking met het ontwerp van ir. Heijdenrijk. Dit ontwerp werd niet voor een
prijs in aanmerking genomen, maar door de jury wel aanbevolen voor een
(aankoop-)premie. In de boven reeds genoemde ideeënprijsvraag-kerkbouw
behaalde Heijdenrijk de eerste prijs met een polyvalente stadsstructuur, en
daarbij sluit zijn ontwerp voor het stadhuis onmiddellijk aan. Ook dit is niet
anders meer dan een zich ontwikkelende en verder ontwikkelbare structuur, een
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samenstelling van gelijke structuurelementen waarbinnen principieel elk programma zich vrij kan installeren. Zulk een structuur bezit al de kwaliteiten van
een ontwerp als dat van Winkler, maar het fundeert die ook in een adequaat
architectuurbeeld. Het uitgangspunt is heel verschillend. Hier wordt geen aansluiting gezocht op het pittoreske a la madurodam, maar op de structurele
opbouw van de stad zelf. Juist door en in die structuur ontstaan nieuwe mogelijkheden voor een spontane (eventueel pittoreske) architectuurtaai. Zulk een
structuur beantwoordt aan een diepere wetmatigheid van het bouwen en van
het bestaan dan in een concreet programma waar gemaakt kan worden. Zich
perfect aanpassend aan wat in het programma geformuleerd wordt, verleent
ze aan het programma zelf mogelijkheden van groei en verandering.
Het in de eerste plaats linguïstisch structuralisme is niet zonder meer op de
architectuur over te dragen, maar kan het architectuurproces wel verhelderen:
een gebouw op een bepaald moment is immers niets anders dan de concrete zin
die een volledige taalstructuur impliceert. Die structuur, die onbewust werkte
in het geheel van de traditionele architectuur, de architectuur van én de architectuur zonder architecten, is in de stormachtige ontwikkeling van het bouwen
in de laatste eeuw in het gedrang gekomen. Het gevaar dat nu dreigt — het
ontwerp van Heijdenrijk vertoont er alle symptomen van — is dat die structuur, die uiteraard uiterst complex en gevarieerd moet zijn, op een te simplistische wijze wordt vereenzelvigd met een willekeurige, ik zou bijna zeggen
onorganische, repetitie van gelijke structuurelementen. Het structuralisme verliest op die manier alle betekenis en wordt herleid tot een variatie op de bestaande vormarchitectuur, zoals die in de andere ontwerpen tot uiting komt.
Lag hier misschien de reden waarom juist dit structurele ontwerp door de jury
werd uitgekozen tussen verschillende andere die niet zo eenzijdig waren? Ik
denk dan aan het ontwerp van ir. Herztberger, die in zijn ontwerp voor Amsterdam de structurele reflexie in de architectuur een hele stap vooruithelpt
vergeleken bij zijn ontwerp voor Valkenswaard . Maar misschien zijn er voor
de bezoekers van de tentoonstelling in maart nog andere verrassingen weggelegd. De grootste zou dan zijn dat het uitgestelde gesprek toch nog op gang
komt. Het moge bijdragen tot de afbraak van achterhaalde denkmodellen en de
opbouw van werkzame, democratische stadsstructuren.
6

6 Zie Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunsten, 1967, 4.

De binnenstad van Amsterdam
als uitdaging aan de kerk
B. A. M. Peters

In het rapport Amsterdam als uitdaging aan de kerken heeft prof. Verkuyl in
1963 zeer wezenlijke dingen gezegd over de kerk in de stad. Hij schreef daarin
nl.: „Het is een onmiskenbaar feit, dat de stad Amsterdam in het Nederlandse
volksleven een bijzonder grote rol speelt. Daarom is de beïnvloeding van deze
stad in alle lagen van de bevolking van grote missionaire betekenis. Het is
opvallend, dat de apostel Paulus in zijn door de Geest geleide zendingsstrategie
de nadruk legde op de beïnvloeding van de steden. Want hij wijst erop, dat de
steden radiatiecentra zijn. Het zijn infectiehaarden, maar het kunnen ook worden operatiebases voor het Koninkrijk Gods. Zo is het ook met Amsterdam.
Welke geest zal de sleutelpersonen van de arbeidersbewegingen beheersen in
Nederland? Welke geest zal de jonge intelligentsia beïnvloeden? Welke geest
zal de technici, de leiders van handel en verkeer en de captains of industry
beïnvloeden? Welke geest zal de artiesten en journalisten beïnvloeden? Het
antwoord op deze vragen hangt samen met de vraag, welke invloed wordt
uitgeoefend op al die groepen in Amsterdam". En dan richt prof. Verkuyl de
vraag, die Paul Kraemer in het algemeen gesteld heeft: nl. of de kerken in de
steden verantwoordelijke kerken zijn, zeer concreet tot de kerken van Amsterdam om dan tot de conclusie te komen dat: „willen wij werkelijk uitgroeien tot
verantwoordelijke kerken in de grote stad, de gehele struktuur van de gemeente
omgebogen moet worden".
Sinds prof. Verkuyl dit schreef — 1963 — is er nog weinig schokkends gebeurd
in de kerken van Amsterdam. En dit lijkt wel samen te hangen met het feit, dat
wat hij schreef, om een totale herstructurering vraagt van de presentie en de
werkwijze van de kerken: zij zullen dan noodzakelijk op een andere golflengte
moeten gaan opereren. Gesteld kan worden, dat de keuze voor een kerk die
haar dienst aan de wereld serieus opvat (vgl. Vaticanum II, Gaudium et Spes),
belangrijke consequenties heeft voor de wijze waarop zij zich presenteert: de
agenda van de kerk wordt dan mede bepaald door de agenda van de samenleving.
Anders gezegd: wanneer wij stellen, en vanuit ons geloof mogen en moeten wij
dat stellen, dat de Kerk teken van hoop is in deze wereld, dan heeft dit zware
consequenties. Hoop geven betekent:
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het leven zinvol maken, wanneer men vastloopt in de onzin
uitzicht bieden, waar geen toekomst meer wordt gezien
doorzicht geven, waar geen inzicht meer is
een licht doen oplichten, waar alleen duisternis wordt ervaren
tonen dat er een weg is, waar men alle spoor bijster is
een levensgeborgenheid doen ervaren, waar men lijdt onder verlatenheid.

De kwestie waar het nu om gaat is juist, dat die onzin, dat niet meer zien van
een toekomst, die duisternis, die verlatenheid, enz., grotendeels structureel
bepaald zijn door en een gevolg zijn van de aard van onze geïndustrialiseerde
en geürbaniseerde samenleving. Wanneer dit niet mede wordt verdisconteerd
in de pastorale benadering, dan loopt deze het gevaar alleen maar brokken te
lijmen en niet de brokken veroorzakende spanningen aan te grijpen, — alleen
maar te werken aan symptomen, maar de infectiehaard buiten behandeling te
laten, — alleen maar angstig waarschuwend of veroordelend in deze wereld te
staan, maar niet waarachtig zich te engageren en aldus vanbinnenuit waarachtige hoop te wekken door structureel iets open te breken.
De zorg om de mens is een oude opdracht van de kerk, die zij ook altijd behartigd heeft. Maar de mens van vandaag leeft in een andere wereld, waarin het
urbaniserings- en seculariseringsproces hem diep beïnvloeden, structureel bepalen. We hoeven daarbij alleen maar te denken aan het typische functionele
en pragmatische denken en doen van deze tijd, de pluralisering van de levenssferen, de toenemende mobiliteit, de verandering van de gezagsverhoudingen.
Dit alles heeft diep ingrijpende consequenties, waardoor veel van wat het altijd
gedaan heeft, het niet meer doet; en dat geldt niet alleen voor de kerk.
Want is het niet zo, dat de kerk irrelevant is geworden voor het maatschappelijk leven, juist omdat zij zich in hoofdzaak gericht heeft op persoon en gezin:
de kerkelijke moraal is hoofdzakelijk een privé-moraal; de sacramenten werden
vooral beleefd als momenten van persoonlijke heiliging, de prediking was voornamelijk een beroep op persoonlijke bekering. Maar in de huidige maatschappij
valt de beslissing niet meer bij de persoon; het gezin is niet meer het hart van
de totale samenleving. Hiermee wordt niet gezegd, dat persoon en gezin van
geen betekenis meer zijn, en dat het persoonlijk pastoraat dus achterhaald is.
Wel wordt gesteld, dat het zich blijven richten van de kerk op de privé-sfeer in
prediking en liturgie, katechese en persoonlijk pastoraat in hoge mate onvoldoende is en zinloos kan worden, waar in de feitelijke samenleving de beslissingen niet meer vallen bij persoon en gezin. Het jeugdvraagstuk bv. is dieper dan
de optelsom van de individuele jongeren; de ethische vragen n.a.v. de ontwikkeling van de moderne wetenschappen overstijgen de atoomgeleerden, de medici en de technici; vrede op aarde wordt niet alleen bereikt door mensen van
goede wil; en wanneer economie sociaal onrecht veroorzaakt, dan is dat niet
alleen afhankelijk van de leidinggevende figuren in het bedrijfsleven.
Het leven van de hedendaagse mens speelt zich steeds meer af in georganiseerde verbanden, waartussen een steeds nauwere structurele samenhang groeit:
verstoring en beweging hier leiden tot repercussies elders. Het werken aan de
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concrete mens in deze is dan vaak alleen maar werken aan symptomen, terwijl
de echte beïnvloedingscentra, de werkelijke machten buiten schot blijven, vaak
ook geheel niet onderkend worden. Dit blijkt uit het gevoel van machteloosheid, dat zo vaak valt te beluisteren bij mensen: „je kunt er zo weinig aan
doen". Verbeteringen schijnen alleen mogelijk, als de totale structuur wordt
veranderd (revolutie).
M.i. bedoelde prof. Verkuyl dit, toen hij schreef, dat de stad Amsterdam een
bijzonder grote rol speelt in het Nederlandse volksleven, dat de steden radiatiecentra zijn, die infectiehaarden kunnen worden, maar ook operatiebases voor
het koninkrijk Gods. Ook een stad is meer dan alleen zijn inwoners. Ook hier
gaat het om een eigen geheel van verhoudingen en interacties tussen personen,
groeperingen, standen, wonen, werken, ontspanning, dienstverlening, industrie,
wetenschap enz., telkens in onderlinge samenhang. Dit komt met name tot
uiting in de binnensteden, die meestal de verheviging, de concentratie zijn van
de totale stedelijke samenleving.
Het hart van de stad, de city, is city door bepaalde typische kenmerken, en wel
uitdrukkelijk in onderlinge samenhang, in onderlinge afhankelijkheid, beïnvloeding en competitie. Het is de plaats waar het leven het meest intens is door de
onderlinge samenhang van de componenten van de city: de concentratie van de
leidende elementen van sociaal, cultureel en economisch leven (hoofdkantoren,
speciaalzaken), zodat de samenleving zichzelf hier herkent; de concentratie van
specialiteiten en specialisten; de grote gevarieerdheid van aanbod in onderlinge
competitie en concurrentie; de verdichting van het aanbod, waardoor de bezoekers alles bij de hand hebben; een gaan en komen van mensen als noodzakelijk
onderdeel van hun leven; een kruispunt van alle soorten van mensen en van
activiteiten van allerlei groeperingen en daardoor een ontmoetingspunt, een
verdichting van communicatie; de hoge grondwaarde en de strijd om een vestigingsplaats in het centrum.
De city wordt daardoor „market place of social activities, a place where
norms, values, activities of different groups are exchanged, of groups which
are independent from, and invisible to, each other outside the city center, of
groups also, whose members belong to various cultural and social affiliations
which are not space-bound or of groups, whose members have space-affiliations at other (national, international) levels. Central districts are multifunctional crossing points of various activities of diverse groups. The things which an
individual may do in the city center are also multifunctional. He may connect
instrumental behavior (like business or shopping) with expressive behavior (like
window-shopping or 'beeing seen*, etc.)" (D. Prokop, Image and functions of
the city, in: Urban core and inner city, p. 29). Deze onderlinge samenhang en
deze onderlinge competitie en concurrentie tussen de componenten van de city
leiden tot coördinering van activiteiten door de bezoeker, een coördinering
waarop door de city in feite weer wordt gespeculeerd. Deze coördinerende
functie van de city is een latente functie; ze is een sociaal effect van de city:
de bezoeker heeft niet de uitdrukkelijke bedoeling meerdere activiteiten tegelijk
te doen, te coördineren (winkelen en koffie drinken, zaken doen en een kerk
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bezoeken, enz.), maar in feite doet hij het door de typische geaardheid van de
city.
Deze typische geaardheid van een interactie in de city stelt tegelijk zijn eisen:
wie de competitie en concurrentie niet aandurft, wie de flexibiliteit en creativiteit niet opbrengt, wie niet inspeelt op die coördinerende functie welke eigen is
aan de city als 'market place of social activities', houdt zich niet staande in de
city.
Daardoor vervult de binnenstad als city een geheel eigen rol binnen de stad,
heeft zij een geheel eigen invloed op de mensen van stad en randstad, veroorzaakt en ontplooit zij een geheel eigen vorm van leven en samenleven, welke
radicaal verschilt van het leven in de andere stadswijken, die meer uitsluitend
een woonfunctie vervullen. Ook al wonen binnen de city als gebied relatief
weinig mensen, het stadsleven speelt er zich af, omdat zij het middelpunt is van
sociaal, economisch, wetenschappelijk en cultureel leven. Daardoor is er een
dagelijkse eb en vloed van werkende, winkelende, amusement en verstrooiing
zoekende mensen, waardoor de binnenstad als city geheel eigen mogelijkheden
en moeilijkheden heeft, een geheel eigen grijpbaarheid en ongrijpbaarheid van
mensen, geheel eigen kansen tot bepaalde activiteiten, maar ook geheel eigen
grenzen voor succes.
De grote vraag nu luidt, of deze typisch structurele uitdaging van de binnensteden, en met name van de binnenstad van Amsterdam, door de kerken wordt
verstaan en beantwoord. In het voorjaar 1968 heeft de gemeente Amsterdam
het Voorontwerp van de tweede nota over de Amsterdamse binnenstad gepubliceerd. Daarin wordt een structuurbeeld ontworpen voor de binnenstad van
Amsterdam. In dit structuurbeeld gaat het om het aanduiden van de hoofdlijnen, waarlangs de stedebouwkundige ontwikkeling kan plaats vinden, en wel
op een zodanige wijze dat de samenstellende elementen in het structuurbeeld
elkaar ondersteunen. In dit structuurbeeld worden de hoofdbestemmingen aangegeven voor de verschillende wijken van de binnenstad. In het Voorontwerp
wordt duidelijk gesteld, dat in de binnenstad van Amsterdam al die instellingen, instituten en bedrijven gevestigd moeten zijn, welke functioneel, ideëel en
economisch voor de gehele stedelijke samenleving het grootste belang hebben.
Het is echter opvallend, dat over de kerken, die in zo'n groot aantal de binnenstad bepalen, in dit Voorontwerp totaal niet gerept wordt, terwijl alle andere
facetten van de binnenstad geïnventariseerd en geanalyseerd zijn. Is dit niet een
duidelijk teken aan de wand, dat de kerk in de binnenstad gemakkelijk als een
quantité négligeable over het hoofd gezien kan worden?
In een artikel Reclame, publiciteit en vormingswerk in Wending, sept. 1965,
stelt mej. Thung de verhouding van kerk en wereld op een verrassende wijze
aan de orde. Zij gaat daarbij uit van het verschijnsel van de beeldvorming en
komt dan tot de uitspraak, dat alle evangeliserende activiteiten in een gegeven
situatie kunnen doodlopen tegen stereotypen die in de samenleving in omloop
zijn over christenen. Het beeld van een bepaalde groep wordt nl. niet zozeer
gemaakt door bewuste en doelgerichte acties naar buiten, maar in de eerste
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plaats door de verhouding tot andere groepen en de totale levensstijl. „Wel
licht", zegt zij, „is het niet door evangelisatie-akties en campagnes en evenmin
door officiële uitspraken naar buiten toe, dat de Christus openbaar wordt,
maar door het groepsbeeld, dat van zijn navolgers in omloop is".
Als we reflecteren op de wijze waarop de kerk in de binnenstad van Amster
dam aanwezig is, dan moeten wij ons realiseren, dat zij, nog helemaal afgezien
van andere wijzen van aan- of afwezigheid, in elk geval op een zeer in het oog
lopende wijze present is in haar gebouwen. Van deze gebouwen is een groot
aantal van hoge monumentale waarde. Dat wil zeggen enerzijds, dat zij een
cultuurhistorische waarde hebben, anderzijds dat zij uit een andere tijd stam
men en daarom veelszins 'uit de tijd' zijn. En het zijn deze gebouwen die naar
ik vrees het image van de kerk als een zaak die toch wel min of meer uit de
tijd is, regelmatig versterken. De kerk zelf is voor velen niet meer dan een
monument. Zij past niet meer in deze tijd. Hoezeer de restauraties van ver
schillende kerkgebouwen in de binnenstad vanuit cultuurhistorisch standpunt
zijn toe te juichen, het is de vraag, of van uit de kerk gezien deze restauratie
geen uiterst bedenkelijke kanten heeft.
De binnenstad van Amsterdam telt 10 parochies. En ook al zijn er daarnaast
nog verschillende vormen van categoriale zielzorg (bedrijfsapostolaat, vreem
delingenpastoraat, Open Deur, enz.), het beeld van de kerk — om in termen
van mej. Thung te spreken — wordt bepaald door de parochies en de parochie
geestelijkheid: zij zijn het gezicht van de kerk, mede als gevolg van het feit dat
de territoriale zielzorg altijd als dé zielzorg bij uitstek werd gepresenteerd.
Afgezien nog van het feit dat de meeste parochiekerken in de binnenstad van
Amsterdam tijdens de weekenden tengevolge van grote onderbezetting een
doodse en doffe indruk maken, wat in schrille tegenstelling staat tot de leven
digheid en de dynamiek van de city, de parochiestructuur als zodanig is totaal
ongeschikt om in te gaan op de uitdaging van de city. Ze mist ten enen male de
flexibiliteit en de mogelijkheid om in te spelen op de dynamiek en de coördi
nerende functie van de city, omdat zij te log is, te autonoom en te verdeeld.
Een pastorale herstructurering was noodzakelijk, maar het lijkt tegen de achter
grond van bovenstaande duidelijk, dat deze niet zal kunnen bestaan in een
hergroepering van de parochies. Want is een dergelijke reorganisatie pastoraal
wel relevant voor de binnenstad van Amsterdam? Is een dergelijke reorganisa
tie niet te statisch, wanneer men let op het dynamische en vooral functionele
karakter van de binnenstad van Amsterdam als city voor de gehele stad en
randstad? Wanneer men zich zou beperken tot een parochiële herindeling, en
deze zelfs onder een bestuurlijke eenheid zou brengen, is deze pastorale reorga
nisatie dan werkelijk een adaequaat antwoord op de vraag naar de specifieke
taak van de kerk in een gebied als de city van Amsterdam? Zou dan niet de
huidige indruk blijven bestaan, dat het bruisende leven van de city geheel aan
de kerk voorbij gaat?
Een bisschoppelijke werkgroep, belast met de opdracht een advies tot pastorale
reorganisatie met betrekking tot de binnenstad voor te leggen, heeft zich uit
drukkelijk met deze vragen bezig gehouden. Zij heeft haar taak niet gezien in
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het opstellen van een verantwoorde liquidatie-formule voor een aantal kerkge
bouwen, maar in een creatieve arbeid, in het op gang brengen van een proces
van opbouw en zoeken naar nieuwe structuren. Zij heeft een nieuwe wijze van
kerkelijke presentie geformuleerd: het city-pastoraat, door te stellen dat de
kerk niet afwezig mag zijn in het anonieme ontmoetingsveld van de binnenstad
als city. De kerk zal minstens moeten proberen dit waagstuk aan te durven,
omdat in de city meer nood, verlatenheid, eenzaamheid, meer vragend zoeken,
vergetelheid en wanhoop, maar ook meer creatief denken, doorbraak van
ideeën, rebellie en onbegrepen idealisme aanwezig zijn dan in welke woonsector
ook; daarom ook zijn hier de aanknopingspunten groter, is er meer vraag, kan
meer aan het eigen initiatief overgelaten worden en zijn de mogelijkheden
groter voor een echt menselijke ontmoeting. In de binnenstad als city zijn alle
factoren aanwezig om tot uiting te kunnen brengen wat Christus bedoelde:
mensen om zich heen te verzamelen die in Zijn Geest, in Zijn voetspoor, willen
doen, wat Hij deed
wenkend, lokkend, schokkend, uitdagend; verbonden
heid brengen waar isolement is, verzoening waar verdeeldheid, gerechtigheid
waar onrecht en onmenselijkheid, liefde waar haat en zelfzucht is, vrijheid
waar de mens gevangen is, in één woord — het is een evangelisch woord —
sjaloom, vrede en heil brengen waar de mens alleen, en met anderen samen,
vaak diep ongelukkig is.
Maar wil de kerk in de binnenstad dit doen — en zij zal dit moeten doen, wil
zij de uitdaging van de binnenstad als city au sérieux nemen — dan zal zij zich
allereerst op een geheel andere wijze moeten presenteren. Kenmerken voor die
nieuwe presentie zullen moeten zijn:
1.

City-functie:

zij zal moeten deelnemen aan het city-leven. Dit heeft zijn consequenties:
— specialismen: de specialisten die noodzakelijk zijn op theologisch, pastoraal,
oecumenisch en maatschappelijk gebied, dienen in de binnenstad werkzaam te
zijn; daar moet een beroep op hen gedaan kunnen worden. In en vanuit de
binnenstad dienen specialistische activiteiten gestimuleerd te worden, b.v. aparte
kerkdiensten, cursussen, opvangcentra. De verschillende liturgische stijlen
dienen hier exemplarisch vertegenwoordigd te zijn. Hier dient zich ook de
getuigenis van waarachtige oecumene te concentreren.
— centraal contact-adres: in de binnenstad dient een kerkelijk inlichtingen
centrum te zijn — nauw samenwerkend met het VVV — waar men over alle
gegevens beschikt, vanwaaruit men kan verwijzen naar deskundigen, waar zich
de priesteroproepdienst bevindt en vanwaaruit ook de publiciteit wordt ver
zorgd welke noodzakelijk is om de kerk werkelijk een city-functie te doen
vervullen.
— centraal telefoonnummer: de city-kerk zal moeten beschikken over een
centraal, gemakkelijk in het gehoor liggend telefoonnummer.
2. Eenheid:
wil de kerk werkelijk kunnen inspelen op het city-gebeuren, dan vraagt dit om
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eenheid van aanpak, van overleg en samenwerking. Deze eenheid dient in te
houden:
— een bestuurlijke eenheid: er dient een centraal beleid te zijn, vanwaaruit
telkens op de voet wordt gevolgd wat er gaande is in de city, en vanwaaruit
planning geschiedt.
— eenheid van samenspraak: voor verschillende deelprojekten (b.v. vreemde
lingenpastoraat, alleenstaanden, bepaalde noden, buurtgroeperingen, enz.) die
nen teams van ambtsdragers en leken ingezet te worden, maar deze teams
dienen in een zeer frequente dialoogsituatie te staan.
— oecumenische samenwerking der kerken: centraal staat de city als menselijk
gebeuren. De taken waarvoor de kerk staat in de city zijn zodanig van aard,
dat zij om een gezamenlijke inzet vragen. Juist t.a.v. de typische city-functie
mogen de kerken niet langer gescheiden optrekken.
— eenheid van sociale dienstverlening, welke functioneel is opgezet, zich rich
tend op bepaalde groeperingen, b.v. logementbewoners, zwervers, prostitutie,
kamernood, bejaarden, levens- en gezinsmoeilijkheden, enz.
— financiële eenheid: dit is een noodzakelijke vooronderstelling
— centrale administratie.
3. Gezicht van de city-kerk:
ook al is het noodzakelijk dat de kerk in de city een duidelijk gezicht heeft in
de vorm van een contact- en informatie-centrum, en ook al is het belangrijk
dat zij herkend wordt in een functionerend kerkgebouw, voor alles zal zij
getypeerd moeten worden door:
— afwezigheid van institutionele signatuur: het gaat erom dat christenen zich
samen met anderen engageren met alles wat er gaande is in de binnenstad, en
dat zij daaraan vanuit hun eigen inspiratie een bijdrage leveren wat betreft
leefbaarheid, menselijkheid en zingeving van het bestaan.
— flexibiliteit: het city-pastoraat zal zeer flexibel moeten zijn, gezien het citygebeuren. Het experiment zal de city-kerk wezenlijk eigen moeten zijn, telkens
inspelend op de vraag van het dynamische city-gebeuren.
— dienstbaarheid: deze krijgt in de city een heel bepaald accent. Hier zijn geen
vaste aanknopingspunten; hier kan niet jaar in jaar uit een vast program
worden afgedraaid; hier kan men niet bouwen op vaste groeperingen. Het ano
nieme pastoraat zal hier een zeer grote plaats innemen. City-pastoraat betekent
werken in de diaspora van de gaande en komende man, van de anonieme
vrager en zoeker, van bevolkingsgroepen die vervreemd zijn van de kerk.
Als inhoudelijke taken voor de city-kerk zijn door de werkgroep geformuleerd:
vormingswerk, pastorale service en sociale dienstverlening, drie taken, die door
drie secties o.l.v. een sectieleider zullen moeten worden gestimuleerd.
1. Kerkelijk

Vormingswerk:

Omdat de binnenstad van Amsterdam feitelijk op allerlei manieren zo'n be
langrijke rol speelt en kan spelen in de meningsvorming voor zovele mensen op
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zovele terreinen, die zo nauw ons leven en onze verantwoordelijkheid raken,
daarom ligt daar een taak voor de kerk van Christus. Via prediking, conferen
ties, cursussen, publikaties, leerdiensten, middagdiensten, enz. kan zij haar
evangelische boodschap uitdragen in de vorm van een aanbod, van een mee
denken en zoeken, en wel ta.v. de concrete vragen die er liggen in de samen
leving, of die moeten worden opgeroepen ten dienste van die samenleving.
Te denken valt hier aan de meningsvorming rond de vragen van mens en
menselijke samenleving, rond mens en industrialisering, geloofsbeleving en
persoonlijke verantwoordelijkheid in deze tijd, maar ook aan de schoolkatechese.
2. Pastorale service:
De binnenstad van Amsterdam biedt een thuis aan haar vaste bewoners, maar
door haar city-functie ook aan velen die er gaan en komen om welke reden dan
ook. Om daaraan tegemoet te komen, zal grote aandacht moeten worden
besteed aan het anonieme pastoraat, aan correlatiecentra, die door hun inrich
ting, hun sfeer en eerlijke bescheidenheid werkelijk een open deur zijn voor de
mens in geestelijke nood. Daarnaast zal er door gespecialiseerde teams pasto
rale service verleend moeten worden aan groeperingen als buitenlandse arbei
ders, studenten, zeevarenden, e.a., voor wie de binnenstad door haar city
functie een ontmoetingsplaats is. Ten aanzien van de vaste bewoners van de
binnenstad stelt het Pastoraal Plan Binnenstad voor, om 5 wijkpastoraten in
het leven te roepen, a.h.w. 5 verzorgingsgebieden, waarin alle pastorale aan
dacht wordt besteed aan de vaste bewoners van de binnenstad.
3. Sociale

dienstverlening:

Naast een vraag en behoefte — vanuit de woon- en city-functie van de binnen
stad — naar meningsvorming en pastorale zorg blijkt er ook een grote behoefte
aan sociale dienstverlening via het maatschappelijk werk en via het solidariteitswerk. Te denken valt hier aan het grote aantal bejaarden in de binnenstad,
verder de zieken, de saneringsproblematiek, groeperingen als homofielen, zwer
vers, verslaafden, enz. De sociale nood is vaak in de binnenstad, mede door
haar city-functie, het grootste en het duidelijkste te zien. Door de sectie Sociale
Dienstverlening zal bevorderd moeten worden, dat op gerichte wijze die hulp
wordt verleend waaraan personen en groeperingen behoefte hebben.
Tussen deze drie secties, die ieder onder leiding van een sectieleider staan, is
een nauwe samenwerking gedacht: met een directeur als algemeen leider
vormen de drie sectieleiders het bestuurscollege. De city-kerk wordt gezien als
een werkgemeenschap, welke functioneel via de drie secties haar taak ta.v. de
gehele stad vervult. De financiering zal geschieden door een Stichting. Het
hoofdaccent ligt niet op het kerkgebouw, maar op de inhoudelijke presentie,
op het uitdragen van de christelijke inspiratie langs allerlei kanalen.
Uitingen van een andere verschijningsvorm van de kerk in de binnenstad van
Amsterdam zijn behalve de geheel nieuwe structuur, waarbij de parochiestruc-
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tuur wordt verlaten, de correlatie-centra; vervolgens het informatie- en docu
mentatiecentrum, de verschillende opvangcentra in het kader van de sociale
dienstverlening, een centraal telefoonnummer, enz. De kerkgebouwen die blij
ven, zullen volgens het voorstel van de werkgroep ook ieder een aparte functie
moeten gaan vervullen, zodat ieder gebouw op den duur een eigen gezicht gaat
krijgen, door het aparte aanbod dat er gedaan wordt in de vorm van een eigen
liturgische stijl, welke een follow-up krijgt in een eigen vorm van pastoraat.
T.a.v. de kerk in de binnenstad van Amsterdam zijn nieuwe structuren gefor
muleerd. Daarmee wordt niet beweerd dat deze structuren de garantie geven
dat de kerk langs deze weg verzekerd zal zijn van succes. Het is toch de toon,
de stijl, de instelling van de pastorale werkers en de zekerheid dat de gehele
kerkgemeenschap er achter staat, die het doen. De enige betekenis van de
geplande nieuwe structuren is, dat de Geest de kans krijgt. Bepaalde structuren
kunnen heretisch zijn, omdat zij uit zichzelf meer een blokkade zijn voor de
Geest, zoals b.v. de parochiestructuur meestal een groot beletsel zal zijn om
gezamenlijke problemen aan te pakken van een hele stad of een stadswijk.
Daartegenover zal iemand die b.v. is vrijgesteld voor kerkelijk vormingswerk
in een stad, meer de mogelijkheid bieden — niet de garantie — dat dit ook
werkelijk van de grond komt. Zo is de bedoeling van de geplande nieuwe
structuren, dat de Geest vrij komt en de kans krijgt, Zij zijn zodanig dat men
kan inspelen op wat de city vraagt.
Tenslotte lijkt het goed om terug te keren naar het citaat van prof. Verkuyl in
het begin van dit artikel. In het Pastoraal Plan Binnenstad Amsterdam, waarin
de werkgroep haar visie over de herstructurering van de kerk in de binnenstad
van Amsterdam heeft neergelegd, gaat het niet zo maar over een of andere
pastorale herstructurering. Het gaat hier om de aanwezigheid van de kerk in
een van de knooppunten in onze hedendaagse samenleving, waarin de steden
radiatiecentra zijn, die infectiehaarden kunnen worden, maar ook operatiebases
voor het koninkrijk Gods. Er kan nog zoveel geschreven worden over de kerk
in een veranderende wereld, de kerk in de stad van de mens, over geloven bij
kenterend getij, de verkondiging in een geseculariseerde wereld, enz., — zolang
men er niet in slaagt om juist in onze binnensteden, waar de wereld van
vandaag wordt gemaakt en beleefd, de kerk nieuwe gestalte te geven en zolang
men zich beperkt in onze binnensteden tot het sluiten van kerkgebouwen en
daarnaast geen andere, inhoudelijke en radicaal nieuwe wegen durft te gaan,
blijft de kerk een bezienswaardigheid, restant uit het verleden, en blijft alles
wat naarvoren wordt gebracht over de kerk in de stad van de mens, boeken
taal: dit brandende vraagstuk zal in onze binnensteden uiteindelijk beantwoord
worden doordat de kerken gaan functioneren op de golflengte van het citygebeuren, of onbeantwoord blijven, zolang de kerken een monumentale be
zienswaardigheid zijn.

Frustreren en shockeren
Tegendraadse vormen van communicatie

Eric De Kuyper

Met verloop van tijd lijkt Le Bonheur (1964) van Agnès Varda me steeds meer
een belangrijk referentiepunt te worden, juist in de mate dat deze film zijn doel
niet bereikte . Zowel door toeschouwers als critici werd hij gewaardeerd of
verworpen uitsluitend ofwel op esthetische ofwel op ethische gronden. Naargelang de morele interpretatie die eraan gegeven werd, werd het een heel mooie
of een té mooie film bevonden. Dat hij echter handelde over de wereld waarin
wij leven, en ver uitsteeg boven de schildering van een persoonlijk geval, werd
over het hoofd gezien. De elementen zelf die zij becritiseerde — of beschreef,
dat is een nuance — werden door Varda gebruikt als ingrediënten voor haar
film. En dat werd haar, naar de reacties te oordelen, kwalijk genomen.
Zelfs van de kritische kunstenaar van vandaag wordt nog altijd verwacht dat
hij 'le point de vue de Sirius' inneemt, dat hij alles heel goed weet en zijn kritiek
dus heel duidelijk zichtbaar maakt. Maar is zo'n kritiek niet per definitie onobjectief? De kunstenaar maakt deel uit van zijn tijd en is bijgevolg gedwongen
de taal te spreken van zijn tijd. Hij maakt deel uit van onze consumptiemaatschappij, en als massa-medium staat de film daar volop in. Om in die maatschappij 'echt' en 'objectief' te functioneren, dient hij dan ook eerlijk gebruik te
maken van de middelen van die maatschappij. Zijn kritisch gebruik van de
media dient besloten te liggen in het gebruik van het medium zelf, niet er
buiten. Anders wordt weer de schijn gewekt (is het alleen schijn?) dat het
medium niet alleen gebruikt maar ook misbruikt wordt. Dat maakt de rol van
de hedendaagse cineast zo moeilijk, maar tevens zo boeiend, omdat hij telkens
nieuwe middelen moet ontwerpen. Aan de hand van een paar recente voorbeelden wil ik iets zeggen over twee van de middelen die zich momenteel schijnen
op te dringen: het frustreren en het shockeren.
Ook van de toeschouwer wordt een meer genuanceerde perceptie verwacht. Hij
moet het medium minder logisch, minder literair leren bekijken. Hij moet 1) het
cinematografisch gebeuren woordelijker leren nemen en 2) het desgevallend in
een allegorisch kader situeren ten opzichte van de reële context. Zowel toeschouwers als critici zijn met deze approach blijkbaar nog niet vertrouwd. Film
is nog altijd niet 1) een matière, een ding dat ze ervaren, en dat ze 2) verplicht
worden te interpreteren. Film is nog altijd niet 1) '24 beelden per seconde',
1

1 Cfr. E. De Kuyper, Agnès Varda en Le Bonheur, in Streven, augustus 1966.
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2) een reeks beelden die de werkelijkheid ver-beelden. M.a.w. film wordt nog
altijd te weinig geïnterpreteerd op grond van de objectieve filmmatière. Een
voorbeeld: kleuren zijn niet mooi of lelijk, kleuren zijn kleuren, maar ze reproduceren ook onze — al dan niet gekleurde — omgeving. Mooi of lelijk speelt
hier geen rol; het esthetische is hier irrelevant, althans op de 'impressionistische'
manier, niet echter op een 'sensuele' manier, die dan verder gesitueerd moet
worden.
Wanneer een film als Le Bonheur niet zo goed aankwam, was dat niet te wijten
aan het feit dat zijn boodschap zozeer in de cinematografie verweven zat; wat
er agressief in was, werd schijnbaar glad weggestreken. En hier raken we een
van de grondproblemen van de hedendaagse film: het communicatieprobleem.
Hoe krijg ik bepaalde dingen gezegd die de toeschouwer alleen maar kunnen
mishagen? De cineast kan geen standpunt meer innemen van buitenaf: hij is er
zich van bewust dat dit een wezenlijk vervalsend standpunt is. Het leidt onvermijdelijk tot de 'thesisfilm'. Onder die categorie vallen niet alleen die films
(Cayatte bijvoorbeeld) die uitdrukkelijk 'een probleem behandelen' (doorgaans
zijn dat niet eens films), maar naar mijn gevoel bijvoorbeeld ook vele produkten van de Britse Free-Cinemabeweging. De thesis ligt dan zogezegd in het
onderwerp (de maatschappij), de antithese is de film (het verbeelden van de
idee), de synthese wordt verwacht van de toeschouwer. Een film die aan de
basis misschien een fantastisch interessante of eerlijke bedoeling heeft, maar
deze niet op een cinematografische wijze waar kan (of wil) maken, is voor mij
een thesisfilm. Juist dit soort film wordt nu juist door veruit de meeste toeschouwers en critici goed bevonden, vooral omwille van zijn bedoelingen. Zij
nemen m.a.w. de film niet als uitgangspunt, maar beschouwen hem als het
resultaat van iets wat tevoren al bestond.
Wie uitgaat van de vorm, beschouwt deze niet als de vertaling van een idee,
een bedoeling of een gevoel (niet als de enscenering van een toneelstuk), maar
uitsluitend als filmvorm, een conglomeraat van beeld en woord, vorm en
inhoud, onontwarbaar inéén. Telkens weer wil ik daar op terugkomen, omdat
dit hét grote punt is dat de verschillende tendensen in de filmanalyse onderscheidt. Het verklaart bijvoorbeeld waarom ik een werk van Hitchcock of een
film als Gertrud van Dreyer geniaal kan vinden, terwijl anderen ze onbenullig
noemen. Niet alleen voor de duidelijkheid blijkt het nodig te zijn dat ik mijn
standpunt telkens weer herhaal, maar wil ik er geen dogmatische stelling van
maken, dan moet ik mijn grondhouding constant hernemen en herwaarderen.
Maar goed, als het waar is dat het enige uitgangspunt voor de toeschouwer de
filmvorm is, dan geldt hetzelfde voor de cineast: zijn kritiek zit alleen in de
filmvorm. Alleen daarin is hij in staat een vernieuwend element aan te brengen
in het concert van de vernieuwende of kritische tendensen. Al zullen sommigen
me weer van formalisme beschuldigen: alleen in de vormgeving is hij 'uniek'.
Zijn kritiek bestaat in de manier waarop hij met de filmmatière omgaat, niet in
het inlassen van voetnoten of kritisch geladen boodschappen. Alleen de film-
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matière kan hij, dunkt me, ironiseren en relativeren en bijgevolg ook nuanceren, in het bewustzijn dat hij slechts over '24 beelden per seconde' beschikt,
en dat deze dan nog het produkt zijn, afhankelijk van zijn omgeving: industriële
dictaten, maatschappelijke normen, modes, tradities, regels gebonden aan het
medium, enz.
Daarmee is de communicatie met de toeschouwer echter nog niet verzekerd.
De toeschouwer verwacht van het medium vooral een bevestiging van zijn
bestaan; om Brecht te parafraseren, hij wenst 'culinaire films', films die uitwendig misschien de vorm aannemen van een aanval of een kritiek op het bestaande, maar de toeschouwer als individu niet in het gedrang brengen, alleen vage
entiteiten zoals 'de anderen', 'de maatschappij-buiten-mij'. Hiertoe behoren dus
niet alleen de commerciële produkten, maar ook meer geraffineerde films —
laten we zeggen Blow-Up van Antonioni of La guerre est finie van Resnais, die
tenslotte slechts heel knappe, heel subtiele en zelfs genuanceerde verpakkingen
zijn van maatschappelijke en ideologische clichés.
Zo wordt de echte reden waarom een filmcommunicatie aanvaard of verworpen wordt, in deze optiek gaandeweg minder een cinematografische dan een
levensbeschouwelijke vraag. Wie zijn levensbeschouwing heeft gefundeerd op
eens en voorgoed gegeven waarden en deze nooit in twijfel wenst te zien trekken, zal films die twijfel zaaien als 'immoreel' brandmerken. Wie constante
kritiek en produktieve twijfel als waarden beschouwt, vindt zulke films 'moreel'. Vandaar vele misverstanden in de communicatie. Laat ik dit verder even
illustreren aan de hand van twee recente Duitse films.

Bis zum Happy-End
Bis zum Happy-End van Theodor Kotulla, een film die vertoond werd op het
jongste festival te Mannheim, ligt in dezelfde lijn als Le Bonheur van Varda:
schijnbaar een banaal werk, maar ook als zodanig vervaardigd. Het oer-banale
is de stijl en de zin van deze film. De dialogen zijn dialogen uit een feuilleton.
Het beeldgehalte wil mooi zijn, maar is net 'vals' en doet steriel aan. De verhoudingen in het doorsnee-burgerlijke gezin waar de film over gaat, worden
bepaald door bladen als Schoner Wohnen: de vrouw en haar vriendin vervaardigen 'leuke diertjes' die nergens voor dienen; of Petra: de vrouw doet aan
'cultuur', verzamelt klassieke platen, die alleen het Braun-stel moeten rechtvaardigen en als een kras de 'harmonie' verbreekt, leidt dat tot een geweldige
scène met haar man; of Jasmin, 'Die Zeitschrift für das Leben zu zweit': man
en vrouw liggen naast elkaar in bed, hij als model van stoere mannelijkheid,
zij als een en al verleiding, maar in zo'n steriel geënsceneerde verhouding kun
je aan seks al bijna niet meer dénken. Er gebeurt dan verder ook niets. Kotulla
verfilmt mensen en situaties zoals die mensen in die situaties zichzelf graag in
een film zouden zien. Een opzet die beslist meer vaardigheid en talent veronderstelt dan waarover deze debutant beschikt.
Deze stilering of enscenering van de werkelijkheid is uiteraard een beeld, een
zelfportret van die werkelijkheid. Maar die communicatie is blijkbaar niet
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overgekomen. De meeste Duitse critici hebben gereageerd alsof de domme
afbeelding alleen maar de domheid van de cineast demonstreerde. Toch heeft
Kotulla zijn kritische beschrijving van het eerste tot het laatste beeld strak en
ondubbelzinnig volgehouden; nergens heeft hij blijkbaar complexen gehad om
deze wereld — ook de zijne — zo scherp af te schilderen. Als ik dan moet
constateren dat de boodschap juist door hen tot wie ze gericht is, niet aanvaard
wordt, lijkt me dat erg. Misschien is dit gewoon te verklaren door het feit dat
de film niet goed genoeg was. Maar op hetzelfde festival te Mannheim deed
zich ongeveer hetzelfde voor — en dit keer veel overtuigender — met een
andere Duitse film.

Bübchen
Ook Bübchen van Roland Kliek hangt een beeld op van het actuele Duitsland,
met als hoofdmotief: de moord uit verveling (of de verveling als nieuwe vorm
van moord?). In Bis zum Happy-End vernemen we terloops dat een oom om
het leven is gekomen. Moord of een ongeval? Alleen het jongetje — 'n jaar of
zeven — zou het wel eens precies willen weten. De volwassenen staan er niet bij
stil: het lijkt voor iedereen duidelijk dat moord per definitie een ongeluk is en
ieder ongeluk dus in de kiem moord of zelfmoord. Deze onverschilligheid voor
het doden was reeds duidelijk merkbaar in een andere recente Duitse film,
Mord und Totschlag van Volker Schlöndorff. In Bis zum Happy-End werd dit
moordmotief wel volledig op de achtergrond gehouden, maar dat belet niet dat
het de schildering van het gewone burgerlijke voortleven aanvulde en zin gaf.
Ook in Bübchen wordt de moord alleen maar gesuggereerd. Een jongetje
brengt zijn zusje van een jaar of drie om het leven bij het spel. Nergens maakt
de cineast duidelijk waarom dat gebeurd is. Er is geen schuld. Het jongetje is
beslist geen monster; zijn milieu is een heel normaal milieu (ditmaal arbeiders,
terwijl het bij Kotulla om handelaars ging; het verschil is nauwelijks merkbaar).
Niets wordt geaccentueerd: het gebeurt, en daarmee uit. Het wordt zakelijk
geregistreerd. Een oer-normale, dom-gewone wereld, onze wereld. Walgelijk,
juist in dat gewoon-zijn. Juist omdat ze door en door banaal blijft, neemt de
meest banale handeling hallucinante proporties aan. Daar is het Kliek om te
doen: het angstaanjagende van het immorele in het gewone dagelijkse.
Bovendien wordt hier niet alleen de wereld van het kind in haar abyssale
diepten geopenbaard, maar indirect ook die van de volwassenen. Een voorbeeld
dat meteen ook illustreert wat ik bedoel met shockerende frustratie als middel
van communicatie. Het dochtertje is dood gevonden en we zien voor het eerst
haar moeder weer. Vanuit de gang geobserveerd, zit zij met de rug naar de
camera, met naast zich een van de papieren reuzebloemen die het mens aan het
maken is. Je verwacht een emotionele uitbarsting en je krijgt een beeld van
gemoedelijke handenarbeid. Je mist een dramatische uitlaatklep, en dit werkt
in hoge mate frustrerend. Wij zouden echter moeten leren beseffen dat wat wij
normaal verwachten een dramatisch cliché is en voor de cineast een gemakke
lijkheidsoplossing: hij kan het probleem wegmoffelen onder emotie. De situatie
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die Kliek laat zien, is echter niet alleen veel realistischer, ze doet helemaal niet
gezocht aan, maar ze is uiteindelijk ook de enig juiste: zo reageert de mens wel
degelijk. De cinematografisch overtuigende affirmatie hiervan is echter een
vorm van heiligschennis, die de toeschouwer shockeert.
Kliek frustreert de toeschouwer voortdurend. Nooit geeft hij de normaal verwachte oplossing. Zijn film is ingehouden, neutraal, ascetisch, een versimpeld
en moderner equivalent van Hitchcock. Shockerend is de manier waarop de
norm simpelweg geschilderd wordt als ab-norm. Aan het eind van de film
wordt de liefde tussen vader en zoon een on-spectaculair compromis tussen een
moordenaar en zijn getuigen. Shockerend is verder de nieuwe manier waarop
het kind wordt voorgesteld: niet meer het 'één-dimensionele' wezen, onvolwassen en dus naïef, onwetend en dus nog zonder problemen, maar — overigens
zoals in Bis zum Happy-End — met meer diepte dan de inderdaad 'één-dimensionele' volwassenen. Kinderen vervelen zich nog, zijn nog eenzaam, zijn nog
op zoek naar contact, plegen nog echte 'moorden': ze zijn nog echt mens. Al is
het nog slechts een kwestie van gradatie: kinderen in deze films vertegenwoordigen beslist niet meer het verloren paradijs.
De film van Kliek wordt door de toeschouwers al evenmin aanvaard als die
van Kotulla: hij roept reflexen op die wij veiligheidshalve liever verdringen.
Wij worden niet graag gefrustreerd in onze toeschouwersreacties; wij willen
ook niet dat ons bepaalde waarheden zomaar voorgeschoteld worden. En vooral, de manier waarop deze cineasten al die dingen meedelen, is te subtiel: zij
stellen ze voor als normale reflecties van onze bekende werkelijkheid, juist
daarom kunnen wij ze zo gemakkelijk verwerpen. Het super-ego van de toeschouwer wordt geprikkeld en gekwetst, en dat verwerpt hij instinctmatig.
Wat de communicatie betreft, zijn deze films mislukkingen. Dit stelt de vraag
naar nieuwe methoden. Nogmaals, hoe krijgt een cineast zijn boodschap overgedragen als hij bepaalde taboes wil aanpakken? Hoe krijgt hij door zijn cinematografische vorm de toeschouwer aan het twijfelen? Uit de praktijk blijkt
dat dit niet altijd een kwestie van kwaliteit is, alsof kwaliteit automatisch
efficiënter zou zijn. Want zodra het om een taboe gaat — en er is zoveel dat
taboe is, niet het minst de insinuatie dat er nog zoiets als een taboe bestaat —
gaat de toeschouwer dat automatisch verdringen. De moeilijkheden worden
nog groter wanneer de communicatie iets van doen heeft met seks. Hier speelt
namelijk een dubbel taboe: het traditionele, waar we misschien aan het uitgroeien zijn maar dat absoluut nog niet overwonnen is, en een nieuw taboe, dat
slechts een voortzetting van het oude is maar subtieler, omdat het meer latent
is, minder makkelijk te ontwaren. Het houdt verband met de gedachte dat de
seksuele emancipatie al achter de rug is, hetgeen bewezen zou worden door de
seks in de dagelijkse omgeving. Die alomtegenwoordigheid is echter minder een
bewijs van een seksuele revolutie dan een alibi ervoor. Terwijl het eerste taboe
op de terugweg is, blijft het tweede voor ieder van ons nog een heel concrete,
zij het erg omfloerste werkelijkheid. Laat ik dit illustreren met twee voorbeelden, twee films die toevallig in ons eigen milieu ontstaan zijn: Monsieur
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Hawarden van Harry Kümel en L'Etreinte van Paul Collet en Pierre Drouot.
Monsieur Hawarden: algehele frustratie
Subtiliteit blijkt voor de communicatie niet heel efficiënt te zijn. Is list misschien een beter middel?
Het draaiboek dat Harry Kümel samen met Jan Blokker gemaakt heeft naar
een novelle van Filip De Pillecijn, had een heel andere film kunnen opleveren:
een traditionele, psychologische kostuumfilm. 'Monsieur Hawarden' is de deknaam van een vrouw die, als man verkleed, samen met haar gezelschapsdame
heel Europa doorreist om te ontsnappen aan haar verleden (ook hier is een
duistere moordzaak in het spel); zij vestigt zich in een klein Ardeens dorpje.
Haar gezellin, Victorine, komt door een ongeval om het leven op het ogenblik
dat zij er met een man van door wil gaan en aldus aan Mr. Hawardens invloed
ontsnappen. Op een dag trekt Mr. Hawarden weer eens vrouwekleren aan, zij
gaat naar Spa en brengt er nog eens de nacht door met een man. Zij keert
terug, leeft nog een paar maanden voort en maakt zich dan van kant. Daar
tussendoor lopen nog een paar andere, niet heel duidelijke verhoudingen, waarvan die tussen Mr. Hawarden en Axel, de twaalfjarige zoon van de pachter, de
belangrijkste is.
Dit had een sterk gestructureerde en fel dramatische film kunnen worden: het
drama van een vrouw, Monsieur Hawarden genaamd. Maar het tegendeel is
gebeurd: het werd allemaal penibel, anti-dramatisch, zielig. Alles schijnt te
moeten mislukken, en het zijn niet eens spectaculaire mislukkingen. De personages zijn allemaal gefrustreerd, en ze doen er ook niets aan, integendeel.
Alleen Victorine heeft een opwelling van vrijheidsdrang, maar wordt dan scenaristisch ook meteen weggerangeerd. Overal heeft Kümel de geslotenheid, de
compactheid, de dramatische spanning doorbroken en op losse schroeven gezet.
Tot grote ontgoocheling van de toeschouwer is Mr. Hawarden vanaf haar
eerste verschijning heel duidelijk een vrouw in mannekleren; haar gedaanteverandering, die een spectaculair hoogtepunt had kunnen zijn, wordt in een
ellips weggemoffeld. Een andere teleurstelling: haar verschijning als vrouw te
Spa is helemaal niet overweldigend; de 'grote liefdesscène', waar iedereen op
zit te wachten, vormt het hoogtepunt van de reeks dramatische kortsluitingen:
zij neemt de gelegenheid niet te baat om haar vrouwelijkheid te affirmeren;
integendeel, uitgerekend dit moment gebruikt zij om een biecht te spreken,
zodat haar laatste seksuele ontmoeting ook faliekant moet uitkomen. Het is
allemaal heel pijnlijk en triest. De zelfmoord tenslotte, de eind-shot, gebeurt
achter een gesloten deur: anticlimax, anti-dramatisch, anti-emotief, zoals de
hele film.
Niet alleen is dit een film over frustraties, hij werkt ook frustrerend. De toeschouwer geniet nu eenmaal graag van de frustraties van anderen, om de zijne
zo vlug mogelijk te vergeten. Maar daar krijgt hij hier de kans niet toe. De film
drukt hem met de neus op zijn eigen frustraties. En de verwachte en traditioneel ook geboden uitlaatklep functioneert hier niet: de cineast laat je in de kou
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staan. Het frustratieprincipe is zo consequent doorgevoerd en met zo'n sadistische nauwgezetheid uitgewerkt, dat je er koude rillingen van krijgt. Het is niet
alleen aanwezig in de dramatische opbouw en in de schildering van de situaties,
maar even sterk — zoal niet sterker — in de cinematografische uitbeelding.
Bij een dergelijk onderwerp — een kostuumfilm — verwacht je dat het 'genre'
in acht genomen wordt. Dat respect voor de conventie is hier nadrukkelijk aanwezig, maar het wordt ook voortdurend geïroniseerd, doorbroken. En de
manier waarop dat gebeurt, is het verrassend nieuwe van dit werk. Nooit werd
bij mijn weten een kostuumfilm zo irrespectueus gedraaid.
Laat ik dat proberen duidelijk te maken via een omweg. Jean-Luc Godard
betrekt in zijn films alles wat hem door het hoofd schiet. Terwijl hij een film
aan het maken is, maakt hij een andere, verschillende andere. De conventie
'film' wordt voortdurend bevestigd én opgeblazen. Maar dat gebeurt in de
actualiteit, en het is aanvaardbaar, omdat aldus de films van deze cineast
kennelijk mee-ademen met de actuele omgeving en gebeurtenissen. De Beatles,
om een stap verder te zetten, putten hun inspiratie uit de meest verscheiden
klankgebieden. Zij bevestigen een 'muzikale traditie', maar door hun ongedifferentieerd gebruik ervan blazen zij die meteen ook op. Welnu, hetzelfde schijnt
te gebeuren in Monsieur Hawarden. Het had een kostuumfilm kunnen zijn a la
Ophüls, met een weemoedige, geraffineerde schildering van sfeer en psychische
verhoudingen; het had een film a la Dreyer kunnen zijn: uiterlijk een strak
melodrama, waar de gensters afspringen door een teveel aan ascetische koelheid; of a la Bergman in zijn historische films: de kostuumfilm gebruikt als een
vergrootglas voor een problematiek, als travestie van een wereld die overal
dezelfde blijft. Bij Kümel niets daarvan. Of liever: alles, en alles tegelijk. Vijftig
jaar film is in deze film terug te vinden.
Wat betekent deze manier van filmen? De verschillende stilistische elementen
worden niet gebruikt als referenties of citaten, nog minder als pastiches. De
verwijzing naar al die stijlen tegeüjk getuigt niet van de onmacht om een eigen
stijl te ontwerpen. Ze getuigt alleen van de onmacht 'om nog zo spontaan te
filmen als dat vroeger kon'. Die onmacht wordt meteen het kenmerk van een
kijk op de dingen én op het filmen.
Vlugger dan andere kunstvormen raakt de film verouderd, zodat het besef van
de nutteloosheid van traditionele bekommernissen, zoals een 'eigen uitdrukkingskenmerk' of 'stilistische eenheid', zich alsmaar sterker heeft opgedrongen.
Ophüls, Dreyer, Bergman, allemaal heel mooi en we houden er allemaal erg
veel van; maar ja, waarom nog? Als je na vijftig jaar inziet dat film zo betrekkelijk en zo weinig is, ga je je afvragen of die Ophüls-, Dreyer- of zelfs Bergman-bekommernissen eigenlijk nog wel voort kunnen blijven bestaan. Voor het
eerst merk je iets van dat heel actuele en nijpende decadentiegevoel betreffende
de cinema in een kostuumfilm. Op alle niveaus tegelijk — ik heb ze hier voor
de duidelijkheid artificieel uit elkaar gehaald — is Monsieur Hawarden een
film over 'het niet meer kunnen': de onmogelijkheid van de liefde onder mensen, de onmogelijkheid van het verder leven, de onmogelijkheid van het verder
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filmen. De historische vormelijkheid — het genre — maakt dit alles nog ingrij
pender, doordat het deze gevoelens verbergt achter een masker van schijn. De
ingewikkelde variaties op het thema van het masker, dat de hele film door
dringt, laat ik hier maar terzijde; alleen wil ik opmerken dat de vraag naar
schijn en werkelijkheid helemaal anders beantwoord wordt dan door die andere
specialisten van de schijnwerkelijkheid, Genét en Pirandello. Voor Kümel is
het stellen van de vraag al een even groot bedrog als een mogelijk antwoord
erop.
Heb ik hiermee duidelijk gemaakt waarom Monsieur Hawarden zo gezond
frustrerend zou kunnen werken? Het is een film die uiterlijk bevestigt wat hij
anderzijds in twijfel trekt. Het is een schijnfilm. En daarom is het ook veel
gemakkelijker hem als een mislukte poging te beschouwen (wat hij beslist niet
is) dan als een magistrale aanwinst. De eerste reactie is beveiligend, de tweede
veronderstelt dat je de consequenties op maatschappelijk gebied waartoe een
film als deze aanzet, niet uit de weg zou gaan.

L'Etreinte: shockeren als ethisch en esthetisch principe
Kümels werkwijze is alles bij elkaar nog erg subtiel. Alhoewel — in tegenstel
ling met de eerst besproken, Duitse films — het alibi van de historische film de
toeschouwer gedeeltelijk zou kunnen inpalmen en klem zetten. Maar de over
dracht wordt tenslotte toch nog erg bemoeilijkt door het feit dat zij ingaat
tegen bepaalde, nog altijd vigerende wensdromen en clichés over liefde, erotiek
en seks. Die moeten altijd gesublimeerd worden. Liefde mag bijna nooit piet
luttig zijn, banaal-triest, belachelijk; ze mag nooit mislukken of, zoals in Mon
sieur Hawarden, eigenlijk onbestaande zijn.
„Als erotiek vervelend wordt, dan wordt het erg": zo luidde een van de reacties
op L'Etreinte, de tweede speelfilm van Paul Collet en Pierre Drouot. Een typi
sche uitlating van de genot-zoekende toeschouwer, die seks in de bioscoop
aanvaardt voor zover die seks ongevaarlijk en ontspannend is. En inderdaad,
de opeenstapeling van geslachtsdaden waar de toeschouwer in L'Etreinte getui
ge van is, geeft weinig aanleiding om te spreken van genot. De film neemt de
schijn aan — er moét nu eenmaal een schijn-vorm zijn — van een Kammerspiel-film. In een nogal arbitrair gesloten milieu speelt zich een conflictsituatie
af, volledig bepaald door de seksuele spanning. Een jonge, aantrekkelijke man
onderwerpt zijn (seksueel) onervaren dienstmeisje en maakt van haar zijn
slavin. De initiatie maakt het meisje verslaafd aan de liefde. De volledige
onderwerping aan de mannelijke macht speelt zich hier uitsluitend op het
seksuele vlak af.
Wat de film belangrijk maakt, is zijn opzettelijke duidelijkheid. Een Strindberg
in de literatuur, een von Stroheim in de film hebben een soortgelijk thema
natuurlijk heel wat genuanceerder behandeld. Maar juist die nuancering bete
kende een vertekening van de problematiek. De kracht van L'Etreinte is de
ongenuanceerdheid. De psychologische, maatschappelijke, filosofische of zelfs
esthetische verantwoordingen, die de hoeken ook wat kunnen afronden, zijn
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hier opzettelijk achterwege gelaten. De feiten volgen elkaar heel zakelijk op.
Alles speelt zich af rond het seksuele genot, en daarin en daaromheen gebeurt
ook de evolutie. De sleutelsequens is de liefdesbetrekking tussen het meisje en
een vriendin. Dit wordt een totaal andere, meer geërotiseerde relatie. Van dan
af gaat het meisje zich gaandeweg bevrijden. Met een woord van Marcuse:
„the transformation of sexuality into Eros".
Shockerend is niet zozeer de crue inhoud van de scènes — d a a r raken we in de
bioscopen zo langzamerhand aan gewend — maar de brute feitelijkheid welke
de toeschouwer voor ogen krijgt zonder een van de bemiddelingen welke hij
verwacht. Het uitvoerige seksvertoon van Vilgot Sjömans Ik ben nieuwsgierig
bijvoorbeeld is nog tamelijk ludiek en gratuïet. Hier echter zit een 'betekenis'
vast aan de brute materialiteit, die — hoe weinig genuanceerd ze ook is — het
'genot' van de toeschouwer dwars zit. Dat vooral shockeert. De feitelijkheid
wordt nergens geabstraheerd, nergens geeft ze aanleiding om direct als een
allegorie geïnterpreteerd te worden: daarvoor is ze te realistisch gedetailleerd.
De realistische beschrijving nuanceert de feiten in de film, niet echter de film
als zodanig. Elke poging om de communicatie te nuanceren (te situeren, te
verdiepen, te omfloersen, enz.) zou de cinematografische boodschap verzwakken, niet verrijken. Er mag in een werk als dit niet te veel van de explosieve
bedoelingen en taal afgeweken worden, anders gaan wij de film weer 'assimileren'. UEtreinte is een film-fabel, zonder veel dialectische spanning binnenin,
maar die anderzijds een grote dialectische spanning teweeg kan brengen tussen
de twee polen: filmische werkelijkheid en maatschappelijke werkelijkheid, de
filmische ervaring van de toeschouwer en zijn werkelijkheidservaring.
Ook deze film zal men weer proberen ongevaarlijk te maken: men zal hem
'commerciële' bedoelingen in de schoenen schuiven. Méér dan een maneuver is
dat echter niet, zoals het ook maar een maneuver is als men de virulentie van
Kümels film afzwakt door hem in de 'artistieke' categorie op te bergen. De
vraag naar commercialiteit of artisticiteit lijkt mij in dit verband totaal irrelevant. Het zijn twee efficiënte pogingen om een houding als cineast ten opzichte
van het medium en de toeschouwer (en dus ook van de maatschappij) te veruiterlijken. Alleen gebruiken zij verschillende middelen, aangepast aan de aard
van de onderneming en het eigen temperament. Frustreren en shockeren zijn
twee middelen om zich te affirmeren binnen het huidige produktieproces, waar
je niet aan ontsnapt als je een film wil maken, twee pogingen ook om dat
produktie-apparaat zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Het zijn geen tegengestelde manieren van werken: ze zijn complementair. En bereiden, ieder op
haar manier, het terrein voor.

Traditie en vernieuwing
in het Russisch christendom
A. J. van der Aalst

Kerk van de traditie
Het Russisch christendom draagt het stempel van zijn byzantijnse herkomst.
Meer nog dan de Kerk van het Westen heeft de Orthodoxie zich van de
'wereld' gedistantieerd. De contemplatieve instelling in aanleg aanwezig, werd
door de situatie na de revolutie van 1917 nog bevorderd. De Russisch Orthodoxe Kerk kreeg huisarrest. Was onder het Tsaristisch bewind de Kerk beknot
maar bevoorrecht, voortaan wordt het atheïstisch geloof geprivilegieerd. In de
overgebleven kerkgebouwen mocht men de eredienst verzorgen, maar alle
rechten en mogelijkheden om invloed naar buiten uit te oefenen werden aan de
Kerk ontnomen. Op deze manier werd de Kerk nog meer op zichzelf teruggeworpen en gereduceerd tot een gebedsgemeenschap. In overeenkomst hiermee
wordt in de opleiding van de clerus veel aandacht besteed aan de geestelijke
vorming, terwijl de vakken die konden bijdragen tot een confrontatie of een
dialoog met de wereld (apologetiek, geschiedenis van het Russisch religieus
denken, filosofie, psychologie, pedagogiek) van het program moesten worden
afgevoerd. De publikaties beperkten zich hoofdzakelijk tot het Zjoernal Moskovskoj Patriarchii, een maandblad van ongeveer tachtig bladzijden, en een
jaarlijkse liturgische kalender. De eredienst wordt zonder vernieuwing of verkorting met grote plechtigheid en volgens gedetailleerde rubrieken gevierd.
Westerse toeristen zijn dikwijls getroffen door deze archaïsche en vergeestelijkte plechtigheden. Zij hebben eveneens opgemerkt, dat deze diensten voornamelijk door oudere mensen worden bezocht. Vrouwens, het hoofd met een doek
bedekt, zingen mee, maken kruisen en buigingen, strijken ikonen aan en kussen
ze, geven briefjes met gebedsintenties door aan de celebrerende priester, een
nooit aflatende golvende beweging. De meerstemmige zang, de wierookwalm,
de hiëratische ikonen, de glinsterende brokaatstoffen van de celebranten onder
de heersende figuur van de pantokrator die in het zenit van de koepel troont,
scheppen een geheimzinnige, archaïsche, sacrale sfeer, brengen een stukje hemel
op aarde. De atheïstische propaganda heeft eveneens herhaaldelijk gewezen op
het grote aantal oude vrouwen onder de kerkbezoekers. Het werd tegelijkertijd
betreurd en uitgebuit. Men vindt het jammer dat de grootmoeders, de traditionele babysitters, zulke grote invloed hebben op de opvoeding van de kleinkinderen en dikwijls eisen dat deze gedoopt worden. Anderzijds wordt het feit dat
de godsdienst vooral een aangelegenheid van oude vrouwen is, geëxploiteerd
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om aan te tonen dat het een aflopende zaak is. Enquêtes tonen aan, dat naarmate het niveau van ontwikkeling stijgt, deze praktijken verminderen. Ook
andere bijzonderheden wijzen er op, dat de oude archaïserende Kerk zichzelf is
gebleven. Patriarch Aleksij is ruim negentig jaar, de clerus behoudt veelal de
uiterlijke tekenen, lange haren, baard, toog, kloboek (monnikskap) of kamilafka (cylindervormige hoed). Toen op de conferentie te Rhodos de vraag
werd gesteld of men aan al deze bijzonderheden moest vasthouden, daar zij in
de verschillende landen de jeugd van het priesterschap zou kunnen afhouden,
toonde de Russische delegatie zich het meest behoudensgezind en wees elke
modernisering van de hand. Bij gelegenheid van het jubileum van patriarch
Aleksij in 1961 viel het Mgr. Dumont, vertegenwoordiger van de Katholieke
Kerk, op dat de Russische Kerk er manifestaties op nahield die men in het
Westen zou vermijden. Tijdens een boottocht op het kanaal dat de Moskwa
met de Wolga verbindt, werd aan de buitenlandse kerkelijke delegaties een
diner aangeboden op het dek van het schip. Vele vakantiegangers namen een
bad in het kanaal of lagen op de oever. Terwijl de Westerlingen deze kerkelijke
vertoning als een onbehaaglijke provocatie aanvoelden waardoor men zich
belachelijk maakte, zag de Russische clerus hierin een vorm van demonstratie
van een Kerk die zich niet in het getto laat drukken.
Het probleem van de vernieuwing van het Russisch christendom is natuurlijk
sterk afhankelijk van de uiterlijke omstandigheden, maar zal tevens worden
bepaald door de mogelijkheid of de jongere generatie nog aansluiting kan vinden bij deze traditionele Kerk. Door haar eeuwenoude traditie en door de
omstandigheden waarin de Russische Kerk de laatste vijftig jaar geleefd heeft,
zou het niet ondenkbaar zijn dat zij op de duur zou worden gereduceerd tot een
louter cultische gemeenschap, die geen enkele rol speelt in de maatschappij.
Maar zowel door de uiterlijke contacten van de Kerk als door de bewegingen
in eigen land, tekent zich vaag een mogelijkheid van vernieuwing af.
Contact met het Westen
In haar contacten met de andere Kerken vindt de Russische Kerk een tegenwicht voor haar contemplatieve neiging. Sinds de tweede wereldoorlog werd
eerst contact gelegd met de Kerken van het Midden-Oosten en van de emigratie. Van 1948 tot 1958 was de Russische Kerk bijzonder actief in de Wereldvredesbeweging, die als een poging werd gezien om de Wereldraad van Kerken
te vervangen. In die tijd was haar houding ten opzichte van de Wereldraad van
Kerken en van de Katholieke Kerk ronduit vijandig. Maar sinds de dooiperiode en de destalinisatie kan men een snelle wijziging van die houding constateren. Vanaf die tijd wordt de belangstelling op de theologische Academies
van Zagorsk en Leningrad voor de oecumenische kwesties intenser . Vanwege
1

1 De Deense dominee A. Johansen maakte meerdere reizen om het program van de theologische studie in Rusland na te gaan. Vgl. A. Johansen, Theological Study in the Russian
and Bidgarian Orthodox Churches under Communist Rule, London 1963; Ecumenism in
the Leningrad Theol. Academy, in Journal of Ecumenical Studies 4 (1967) 9 2 - 112; Ecumenism in the Leningrad and Moscow Theol. Academies, in Journal of Ecumenical Studies 5
(1968), 608 - 616.
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haar eigen geaardheid alsook door de politieke constellatie ging de belangstelling van de Russische Kerk minder uit naar de verhouding van Kerk en Maatschappij dan naar 'Geloof en Kerkorde', waarin vooral de interkerkelijke eenheid aan de orde komt. Maar sinds New Delhi 1961 is de Orthodoxe Kerk van
Rusland in de Wereldraad van Kerken opgenomen.
In juni 1966 namen vertegenwoordigers van het patriarchaat van Moskou,
metropoliet Nikodim en V. Borovoy, deel aan de discussie van de Wereldraad
van Kerken te Genève over 'Christendom in de technische en sociale revoluties
van onze tijd'. Metropoliet Nikodim meende dat een vruchtbare dialoog met de
Katholieke Kerk over de sociale problemen van onze tijd mogelijk was. V. Borovoy verklaarde dat het probleem van de sociale revolutie voor de Russische
Kerk geen puur theoretisch en vrijblijvend pobleem is. Hun Kerk had moeten
getuigen in een socialistische en seculiere maatschappij en had de test doorstaan. De spirituele revolutie door het christendom gaat verder dan elke sociale
leer of systeem. De ervaring die de Russische Kerk heeft opgedaan kan een verrijking betekenen voor heel de christenheid. Onze Kerk volhardde in afwijzing
en verzet en verloor daardoor veel van haar leden. Daardoor moest de zegevierende revolutie haar weg gaan zonder de Kerk. Het volk was een voorbeeld
voor de clerus, die de revolutie oorspronkelijk niet had verwelkomd. Maar door
de lotsverbondenheid met het volk heeft de hiërarchie en de clerus geleerd zich
te verenigen met wat gebeurd was. Onze westerse broeders zouden hieruit een
les moeten trekken voor henzelf . In december 1967 kwamen katholieke experts
onder leiding van mgr. Willebrands naar Leningrad om met de Orthodoxen
te discussiëren over de sociale leer van de Katholieke Kerk. In maart 1968 had
een commissievergadering plaats van het 'Praktisch Christendom' te Zagorsk,
waar Protestanten, Orthodoxen en Katholieken zich gemeenschappelijk beraadden over de sociale problematiek van onze tijd, meer speciaal over het christelijk aspect van de mens als sociaal wezen en over het begrip revolutie. Deze
verschuiving van belangstelling betekent nog geen sociale theorie of praxis. In
eigen land lijkt dat uitgesloten. Zelfs een dialoog is er nog niet begonnen. Op
een persconferentie, 9 juli 1968 te Uppsala, verklaarde metropoliet Nikodim,
dat de Russische Orthodoxe Kerk op elk gebied van de Wereldraad van Kerken zich actief heeft ingezet. Op de vraag waarom zijn Kerk ontbrak in de
dialoog tussen christenen en marxisten, zoals die te Salzburg en Mariënbad
onder leiding van het Paulus-Gesellschaft is gevoerd, antwoordde Nikodim,
dat de christenen en marxisten zozeer van standpunt verschillen, dat deze
gesprekken niet succesvol kunnen zijn en men nauwelijks van een dialoog kon
spreken. In het buitenland blijkt enige sociale praxis wel mogelijk. Zo kon
metropoliet Nikodim in juni 1966 het Sint Jorisziekenhuis te Beirut (Libanon)
openen, waarvan de bouw door het patriarchaat van Moskou gefinancierd
werd. Hoewel dus in eigen land de Kerk niet op directe wijze door theorie of
2

2 World Conference on Church and Society. Official Report, Genève 1967, 26 - 27. De volledige tekst van de interventie van V. Borovoy, The challenge and relevance of theology to
the social revolutions of our time, in The Ecumenical Revieuw 18 (1966), 454 - 460.
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praktijk kan bijdragen tot hervorming van de maatschappij, blijft de Russische
Kerk door haar contact met andere Kerken zich interesseren voor de sociale
problemen.
Er zijn echter ook spaarzame aanwijzingen, die enigszins een beeld kunnen
geven van de vernieuwing die zich binnen het christendom in Rusland zelf
voltrekt.
Generatie-conflict
Op de eerste plaats is er de jeugd. De jeugd is steeds in zekere mate profetisch;
zij is wat worden zal. Ruim een eeuw geleden beschreef I. Toergenjev in zijn
roman Otsy i Djeti (Vaders en Zonen) de spanning tussen de oudere en de
jongere generatie. Deze laatste wordt in het werk vertegenwoordigd door de
materialistische, darwinistische, nihilistische Bazarov, die met alle godsdienst
heeft gebroken en zich bezighoudt met het ontleden van kikkers. Als de vader
meent dat er grote wijsheid in schuilt om eens behaaglijk op zijn rug te liggen
en vanaf de aarde de hemel te bekijken, antwoordt Bazarov: „Ik kijk alleen
naar de hemel als ik moet niezen". Een eeuw later zijn de vaders meestal over
tuigde materialisten en worden de kinderen als pioniers in de jeugdpaleizen
opgeleid in religieuze bewondering voor de wonderen van de techniek. Maar
nu lijkt de spanning van het generatieconflict in omgekeerde richting te werken.
De zonen zijn vermoeid van het praten over het materialisme en missen het
optimistisch vertrouwen in hun maatschappij. Bij een deel van de jeugd, de
stiljagi, de Russische nozems, drukt zich dit uit in hun belangstelling voor
westerse muziek. Jazz en beat wordt op bandrecorders opgenomen en verspreid,
er bestaat een zwarte handel in beat-platen, nylons, ballpoints en liedjes die op
sarcastische manier de partij of de maatschappij hekelen. Het gaat hier in de
eerste plaats niet om godsdienst maar om vrijheid, het recht om zelf anders te
denken en te doen, los van alle ideologie, uitgedrukt op het niveau van de
jeugd. Maar hierbij wordt het verbodene soms aanlokkelijk. De anti-religieuze
opvoeding heeft volgens bisschop P. Lhuiller, vertegenwoordiger van het patri
archaat van Moskou in Frankrijk, een dubbel effect. Naast het beoogde doel
maakt zij het geloof bekend bij de jeugd, die nieuwsgierig is naar de verboden
vrucht, zodat volgens deze bisschop het theoretische anti-religieuze systeem in
de opvoeding minder negatieve gevolgen zal hebben dan de praktisch materia
listische opvoeding in de Scandinavische landen.

Wetenschap
Het christendom in Rusland is bijzonder traditioneel en volks. Aan deze ken
merken beantwoorden de contemplatieve houding en het volkse bijgeloof. Hier
door is de tegenstelling tot het marxisme-leninisme nog scherper geworden.
Het marxisme-leninisme legt de nadruk op de eenheid van theorie en praktijk,
het wil een levensbeschouwing bieden die tot handelen leidt. Het wil bovendien
een wetenschappelijke dialectiek zijn, die het geloof en bijgeloof uitschakelt.
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In deze tegenstelling wordt de christen een passief en achterlijk mens. Men
moet wel erg lui en dom zijn om nog christen te blijven. Met de vooruitgang
van de techniek en de wetenschap zal dit soort mensen weldra uitsterven. Maar
met het marxisme-leninisme is deze traditionele ondergrond niet op slag verdwenen. Ten eerste kan men een verschil maken tussen de kader-ideologie en
de populaire ideologie. De volksideologie ontvouwt vooral de patriottische en
morele elementen. Het volk heeft behoefte aan persoonsverheerlijking, trekt in
seculiere bedevaarten naar de heilige plaatsen waar Lenin leefde, pelgrimeert
in processie naar zijn relikwieën in het mausoleum, fluistert in de tempels van
de cultuurpaleizen. In de kader-ideologie is de harde dogmatische kern van het
materialisme nog onaangetast, hoewel er een 'Evolution wider Willen' gaande
is. Men kan nog nauwelijks spreken over liberalisering, maar toch zijn ook hier
tekenen die wijzen op een geloofscrisis. De moeilijkheden komen voort uit het
concrete leven maar spitsen zich toe in de wetenschappen. Voor de beoefenaars
van de wetenschap wordt het dialectisch materialisme even ongeloofwaardig en
onverteerbaar als het christendom voor een orthodoxe marxist. De partij-ideologen houden het marxisme-leninisme voor, als de enige filosofie waarin alle
ontdekkingen en bevindingen geïnterpreteerd kunnen worden. Maar de 'wetenschappers' hebben slechts minachting voor de istmatsjiki (aanhangers van het
historisch materialisme). Zij geloven niet in de congruentie van ideologie en
wetenschap. Zij ontdekken feiten die niet in het systeem passen. Deze crisis is
ook weer in de eerste plaats een strijd om vrijheid, maar meerdere malen is er
ook de godsdienst bij betrokken. De oudere godsdienstfilosofen V. Solovjev,
N. Berdjajev worden weer opgehaald, men wijst op de orthodoxie van Mendeleev en Pavlov, men vertaalt Teilhard de Chardin. Soms zijn de godsdienstige uitingen enigszins bizar. Ziolkovskij, wiskundige en pionier van de ruimtevaart, beweert dat hij met geesten omgaat en gesprekken voert. Het mysterie
van het leven en van de kosmos, die zij navorsen, maakt hen gevoelig voor de
niet-rationele elementen in het christendom. Of zij nog aansluiting kunnen
krijgen bij de oude traditionele Kerk blijft een open vraag.
3

Literatuur
Bij de kunstenaars vindt men een analoog verschijnsel. Sommigen zijn wars van
officiële ideologie of van de stijl van het 'socialistisch realisme'. Vooral bij de
schrijvers komt dit duidelijk tot uiting. Zij bespotten de geprotegeerde scribenten, die aan de leiband van de partij carrière maken. Zij verzetten zich tegen de
censuur, vormen een 'wettige oppositie' of redigeren ondergrondse tijdschriften
als Boemerang, Phoenix, Syntaxis of Sfinx . Ook hier is de vrijheidsdrang de
voornaamste drijfveer.'Maar in dit streven naar vrijheid en respect voor de
originaliteit van elk persoon, worden weer religieuze ideeën en gevoelens opgenomen. Sinds de oorlog zijn meerdere auteurs erin geslaagd om hun werk in
het Westen te laten publiceren zoals B. Pasternak, A. Achmatova, A. Sinjawskij
4

3 vgl. K. Marko, Evolution wider Willen, Graz, 1968.
4 vgl. Die alten und die jungen Literaten, in Herder Korrespondenz 22 (1968), 97 - 99.
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(A. Terts), J. Daniël (N.Arzjak), A. Solsjenitsyn, E. Guinzboerg, M. Boelgakov. Enkelen van hen sympathiseren met het christendom of zijn openlijk
christen geworden zoals Solsjenitsyn, Dobrovolskij, Sinjawskij; deze laatste liet
zich op veertig-jarige leeftijd dopen. B. Pasternak en A. Achmatova wensten als
christen begraven te worden. Deze sympathie voor het christendom komt op
verschillende manieren tot uiting. De taaie weerstand van de christenen stemt
soms tot nadenken. E. Guinzboerg bracht bijna 25 jaar door in gevangenissen
en kampen. In haar boek Kroetoj Marschroet (De stijle weg) beschrijft zij
onder meer het kampleven in het verre Noord-Oosten van Siberië, waar zij was
ingezet om bomen te kappen. In hetzelfde kamp werkte een groep gelovige
boerinnen, bijna analfabeten, afkomstig uit Voronetsj. Het waren noeste werk
sters, maar op het Paasfeest wilden zij geen arbeid verrichten. Toen zij toch
naar hun werkplaats werden gedreven, legden zij de zagen en bijlen op een
hoop en begonnen godsdienstige liederen te zingen. Voor straf werden zij op
blote voeten in het smeltwater gezet, dat op het ijs van een meertje stond. Zij
bleven echter bidden. De schrijfster, die overtuigd communist is gebleven,
herinnert zich: „Wij discussieerden tot in de morgen. Hoe moest men de
houding van die boerinnen beoordelen? Was het fanatisme of een bewijs van
de vaste wil hun gewetensvrijheid te verdedigen? Moest men ze beschouwen als
gekken of ze bewonderen? En — wat ons het meeste verontrustte en verwarde
— zouden wij tot zo iets in staat zijn geweest?" . Bij bepaalde auteurs als
Pasternak, Solsjenitsyn, Sinjawskij lijkt de waardering voor het christendom
samen te gaan met een heimwee naar vroeger, een verlangen naar de natuur en
het platteland, een nostalgie naar de oude Kerk van het Heilige Rusland. Maar
het zou onjuist zijn hieruit te besluiten dat zij conservatief of reactionair zijn.
Deze context leent zich echter beter om het blijvende of het eeuwige in de
mens, om zijn grootheid en kleinheid die de techniek overtreft, te doen uit
komen.
5

A. Sinjawskij, die in 1966 in het bekende schrijversproces tot zeven jaar
gevangenschap werd veroordeeld, merkt in zijn roman Ljoebimov povest (Ver
haal over de geliefde stad) ironisch op, na het hoogtepunt van de ruimtevaart
te hebben beschouwd: „Zo, is het nu uit met de bokkesprongen? Hebben wij nu
eindelijk de top bereikt? Het is begonnen met de locomotief, en waar is het
uiteindelijk op uitgedraaid? Ik kon nog beter door het ongedierte worden opge
vreten, ik hing nog net zo lief met mijn kop naar beneden in oertoestand aan
mijn staart aan een eucalyptustak te schommelen. Ik wil duisternis. Ik snak
naar schaduw! Een hoekje schaduw waar ik mijn- onteerde gezicht kan verber
gen
Maar waar haal je in de toekomst schaduw vandaan, als overal van
alle kanten licht komt?" A. Solsjenitsyn, die in 1960 bekend werd toen na de
destalinisatie zijn verhaal Een dag in het leven van Iwan Denissowitch in
Novyj Mir kon worden gepubliceerd, vertelt in Het huis van Matriona hoe een
onderwijzer zijn intrek nam bij een zekere Matrona Vassilievna, de enige recht
vaardige in een godverlaten dorp. De godsdienst van de gastvrouw is nog die
5 E. Guinzbourg, Le Vertige,

Paris, 1967, 390 - 391.
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van de 'lieden' van het platteland van het heilige Rusland van weleer. En
Solsjenitsyn schijnt dit te bewonderen. „Men kan niet zeggen dat het geloof van
Matriona erg vurig was. Zij was wellicht eerder een heidin. In haar was het
bijgeloof sterker. Op het feest van Sint Jan de Vaster moet men zijn tuin niet
betreden, want dan komt er in het jaar daarop geen oogst; als er een sneeuw
storm huilt, heeft ergens iemand zich opgehangen; als je met de voet tussen de
deur geklemd raakt zal er bezoek komen. Alle tijd dat ik bij haar woonde heb
ik haar nooit zien bidden, nooit een kruisteken zien maken. Maar zij begon elk
werk met een 'God helpe' en als ik naar de school ging trachtte ze telkens te
zeggen 'God helpe je'. Misschien dat zij toch wel bad, maar nooit met vertoon
of misschien dat zij bang was me te generen. Er hingen ikonen aan de muur.
De gewone dagen bleven zij in het donker, maar onder de hoogmis, de vespers
en op feestdagen vanaf 's morgens, stak Matriona er een lichtje voor aan.
Zij had zeker nog minder zonden dan haar manke kat, die de muizen om hals
bracht" .
6

In Ljoebimov povest geeft Sinjawskij een literaire maar waarschijnlijk gefun
deerde indruk van de orthodoxe kerk op het platteland. Een oud vrouwtje
pelgrimeert trompelend naar pope Ignat, zevenenzeventig wjerst ver (ruim
82 km), over onbegaanbare wegen door de bossen, om voor wat wrongel in een
doek gebonden en voor drie roebel kleingeld een mis te laten lezen voor het
zieleheil van haar overledenen. In de kerk van vader Ignat komen vooral oude
vrouwen, die „als voze paddestoelen geknield over de vloer" liggen. Vader
Ignat is een arme pope, die zonder assistentie een gammel kerkje bedient. Met
een stem als een bazuin verricht hij er de liturgie. Hij is niet thuis in spitsvon
dige theologie, maar heeft de vaste overtuiging dat als er op heel de aarde
maar een kerkje zou overblijven, hij van daaruit zou doorgaan met wat hij
deed, „de goddeloze mensheid uit de nood te helpen, zo de levenden als de
doden, dag en nacht, als een os, als een tsaar, als een dagloner, als de Heere
God Zelve, Wiens werken even onmetelijk zijn als Zijn barmhartigheid onuit
puttelijk. En zijn plichtsbetrachting bij deze nuttige arbeid maakte de pope tot
een belangwekkend en grootmoedig mens" . In zijn Invallen, korte losse gedach
ten, formuleert dezelfde auteur enkele typerende uitspraken over de Russische
Kerk. De schrijver verdedigt enerzijds het traditioneel conservatief karakter
van de Kerk maar vraagt tegelijkertijd om haar zoetsappig conformisme te
laten varen. „De Kerk is noodzakelijkerwijze conservatief, zolang zij trouw
wil blijven aan haar traditie. Zij heeft niet het recht om vandaag dit en morgen
dat te zeggen om bij de tijd te blijven. Elke ernstige diepgaande religieuze
hervorming, welke zij ook is, zoekt niet om met de huidige tijd in de pas te
lopen, maar om het verre verleden te hervinden, de oorsprong van het dogma,
zelfs als die poging tot een zekere ontwrichting leidt. Maar zelfs zonder dit
verlangen om haar oorspronkelijke heiligheid te behouden en de heilige boeken
7

6 A. Soljénitsyne, La maison de Matriona, Paris, 1965, 26 - 27.
7 Abram Terts (pseudoniem van Andrej Sinjawskij), Ljoebimov,
dam, 1967, 165.
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te respecteren, ligt de Kerk steeds achter op het leven. Zij wil immers buiten de
tijd blijven en ons de geur en de smaak geven van de eeuwigheid. Het archaïsme van haar riten is in zijn versteende vorm een beeld van de hemel, die zich
weinig aantrekt van onze versnelling in historie. Deze houding, de reactie op
de moderne tijd af te remmen, kan leiden tot een statische Kerk, tot mummificatie. Maar als het zo is, zal zij de onbederflijke mummie zijn die wacht op het
uur waarin gezegd wordt: 'Sta op en wandel'. Als zij het maar h o o r t . . . " .
Zoals dikwijls bij Sinjawskij wordt heel een betoog met een pennestreek weer
in twijfel getrokken. Maar al wil hij een behoudende Kerk, hij wenst evenzeer
dat zij krachtig van zich doet horen. „Het hedendaagse christendom is te netjes.
Het denkt slechts aan zijn zuiverheid en teergevoeligheid. Het is bang voor
modder, voor brutaliteit, voor de rechte weg, zijn voorkeur gaat uit naar het
juiste zoetsappige midden
Men beschouwt de Kerk van Christus als een
pensionaat voor adellijke juffers. Resultaat: alles wat levendig is, wat merkwaardig is, valt in handen van de ondeugd. De deugd mag nog slechts zuchten
en haar tranen in een zakdoek opvangen. Zij heeft de vlammende, schimpende
taal van de bijbel vergeten. Maar het christendom heeft de plicht vermetel te
zijn en de dingen bij hun naam te noemen. Het is tijd om af te rekenen met de
kleine gekroonde engeltjes en de engelen moeten machtiger en reëler worden
dan vliegtuigen. Als ik 'vliegtuig' zeg, is dat niet uit zorg om de moderne stijl
na te bootsen maar om die te overtreffen. Deze weg kan leiden tot ketterij.
Maar ketterij is nu minder gevaarlijk dan die verdorring tot in de wortel. Mijn
God, het is beter dat ik in dwaling verkeer omtrent Uw naam dan dat ik U
vergeet. Het is beter dat ik zondig om U dan dat ik U vergeet. Het is beter dat
ik mijn ziel verlies dan dat U voor onze ogen zou verdwijnen" .
8

Interne

oppositie

Eenzelfde drang naar vrijheid en de eis van een krachtiger lijn komen ook tot
uiting binnen de Russisch Orthodoxe Kerk zelf. Er klinken stemmen op die
haar een slaafse onderwerping aan de Staat verwijten. Sinds de revolutie is een
hele generatie opgegroeid. Vele jonge bisschoppen, die relatief talrijk zijn, en
jonge priesters vinden het normaal, dat de Staat voor alles zorg draagt en dat
de Kerk zich niet ophoudt met maatschappelijke problemen. De Kerk is een
suprastructuur die geen autonoom leven kan leiden. Verschillenden van hen
komen tot het christendom vanuit een materialistische omgeving en zoeken in
de Kerk niet wat zij er nooit in gezien hebben. Maar daarnaast zijn er ook
priesters en leken die een grote zelfstandigheid van de Kerk vragen en een meer
profetische en moedige houding. Twee priesters, Nikolaj Esjlimann en Gleb
Jakoenin, respectievelijk uit het Jodendom en uit het Marxisme tot de Kerk
gekomen, hebben einde 1965 samen twee open brieven opgesteld, gericht aan
Patriarch Aleksij en aan President Podgorny, om een werkelijke scheiding van
Kerk en Staat te vragen zoals die door de grondwet is voorzien. Zij eisen van
de Kerk een pastoraal beleid, dat geen inmenging van de burgerlijke macht
8 A. Siniavski, Pensees impromptues, Paris, 1968, 106- 109.
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toelaat. Deze priesters uit het bisdom Moskou protesteren voornamelijk tegen
het decreet van de Synode van 18 april 1961, waardoor het statuut van de
parochies grondig wordt gewijzigd. Sinds dit kerkelijk decreet is de oprichting
en het bestuur van de parochie toevertrouwd aan een 'dvadtsatka', een 'twintig
tal' orthodoxen door de burgerlijke administratie geregistreerd. Zij kiezen een
priester als geestelijke leidsman. Door deze maatregel komt het bestuur van de
parochie, de registratie van doopsels, huwelijken en begrafenissen en van de
financiële middelen volkomen onder de controle van de staat. De schrijvers
achtten dit decreet onwettig; de Kerk moet een eigen rechtsorde hebben onaf
hankelijk van de staat. Zij verwijten verder aan de patriarch en de hem om
ringende synode, dat zij geen nationale synode bijeenroepen, dat zij te slap
optreden tegenover de burgerlijke autoriteit. Zij zijn eerder aanbrengers dan
pastors, hun zwijgen is schuldig en in hun besluiten gehoorzamen zij zonder
protest aan de 'Raad voor aangelegenheden van de Russisch Orthodoxe Kerk',
een burgerlijke instantie. Zelfs maatregelen die hen per telefoon worden mee
gedeeld voeren zij gedwee uit. Na een weigering om deze aanklacht terug te
trekken zijn de twee priesters in mei 1966 door de kerkelijke autoriteit uit hun
ambt ontzet . Men heeft het vermoeden dat de brieven zijn opgesteld mede
namens enkele tientallen priesters en dat zij de steun hebben van een groep
intellectuelen waaronder A. Solsjenitsyn, die nu te Riazan in isolement leeft.
Het is duidelijk dat Rusland enorme prestaties heeft geleverd in de vijftig jaar
van het communistisch bewind. Indien er al geen aards paradijs is ontstaan,
kan men zich toch met recht beroemen op grote vooruitgang op het gebied van
techniek, economische en sociale welvaart. Voor het christendom was de
revolutie een acute secularisatie, die nu diep is geworteld en breed verspreid.
Men mag zich op dit gebied geen illusies maken. Al kan het Paasfeest nog volle
kerken trekken, de grote massa is a-religieus geworden, in de nieuwe steden of
de vers-ontgonnen gebieden zijn de klokketorens of minaretten door schoor
stenen of raketten vervangen. Het Heilige Rusland is de grote Sowjet-Unie
geworden.
9

Welke rol kan het christendom hier nog spelen? De Russische Kerk volhardt in
haar traditionele houding, hetgeen door de onvrije omstandigheden nog bevor
derd wordt. Mocht deze tendens doorzetten, dan wordt zij een cultische ge
meenschap waarin voor de gelovigen de godsdienst een pure privé-zaak wordt
die slechts indirect iets met de politiek of de maatschappij te maken heeft.
Maar anderzijds tekent zich vaag een vernieuwing af. Symptomen hiervan kan
men bij verschillende groeperingen van de jeugd, van de beoefenaars van
wetenschappen, van de schrijvers en de priesters constateren. Het gaat hier in
eerste instantie om vrijheid. De vrijheidsdrang uit zich zowel in een heimwee
naar vroeger als in de hoop op respect voor de menselijke persoon. Welke
vorm zal overwinnen? Komt er een spirituele, teruggetrokken Kerk of een
profetische geëngageerde Kerk? Misschien is er nog een derde mogelijkheid.
Er bestaat een zekere overeenkomst tussen de god-is-dood-theologie in het
9 De documenten van deze zaak in lstina,

1965 - 1966, 363 - 503.
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Westen en de 'geloofscrisis' van het atheïsme in het Oosten. In beide gevallen
worden de grenzen van de secularisatie afgetast. In het Westen verwerpt men
de God die een 'deus ex machina' zou zijn, in het Oosten verwerpt men het
beeld van de mens die slechts een technische machine zou zijn. Aan beide
zijden gaat dit gepaard met een gezagscrisis en een gevoel van de onhoudbaarheid van het dogmatisme. Men kan vaag vermoeden, dat het menselijk inzicht
in deze tegenstellingen en overeenkomsten kan rijpen tot de aanvaarding van
een nieuwe vorm van christendom. Hierin zou iets van de traditie van de
Kerk, gezuiverd door de kritische instelling van de wetenschap, begeesterd
door de profetische jeugd, geïnspireerd door de nieuwe literatuur behouden
blijven en opgenomen worden in een vernieuwde, authentieke vorm van christendom. Dit is misschien toekomstmuziek, waarvan de partituren nog niet
geschreven zijn, maar waarvan het thema toch zwak en als van verre opklinkt.

Gust Gils
De nachtmerries van een meester-dromer

Leo Geerts

Waar begint de realiteit?
Wie 'pluralisme' zegt, kan op instemmend applaus rekenen, meestal ten on
rechte. Het 'pluralisme' waarvan hier sprake is, bestaat slechts in de weergaloze
verwarring van onze cultuur en leefwereld. Uit de chaos van tegenstrijdige
begrippen en visies, die al dan niet opzettelijk vervalst en verminkt worden,
duikt het werk van Gust Gils op als een uitdaging van het individu. Niet dat
Gils met de pseudo-luciditeit van structuralisten of marxisten de hele romp
slomp doorziet, integendeel. Voor Gils geldt, zodra hij zijn schrijfgerief bij de
hand heeft, de wet van het absurde: niets is zo helder of het kan bar-duister,
niets zo onzeker of het kan een laatste zekerheid worden, hoewel elke laatste
zekerheid ook altijd nog de eerste vergissing kan blijken. Gils zet zich a.h.w. af
tegen elke waan van onze leefwereld:
„Iedereen heeft schubben
in een of andere richting
behalve wiens hoofd
een maalstroom werd
wie zijn schubben verloor
en wie tot eeuwig wakkerzijn
ontwaakte" (Ms-, 8) .
1

Wat is het gevolg van dit 'wakkerzijn'?
„en geen ding
in deze stad leek me te zijn wat het werkelijk
was maar door helse toverspreuken
een andere glans gegeven" (Ms, 8).
Voor de man 'zonder schubben' bestaat er geen begrijpelijke realiteit meer, en
wordt „omne animal demens" (Af, 23) . Hij is de antipode van hem „voor wie
2

1 Manuskript tijdens achtervolging gevonden (aangeduid als Ms), De Bezige Bij, Amster
dam, 1967. De verzen van 1962 tot 1966.
2 Een plaats onder de maan (aangeduid als M), De Bezige Bij, Amsterdam, 1965. Gedich
ten.

Gust Gils

627

niets bestaat dat aan duidelijkheid te wensen overlaat — al is het de duidelijkheid van volslagen onbegrijpelijkheid" (B, 29) .
Dit gebrek aan zelfbedrog, hoe naïef ook, heeft soms een, grimmig vastgesteld,
voordeel:
3

„een sprinkhaan
zag eens
in het vraagteken
van een grashalm
heel zijn eigen leven
in dun silhoeët
tegen de einder staan
daar had hij nooit meer
van terug
haastig
en bedroefd
sprong hij heen
en gelukkig maar, net op tijd
voor de rode polisiemannen van mieren
met hun jeukbommen" (Ms, 58).
Elders wordt dit vermogen om de dingen anders te zien dan ze zijn, ook voor
de dichter een voordeel genoemd:
„ik draag dus een soort bril
een van de fasiliteiten het zijn er niet vele
van wie over zichzelf moeten schrijven" (Ms, 34).
Hier wordt niet de stijl, maar de visie, het kijken 'zonder schubben', beschouwd
als een verweer tegen de „rode polisiemannen van mieren", de vaststaande
zekerheden.
Naast de bril waardoorheen de wereld er zo raar uitziet, ligt evenwel de pen.
De taal is een communicatieprobleem, eerder dan communicatiemiddel:
„Bedenkend
dat de werkelijkheid vaak omgekeerd evenredig is
aan beweringen als deze, zouden mijn enige vrienden
die zeventien witte woorden zijn
op wit papier" (Ms, 30).
Zelfs een gedicht dat uit niets anders dan zeventienmaal het woord 'vriend'
zou bestaan, is een „bewering die omgekeerd evenredig is aan de werkelijkheid". Wie door de bril van Gils kijkt, herkent de wereld niet meer. Hoe moet
het dan gesteld zijn met ons die niet met zijn bril, maar met zijn pen te maken
hebben?
3 Berichten om bestwil (aangeduid als E), Meulenhoff, Amsterdam, 1968. Verhalen, aforismen.
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Waar een methode gezocht (en vooral gevonden!) om dit hermetische werk
open te leggen? Vanuit aanduidingen die Gils zelf geeft — en waarbij zinnen
uit de gedichten van toepassing zijn op het proza, maar minder vice versa —,
komt men al een heel eind.
Zoals reeds gezegd, vertrekt Gils uit wat er aan 'pluralisme' bestaat, d.w.z. uit
de bedrieglijkheid van de bestaande 'schubben'. Maar daarmee is zijn o zo
bonte kous niet af.
De dunne hefbomen van de

lettertekens

„De omgang met mensen gebeurt zo van ver
zo met lange dunne hefbomen
taal zonder teken" (Ms, 32),
klaagt de dichter. Maar doet hij het zelf beter? Is hij iets anders dan een grap
pige woordspeler? Zeker, hij zal wel eens tot Remko Kampurt zeggen: „Het
leven is vurschrukkelluk, Remco" {Ms, 48), maar dit is dan meer dan een
woordspelletje. Het 'vurrukkullukkige' van deze vondst zit hem in de indirecte
uitdrukking van zijn grimmige sympathie voor de taal als spel. Gils schiet raak.
Niet alleen recht in het hart van Kampurt, maar ook recht in de roos van het
melodramatische zelfbeklag over 'dat verschrikkelijke leven'. Die afschrikkelijke, veel gebruikte zin wordt er zowaar weer geloofwaardig door, de expressie
van een levensgevoel, wat hij in eeuwen niet meer was geweest.
Ook spreuken worden op die manier van hun kleverige vingerafdrukken ont
daan, zoals in het gedicht over de kapper: „In de winter raken de koude kleren
de man" (Ms, 52). Dergelijke woordspelletjes en variaties op cliché's zijn een
eerste soort hefboompjes waarmee Gils zowel aan de taal als aan de realiteit
tilt. Iets verder gaat Gils wanneer hij al even zwaar bepotelde metaforen in zijn
frisse handen neemt:
„Vreemd nooit hoor je zeggen
dat de bloedsomloop de hersenen gaat besproeien
als rijke landouwen of zo
waardoor misschien
onze schijndood als droogte
en misgewas wordt verklaard" (Ms, 85).
Dit op het randje van het gezochte af gevonden voorbeeld toont nogmaals een
van de meest wezenlijke taken van elke literatuur: opfrissen van de taal. Hoe
gebeurt dit hier? Gewoon doordat een landelijk beeld in een medisch-technologische context wordt geplaatst; zonder deze technologie der artsen was het
beeld dat de bloedsomloop de hersenen besproeit, niet mogelijk, maar dan zijn
'landouwen' wel de minst geschikte plaats waarin zich dit besproeien kan
afspelen; 'of zo' knipoogt Gils er maar bij. De absurditeit is dus niet zomaar
een vondst, maar het gevolg van een confrontatie tussen ouwe metafoor en
nieuwe techniek.
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Wie zegt 'metafoor', praat reeds over de verbeelding, over het imaginaire, het
rijk van droom en mythe. Voor we ons echter een weg zullen banen in de
ruïnes, kelders en gangen van Gils' verbeelding, moeten we nog een ommetje
maken over dat wat de verbeelding mogelijk maakt: het affect, het gevoel.
Nog minder dan aan woordspelletjes of opgepoetste metaforen zal Gils zich
vertillen aan het gevoel. Te goed weet hij dat juist door de poging om met die
hefboom een zin op te tillen reeds meer dan één hijgende boezem platgeslagen
is tegen de vlakte van de overdrijving. Over de begrafenis van Gaston Burssens
dicht hij dan ook oneerbiedig:
„Gerrit en Annie waren van ver maar te laat gekomen
Gaston zat in de ton" (Ms, 60).
Hij gaat nog verder en onthult zijn concrete bekendheid met de overledene
door vragen die men — uit sentimentaliteit en hoge-borst-zetterij (zie boezem)
— meestal niet uitspreekt: „werd je gehoorapparaat nu mee verbrand of overleeft het je ergens bij de rommel in een lade, een muzeum" (Ms, 61). Dit detail
is veel menselijker dan de „ontegensprekelijke toespraken" en de „zwartomfloerste openluchtluidsprekerinstallatie" (Ms, 60). Het mist juist wat die dingen
zo vals maakt: het gesimuleerd gevoel, wat in het geleerde 'pathos' heet, als het
bovendien nog overdreven is weergegeven. Deze eerlijkheid in het gevoelsleven, die zelfs een profanerende neiging tot „fluiten op het kerkhof" niet wil
ontkennen of verzwijgen, is een veel belangrijker middel tot vervreemding dan
woordspel of metafoor.
Beeldspraak, net als de hele verbeelding, berust op het leggen van een verband
tussen twee dingen die eigenlijk — zonder het gevoel — geen verband hebben
met elkaar. Dit niet-beredeneerde, niet-logische verband ziet de mens echter
toch, omdat beide uiteenlopende objecten éénzelfde affect oproepen: 'weiden'
en 'wiegende zeeën' bijvoorbeeld. Welnu, bij Gils is dit affectieve verband
bijzonder spits, bijzonder eerlijk. Wat betekent 'eerlijk' hier? Dat hij zowel
eerbied heeft voor de vergeleken realiteiten (landouwen - hersenen) als voor het
gevoel dat die twee samenvoegt, als voor de taal waarin die samenvoeging
wordt uitgedrukt. Zo zegt hij over het overbevolkte Amsterdam met zijn oude,
eeuwenhoge huizen:
„er liggen steeds tevele
trappen tussen zeggen en doen" (Ms, 42).
Het versleten 'bezwaren' is 'trappen' geworden en 'denken' 'zeggen' omwille
van de praatjesmakers uit deze stad: beide wijzigingen volgen logisch uit een
scherpe blik 'zonder schubben' op een meestal romantisch verdoezelde realiteit:
hoge trappen en praatvaars.
Deze eerbiedige verbeelding berust niet op sentiment, maar op een graat-eerlijk
affect; doordat dit affect van zijn valsheden is ontdaan, lijkt het vaak meer op
logica en redenering dan op gevoel. Zo ontstaat een speciale gave voor absurdistische overdrijvingen van het doodgewone, zoals in deze overweging over de
Amsterdamse grachten:
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„in de grachten behoort
verdrinken nu tot het onmogelijke
hoe zou je zelf wezen: dit met vreemde voorwerpen
verzadigde oude water voelt zich niet meer au
sérieux genomen" (Ms, 44).
Deze verbeelding is minder lyrisch dan de vele verzen van Gils laten vermoe
den. Het boven geciteerde versje over de sprinkhaan is in wezen een anekdote,
een verhaaltje. Er zit een element beredenering in deze verbeeldingswereld dat
niet ver teruggaat in het verleden, dat dus niet 'episch' genoemd kan worden,
maar dat toch teveel distantie schept tussen dichter-lezer en object om nog
van 'lyriek' te kunnen spreken. In een gesprek zei Gils me eens, met een zacht
moedige verbijstering, dat zijn teksten altijd maar korter worden, zodat ze in
zijn laatste bundel maximaal één bladzijde, minimaal één regel vullen. 'Gecon
denseerde epiek' kan zowel slaan op de 'gedichten' als op het 'paraproza'
De lange hefbomen van de verbeelding
Dit epische karakter van Gils' teksten is het vehikel van zijn feitelijke verbeel
dingswereld. Ook de titels van de dichtbundels liegen er niet om: Manuskript
gevonden tijdens achtervolging en Een plaats onder de maan. Uit de titeltjes
van de gedichten zelf blijkt een fantastisch vermogen tot identificatie, tot
projectie in een vreemd mens. Een cartograaf, een entomoloog, een diplomaat,
een biograaf, rauwkostvreters, revolverdragers, een coiffeur, een pasticheur, een
kassier, een vrouw van besproken zeden, een baas van een groot warenhuis, een
melkboer, een sprinkhaan, een slang, een prinses, een verlopen oudheidkundige;
kortom, wat voor mens of dier ook kan de drager worden van wat in dit
subject leeft.
Deze kameleontische soepelheid is eveneens een gevolg van Gils' graateerlijk,
gecontroleerd gevoelsleven; ze is overdadiger dan bij een klassieke romancier,
omdat ze telkens doorstoot naar essenties en zich niet inlaat met moeizame
constructies rond de figuur waarin de auteur zich projecteert; deze zin voor het
essentiële is het lyrische aspect dat ook de para-prozateksten zo geladen maakt.
Dank zij deze uitzonderlijke begaafdheid, het produkt van een consequente
'schubbenloze' ascese, kan Gils' verbeelding zich uitleven in een vervorming
van de herkenbare realiteit. De samenleving verschijnt hem als een bizar geheel
van monsterachtige uitwassen, zoals die arme 'biograaf' op wie het (nieuwe)
spreekwoord van toepassing is: „hoe dieper men zijn hoofd de grond inboort /
hoe kleiner men wordt" (Ms, 28).
Dit flitsend doorschouwen van de consequenties van een werk (de biograaf) en
de daarmee samenhangende leefwijze is slechts mogelijk dank zij beide optische
glazen in Gils' bril: de affectieve betrokkenheid bij de figuur waarin hij zich
projecteert, en de argwaan tegenover zijn affect. Het affect is nodig voor een
grondig inzicht en de controle erop maakt de opdrijving tot in het karikaturale
mogelijk. Een type-voorbeeld is de satire op de snelle modewisseling in de
plastische kunst: de auteur kondigt de 'secret art' aan, die erin bestaat ,,'s nachts
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gaan kijken naar dingen / normaal in beweging" (Ms, 86) en die haar uiterste
consequentie vindt in „thuisblijven met ogen toe" (Ms, 87).
Zo belandt de auteur meer dan eens in de satire, zoals het stukje over de
'prinses' (Ms, 65: 'Sensatiepers'). De satire op sociologische groepen is echter
zelden of nooit zuiver satirisch, omdat meestal de gekozen figuur een projectie
is van de auteur zelf, of van een aspect van zijn persoonlijkheid, zoals dat in
onze dromen ten andere eveneens gebeurt.
De lange haren van de

nachtmerrie

Bestaat er al niet een wereld waarin stokoude clichés weer gaan glanzen,
waarin door de affectieve eenheid de meest uiteenlopende voorstellingen op
een dwingende, maar verbijsterende manier gaan samenlopen en waarin juist
die 'verbijstering' geldt als een vorm van kritiek, een pre-denken over de waargenomen beelden en realiteiten? Tuurlijk: de droomwereld.
(Bij wijze van Gilsbom een kleine toelichting, in de hoop dat Gils toch niet tot
hier is geraakt: de hier gespuide wijsheid over droom en verbeelding kan de
belangstellende lezer nagaan in La construction de Vimaginaire, waarin Philippe Malrieu zeer intelligent de denkmodellen van het structuralisme toepast op
Freudiaanse, Bergsoniaanse, Sartriaanse en Piageteske analysen van het verbeeldingsleven. Daarin legt hij o.m. de klemtoon op het feit dat dromen prospectief zijn, ergens heen willen, ook al bouwen ze op jeugdtrauma's).
Een stap verder dan de lange hefbomen van de verbeelding en we staan versteld
over de lange haren van de nachtmerrie. De metafoor bracht ons tot de epische
projectie en deze is nauw verwant met de projectie van het dromende subject in
allerlei vreemden (zoals die rode 'polisiemannen' van mieren!) die meer lijken
te weten dan het dromende subject zelf. Een van de meest constante thema's
bij Gils is dan ook de nooit aflatende bedreiging van zijn 'helden' door geheimzinnige machten die ook de sluwste maatregelen voorzien hebben. De meeste
verhalen uit Verbanningen* bevatten deze vorm van 'vervreemding' tussen het
subject en de projecties van het subject.
„La se trouve 1'originalité de la temporalité des imaginaires", zegt Malrieu,
„ils opèrent un dépaysement, ils nous font sortir des sentiers battus, ils nous
transportent ailleurs (...) Ils s'accompagnent donc du sentiment, plus ou moins
fort, d'une perte de soi (perte de nos habitudes, de nos concepts, de nos perspectives)" (op. cit, 131). Dit klopt eerst en vooral reeds met het 'leven zonder
schubben' en ook met talrijke uitlatingen van de auteur zelf, zoals waar hij
zegt: „Zelfs zijn gewoonste daden zijn in strijd met de werkelijkheid. Hij
droomt alles in de war" (B, 119). Elders wordt dit: „Dromen bestaan echt. Met
open ogen wandelt men tot aan een rand. Daar wordt een mes opzijgetrokken
— dit snijdt de latere herinneringen aan de epizode bij voorbaat door. Een
plankenvloer, men stapt de droom binnen als een gewone kamer" (B, 34).
Hierin vinden we bovendien reeds een aanduiding van de rol die het tijdsbesef
speelt in de droom-vervreemding, zoals we nog verder zullen zien.
Dat het meer dan eens om echte nachtmerries gaat, blijkt bijvoorbeeld uit 'In
4 Verbanningen (aangeduid als V), De Bezige Bij, Amsterdam, 1964. Verhalen.
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een stasion': „In een stasion moet hij altijd trappen beklimmen, gigantiese
verlaten trappen" (106); dit stukje eindigt met de ironische kwaadheid van de
trappenbeklimmer: „Een andere keer hebben ze bijvoorbeeld de hele trap
achter hem weggebroken. Hij krijgt er schoon zijn bekomst van stilaan" (107).
Dit onmachtsgevoel omdat men het theater niet kan bereiken, of het meisje
niet kan vinden, of altijd maar trappen opmoet die nergens heen leiden, kortom
omdat men boze machten op zijn weg vindt, is typisch voor de nachtmerrie.
„Recherche désespérée dans les cauchemars oü s'exprime la conviction d'une
impuissance absolue", noemt Malrieu dit fenomeen (op. cit, 43). Verbanningen
en De röntgenziekte* bevatten veel hopeloze zoektochten.
Ook de poëzie wordt door die kwaadaardigheid der tegenstanders gekenmerkt:
„Je bent iemand met een kode, niet zomaar een speler die kost wat kost wil
winnen. Maar er zijn geen spelregels. En het terrein is oneindig groot. De
tegenpartij speelt vals" (B 71). Het nachtmerrie-karakter blijft niet beperkt tot
enkele nachtelijke dravers, maar vreet ook het dichten, het schrijven zelf aan,
en via het schrijven de wakkere realiteit.
t

De oorzaak van de machteloosheid der figuren houdt, zoals reeds aangekon
digd, nauw verband met het tijdsbesef, met het onvermogen om buiten de
concrete situatie te treden, met de opgeslotenheid in het nu. In Berichten om
bestwil wordt dit bijvoorbeeld uitgebreid tot het hele leven: „Eigenlijk ben je
de hele tijd dood — op één moment na, het nu" (B, 35). De achtervolgde,
universeel geboycotte 'Russiese tekenaar' heeft er ook last van: „De moeilijk
heid blijft het denken in het donker" (V, 100). Heel vaak komt er een korte
periode van bewustzijnsverlies voor, die de hoofdpersoon gedesoriënteerd ach
terlaat: „Toch moest hij in slaap geraakt zijn, al was hij zich het moment van
weer wakker worden niet bewust" (V, 84). Zo vergaat het de man in 'De Wen
teltrap', zodat hij zijn volkomen onverwachts gevonden geliefde weer kan gaan
zoeken, want tijdens zijn 'slaapje' was ze natuurlijk verdwenen. Waarom zou
hij anders 'geslapen' hebben, tenzij om de 'maar-ervaring', de kritische verbijs
tering over de absurde loop der gebeurtenissen, tot het bewustzijn te doen
doordringen?
Overigens, wie is de geliefde van de wenteltrappende kerel? „Het verband
gezocht met andere voorvallen op andere plaatsen en tijdstippen. Een verband
dat er logies gezien niet was. Maar hoe dan verklaard dat hij haar zo duidelijk
herkende? Niet dat hij haar ooit vroeger had gezien" (V, 85). Niet alleen het
verloren tijdsbesef, maar ook het gebrek aan een vertrouwde samenhang, die
immers zeer nauw samenlopen, werkt de vervreemding in de hand ('Ai', zou
Gils die 'hand' laten roepen). Zo zijn we op ons uitgangspunt terug: door te
leven 'zonder schubben' ziet het individu de 'gewone' verbanden niet meer en
grijpt hij bovendien naar de niet logische, de op de affecten berustende banden,
zoals die in het droomleven alles domineren.
Ook het Gilse landschap is meer geschikt voor nachtmerries dan voor dag
paarden: wenteltrappen die nergens heen leiden, stations vol onoverzichtelijke
wegen en trappen, huizen met eindeloze, grillige gangen en geheimzinnige
5 De Röntgenziekte (aangeduid als R), De Bezige Bij, Amsterdam, 1966. Verhalen.
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deuren, ruïnes, grotten en verwilderde tuinen en altijd ook de stad. De stad
heeft de auteur zodanig behekst, dat hij een 'Vertroosting voor grotestadswees'
schrijft voor C. Buddingh'; daarin belijdt hij zijn gevoel van gevangenschap in
zo'n stad: „de keren dat ik per dennegroene auto, eerlijk in een tombola gewonnen, uit het aan middeleeuws verleden rijke stadje Dordrecht probeerde te ontsnappen" (V, 46). Freudianen zullen misschien deze 'recherche angoissée' herleiden tot de verstikkingsangst tijdens de geboorte; stedelingen weten dat die
verstikkingsangst gewoon reëel kan zijn, als er bijvoorbeeld een gasbel boven
hun stadsdeel hangt. De nachtmerrie van Gils is namelijk uit haar duistere stal
losgebroken en draaft in volle dag tussen Amsterdam en Antwerpen, behekst
ook de realiteit die wij zo normaal vinden.

Lasso's voor een nachtmerrie
Het zou reeds een hele verdienste zijn, indien Gils er alleen maar toe in staat
was, zijn nachtmerrie in de lasso van het woord te verstrikken. Dat is niet
makkelijk, vooral niet omdat een nachtmerrie zo onvatbaar is, zo weinig schubben heeft waarmee men ze kan vastmaken: „Een raam uitvinden, o science
fiction, van woorden of van hout of prikkeldraad doet er niet toe, daardoorheen dan de wereld bekeken en zijn niet ter zake doende details bedekt —
zodat hij zich eindelijk zou tonen zoals hij werkelijk is: zonder kamoeflage van
onbegrijpelijkheid" (B, 37). Het 'pluralisme' van deze auteur, zijn weigering om
oogkleppen te dragen, gooit hem in een chaotische wereld die niet beschreven
kan worden als een mooi georkestreerde bergbeklimming van een middeleeuwse
Dante, maar die slechts aanleiding geeft tot (al dan niet in een raam gevatte)
kleine stukjes.
Vanuit dit perspectief gezien wordt het hele werk van Gils rijker dan velen
schijnen te denken. De hele wereld, met zijn geneeskunde, zijn ruimtevaart, zijn
alledaagse of ongewone beroepen, zijn steden, zijn overbevolking, zijn vijandschap, kortom met alles wat eraan zit, wordt één fascinerende nachtmerrie.
„Met een vrouw slapen is wonderlijk niet alleen omwille van de erotiek, denk
eens aan: twee zenuwstelsels die zomaar een hele nacht lang eikaars onmiddellijke nabijheid dulden" (B, 44). Dit is meer dan een boutade: het geeft de
onleefbaarheid van het opeengehoopte samenwonen, van de overbevolking,
weer in de nuchtere termen van de medische technologie. En op de achtergrond
van een dergelijke uitlating moet men dan nog de vele fantasietjes zien over de
doden en de onbekenden die allerlei dimensies bewonen volgens Gils, of
gewoon in de schaduw leven, alleen zichtbaar voor mensen met paranoia. Het
is dan ook logisch dat dit thema in de laatste bundel nog eens extra-kort wordt
samengevat: „Overbevolking: massale gezinsverbijstering" (#, 122).
Dergelijke boutades drijven de stijl van deze auteur naar zijn scherpste punt:
meer verfijnd woordspel, meer ontkrachting van een oud cliché, meer a-sentimentele, graateerlijke affectieve bewogenheid in de verwoording lijkt niet mogelijk. Deze bewuste hantering van de taal leidt bijna per definitie naar een
steeds ijlere kunst, een kunst van besparing.
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Om bestwil maar besluiten
Berichten om bestwil, het laatst verschenen werk, zou de doorsnee-lezer mak
kelijk kunnen beschouwen als een verzameling grappen en grollen, aforismen
en gekke invallen van een speelse en grillige geest. Daardoor dreigt het boek
populair te worden, iets wat Gils meer dan gegund zij, want populariteit zou
goed besteed zijn aan deze eenzame literaire reus. Maar ze mag geen misver
stand doen ontstaan: een boutade als „Ik laat me geen Johnson noemen, zei de
moordenaar" (B, 125) verdient meer dan het makkelijke lachsucces dat ze
oogstte op de anti-censuur-protest-read-in te Antwerpen. Ze is geen toevallige
vondst, maar het eindprodukt van een visie die opgevoerd werd tot een 'röntgenblik'. En mijn bedoeling was het, aan te tonen hoe dergelijke vondsten als
vanzelf zichtbaar worden voor iemand die de reële, al dan niet politieke, leef
wereld bekijkt met de ogen die ook nachtmerries aanschouwen.
De samenhang van Gils' werk moge ten overvloede blijken uit een benaderend
overzicht van de thema's in de bundel Berichten om bestwil:
— Schijnbaar gewone reacties worden absurd door de situatie of de toespitsing
ervan in de formulering. Wat roept de overreden voetganger de fietsende
vluchtmisdrijver na? „U hebt natuurlijk het fietsende voordeel dat ik er van
hier niet bij kan om u eens flink mijn mening te laten voelen" (B, 23). En er
zijn vrienden die elkaar tegen de grond timmeren met schouderklopjes
— Hoe absurd de reacties van een massa en van de haar vertegenwoordigende
macht zijn, weet iedereen. Gils haalt het welbekende argument boven, dat het
altijd dezelfde oproerkraaiers zijn die relletjes veroorzaken, want op hun hoofd
hebben ze een 'eeltplek', ja, „van de vele gummiknuppelklappen" (B, 19).
— De ergernis over het monster stad wordt één keer tot een geniale boutade
verdicht: „Zonder een grein schaamte staan gebouwen tot steden bij elkaar"
{B, 120).
— E e n motief dat meer en meer aan belang wint in het oeuvre, is de weten
schap. Dat geeft aanleiding tot de gekke capriolen die de evolutie ofwel had
kunnen maken ofwel gemaakt heeft, tot waanzinnig-logische beschouwingen
over het heelal, dat nu eens ineenschrompelt tot een gemeen optisch bedrog,
dan weer uiteenbarst in een ijzingwekkende niesbui.
— Over het raadsel taal, of het taairaadsel, wordt een apart hoofdstuk van
korte teksten geschreven.
— Hoe absurd kerk en geloof kunnen zijn, blijkt pas als ze de weg van een
algemeen bekende en aanvaarde principiële verkondiging opgejaagd worden.
— De erotiek culmineerde reeds tot de verdraagzaamheid van zenuwstelsels.
Gesocialiseerde erotiek? „Huwelijk, erotiese bestaanszekerheid" (B, 114).
Hoe uiteenlopend deze thema's en vertelmotieven ook zijn — en hoever ze wel
uiteenlopen is niet op één meter nauwkeurig na te schatten, daar coiffeurs en
entomologen soms stratenver van elkaar af wonen — uit dit overzicht blijkt de
nauwe band tussen een prinses en een ruimtevaarder: ze horen samen in de
wijdopen paardenogen van Gils' nachtmerrie.

De schrijvers en de christenen *
I. Bedenkingen en bezwaren van de schrijvers

Paul Konrad K u r z S J .

„Ik begrijp steeds beter" schrijft Heinrich Böll, aan een jonge niet-katholiek,
„dat het Uw generatie steeds moeilijker valt, bijna fysiek onpasselijk maakt,
als zij het woord 'christelijk' te horen krijgt" . Men kan deze uitspraak in
omgekeerde richting adresseren en aan een professionele christen de vraag
stellen: „Begrijpt U dat het woord 'christelijk' een huidige schrijver misselijk
maakt? Weet U dat dit uithangbord, deze benaming, dit eertijds bekroonde
etiket, een hedendaags literator tot tegenspraak prikkelt? Als U het niet weet,
is Uw bewustzijn kennelijk niet belast met geschiedenis, maatschappij, autoriteit, taal. U behoort tot de gelukzalige bezitters die niet gestoord wensen te
worden".
Al sinds enige tijd wantrouwen de schrijvers de bloedeloosheid, de bleekheid,
de ijlheid, de vergeestelijkingstendens, de zoetsappige braafheid van het door
de christen gepreekte, voorgehouden en voorgeschreven leven. Deze opeenstapeling van 'je mag niet', 'je behoort niet', 'je moet'. Die voortdurende beperking van de godsdienst tot geboden, van de geboden tot het zesde gebod en dat
van de zondagsheiliging. Tegen dit burgerlijk 'Nazarenerdom' heeft reeds vóór
Nietzsche Heinrich Heine geprotesteerd. Deze zurige moraline, deze 'klerikale'
vernauwing van het bewustzijn. Dit niet-willen-toelaten van het lichamelijke,
zinnelijke, aardse. „Zinnelijk zijn betekent volgens mij achting koesteren voor
de levenskracht, het leven genieten, aanwezig zijn in al wat men doet, vanaf de
inspanning van het liefhebben tot aan het breken van het brood", schreef de
Amerikaanse negerauteur James Baldwin enige jaren geleden. Het probleem
van de waarheid van het levende dook al op bij Herder en Goethe. „Kunst
is de centrale uitdrukking van het leven" laat Joyce zijn Stephan Daedalus
zeggen . Het opkomen van de christenen voor zedige literatuur en 'een schoon
beeldscherm', voor romans die ook in het zondagsblad kunnen staan, voor wat
in geen geval aanstoot geeft en zo mogelijk onschadelijk is, past bij deze verdunning en vernauwing. Immoreel zijn de kunstenaars — moreel de christenen
en de ook nog christelijke burgers. Deze gemakkelijke classificering is nog altijd
1

2

* Deze artikelen verschijnen
1 H. Böll, Aufsatze, Reden,
p. 256.
2 J. Baldwin, Hundert Jahre
Daedalus, Frankfurt, 1966;

ook in de Frankfurter Hefte.
Kritiken, Köln, Berlin, 1967, p. 234. Streven, december 1966,
Freiheit ohne Gïeichberechtigung, Hamburg; J. Joyce, Stephan
Fischer-Taschenbuch, p. 52.
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niet van de baan. De processen tegen Baudelaire en Flaubert, tegen Sternheims
Ulrike (Leipzig, 1918/19), tegen Arthur Schnitzlers Reigen (Berlijn, 1922),
tegen Jean Genets Notre-Dame-des-Fleurs (Hamburg, 1962), de verbodsbepalingen tegen Wedekinds Frühlings Erwachen, tegen Ulysses van Joyce, tegen
Lady Chatterley van D. H. Lawrence, om niet te spreken van die van de romeinse Index, hebben de auteurs niet vergeten. Processen en verbodsbepalingen
misschien eerder van een autoritaire staat, maar ingeleid door de aangifte van
min of meer christelijke burgers en theologische verdedigers der zedelijkheid.
Processen en indexbesluiten tegen boeken met rassendiscriminatie, met antisemitische, nationalistische, militaristische strekking heeft het christelijke en
burgerlijke geweten heel wat minder aangespannen. Toen de schrijvers naar de
moraal van de christelijke burgers vroegen die eertijds de keizerlijke oorlog
hun steun gaven (zie het protest van de jonge Brecht), die zo weinig bezwaren
tegen Hitier hadden, die zo zachtjes protesteerden tegen de gasovens, die er zo
gauw bij waren de vervaardiging van atoombommen, de herbewapening en de
rechtvaardige oorlog te verdedigen, kregen zij op hun vragen bij lange na
geen afdoende antwoord; zij drongen binnen in een gebied waarmee de
christelijke moraal zich nog te weinig bemoeid had en waarvan zij te weinig
besef had. De schrijvers maken gewag van teveel observanties en te weinig
sociale moraal, van teveel materiële ethiek en te weinig formeel begrip van de
zijde der christelijke casuïsten. De kunstenaars en schrijvers protesteren tegen
de opvatting dat zij de eigenlijke boosdoeners van deze wereld zouden zijn en
de christenen de in elk opzicht onschuldigen.
Er vond in deze eeuw een, weliswaar hevige, 'onttaboeisering' van het seksuele
in de literatuur plaats. Maar wie van de christenen heeft op deze onttaboeisering als fenomeen en probleem geantwoord? Shane Leslie 1922 tegen Ulysses:
„Vanuit elk christelijk standpunt moet dit boek worden veroordeeld, en wel
eenvoudig daarom omdat het probeert de heiligste onderwerpen en gestalten
belachelijk te maken — onderwerpen en gestalten die sinds ongeveer tweeduizend jaar horen bij de godsdienst van Europa".
Daartegenover Mary M. Colum:
„Het verontrustende van Ulysses is heel iets anders: dit boek laat zien hoe
angstwekkend de wetenschap in de literatuur ingrijpt. Het boek van Joyce
is literair even interessant als wetenschappelijk
Heel kennelijk is een
nieuwe vorm van literatuur opgekomen, waarvan de tot nu toe geldige vormen
niets te vrezen hebben; de roman steekt tegen deze vorm even duidelijk af als
destijds Samuel Richardsons uitvinding, de roman, tegen het drama".
En Valéry Larbaud:
„Ik geloof dat de moed en strengheid waarmee Joyce de laagste instincten van
de mens beschrijft, hun model vinden in het voorbeeld dat hem de belangrijke
theologen van de Jezuïetenorde hebben gegeven
Van deze theologen heeft
Joyce de onverschrokken koude en het volstrekte gebrek aan respect ten opzichte van alle vleeselijke zwakheden
Denkt men aan de zelftucht van de
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auteur, dan vraagt men zich onwillekeurig af hoe deze geweldige durf tot zulk
een levend, zulk een opwindend en menselijk werk heeft kunnen leiden
De auteur heeft nooit het menselijke van zijn figuren uit het oog verloren;
altijd zijn zij een samenstel van goede en slechte eigenschappen, van laagheid
en grootheid".
Larbaud, de verdediger van Ulysses, was zelf schrijver. De schok is werkelijk
niet geschikt voor iedereen. Maar dat tegenwoordig 'shockerende' literaire
werken in de warenhuizen worden verkocht, is meer een zaak van de economie
dan van de schrijvers. Genets Natre-Dame-des-Fleurs is niet onschuldig. Maar
laat de verontwaardigde burger maar eens eerst Ulysses of Genet ten einde
lezen, voordat hij verontwaardigd wordt. Hij zal constateren dat dat wel enige
inspanning vergt, vooral wanneer hij probeert echt mee te denken. Wie het
geslachtelijke artistiek uitbeeldt, vergeestelijkt. Wie het brutaal zinnelijke vorm
geeft, schept afstand, zeggen de schrijvers. En al zijn daarmee niet alle problemen opgelost, laat degene die het zelf niet begrijpt, het dan eerst maar eens
geloven. In het Hamburgse Genet-proces zei de advocaat-generaal Buchholz:
„De vroegere literatuur had een essentieel stuk van het menselijk leven — nl.
het geslachtelijke — slechts indirect, slechts bedekt behandeld. Voor een
directe, duidelijke beschrijving van deze processen schrok men terug. Om één
voorbeeld onder vele te noemen: De Walkure van Richard Wagner, waar in
de eerste akte de geslachtsdaad tussen broer en zuster — dus incest — naar zijn
hoogtepunt wordt gevoerd. Dit taboe werd in de loop van de literaire ontwikkeling steeds verder afgebroken. De schrijvers gingen er toe over ook het
geslachtsleven, de geslachtelijke processen steeds duidelijker te beschrijven, een
richting die men erotisch realisme heeft genoemd. Doel van dit nieuwe realisme
is een juist beeld van de aard van het seksuele te geven
De weg van deze
ontwikkeling, een internationale ontwikkeling, zoals U bekend is, is geplaveid
met literatuur-processen" .
3

Tegen een individualistisch verengde opvatting van moraal heeft Sartre geschreven. Tegen een moraal die berust op vrees voor straf, en tegen de pretentie te waken over een katechetisch vernauwd Godsbeeld, protesteerde de jonge
Brecht .
De christenen en hun kerk hebben door de eeuwen heen de aanspraak staande
gehouden de hoogste rechterlijke bevoegdheid over deze wereld te bezitten.
In de laatste tientallen jaren werden de kerk, de christenen en hun aanspraak
op rechterlijke bevoegdheid op hun beurt voor het tribunaal der schrijvers
4

3 Leslie, Colum, Larbaud, Buchholz geciteerd uit: Literatur vor Gericht, in: Akzente
1965, p. 210 - 251. Citaten op p. 232 vlg., 244. Voor het proces tegen Sternheims verhaal
Ulrike, zie C. Sternheim, Werke (uitg. W. Emrich), Bd. VI, Neuwied, 1966, p. 87 vlg. en
520 vlg.
4 Zie Sartre: Ist der Existentialismus Humanismus?, Ullstein, Frankfurt, Berlin, 1966,
p. 18. B. Brecht, Gesammelte Werke, Suhrkamp, Frankfurt, 1967, Bd. 8, p. 54 (Hymne an
Gott), 187 vlgg. (Bericht vom Zeek, Zeek = Zecke (ndl. teek) = der Gott der Christen).
Zie ook de scène 'Gefangniszelle' in de beide eerste versies van Baal (1918 en 1919), waar
Baal met de geestelijke spreekt (editie Suhrkamp, p, 170).
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gedaagd. Brecht deed dit in de Heilige lohanna der slachthuizen, in Galilei,
in De goede mens van Sezuan: Max Frisch in Andorra, Rudolf Hochhuth in
De Plaatsbekleder. In Andorra vraagt het meisje Barblin de ruim van spreuken
voorziene, welmenende priester, die het weghalen van haar joodse broer niet
heeft belet: „Waar, Pater Benedictus, was U toen ze onze broer weghaalden
als een stuk slachtvee, waar?" Toen Rolf Hochhuth in 1963 zelfs de opperste
rechter van de roomse christenheid wegens zijn officieel zwijgen over de jodenvernietiging aanklaagde, vond deze aanklacht een wereldwijde weerklank. Hier
uit bleek dat er een grote latente bereidheid bestond de hoogste christelijke
rechter aangeklaagd te zien. Sindsdien zijn de vragen van moreel-politieke
aard van de schrijvers aan de christelijke beschermers van de moraal niet opge
houden. Uit de vraag van God „waar was jij, Adam?" werd de vraag van de
wereld „Waar was jij, Christen?" Waar was jij, christelijke belijder, christelijke
burger, toen onrecht en openlijke moord geschiedden? Heb je het kwaad te
rechter tijd herkend? Heb je openlijk geprotesteerd? Heb jij je openlijk gedis
tantieerd? Of was je binnenskamers een neen-zegger en dus openlijk een mee
loper? En vandaag? Heb je als christen concrete antwoorden op de ontzaglijk
gecompliceerde vragen van deze tijd? De rollen van aanklager en aangeklaagde
zullen in de komende jaren vermoedelijk nog sterker verschuiven.
De schrijvers klagen de christenen aan, niet omdat zij het evangelie verdedigen,
maar omdat zij de geest van het evangelie zo weinig zichtbaar maken, omdat
zij zo lang hun pretentie hoogste rechter te zijn hebben staande gehouden en
voorgaven op alle vragen een antwoord te weten. Of alle Heilige Geest zich
aan de zijde van de 'christenen' bevindt en alle onheilige geest aan die van de
schrijvers, mag men terecht betwijfelen. De rolverwisseling laat een wereldwijd
dispuut zien met waarheid, waakzaamheid en kritisch besef.
De schrijvers wantrouwen ook het feit dat zo veel professionele christenen en
christelijke overheden zich in zulk een verraderlijke nabijheid van de macht
bevinden, van het overheidsapparaat, van organiseren, regeren. Het beginsel
van de geest, het profetische van het christelijke zien zij erg op de achtergrond
gedrongen. Zoveel 'hogere' christenen vertonen de neiging de problemen,
tegenstellingen, tegenstrijdigheden van deze wereld met bestuursdecreten af te
doen. Een goed christen is, van overheidsstandpunt bezien, iemand die 'functio
neert', die zich schikt onder de instituties en het kerkelijk-politiek apparaat,
zeggen de schrijvers. Waarschijnlijk is het eigenlijke gevaar van het christen
dom in ons land niet zijn geestelijk provincialisme, maar het 'ongeestelijke'
geestelijke managerdom, dat zich enorm uitbreidt en binnenkerkelijk nog maar
weinig kritiek ondervindt. De beheerders van het christelijke zouden bij hun
christenen graag deugden zien die geadministreerd kunnen worden, dus secun
daire deugden van het menselijke. Dat kunstenaars en schrijvers met hun fijn
zintuig voor wat leeft, met hun dikwijls profetische onrust, in beginsel tegen
standers zijn van een dergelijk managerdom ligt voor de hand.
Deze affiniteit met het overheidsapparaat bij mensen die ambtshalve aan de
wereld het evangelie doorgeven, is structureel verbonden met een geestesgesteld-

De schrijvers en de christenen

639

heid die men aanduidt als 'gesloten systeem' en harmoniedenken. Uit zichzelf
leidt deze tendens tot fixatie van een begrippensysteem, tot ideologisme. Hermann Broch trachtte dienaangaande zijn standpunt te bepalen. Albert Camus
keerde zich ertegen. Een man als Heinrich Böll haat het instinctmatig. „Over
tuigingen zijn de beste bescherming tegen wat leeft en waar is", schrijft Max
Frisch in zijn Tagebuch. Op het terrein van het christendom wordt men al tezeer getraind in 'overtuigingen'. Overtuigingen zijn iets anders dan het levend
geloof van het Evangelie. Weliswaar kan geen mens buiten overtuigingen.
Maar als zij te vroeg beginnen, als zij zich al in de katechismusjaren beginnen
te vormen, verstart het leven. Men heeft een theologisch systeem van 'natuur*
en 'genade' ontwikkeld, dat een onaantastbare vesting leek. God en wereld, wil
van het individu en van de staat, ieder die 'van goede wil' wilde zijn, had daarin
plaats. Toen kwamen de mensen van de wetenschap, kwamen de critici van de
verzoende samenleving. Vervolgens kwam in de theologische bouwdoos de
kwestie van de plaats. Wie deze opwierp, was een 'rustverstoorder', die tot de
'slechte mensen* werd gerekend.
Brecht kritiseerde in zijn aantekeningen bij het 'Epische Theater', dat de mens
in het aristotelische drama (het klassieke en christelijke) 'als bekend veronder
steld wordt'. De schrijvers houden zich sedert geruime tijd zeer bewust bezig
met kernproblemen: zij gaan allerwegen niet meer uit van een totaliteitskosmos
en van een bereikbare som van antwoorden. Aan het begin staat vandaag bij
de meesten de 'produktieve twijfel' (Martin Walser), die meer is dan een lou
ter methodische. En aan het einde liggen — anders dan bij Goethe, Schiller of
Stifter — de vragen er nog altijd. „Ik geloof', schrijft Siegfried Lenz, „dat de
literatuur niets heeft ingeboet van haar functie een bijdrage te leveren tot de
kenbaarheid van de mens in de tijd, of tenminste de mogelijkheid daarvan vast
te stellen. Het komt er voor haar minder op aan bestaansproblemen op te
lossen dan ze op te werpen" .
5

Door deze zogenaamde bezwaren en tegenstellingen heen lopen, om zo te
zeggen als inslag door de schering, de kwesties van vorm en taal. De schrijvers
verwijten de christenen en theologen dat zij zo weinig besef hebben van esthe
tische vorm. Christenen en theologen beseffen te weinig dat ook het tot standbrengen van taal en vorm een zedelijke prestatie is.
Allereerst is er aan de zijde van de auteurs een moraal van het inzicht, van het
niet-op-zij-gaan, van het standhouden van het ervaarbare. Voorts is er de
moraal van taal en vorm. Een goed geschreven zin, een goed geconstrueerd
stuk, een beeld, een duidelijke metafoor, een regel die verder binnen voert in
het gebied van het inzicht, dit alles is een menselijke en morele prestatie, een
creatief méér ten opzichte van de waarheid, werkelijkheid, mogelijkheid, ten
opzichte van wat in deze wereld niet tot uitdrukking komt.
Christenen is het, als zij lezen, laakbaar eenzijdig alleen maar om de inhoud
te doen. Waar de inhoud in en als vorm optreedt, waar moraal als vorm
5 S. Lenz: In Sachen Böll, uitg. door H. Reich - Ranicki, Köln, 1968, p. 41.
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optreedt, vinden ze het maar moeilijk. Zij beseffen veel te weinig het waar
heidsproces, het vergeestelijkingsproces, de vermenselijking, die door het proces
van uitdrukking en vormgeving heeft plaats gevonden. Deze wereld komt tot
zich zelf, waar en wanneer zij onder woorden wordt gebracht. Zij komt
misschien niet aan de kerkelijke communiebank. Maar iets van deze wereld
communiceert in het woord.
De professionele christenen hebben weinig besef van de inspanning van de taal,
zij weten ternauwernood wat voor een moeite het treffende woord kost en wat
voor een proces het creatieve woord vereist. Daarom merken zij ook niet hoe
weinig taal zij zelf bezitten in hun dagelijkse omgang, op kerkelijk, theolo
gisch, katechetisch, homiletisch, ja zelfs liturgisch terrein. Bisschoppelijke her
derlijke brieven zijn dikwijls erbarmelijk, als men op hun taal let. Hier komt
duidelijk aan het licht dat taal niet vanzelfsprekend is, dat taai-scheppen een
prestatie is, dat taal communiceert of niet communiceert.
In Halbzeit van Martin Walser schrijft Anselms vrouw Alissa in haar dag
boek: „Met Lissa in de kerk. Kon niet bidden. De dwang om aan Anselm te
denken is sterker. Dan mag ik in mijn eigen woorden denken. De plechtig
ambtelijke taal van de kerk klonk vreemd. Kunstnijverheids-vocabulair. Lucht
uit zuivere föhn. Geloven de vromen dat God alleen naar hen luistert als zij
bidden, dat hij geen notie heeft van de woorden die zij bij andere gelegenheden
denken en zeggen? Je kunt je niet voorstellen dat de pastoor heeft beleefd wat
hij in zijn preek vertelt. Mijn leven kan geen plaats meer vinden in de gebeds
taai. Ik kan mij niet in zulke bochten wringen. Ik heb God samen met deze
formules geërfd, maar nu verhes ik hem door deze formules. Men maakt een
magische 'Geheimrat' van hem wiens gewrongen taalgebruik men accepteert
omdat God immers van gisteren is".
Dürrenmatt neemt in de Physici het femelende gewauwel van de zendeling
Rose op de hak, die in tweede huwelijk getrouwd is met de vrouw van Möbius
en die bij zijn eigen zes kinderen de drie kinderen van Möbius heeft aange
nomen. Zendeling Rose tot Möbius in het krankzinnigengesticht: „Ik heb U
vast in mijn hart gesloten, mijnheer Möbius, u alle drie. God zal ons helpen
volgens het psalmwoord: 'de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken'".
De christenen zullen scherper moeten letten op hun gebrekkig taalgebruik. Dan
zullen zij merken dat het verwaarlozen van de taal niet alleen een tekort aan
bezit, maar ook schuld kan betekenen. Zij zullen de inspanning van een nietpaternalistische taal moeten aandurven. Wat Günther Eich van zich zelf be
kende, geldt vandaag voor tal van schrijvers: „Pas door te schrijven verkrijgen
de dingen voor mij werkelijkheid. Deze is niet mijn uitgangspunt, maar mijn
doel. Ik moet haar eerst tot stand brengen. Ik ben schrijver; dat is niet alleen
een beroep, maar de beslissing de wereld als taal te zien. De eigenlijke taal lijkt
mij die waarin woord en ding samenvallen. Het gaat er om, uit deze taal die
zich om ons heen bevindt, tegelijk echter nog niet de onze is, te vertalen. Wij
vertalen zonder de oertekst te bezitten. De meest geslaagde vertaling benadert
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die het meest en bereikt de hoogste graad van werkelijkheid". Hier wordt een
van de grote tegenstellingen tussen schrijvers en theologen duidelijk.
De naar voren gebrachte bezwaren en tegenwerpingen van de schrijvers tegen
de christenen zijn van verschillende aard. Gedeeltelijk vloeien zij voort uit het
specifieke engagement en de specifieke gezichtshoek van de schrijvers, gedeelte
lijk zijn zij van meer algemeen menselijke aard. Gezamenlijk worden zij opge
worpen door mensen met een kritisch waakzame geest, die aan de rand van het
christendom en van een samenleving die zich voor christelijk houdt, vertoeven.
Dit laat nog eens duidelijk zien wat men al weet, namelijk dat de meeste
schrijvers tegenwoordig niet in de ruimte van het professionele christendom of
zelfs van de christelijke orthodoxie leven. Anderzijds ziet men eruit dat de
schrijvers op hun manier zonen en burgers van hun tijd zijn. Zij voeden zich
nolens volens met de tendenties van deze tijd. En van hun kant dragen zij er
toe bij deze tijd in het woord tot bewustzijn te brengen.
De schrijvers zijn mensen. Een hele reeks van bezwaren tegen het image en de
concretiseringen van het huidige christelijke is door de schrijvers in hun werk
pregnant geformuleerd en scherper omlijnd. De literatuur formuleert het
menselijke. Het menselijke van een tijd vormt de literatuur. In het menselijke
vlak moet de christen zijn waarde bewijzen.

Politiek Overzicht
Internationaal

Verenigde Staten
Inspirerend waren zij niet, noch de laatste State of the Union van de aftredende
president Johnson noch de inaugurale rede van de nieuwe president Nixon.
De eerste maakte op 14 januari een wat moede, verbitterde indruk, vermoede
lijk te wijten aan het feit dat zijn regeringsperiode vooral beoordeeld wordt
naar zijn buitenlandse politiek, die speciaal in Vietnam een mislukking werd,
terwijl er te weinig aandacht wordt besteed aan de behaalde resultaten op bin
nenlands terrein zoals de verbetering van de toestand der negers, het onderwijs
en de bestrijding der armoede. De scheidende president erkende, dat niet alles
was bereikt wat de regering zich had voorgesteld, maar er was een basis gelegd
waarop de nieuwe regering kon verder werken. In het buitenlands politieke deel
van zijn redevoering pleitte hij voor vrede in Vietnam en in het Midden-Oosten
en drong hij aan op besprekingen met Rusland over de beperking van de raket-.
bewapening en op spoedige ratificatie van het non-proliferatieverdrag. On
danks de augustus-gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije ried hij aan te blijven
zoeken naar punten van overeenstemming met Moskou, terwijl hij sloot met
een oproep om de nieuwe president te steunen in zijn uiterst zware taak.
Nixons inaugurale rede op 20 januari stond in het teken van zijn verkiezings
leus: „forward toegether", maar gaf eigenlijk op geen enkel gebied concreet
waar hij heen wilde; duidelijke politieke plannen werden er niet gegeven. Dat
zijn regering wil streven naar vrede in Vietnam, was niet nieuw; ook niet, dat
men na de periode van confrontatie nu een tijdperk van onderhandelingen
wenst. Belangrijker lijkt ons de uitspraak dat men hierbij moet ophouden tegen
elkaar te schreeuwen en dat men beter doet met naar elkaar te luisteren, en dat
niet alleen naar tegenstanders, maar ook naar bondgenoten. Ook Nixon pleitte
voor verbetering van de toestanden binnen de Verenigde Staten en er ligt een
erkenning van de verdiensten van vorige regeringen in als hij zegt, dat datgene
wat het Amerikaanse volk — maar dan alleen tezamen als één natie — te doen
heeft is de letter van de wet tot leven te brengen.
Misschien is deze voorzichtigheid, dit ontbreken van duidelijke politieke plan
nen wel de reden voor de gunstige ontvangst van de presidentiële woorden in
de wereld. Een hoopvol teken was vooral, dat op dezelfde dag Moskou zich
opnieuw bereid verklaarde tot overleg over de beperking van de aanbouw
van of- en defensieve raketstelsels; hiertoe was reeds halverwege 1968 besloten,

643

Politiek

overzicht

maar tengevolge van de Tsjechoslowaakse gebeurtenissen ging het gesprek toen
niet door. Nixon reageerde nu vrijwel onmiddellijk positief op dit Russisch
initiatief.
Nixon en Johnson kunnen nu aan de slag. De eerste zal na inleidende werk
zaamheden een bezoek brengen aan verschillende Europese hoofdsteden, o.a.
aan Parijs. De tweede is teruggekeerd naar zijn ranch in Texas, waar hij zich
gaat bezighouden met de ordening van talloze documenten om ooit in staat te
zijn het nageslacht te laten zien wat zijn regering wél heeft bereikt.
Even aandacht voor een derde belangrijke figuur in de Verenigde Staten. De
derde Kennedy, Edward, werd tegen veler verwachting in gekozen tot plaats
vervangend voorzitter van de democratische Senaatsfractie; hij versloeg daarbij
senator Long, die deze functie bekleedde op grond van anciënniteit. Het op
zienbarende ligt niet in de functie — want zij is niet belangrijk — maar in de
omstandigheid dat de jongste Kennedy er in slaagde voldoende senatoren
achter zich te krijgen om de zeer hoog gerespecteerde anciënniteitsregels te
doorbreken. Hij heeft aangetoond de duidelijke leider te zijn van de progressie
ve vleugel in de democratische partij, kan van hieruit een gooi doen naar het
feitelijke leiderschap en een voorname rol spelen in het herstel, dat toch zal
moeten volgen op de nederlaag bij de laatste presidentsverkiezingen. Wil hij
meedoen in 1972 of wacht hij tot 1976?

Vietnam
Na een kleine drie maanden van moeizame onderhandelingen is er eindelijk een
akkoord tot stand gekomen in Parijs. Men is het tenslotte toch eens geworden
over de vorm van de tafel waaraan de besprekingen zullen gehouden worden.
Het zal een ronde tafel zijn zonder bordjes met de namen der delegaties. Zo
kan niemand zien of er nu twee, drie of vier delegaties zijn en dus ook niet of
het Nationale Bevrijdingsfront een zelfstandige plaats inneemt of dat het een
onderdeel vormt van de Noordvietnamese afvaardiging. Het is maar te hopen
dat intussen de poten niet onder de tafel zijn weggezaagd, want verdere onder
handelingen zullen toch nog lang genoeg duren. Zuid-Vietnam is, zoals in het
afgelopen kwartaal weer eens duidelijk is gebleken, een lastige partner voor de
Verenigde Staten en zowel Hanoi als de Vietcong zullen niet van plan zijn om
in de toekomst op alles ja en amen te zeggen. Hoe dan ook, president Johnson
kan in elk geval zeggen, dat onder zijn regering de onderhandelingen begonnen
zijn.

Midden

Oosten

Ook hier is een oplossing nog lang niet in zicht. Het is de vraag of president
de Gaulle een positieve bijdrage tot bijleggen van de geschillen heeft gegeven
toen hij de afgelopen maand een wapenembargo afkondigde tegen Israël en
steun beloofde aan Libanon, terwijl hij de — volgens officiële woordvoerders
te verwaarlozen — Franse wapenleveranties aan Arabische landen liet door-
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gaan. Zijn besluit verwekte vrijwel overal kritiek; ook in Frankrijk, waar men
niet alleen protesteerde tegen het in de steek laten van Israël, maar ook wees
op het feit dat de besluiten van de generaal zelfs buiten de regering om geno
men waren en de ministers dus voor een voldongen feit werden gesteld dat zij
maar te aanvaarden en te verdedigen hadden. De Gaulle bleef inmiddels aan
dringen op een topberaad der grote vier en zei bereid te zijn tot deelname aan
de vorming van een internationaal leger tot handhaving van de orde in het
Midden Oosten, maar door bovengenoemde maatregel is hij als eventuele
bemiddelaar voor Israël minder aanvaardbaar dan ooit.
Ook Rusland kwam met suggesties volgens welke de Israëlische troepen zich
uit de bezette gebieden zouden terugtrekken en er een gedeeltelijke demilitarise
ring zou moeten plaats hebben, maar Washington wees dit af — evenals Tel
Aviv — omdat men er geen voldoende waarborgen voor een vrede in zag.
Een verklaring van Nasser tegenover een Amerikaans correspondent leek hoop
voller; Egypte zou bereid zijn het bestaansrecht van elk land te erkennen en de
territoriale onschendbaarheid te garanderen; verder onderschreef de Egyptische
president de vrije scheepvaart in internationale wateren — waarbij hij er zich
niet over uitliet of z.i. de Straat van Tiran daaronder is begrepen — en drong
hij tenslotte aan op een rechtvaardige oplossing van het Palestijnse vluchtelin
genprobleem. De moeilijkheid echter is, dat Israël maar bitter weinig vertrou
wen kan stellen in de woorden van Nasser, omdat deze vaak in andere gezel
schappen andere geluiden laat horen.
Het gevaar dat de twisten in het Midden Oosten de inleiding zouden vormen
tot een confrontatie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie wordt door
bieden onderkend en van beide kanten tracht men dit te vermijden. Reeds
eerder had Moskou zich bereid getoond in te gaan op een initiatief van de
Gaulle om een viermogendhedenconferentie bijeen te roepen; nu heeft ook
Nixon zich akkoord verklaard en zal Engeland wel volgen. De Verenigde
Staten wensen echter uitdrukkelijk geen vrede op te leggen aan de betrokkenen,
maar willen overleggen over de manier waarop men steun zou kunnen geven
aan de pogingen van V.N.-vertegenwoordiger Jarring om de partijen tot elkaar
te brengen. Alleen wanneer beide partijen aan één tafel gaan zitten en vrede
sluiten, zouden de grote mogendheden deze kunnen garanderen. Men zal nu
langs diplomatieke weg proberen druk uit te oefenen om het onderling gesprek
op gang te brengen en in elk geval te voorkomen dat een derde wereldoorlog
ontstaat.
Tsjecho-Slowakije
Terwijl Rusland geleidelijk zijn druk op de Tsjechoslowaakse leiders vergroot
en aandringt op verscherping van de censuur; de Slowaak Husak hen steeds
meer tegemoet komt en aankondigt dat progressieve krachten in Slowakije
zullen worden uitgeschakeld; er bovendien Russische troepenverplaatsingen
worden gesignaleerd zogenaamd wegens uitgebreide militaire oefeningen in de
loop van dit jaar, stijgt de angst dat van Dubceks liberalisatie-pogingen hele-
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maal mets zal terecht komen. Uit protest tegen de Russische druk en om het
Tsjechoslowaakse verzet tegen het verblijf van de Russische troepen weer aan
te wakkeren maakte de filosofie-student Jan Palach door zelfverbranding een
einde aan zijn leven, een voorbeeld dat helaas door anderen werd nagevolgd.
Onmiddellijk steeg de spanning onder de bevolking en tevens de kans op een
uitzichtloze volksopstand, waardoor Moskou een voorwendsel aan de hand
zou worden gedaan om direct in te grijpen en het land volledig te bezetten.
Het betreurenswaardige offer dat Palach meende te moeten brengen voor de
vrijheid, heeft geleid tot een nieuwe grootse manifestatie van lijdelijk verzet
tegen de Russische macht. De angst dat de begrafenis van de student aanleiding
tot gewelddaden tegen Russische militairen en tot onlusten zou zijn, bleek
ongegrond. Toen er in de daaropvolgende dagen enige moeilijkheden ontston
den, hielden de Russen zich op de achtergrond.
Waarom? Beseffen zij de morele kracht van het volk of is het een kwestie van
tactiek? Welke betekenis moet gehecht worden aan het feit dat twee fervente
voorstanders van de liberalisatie, die om deze reden heftig door Rusland waren
gekritiseerd en sinds augustus in het buitenland vertoefden — prof. Ota Sik,
econoom en voormalig vice-president, en prof. E, Goldstücker, voorzitter van
de vereniging van Tsjechoslowaakse schrijvers — nu naar Praag zijn terug
gekomen om de bijeenkomst van de Tsjechische Nationale Raad bij te wonen?
In Praag wordt hen geen strobreed in de weg gelegd en men neemt aan, dat zij
straks alleen weer naar het buitenland zullen gaan om hun afgesproken gast
colleges te geven en dan weer zullen terugkomen.
Toch voorspelt een beperkt eerherstel van Stalin en zijn orthodoxie, dat juist
in deze dagen gepaard ging met een felle aanval op het revisionisme, niet veel
goeds. Als revisionisten werden niet alleen bovengenoemden aangewezen, maar
ook de Joegoslavische leiders. Dit laatste kan in verband staan met de jongste
ontmoeting tussen Tito en Ceausescu van Roemenië, de derde sedert augustus
verleden jaar. Roemenië voelt zich nog steeds niet gelukkig en kan best wat
morele steun uit Belgrado gebruiken.
Spanje
Toen op 24 januari de Spaanse regering de noodtoestand — volledige censuur
en sterke uitbreiding van de bevoegdheden van de politie — voor de tijd van
drie maanden afkondigde, werden als reden hiervoor de aanhoudende studen
tenonlusten opgegeven, maar was men vrij algemeen de overtuiging toegedaan,
dat het allereerst de bedoeling was om politieke tegenstanders van het regime
de mond te snoeren in een a.s. kritieke periode in Spanje.
Er doken natuurlijk weer de gewone geruchten op over de slechte gezondheids
toestand van Franco naast de gissing dat de Caudillo van plan zou zijn nu
eindelijk Juan Carlos de Bourbon als zijn opvolger aan te wijzen. Het laatste
zou enigszins zijn ingeleid door de recente uitwijzing uit Spanje van twee
andere troonpretendenten, Xavier en Carlos Hugo van Bourbon-Parma. Tot nu
toe zijn geen van beide veronderstellingen juist gebleken.
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Wel is juist, dat Franco gedurende de 30 jaren van zijn bewind de kans heeft
gemist een geleidelijke overgang naar de democratie te bewerken, en dat hij
tegen allen die wel in die richting wilden, scherp optrad. Desondanks groeide
de democratische idee in het land; Spanje kwam langzaam los uit zijn isole
ment; buitenlandse toeristen en Spaanse gastarbeiders leerden de Spanjaarden
de elders bestaande democratische instellingen beter kennen en meer en meer
ontstond in talrijke kringen — in de kerk, onder monarchisten, studenten en
arbeiders — de wens naar democratisering. Terwijl Franco zijn voornaamste
taak zag in de handhaving van rust en orde, bewerkte hij juist een situatie die
rijp werd voor een omwenteling. Kennelijk zijn de militaire leiders der distric
ten, die bovengenoemde maatregelen bewerkten, bang dat het kritieke ogenblik
wel eens niet ver meer verwijderd zou kunnen zijn.
8 - 2 - 1969

J. Oomes

Forum

Een nieuw staatsbeeld
Gretig hebben de Latijns-Amerikaanse
landen aanstonds na hun bevrijding uit
de Spaanse heerschappij zich een staats
beeld geschapen naar het model dat des
tijds als het meest moderne gold: dat
der Verenigde Staten van Noord-Amerika. Begrijpelijk. Noord-Amerika had het
voorbeeld gegeven van een opstand te
gen een machtig moederland en kracht
geput uit hun volkomen nieuw, in de
wereld van Europa volkomen onbekend
staatsbeeld — een republiek, steunend op
een Grondwet, waarin de scheiding der
machten was vastgelegd. Geen der nieu
we Spaans-sprekende souvereine Staten
wilde bij dit voorbeeld achterblijven. Al
lemaal werden het republieken, allemaal
knutselden zij een Grondwet in elkaar —
soms op een achtermiddag! — en alle
maal noemden zij zich democratisch.
Allemaal juichten zij over een importstaatsvorm. Meer dan een oppervlakkig
vernisje werd deze staatsvorm nooit.
Claudio Veliz, directeur van het Insti
tuut voor Internationale Studies aan de
Universiteit van Chili in Santiago, wijdt
daar enige belangwekkende beschouwin

gen aan in Foreign affairs (jrg. 1968 '69, no. 1).
Latijns-Amerika, aldus Claudio Veliz,
erfde van Spanje een ver doorgevoerd
centralisme zonder enig spoor van een
feodaal tegenwicht. Geen standen, geen
steden, geen stamhoofden boden enig
reëel weerwerk tegen het centrum van
de macht. N a de vrijvechting uit de
Spaanse heerschappij veranderde dit
niet, alle import van democratische

grondwetten ten spijt. D e centrale over
heid bleef in alle nieuwgevormde repu
blieken een sterke inmenging houden in
alle aspecten van het leven der burgers.
Hoezeer dit een karakteristiek van La
tijns Amerika is gebleven, maakt de ge
schiedenis van de economische ontwik
keling in de laatste halve eeuw duidelijk.
Die ontwikkeling in de richting van in
dustrialisering is niet voortgekomen uit
inwendige oorzaken. Daar zat geen ener
gieke inheemse ondernemersklasse ach
ter. Latijns-Amerika moest industriali
seren omdat de uiterlijke omstandighe
den met name gedurende de beide we
reldoorlogen daartoe dwong. Het in
dustrialiseerde met sterke steun en inmen
ging van de centrale overheid. Die in
dustrialisering leidde ook niet tot het
ontstaan van een industriële middenklas
se, zoals in het Engeland van de vorige
eeuw, noch tot het ontstaan van een echt
industrieel proletariaat. Voor dit laatste
bleef het aantal arbeiders dat in de sterk
gemoderniseerde industrieën werkte, veel
te gering. Het Latijns-Amerikaanse 'ar
beidersproletariaat', voorzover
werk
zaam in de nieuwe industrieën, is in feite
een bovenlaag van de arbeidersklasse.
Het moderne equivalent van de feodale
periferie, de 'pressure group', ontstond
niet uit de industrialisering van LatijnsAmerika. D e enige 'pressure group' is
nog steeds de Staat zelf.
Intussen is Latijns-Amerika ook met
andere ogen naar de wereld gaan kijken.
Noord-Amerika is al lang niet meer het
vanzelfsprekende voorbeeld van een
goed staatsbestel. Voor het dilemma van
óf Amerikaans óf Russisch model voelt
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Latijns-Amerika niets. Diplomatiek gesproken gaat het hoe langer hoe meer
neigen naar een onafhankelijke buitenlandse politiek. En onder die omstandigheden begint het zichzelf te ontdekken
en iets goeds, iets nieuws, iets voorbeeldigs te onderkennen in het staatsbeeld
dat het van ouds heeft gehad en van
Spanje heeft geërfd. Een staatsbeeld, dat
alleszins bestuderenswaardige vormen
van sociaal-economisch beleid heeft
voortgebracht, bijvoorbeeld in Mexico
en Chili. Wie weet, meent Veliz, wordt
Latijns-Amerika eerdaags in plaats van
importeur nog exporteur van een nieuw,
fris staatsbeeld.
H. H.

Teorema van P. P. Pasolini
De film van P. P. Pasolini Teorema zal
nog tot veel discussie aanleiding geven.
Te Venetië kreeg hij de katholieke
O.CI.C.-prijs, maar twee leden van de
commissie distantieerden zich openlijk
van deze beslissing. In Italië is hij verboden en de Osservatore Romano oefende er scherpe kritiek op uit. Bij de
Parijse première werden alle ernstige
passages op gelach onthaald. Het best
wordt de film gesitueerd, lijkt mij, in de
aanhef van een bespreking van JeanLouis Bory in Le Nouvel Observateur
(27.1.69). Veel directer dan de voorzichtige christelijke verpakking van Mare
Gervais in Sight and Sound (Winter 68/
69), stelt dit standpunt heel duidelijk het
probleem 'seks in de hedendaagse maatschappij'. Voor gelovigen vormt het tevens een uitdaging. En misschien kan
het in verband gebracht worden met
mijn artikel in dit nummer over 'Frustreren en shockeren als tegendraadse
vormen van communicatie'.
In abrupte thesen stelt Bory het volgende. Mijn propositie is deze: Christus was
iemand door wie ergernis ontstond (zie
Pasolini's Het evangelie volgens Mattheus) alleen al door zijn aanwezigheid
en door de reacties welke deze uitlokte.
Ergernis van diverse aard: religieus,
ethisch, sociaal en politiek. Onze maatschappij heeft die ergernis echter allang
verteerd. Zij heeft de 'Visiteur du Grand
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Soir' geconsumeerd, de ergernis zozeer
geassimileerd, dat zij er een instrument
van macht en overheersing van heeft gemaakt. De grootste ergerniswekker van
alle tijden is de voornaamste verdediger
van de burgerlijke waarden geworden.
De bourgeoisie is handig. Er zijn geen
ideeën, er is geen kunst of zij weet ze
te verteren, zij is bereid alles te aanvaarden, alles te assimileren. Is dat trouwens
niet de beste manier om alle subversiviteit te ontwapenen? Maar er blijft één
zwakke plek: de seks. Een gewaagd
beeld, ik stel het maar voor: seks is het
enige wat de bourgeoisie in de keel
blijft steken, het enige wat ze niet kan
slikken. Ik bedoel: directe seks, zonder
de kunstgrepen van de voorzichtige pornografie, de schijnheilige schuine mop,
de grijnzende 'gauloiserie'. Pornografie,
'grivoiserie', 'gauloiserie' zijn geaccepteerde, gecommercialiseerde vormen
waarin de hypocriete bourgeoisie seks
verpakt en consumeert. Een bekende
uitspraak parafraserend, schijnt Pasolini
daarentegen te zeggen: geef mij een
phallus en ik breng in de wereld een
omwenteling teweeg.
Alleen de directe seks kan nog ergernis
wekken. Er is geen andere ergernis meer
dan die van de seks. Pasolini's theorema
luidt dan: de huidige burgerlijke maatschappij zijnde wat ze is, kan de revolutionaire taak van het christendom alleen
nog van seksuele aard zijn. Of een andere formulering van het theorema: ergerniswekkend is altijd de liefde; niet
echter de liefde waarover gesproken
wordt, maar de liefde die gedaan wordt.
E. D. K.

Great society or sick society?
Professor Harris uit Michigan, USA,
stelt in Economisch-Statistische Berichten van 22 januari 1969 vast dat president Nixon weliswaar niet in een failliete boedel stapt, maar toch het roer overneemt onder aanzienlijk minder prettige
economische omstandigheden dan de
democraten acht jaar geleden. De door
de democraten beloofde 'Great Society'
kwam er in die acht jaar ook al niet.
De 20% minstverdienende Amerikanen
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moeten genoegen nemen met 4% van
het nationale inkomen (het overeenkomstige cijfer voor Nederland is nog altijd
5% van het nationale inkomen). Wel
werd in die periode een fraaie, regelmatgie groei gerealiseerd, hetgeen een
flinke reële loonstijging mogelijk maakte. Maar de laatste jaren gaan de prijzen versneld stijgen en dat maakt de
Amerikaan, die in doorsnee grote angst
heeft voor inflatie, ongerust. Hij accepteert desnoods nog liever belastingverhoging dan inflatie. Johnson heeft dan
ook de door Kennedy verlaagde tarieven weer verhoogd. Intussen werd een
daarmede niet geheel consistente monetaire politiek gevoerd. Bij de op expansie gerichte belastingverlaging past een
politiek van ruim geld en dus lage interest. Die kwam er ook, maar de later,
ten tijde van prijsstijging en belastingverhoging, opportuun te achten monetaire restrictie kwam nauwelijks tot
stand. Kennelijk uit angst voor werkloosheid bleef men de geldvoorziening
vrij ruim houden. Met alle nare gevolgen voor betalingsbalans en goudvoorraad. Volgens Harris moet Nixon daarom tijd zien te winnen en die tijd gebruiken voor exportbevordering en voor
een in restrictieve richting ombuigen
van de monetaire politiek. Intussen is
met het laatste een begin gemaakt. The
Monthly
Economie
Letter
(januari
1969), van de First National City Bank
beschrijft hoe na een flexibel beleid in
de loop van 1968 in december van dat
jaar de monetaire touwtjes werden aangehaald door verkoop van overheidsobligaties en andere maatregelen. Het
blad, dat wel achter die politiek staat,
maant tot een slechts zeer geleidelijke
restrictie, omdat het gevaar van een recessie anders te groot wordt. Dat men
zich van zelfs de psychologische werking van een krap monetair beleid overigens niet alles moet voorstellen, laat
de huidige Nederlandse situatie wel zien.
D e credietbeperkende politiek van de
Nederlandse Bank vormt voor grote
aantallen ondernemers geen beletsel de
eigen liquiditeit nog verder te draineren
door de werknemers op grote schaal
'duurtetoeslagen' te verlenen.
J. M.

Politiek en televisie
In Engeland is de politiek beslist niet
televisie-minded. D e officiële politiek
van de grote partijen in en buiten de
Regering wel te verstaan. En aangezien
de B.B.C een semi-overheidsorgaan is,
dat zich niet kan veroorloven de politici
op de tenen te gaan staan, gebeurde er
zolang de televisie een monopolie van
de B.B.C. vormde, niets hoegenaamd om
de politiek via de beeldbuis in de huiskamers te brengen. D e eerste pogingen
daartoe werden ondernomen door de
commerciële televisie, met name door
Granada Television, maar het kostte dit
bedrijf onnoemelijke moeite om door
het bolster van de politiek heen te dringen.
D e weerstand van de politiek tegen de
televisie berust, volgens de directeur
van Granada Television in The Times,
op de vrees, dat de televisie, wanneer zij
zich met de politiek gaat inlaten, zich
niet gebonden zal achten aan het bestaande partijenstelsel. En voor die vrees
bestaat alle grond. Want het is een onmiskenbaar feit, dat het grote publiek
nauwelijks enige belangstelling meer aan
de dag legt voor de oude partijen. Het
is wel in de politiek geïnteresseerd, maar
het hoort veel liever wat de talrijke
kleine minderheidsgroeperingen, die in
het Parlement niet aan bod komen, te
vertellen hebben.
Denis Forman onderscheidt op het vlak
der politieke bedrijvigheid vier groepen:
de behoudsgezinden, de ambtelijk belanghebbenden, de 'overblijvertjes* en
de jongeren. D e behoudsgezinden zitten
overal — in de vakverenigingen bijvoorbeeld evengoed als in het Parlement; zij
willen de jongeren wel wat toegeven —
dat is zo de gewoonte in de politiek —
om ze zoet te houden, maar echt naar
hen luisteren doen zij niet. D e ambtsdragers, die zich liever zoveel mogelijk
buiten de partijpolitiek houden, beschouwen de jongeren als ongevaarlijk
omdat zij voorlopig toch niet aan de
macht komen. D e 'overblijvertjes' uit de
kring der sociale idealisten van een vorige generatie, die echter langzamerhand
achterop zijn geraakt met hun denkbeelden, lopen grotendeels achter hunvrien-

650
den in de kring der ambtsdragers aan
en beschouwen de jongeren dus ook niet
als een probleem. D e ambtsdragers en
de 'overblijvertjes' samen zien wél een
dreiging in het binnendringen van de
jongeren in de televisie. Zij zouden hun
de toegang tot de televisie wel willen be
letten, maar het ontbreekt hun aan de
moed om enige actie in die richting te
ondernemen. D e 'overblijvertjes' gelo
ven nog steeds in de 'politieke opvoe
ding', die aan een actief deelnemen in
de politiek vooraf moet gaan. Zij besef
fen niet, aldus Forman, dat de politici
meer kunnen leren van een teach-in dan
een teach-in van de politici.
D e televisie moet zich van deze contro
verse vrij maken. Zij mag zich niet on
derwerpen aan het bestaande twee-par
tijenstelsel. Zij moet minderheden aan
het woord laten, niet, zoals dit veelal
thans nog gebeurd, als een gunst maar
als een recht. Dan alleen kan zij het
hoog nodige realisme in haar program
ma's brengen.
H. H.

Fresco's uit Florence
Fresco's uit Florence is een tentoonstel
ling (tot 9 maart a.s. in het Rijksmuse
um) voor kunsthistorici waar iedereen
geweest is. Het commentaar van het pu
bliek bestond dan vaak uit opmerkingen
als: wat knap dat ze dat hebben kunnen
redden, je kunt helemaal niet meer zien
dat het in het water gestaan heeft, en, je
kunt nog net zien hoe hoog het water
gekomen is, ook bij fresco's die al jaren
voor de overstroming in Florence afge
nomen waren.
Niemand scheen zich overigens af te
vragen waarom de fresco's zelf na de
restauratie niet op hun oorspronkelijke
plaats zijn teruggebracht. Per slot van
rekening gaat het bij al deze werken om
in feite middeleeuwse kunst die diende
om de ruimte van kerk of gemeen
schapsgebouw nader te bepalen, en die
haar karakter ook voor een groot deel
aan dat doel ontleent. D e Heilige Petrus
de Martelaar van Fra Angelico ontleend
zijn betekenis als kunstwerk aan een be
paald lunet boven een bepaalde deur in
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een bepaalde gang in Florence. Plaatst
men hem ergens anders, dan moet er
zoals in de catalogus een verklaring bij.
Dit geldt natuurlijk niet voor de sinopia's, die minder plaatsgebonden zijn
omdat ze eigenlijk helemaal niet be
stemd waren om gezien te worden. Min
der tijdgebonden zijn ze ook; soms doet
een middeleeuws werk denken aan de
hoog-barok zoals Parri Spinelli's Chris
tus aan het kruis met Maria en Johannes en soms aan de impressionisten, zo
als bij de twee koppen uit het Baptis
terium. D e kunstenaar heeft zich bij dit
soort werk, dat niet om gezien te wor
den bestemd was, nog niet laten leiden
door de eisen van het publiek van zijn
dagen. Pas bij de eigenlijke uitvoering
van het werk heeft hij het overeenkom
stig hun en waarschijnlijk ook eigen
smaak versierd.
De catalogus van deze tentoonstelling
gaat op deze esthetische kwesties niet in.
Ze valt integendeel op als een voorbeeld
van een werk waarin alleen inwendige
kenmerken van het kunstwerk voor
waardering en datering worden gebruikt.
De historie van Florence wordt daarbij
niet of nauwelijks vermeld. Met veel
moeite komt men soms tot dateringen
waarvan de historicus zegt 'spreekt van
zelf want voor die of die datum was het
om politieke redenen onmogelijk zo in
Florence te schilderen'. Het is de vraag
of een dergelijke volkomen autonome
kunstgeschiedenis eigenlijk veel beteke
nis heeft. Zeker in de middeleeuwen en
de renaissance is het kunstwerk steeds
ontstaan als deel van het dagelijks leven,
zodat het ook nooit anders dan als deel
van dat dagelijks leven volkomen be
grepen kan worden.
C. B.

Marxisme tegen Marcuse?
Orientierung (33e jaargang, nrs. 1 en 2),
heeft een artikel overgenomen uit de
'Literaturnaja gazeta' van de hand van
Prof. N. Moltschanov over de studen
tenonrust in het Westen. Na een analyse
van de crisis van het universitaire sys
teem in het Westen, onder andere ver
oorzaakt doordat de student niet meer
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uitsluitend het vaderszoontje is, komt hij
daarin tot een analyse van de ideologi
sche achtergrond van de opstand. Hij
geeft toe dat er sterke anti-communis
tische krachten onder de opstandige stu
denten aan het werk zijn, waarbij hij
vooral Cohn-Bendit aanvalt op diens
uitspraak 'gewelddadigheid is vreugde'.
Diens ideeën noemt hij een troebele
menging van opvattingen van Saint Si
mon, Proudhon en Bakunin.
Belangrijker is echter de aanval die ge
daan wordt op Marcuse. Hij geeft toe
dat de kritiek van Marcuse op de hui
dige kapitalistische westerse maatschap
pij juist is. Maar hij neemt het de denker
kwalijk dat deze constateert dat de revo
lutionaire houding van de arbeiders is
verdwenen. Buitendien verwijt hij hem,
waarschijnlijk wel terecht, dat hij de
verschijnselen van het Amerikaanse ka
pitalisme mechanisch overdraagt op an
dere kapitalistische landen. Deze ver
schijnselen zou hij dan kritiseren met
een in wezen vóór-marxistisch apparaat,
waarbij hij telkens met zich zelf in te
genspraak komt. Dat laatste zou vooral
het geval zijn bij het beroemde Express
interview, waarin hij verklaard heeft dat
een revolutie zonder arbeidersmassa on
mogelijk is. Hierop brengt de schrijver
de houding van de studenten terug, die
de arbeiders iets willen leren om ze voor
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te bereiden op de revolutie. Deze hou
ding vergelijkt Moltschanov met die van
de studenten-narodniki uit de negentiger
jaren in Rusland, die volgens hem ook
geen werkelijk resultaat heeft gehad.
Marcuse verwijt hij dan, aansluitend aan
de slotzin van 'De eendimensionale
mens', dat hij in werkelijkheid geen en
kele hoop geeft, maar hooguit tot ver
twijfeling voert.
D e schrijver heeft inderdaad juist gezien
dat onder de studenten vrijwel geen ken
nis bestaat van de fundamentele werken
van Marcuse. Van de Ontologie van He
gel is inderdaad zelfs de naam niet be
kend. Maar hij overschat beslist de ken
nis van het meer populaire werk. Van
'De Eendimensionale mens' is bij de
meesten alleen de naam bekend, som
migen hebben het in uittreksel gelezen
of kennen besprekingen ervan; slechts
een enkeling heeft het gelezen, en die
zal nooit meer dan enkele conclusies er
van gebruiken. Moltschanov heeft gelijk
als hij stelt dat Marx en Marcuse vrijwel
niets met elkaar te maken hebben, maar
hij begaat een fout als hij wel nagaat
welke negatieve invloed Marcuse en
Mao op de ideologie van de westerse
student hebben, en niet onderzoekt wel
ke invloed er uitgaat van de veel ver
kochte Jugend-Schrifte van Marx.
C.B.

Boekbespreking

THEOLOGIE

J. Firet

Het agogisch mament in het
pastoraal handelen
Kok, Kampen, 1968, 391 pp., ƒ 22,50.
Deze uitgebreide, theologische studie, waarop de auteur, nu hoogleraar in de ambtelijke vakken aan de Vrije Universiteit, aan
dezelfde Universiteit promoveerde, begint
met een beschouwing over de situatie en
de taak van de praktische theologie. De auteur houdt een overtuigend pleidooi om
praktische theologie te verstaan als een leer
van het kerkelijk functioneren en als een
leeer van het pastorale optreden. Zowel met
het oog op de theorievorming als het bewerktuigen van de pastor-in-opleiding heeft
de praktische theologie een begrippenapparaat te ontwikkelen dat kan dienen tot het
operationaliseren van de problematiek van
de pastorale communicatie in de verschillende gestalten.
Daartoe geeft de auteur allereerst een beschouwing over het pastoraal optreden,
waarin hij de verschillende modi van het
pastoraal optreden: het kerugma, de didache en de paraklese laat verschijnen in resp.
prediking, katechese en de zielzorg. Naast
deze structuuranalyse van het pastoraal optreden zijn als dynamische momenten van
het pastoraal optreden aan te merken: het
hermeneutisch en het agogisch moment,
waar het woord Gods door het intermediair
van het pastorale optreden resp. wordt verstaan en de goed verstaander tot verandering brengt.
Vervolgens gaat de auteur over naar wat de
gedragswetenschappen te zeggen hebben
over het agogische, waarbij de noties van

de milieubeïnvloeding en de evenmenselijke
aanspraak uitvoerig ter sprake worden gebracht.
In het laatste gedeelte van deze studie verenigt de auteur wat hij in de voorafgaande
gedeelten aan brokstukken heeft verzameld:
het pastoraal optreden als agogische situatie.
In hoever de auteur erin is geslaagd voor
de praktische theologie begrippen te ontwikkelen die direct vertaalbaar zijn in termen
van de wetenschappen met behulp waarvan
de praktische theologie haar principiële inzichten kan verdiepen of haar ervaringen
moet opdoen, valt niet te zeggen. Daarvoor
moet men wachten totdat de theologie praktisch wordt in de gevormde pastor. Wel laat
deze studie op zeer overtuigende wijze zien
dat vanuit de theologie zeer wel het pastoraal optreden kan worden benaderd, ja zelfs
op de meest adekwate manier. Deze studie
kan dan ook een pastoraal moment vormen
voor ieder die zich bezighoudt met het agogisch handelen van de pastor-in-wording.
G. Wilkens
Dr. G. C. van Niftrik

De hemel
Over de ruimtelijkheid van God
Een dogmatische studie
CaUenbach, Nijkerk, 1968, 176 pp., ƒ 14,90.
Dit boek van de bekende Amsterdamse
hoogleraar bevat — de ondertitel suggereert
het al — veel meer dan een theologische
beschouwing over de hemel. In deze studie
is de hemel slechts een thema dat aanleiding geeft te theologiseren over de 'ruimtelijkheid' van God. Schr. betrapt het hedendaags theologisch denken erop dat het bijna
uitsluitend in categorieën van 'tijd' over
God spreekt, terwijl toch de Schrift alle
aanleiding geeft om over Hem in termen
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van 'ruimte' te spreken: „In de openbaring
Gods in Christus ligt niet slechts een god
delijk Nu, maar ook een goddelijk Hier.
Samen vormen zij de harde werkelijkheid"
(p. 56). In de theologische uitwerking van
dit gegeven keert v. N. zich meermalen
tegen de eenzijdigheid in de theologie van
R. Bultmann. Een niet zo heel eenvoudig
boek. Maar uitermate boeiend vanwege het
onverbloemd getuigenis van een diep-gelovig
mens, die bovendien zijn oprecht geloof in
een meeslepende stijl weet over te dragen.
S. Trooster

Liturgisch

Woordenboek

onder redactie van L. Brinkhoff,
A. Hollaaardt e.a.

supplement in voorbereiding is, waarin,
naast de nodige postconciliaire aanvullingen
op het eerste deel, een aantal registers ko
men (o.a. een systematisch register op de
trefwoorden en behandelde onderwerpen, de
initia der liturgische teksten, een glossarium
van latijnse, griekse, Slavische en Syrische
termen). Dit supplement komt begin 1969
gereed.
In kol. 2426 is het trefwoord ritus abusieve
lijk vervangen door riten. Een zekere uni
formiteit in de samenstelling der biografi
sche artikelen is noodzakelijk, en meestal is
die er ook. Van een besproken auteur moe
ten de allervoornaamste werken in het ar
tikel worden vermeld en mag niet worden
volstaan met een verwijzing naar elders (zo
als in het art. Puniet, Pierre, kol. 2336).
J. Mulders

Afl. 7,

O. L. Vrouw op Zaterdag —
Psalterium
(kol. 1983 - 2334)

Hans Urs von Balthasar

Herrlichkeit
Bd III, 2

Afl. 8,

Theologie

Psaltes — Tongerlo

Teil I,

(kol. 2335 - 2686)

Alter Bund

Afl. 9,

Johannes Verlag, Einsiedeln, 1967, 413 pp..

Tonsuur — Zijaltaar
(2687 - 3026)
Romen en Zn., Roermond, 1967 - 1968,
ƒ 14,—, ƒ 14,— en ƒ 16,50.
Sinds 1966 zijn er van het Liturgisch Woor
denboek weer drie afleveringen verschenen,
waarmee het werk voltooid is. Ook in deze
drie fascikels vindt de lezer een grote hoe
veelheid informatie en inzicht bijeen over
belangrijke zaken, zoals o.a. Onze Vader,
Oosterse ritussen, ordines romani, oud-gallicaanse liturgie, artikelen rond Pasen en
Passie, Pinksteren, pontificale, priesterwij
ding, psalmen, reformatorische liturgie, ritenstrijd, rituale, romeinse liturgie, symbool,
tafelgebeden, talen, traditio apostolica,
Trente, Utrecht, verrijzenis, volkszang,
vormsel, Witte Donderdag, woorddienst,
zondag, zonde. Daarnaast zijn er de vele,
meestal moeilijk samen te stellen artikelen
over allerlei personen en zaken. Het is van
zelfsprekend ondoenlijk hier op details in te
gaan. Als men alles overziet, moet men
zeggen dat hier een zeer goed werkinstru
ment is gemaakt voor de vakman en allen
die belangstellen in de liturgie. In zijn soort
is het momenteel uniek op de hele wereld.
In een begeleidend schrijven bij de laatste
aflevering deelt de uitgever mee dat er een

De Summa van Hans Urs von Balthasar,
'Eine Theologische Aesthetik', is met het
eerste deel van de tweede afdeling van de
derde band in haar eindfase en bij haar
eigenlijk object beland: de theologie van de
heerlijkheid van de levende God, die vaak
en op vele wijzen tot de vaderen gesproken
heeft door de profeten en die nu, op het
einde van de tijden, tot ons spreekt door
zijn Zoon, 'afstraling van Gods heerlijkheid
en evenbeeld van zijn wezen' (Heb. I, 1 - 3).
De tweede afdeling van de derde band zal
drie delen omvatten: 1. Het Oude Verbond,
2. Het Nieuwe Verbond, 3. De Oecumene.
Het deel over het Oude Verbond zelf is ver
deeld in drie grote delen: 1. Gods Heerlijk
heid en de mens, 2. De trap van de gehoor
zaamheid, 3. De lange schemering. De au
teur vat zelf de omvangrijke stof samen als
een weg van integratie van de abstractzintuigelijke tot de concreet-persoonlijke
heerlijkheid die in de loop van de openbaringsgeschiedenis steeds meer als de expres
sie van Gods eigenschappen verschijnt. Die
integratie is geen verstrooiing, maar een
concentratie op het ondoorgrondelijke, vrije
en absolute ik, dat in het genadeverbond
zijn eigen levensruimte voor zijn menselijk
beeld ontsluit.
S. Heester
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Paul M. van Buren

Theologisch

onderzoek

Ambo, Utrecht, 1968, 114 pp., ƒ7,50.
Dit boekje bevat gebundeld een aantal losse, bij verschillende gelegenheden uitgewerkte publikaties van de bekende auteur van
het boek 'The Secular Meaning of the
Gospel'. In deze essays wil hij duidelijk maken wat men van het hedendaagse theologiseren moet verwachten. Te weten: bestaansverhelderingen van het mensenleven in het
licht van de heilsboodschap van het Evangelie. Theologie speelt zich af in het spanningsveld tussen 'Woord Gods' en menselijk
zelfverstaan, in de dialoog tussen de vragende mens en het antwoord dat hij van dit
'Woord Gods' verwacht. Daarom zal theologie noodzakelijk de karakteristiek vertonen van voorlopigheid, pluriformiteit, relativiteit. Op zich een acceptabele stellingname, maar die zo zwak wordt verwoord
(bovenstaande poging tot formulering is van
ondergetekende), en nog zwakker wordt beargumenteerd, dat het boekje in zijn geheel
een teleurstelling is. Goed, er staan enige
leuke suggesties in (zo b.v. over de waarde
van verhalen voor de uitdrukking van 's
mensen diepste belevingen); maar het geheel blijft onder de maat. Maar ja, de auteur heet tenslotte Paul van Buren.
S. Trooster
J. Fuchs s.j.

Le renouveau de la théologie morale
selon Vatican II
Desclée et Cie, Tournai, 1968, 138 pp.,
B.F. 96,—.
Het oorspronkelijk in het Duits verschenen
boekje van de bekende moraaltheoloog
Fuchs, reeds in dit tijdschrift besproken, is
thans ook in het Frans uitgegeven. Aan de
tekst is een korte verhandeling toegevoegd
over „Liberté chrétienne, liberté de FEglise,
liberté religieuse" (121 - 135). Voor het overige zij verwezen naar Streven 21 (19671968) I 617.
A. van Kol

Dit boekje voldoet aan de eisen die aan een
korte geschiedenis mogen worden gesteld.
De nadruk valt anders dan bij de meeste
werkjes van dit soort die in de laatste tijd
verschenen zijn, nogal sterk op de oude en
middeleeuwse geschiedenis. Natuurlijk probeert ook deze schrijver de juiste versie te
geven van de verschillende denkers, maar
daarbij schiet deze zoals de meeste filosofiegeschiedenissen te kort. Uiteraard is het
belangrijk wat een denker precies heeft willen zeggen, maar historisch is het vaak veel
belangrijker hoe men hem heeft opgevat.
Een werkelijk ideale geschiedenis van de
filosofie zou dan ook eigenlijk ook een geschiedenis van de geschiedenis van de filosofie moeten inhouden. Het is nu eenmaal
niet alleen belangrijk wat Plato gedacht
heeft, maar ook hoe de middeleeuwen en de
renaissance hem gezien hebben.
C. J. Boschheurne
A. G. M. van Melsen

De Kerk in een nieuwe wereld
Overpeinzingen van een natuurfilosoof
(De Christen in de tijd), Patmos, Antwerpen, 1966, 55 pp., BFr. 45,—.
De natuurwetenschappen hebben een nieuw
werkelijkheidsbesef in de mens gewekt. De
waarheid, zowel theoretisch als praktisch,
wordt nu dynamisch, evolutionair en functioneel gezien. In hoeverre heeft de Kerk in
haar denken en handelen gelijke tred gehouden met deze vernieuwing? Poneert zij
nog de onveranderlijkheid van de menselijke
natuur en de dogmatische vastheid van haar
openbaringswaarheden? In hoeverre zijn
haar symbolen onaangepaste relicten uit een
voorbije cultuur en hoe dienen zij geherinterpreteerd te worden in de nieuwe wereld?
Op deze vragen tracht S. een antwoord te
geven. De gedachtenontwikkeling is vlot, te
vlot, en te kort om de kern van de zaak
voldoende aan te raken. Dat ligt ook niet
in de bedoeling van de verhandeling. Zij
wil slechts op brede schaal informeren.
R. Ceusters
Ferenc Kief er

FILOSOFIE

Mathematica! Linguistics in Eastern
Europe
Elsevier, New York, 1968, 180 pp.

Johannes Hirschberger

Beknopte Geschiedenis van de
filosofie
Prisma, Utrecht/Antwerpen, 1968, 224 pp.

Bij de Nederlandse vertegenwoordiger van
de uitgever achtte men ons niet deskundig
genoeg om dit boek te bespreken. Wij constateren echter dat de schrijver een zeer

655

Boekbespreking

goed overzicht geeft van de ontwikkelingen
in Oost-Europa maar daarbij een vrij vreemde manier van waardering toepast. In zijn
inleiding zegt hij feitelijk dat de maat die bij
de waardering wordt toegepast, de theorie
van Chomski is, waarbij gekeken wordt in
hoeverre daarvan wordt afgeweken. Daarbij
vergeet hij één ding, namelijk dat de angloamerikanen zich proberen te abstraheren van
iedere vraag naar het wezen van de taal als
zodanig, terwijl dat in het oosten niet is toegestaan. Indien men dit voor ogen houdt
dan komt men aan het eind van dit boek
tot de conclusie dat de ontwikkeling in het
oosten langzamer is, maar dat er aanmerkelijk minder doodgelopen wegen betreden
zijn.
C. J. Boschheurne
John

Lyons

Introduction to theoretical Linguistics
Cambridge University Press, London, 1968,
520 pp., 70/—, paper 22/6.
Een heldere uiteenzetting van de moderne
anglo-amerikaanse opvattingen over de taal,
voorafgegaan door een korte geschiedenis
van de linguistiek. Ook de niet-vakman kan
hieruit de leer van Chomski en de zijnen
goed begrijpen. Veel aandacht besteedt de
schrijver ook aan semantische problemen.
Duidelijk hangt hij de opvatting aan dat de
algemene grammatica hetzelfde is als de
algemene logica. Men komt dan echter niet
tot de conclusie dat deze ook weer gelijk
moet zijn aan een algemene kenleer. Hoewel
de schrijver gebruik maakt van talen die in
zeer verschillende gemeenschappen worden
gebruikt, schijnt ook hij niet voldoende in
te zien dat de taal in de eerste plaats een
sociaal verschijnsel is en haar gebruik en
betekenis dus ook moeten worden verklaard
vanuit haar sociale functie.
Dat wil niet zeggen dat dit soort linguistiek
voor de wijsbegeerte niet van belang is,
maar deze taalopvatting is niet, zoals hier
en daar wordt gesuggereerd, het einde van
de wijsbegeerte.
C. J. Boschheurne
L. O. Resnikow

Erkenntnistheoretische Eragen der
Semiotik
V.E.B. Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, (imp. Pegasus, Amsterdam),
1968, 299 pp., ƒ 14.80
Een zeer diep gaande studie over het teken.
Alle mogelijke soorten daarvan worden,

rekening houdende met de nieuwste technische en wetenschappelijke ontwikkelingen,
in hun kentheoretische betekenis bestudeerd.
De schrijver zet zich daarbij af tegen vele
andere denkers zowel uit oost als uit west.
Belangwekkend zijn vooral zijn verhandelingen over teken en afbeelding en die waarin
hij de aanduiding of het spoor analyseert.
Waar hij over deze signalen spreekt, wordt
sterk rekening gehouden met de moderne
informatie-theoretische inzichten. Schrijver
onderscheidt anders dan vele anderen de
woorden teken en symbool. Hij verwerpt
een absoluut onderscheid tussen de nationale
talen en de wetenschappelijke tekensystemen.
Bij dit alles wordt dan voortdurend rekening
gehouden met de weerspiegelingstheorie zoals die in de latere Sovjetfilosofie in aansluiting op Marx, Lenin en Pavlov is ontwikkeld, zonder ook maar een ogenblik in
een onvruchtbaar dogmatisme te vervallen.
Het enige nadeel van het boek is, dat de
schrijver juist zijn moeilijkste stellingen nooit
met voorbeelden verduidelijkt, zodat men
die steeds zelf moet verzinnen.
C. J. Boschheurne

WETENSCHAP

Prof. Dr. S. Wiegersma

Resultaten van

en Dr. M.

Groen

wiskunde-onderwijs

Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968, 141
pp., ƒ 13,50.
In de series empirische studies over onderwijs verscheen onlangs als deel 8 een verslag
van een onderzoek door het Ned. Instituut
voor Praeventieve Geneeskunde TNO te
Leiden. Dit onderzoek werd uitgevoerd in
het kader van het International Educational
Achievement Project, waarbij 12 landen,
waaronder Nederland, betrokken waren. De
initiatiefnemers (o.a. het Unesco Instituut
voor Pedagogiek te Hamburg) wilden komen tot een internationaal vergelijkende
studie over het onderwijs. Als doelstelling
van het project wordt vermeld om a) landelijk een beter inzicht te krijgen in de doelstellingen van het voortgezet onderwijs en
om b) hypotheses te ontwikkelen over factoren die onderwijsresultaten kunnen beïnvloeden en deze veronderstellingen te
toetsen. Alhoewel men van plan is het onderzoek in een later stadium ook over andere vakken uit te strekken werden in dit
gedeelte gegevens verzameld over de onder-
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wijsresultaten in het vak wiskunde.
De auteurs van het hier besproken werk
doen verslag van de analyse die ze hebben
gemaakt van werk van leerlingen van het
voortgezet onderwijs in Nederland. Aan
leerlingen van 13-jarige leeftijd en aan leer
lingen, gezeten in het laatste leerjaar van
het pre-universitair onderwijs werden series
opgaven voorgelegd, waarbij zoveel moge
lijk gebruik gemaakt werd van de multiplechoice vorm.
Voorts werd informatie ingewonnen over
opinies van de leerlingen ten aanzien van
het onderwijs in het algemeen en van het
wiskunde-onderwijs in het bijzonder.
In dit rapport wordt weinig aandacht be
steed aan een vergelijking van de onder
wijsresultaten van de deelnemende landen,
Waar echter wel melding van wordt ge
maakt is de reeds bekende, maar nog niet
door iedereen voldoende onderkende selec
tiviteit van het Nederlandse onderwijs. De
auteurs stellen, dat deze te wijten is aan
een uitzonderlijk streng beoordelingssys
teem, waarbij in ons land de beoordelings
grens voldoende/onvoldoende bij een te
hoog prestatieniveau ligt (zie ook de Groots
Vijven en zessen). In ieder geval bij een ho
ger niveau dan in welk van de andere deel
nemende landen dan ook, terwijl in Neder
land vergelijkenderwijs de onderwijsresulta
ten toch niet beter zijn.
In het verslag treft men verder de volgende
interessante conclusies aan:
1. Binnen een schooltype presteren de jon
gens inderdaad meer in het vak wiskunde
dan meisjes.
2. Binnen het lager onderwijs leveren de
kinderen uit de sociaal-economisch hogere
milieus gemiddeld betere leerprestaties in
rekenen (rekenen wordt in vele landen te
recht beschouwd als onlosmakelijk verbon
den met de wiskunde).
3. De deelname van kinderen uit handar
beidersgezinnen aan het VHMO is geringer
dan men op grond van een geschiktheidsbeoordeling kan verwachten.
4. Gymnasiasten leveren gemiddeld betere
prestaties (in wiskunde) dan HBS-ers, waar
op direct gezegd wordt, dat zeer selectief
onderwijs (zoals gymnasiaal onderwijs) wel
een grote concentratie aan begaafden levert,
maar kwantitatief is een iets minder selec
tief onderwijs (zoals dat op de HBS) produktiever in het afleveren van begaafden.
5. Het percentage van de leerlingen in de
laatste klassen van gymnasium-A en HBS-A,
die de elementaire wiskunde (wiskunde op
het eind van het le leerjaar VHMO) niet
op zodanige wijze beheerst, dat deze waar
nodig zonder meer toegepast kan worden,
ligt in de buurt van de 301

6. Het maatschappelijk belang dat men
aan de wiskunde hecht, wordt niet hoog
aangeslagen. Er ontbreekt zo kennelijk een
stuk motivatie bij de leerlingen.
Een helderder inzicht in de doelstellingen
van het wiskunde-onderwijs (een van de
doelstellingen van het onderzoek zelf) heeft
men niet zozeer na het lezen van dit rap
port, wat niet wegneemt, dat voor iedereen
die bij het onderwijs en met name bij het
wiskunde-onderwijs betrokken is, dit verslag
zeer interessante lectuur vormt.
C. Bouwmeester
Renaat Roels

Discussiëren en vergaderen
Wolters-Noordhoff,
PP.

Groningen, 1968, 121

Schrijver, werkzaam in het vormingswerk,
schreef om aan 'een grote behoefte aan wer
ken over discussie- en vergadertechniek te
voldoen' dit handige boekje dat zeker in
staat is degenen die meer inzicht willen ver
werven in deze praktijk van met mensen om
te gaan te bevredigen. Op uiterst heldere en
overzichtelijke wijze worden hoofdstukken
gewijd aan de bepaling van de groepsdiscus
sie, de groepsdiscussie als groepsdynamisch
verschijnsel, als denkproces, het leiden yan
een groepsdiscussie en de discussie in grote
groepen. Een boekje voor de praktijk ge
schreven en daaraan zeer dienstbaar.
G. Wilkens

Ria Cammaer-Rimanque

Het kind en zijn wereld
Lannoo, Tielt / Den Haag, 184 pp.,
BFr. 118,—.
We kunnen dit werkje werkelijk niet beter
bespreken dan met het 'ten geleide' van
Mevr. Snijders-Oomen. „ . . . het moet voor
een psychologe-moeder gemakkelijker zijn
over kinderpsychologie te schrijven op een
manier die vooral diegenen aanspreekt die
in het dagelijks leven met kinderen te ma
ken hebben. Mevrouw Cammaer is er,
naar ik dacht, uitstekend in geslaagd om
theorie en praktijk te combineren". Dat
menen wij ook. Wij hebben ons er op be
trapt deze leuke, juist opgemerkte kinder
gebeurtenissen geboeid te lezen. Wellicht
omdat ze zo eenvoudig geschreven zijn en
ieder van ons er andere kindernaampjes op
kon zetten. Moeders, dit boekje zal u boei
en.
M. Ploem
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BIOGRAFIE

Evert Zandstra

Vrijheid
Het leven van
F . Domela Nieuwenhuis
Contact, Amsterdam, 1968, 320 pp., geul.,
ƒ 22,50.
Domela Nieuwenhuis is een gestalte die
alleszins een biografie verdient en er was
reden om blij te zijn met de aankondiging
van het onderhavige werk. Maar er is teleurstelling gekomen. Zandstra schrijft een leven
van F. Domela Nieuwenhuis 'voor de arbeiders verklaard'. Een historische roman waarin de schemering als een grijze stof door de
hoge ramen naar binnen vloeit, waarin de
puberteit stromen van hormonen loslaat,
waarin hoge schoorstenen het trieste woud
van de 19de eeuw vormen en waarin schelpen de porseleinen bloemen van de zee heten. Schr. is goed geïnformeerd, hij heeft
persoonlijke getuigenissen en herinneringen
tot zijn beschikking, maar door deze vormgeving vraag je je wel eens af, waar heeft
hij het allemaal vandaan. De feiten kloppen
natuurlijk wel, maar de psychologische verklaringen . . . . Loodkleurige luchten mogen
best boven de stad hangen en terpdorpen
mogen als een akropolis uit het wintergrijze
landschap oprijzen, maar hoe graag zou men
tevens voetnoten onder de tekst zien en staving van psychologische ontwikkelingen.
Natuurlijk, strijd en streven van deze zeer
grote persoon, een bezielend en leidinggevend socialist, komen toch wel naar voren
— je kunt hem niet zo makkelijk toedekken
met stijlbloempjes — maar ik vraag me af
of dit boek toch niet een gemiste kans is. Ik
blijf steken in een 'grijssuizende twijfel*.
M. Chappin
Gert Buchheit

Richter in roter Robe
List Verlag, München, 1968, 296 pp., DM.
23,-.
De levensgeschiedenis van de man die in de
laatste oorlogsjaren voorzitter was van het
beruchte Volksgerichtshof. Grote delen van
de stenografische verslagen van de 20e-juliprocessen zijn in de tekst opgenomen. Ook
wordt uitvoerig gesproken over de publikaties van Freisler in Duitse juridische bladen.
De schrijver laat echter niet zien in hoeverre

deze publikaties hebben gepast in de hele
Duitse juridische traditie zoals die bij de
rechterlijke macht bestond. Men krijgt trouwens ook verder de indruk dat de schrijver
de rechterlijke macht wil ontzien. Zo is dan
ook de zaak Schlitt niet behandeld, hoewel
die er toch de aanleiding toe werd dat
staatssecretaris Freisler geen minister werd,
maar weggepromoveerd werd naar het politieke gerechtshof. In deze zaak, die voor
Hitier aanleiding werd om in te grijpen bij
de rechtspraak, antwoordden de rechters
met een slapheid en een medewerking zelfs
die hun ongeschiktheid voor hun taak op
overvloedige wijze bewees. Ook verder komen in het boek enkele kleine omissies voor.
De vergelijking die de schrijver treft met
Robespierre en Saint Just is natuurlijk ten
enenmale onjuist.
C. J. Boschheurne

LITERATUUR

Jan Baptist Stalpart van der Wiéle

Gulde-jaer ons Heeren Jesu Christi
Ingeleid en van aantekeningen voorzien
door dr. B. A. Mensink, met musicologische
medewerking van drs. J. A. J. Böhmer.
Tjeenk Willink, Zwolle, 1968, 407 pp.,
ƒ21,-.
In de serie Zwolse drukken en herdrukken
voor de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden is als no. 61 verschenen
in een kloek formaat een vierhonderd bladzijden tellend boekwerk dat, na een wetenschappelijke inleiding, Stalpart van der Wiele*s Gulde-Jaer ons Heeren Jesu Christi, d.i.
een verzameling gedichten „op alle de zonnen-dagen des jaers" bevat. Een zeer verdienstelijk werk heeft dr. Mensink hiermede
verricht. Het dichterlijke oeuvre van Stalpart v. d. W. is zelden naar waarde geschat.
Een paar bloemlezingen zijn in de loop der
jaren verschenen, en enkele studies zijn aan
Stalparts poëzie gewijd.
In het onderhavige werk van dr. Mensink
is de gehele bundel Gulden-Jaer vervat en
aldus wordt de lezer in staat gesteld zich
een juister en vollediger inzicht in Stalparts
poëzie te verwerven.
Het dichterlijk oeuvre van Stalpart is ten
volle waard er ernstige aandacht aan te
schenken. Is er een onbevangener zanger in
de eerste helft der gouden eeuw te vinden
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dan hij? Zijn zoetvloeiendheid, muzikaliteit,
zijn vaak originele uitwerking van een
schriftuurlijk gegeven, een zekere naïviteit
in sommige zijner verzen zijn evenzovele typische als aangename kenmerken van de
Delftse zanger.
Dr. Mensink is niet karig geweest met voetnoten waarin woord- en tekstverklaring te
vinden is; bovendien is aan het boek nog
een woordenlijst toegevoegd waarin herhaaldelijk voorkomende woorden verzameld
worden, hetgeen het lezen zeer vergemakkelijkt.
Een uitgave als deze wekt het verlangen
naar even kundige uitgaven van Stalparts
andere werken.
We hopen dat dr. Mensink tijd en gelegenheid hiervoor moge vinden. Voor deze uitgave een woord van lof en hartelijke dank.
Joh. Heesterbeek
Hans Baumann

Eduard von Keyserlings Erzahlungen
Eine Interpretation des Romans
'Abendliche Hdusef
Atlantis Verlag, Zürich, 1967, 100 pp.,
Zw. Fr. 12,—.
Deze studie tracht de roman Abendliche
Hauser (1914) thematisch en stilistisch te interpreteren als kernprodukt van het impressionistische oeuvre van E. Graf von Keyserling (1855 - 1918), een Baltisch aristocraat
die uit de kaste was weggevallen en zijn
literaire arbeid vulde met zowel heimwee als
verachtelijke analyse van de grootgrondbezitters wier taak zinloos is geworden en die
de ijle dagen met vergeefs erotisme vullen.
S. weet al deze kenmerken te tekenen: mentale degeneratie, sociale kater, zelfgenieterige vermoeidheid, individualistische coconspinnerij, voze erecode. Al doet S. wel enkele pogingen om ook taalanalytisch het
'Verwesungs'-proces aan te tonen (toch geloof ik niet in een zelfde fin-de-siècle-weeïgheid als bij Rilke en Hofmannsthal), dan
haalt hij toch maar slapjes Keyserlings point
of view naar voren. En wat dat dan nog
oplevert, werd al vroeger voorgedaan door
R. Brinkmann (WirklichkeU und Illusion).
C. Tindemans
Franz Blei

Schriften in Auswahl
2

Biederstein Verlag, München, 1968 , 692
pp., DM. 14,80.
In eerbiedige herinnering aan zijn jeugdvriend heeft A. P. Gütersloh een selectie ge-

maakt uit een propvolle literaire produktie
van F. Blei (1871 - 1942). Wat erin opgenomen staat, is boeiend en fris gebleven, van
zijn vreemde autobiografie, Erzdhlung eines
Lebens (1930, hier gedeeltelijk afgedrukt),
een pêle-mêle van poëzie, feiten en speculativiteit, over historische portretten en schetsen van tijdgenoten, zo internationaal en zo
uiteenlopend mogelijk, tot novellen en een
romanfragment en vooral een uitgebreide
keuze uit zijn beroemde werk Das grosse
Bestiarium der Literatur (1924), een dierensatire over de literaire kransjes. Tevens is er
een korte vertegenwoordiging van Blei's onschatbare redactionele voortrekkersarbeid in
tal van tijdschriften, van politieke tot esthetische. Wat nauwelijks opgemaakt kan worden, is de bontheid van de mens Blei, die
met zijn in- en uitlopen van de katholieke
kerk tegelijk met een puristisch communistisch ideaal, zowel een buitenbeentje als een
inspirator voor enkele literaire generaties is
geweest. Tevens mis ik zijn gezaghebbende
theaterkritiek die vaak tot theateressay ontaardde, maar meteen ook van het dagstukje
afweek en op periode- en tendensanalyse
uitliep.
C. Tindemans

TONEEL

Thomas Metscher

Sean O'Caseys dramatischer

Stil

Georg Westermann Verlag, Braunschweig,
1968, 214 pp., DM. 25,—.
Robert Hogan

Af ter the Irish Renaissance.
A Critical History of the Irish Drama
since The Plough and the Stars
The University of Minnesota Press, Minneapolis, 1967, 282 pp., $ 6,95.
Op een vrij mechanische wijze analyseert
Th. Metscher achtereenvolgens O'Casey's
Anglo-Ierse idioom, de dramatische intenties
met andere taallagen (Cockney, Ulster English, Devon-Cornwall-English en Standard
English) en de voortdurende schokconfrontatie tussen spreektaal en literaire stijl. Dat
is allemaal revelerend maar heeft nog geen
precies perspectief. S. redt zijn studie echter
schitterend door een exposé van O'Casey's
dramatisch-stilistische vormen: komisch-satirische kluchtigheid, morality comedy, fantastische stijl, lyrische middelen, het proza
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als dubbele rotor (a-lyrisch en lyriekbevorderend), allegorie en retoriek als basis voor
tragische accenten. Zo slaagt S. erin het
begrip der 'extensieve dramaturgie' als typerend voor O'Casey te bewijzen, hem in de
traditie der tragikomedie zowel een principiële lijnvastheid toeschrijvend als tevens
een eigen toonaard in de dialectische ruilbeweging van didactische satire, analogie
en contrast, en wisselende taalmanipulatie.
R. Hogans inventaris is teleurstellend. In
plaats van een zorgvuldig afwegen van continuïteit en/of verschuiving na O'Casey's
datumstuk, brengt S. niet meer dan een intensieve naamlijst van personen en stukken,
gelardeerd met een vluchtige ontwikkeling
van het Ierse theaterwezen. Te kort om ook
maar iets wezenlijks mee te delen, te lang
om niet de bedoeling te vatten een generatieoverzicht te geven. Het beste ervan is nog
de laatste werkperiode van O'Casey zelf,
waarin S.'s bemiddelingspoging tussen de
creatieve zonderling en de Ierse pedanterie
nog het opvallendst wordt.
C. Tindemans
Jacques and June Guicharnaud

Modern French Théatre from
Giraudoux to Genet
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Maria Ley Piscator

The Piscator Experiment
The Politiccd Théatre
James H. Heineman, New York, 1967, 336
pp., $ 8,50.
E. Piscators weduwe richt in dit boek een
eerbiedig monument voor het levenswerk
van haar man op, maar dat doet ze in niet
altijd de gelukkigste vorm. Over de jaren
20 schrijft ze een lyrische evocatie die meteen zakelijke exactheid mist en niet over
een parafrase van Piscators eigen bijdrage
(Das politische Theater) heenraakt. Belangrijker is haar uiteenzetting over Piscators
werk in de Dramatic Workshop binnen de
New School for Social Research te New
York, tijdens zijn Amerikaanse emigratie.
Het is de eeuwige geschiedenis van vallen
en opstaan, geestdrift en ontgoocheling, bijval en eenzaamheid, maar andermaal zonder
precieze chronologie. Ergerlijk is bovendien
dat S. telkens weer biografisch uitwijkt als
een nieuwe naam in de context terecht
komt. Zo blijft het een dapper getuigenis
waarvan de betekenis als historisch document nauwelijks tot discussie en evaluatie
noopt.
C. Tindemans

Revised edition
Yale University Press, New Haven and London, 1967, 383 pp., 22/-.
Bij de le druk (1960) werd deze studie terecht verwelkomd als 'outstanding', omdat
hier was bereikt wat de enig mogelijke
rechtvaardige taxatie van het theater betekent: het afwegen van esthetisch-theatrale
vormen naar hun geldigheid voor en vertegenwoordiging van de menselijke denkvormen van deze tijd. Sindsdien is er uiteraard heel wat gebeurd wat een tweede editie, uitgewerkt maar tevens verschoven naar
andere, nieuwere perspectieven toe, rechtvaardigt. Het absurde drama, toen nog een
beweging die nog geen vaste contouren, enkel een fundamenteel onbehagen uitstalde,
is thans nagenoeg aan het einde van haar
cyclus en, na het boven-natuurlijke theater
(Giraudoux, Cocteau en Claudel) en het terugvinden van de mens (Salacrou, Montherlant, Anouilh, Sartre en Camus), gaat dan
ook alle aandacht naar grondtendensen en
vaste waarden binnen deze revolutionaire
theatraliteit. Wat hier 'The New Establishment' genoemd wordt (Ionesco, Beckett, Genét) is daarom in analyse en uitzicht scherper, ongenadiger, definitiever dan tevoren
en elders.
C. Tindemans

KUNST

Horst Schwebel

Autonome Kunst im Raum der
Kirche
Furche-Verlag, Hamburg, 1968, 95 pp., 15
pl., DM. 16,80.
In zijn als dissertatie aan de theologische faculteit van de Philipps-universiteit van Marburg voorgelegde boek begaat H. Schwebel
de fout van een verkeerde vraagstelling. Hij
stelt zonder verdere argumentatie, dat sinds
het jaar 220 de kerkelijke kunst in dienst
van de verkondiging staat, dat ze naar het
woord van Gregorius de Grote de klassieke
functie te vervullen had een 'bijbel van de
armen' te zijn. Wanneer men dit (valse) uitgangspunt zonder meer aanneemt, staat de
kerk met de opkomst van de autonome abstracte kunst vanzelfsprekend voor problemen. Eens te meer wordt hier de vergissing
begaan niet-specifiek kerkelijke problemen
als kerkelijke problemen te isoleren en te
willen oplossen. Daardoor krijgt de overigens waardevolle uiteenzetting het karakter
van een abstracte en nutteloze discussie.
G. Bekaert
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Frederic Debuyst

Modern Architecture and Christian
Celebration
Lutterworth Press, London, 1968, 80 pp.,
geïll., 15/-.
Onder dezelfde titel (maar dan in het Engels) als zijn vorig boek Architecture moderne et célébration chrétienne, publiceert
Fr. Debuyst, directeur van Art d'Eglise,
zijn lezingen aan het Institute of Worship
and Religious Architecture van de universiteit van Birmingham. Deze lezingen behandelen goeddeels ook dezelfde stof: uitgaande, van de ene kant, van een fenomenologische analyse van de moderne architectuur
en in het bijzonder van de ontwikkeling van
de hedendaagse woning én, van de andere
kant, van de liturgische inzichten van vandaag, stelt de auteur een parallellisme vast
dat hij uitdrukt in de term huis-kerk. Zowel in de architectuur als in de kerk is de
belangrijkste waarde immers de gastvrijheid,
het onthaal en de ontmoeting van mensen.
Het is jammer dat de auteur zijn analyse
van de woning niet in een breder perspectief heeft geplaatst: hij bekijkt immers de
woning als het afzonderlijke gebouw zonder voldoende aandacht voor de essentiële
relaties met het hele woonmilieu. In zijn
beschrijving van het post-conciliaire kerkgebouw steunt de auteur zich vooral op het
werk van architect Mare Dessauvage.
G. Bekaert
Hans-Eckehard Bahr e.a.

symbolische surrogaten. Chr. Werner ontleedt het begrip sacraliteit, H. Schwebel het
menselijke in de kerkbouw. H. Cox heeft
het over de nieuwe ruimte-ervaring die zich
in het kerkgebouw moet manifesteren. W.
Simpfendörfer stelt enkele thesen op in verband met de profaniteit van de eredienst en
het provisorische ervan. W. M. Foerderer
tenslotte vat de beschouwingen samen in
een concrete architectonische voorstelling
die niet meer uitgaat van het kerkgebouw
als apart gegeven, maar van de menselijke
behoefte aan een algemeen en gedifferentieerd woonmilieu, waarin de kerk haar
plaats moet krijgen.
G. Bekaert
Robert Grosche e.a.

Gedanken zum Kirchenbau
Verlag J. P. Bachem, Köln, 1967, 96 pp..
Sommige van de vijf auteurs (R. Grosche,
A. Leitl, W.Weyres, W. Schlombs, K. J.
Schmitz) die in dit boekje hun ideeën over
hedendaagse kerkbouw naar voren brengen,
zoeken ernstig naar het juiste standpunt ten
overstaan van het probleem, vooral Grosche
en Leitl. De anderen echter is het enkel te
doen om te reageren tegen de 'secularisatie'
van het kerkgebouw en te pleiten voor de
'heilige plaats' die de mensen Gods heerlijkheid zichtbaar moet maken. Het boekje
is uitgegeven in de serie Berichte und Dokumentationen van het Zentralkomitee der
deutschen Katholiken.
G. Bekaert

Kirchen in nachsakraler Zeit
Furche-Verlag, Hamburg, 1968, 134 pp.,
geïll., DM. 9,80.
In de literatuur over de hedendaagse kerkbouw maken de door H.-E. Bahr verzamelde opstellen een gelukkige uitzondering. Ze
verliezen zich niet in het zoeken naar nieuwe verschijningsvormen, maar gaan op zoek
naar de juiste uitgangspunten voor een oplossing van het probleem van de kerkenbouw in deze tijd. Bahr zelf analyseert de
tegenstelling tussen een 'sacrale tijd' en een
'post-sacrale tijd'. E. Schulz geeft een beschrijving avn de actuele tendensen in de architectuur. H. Funke stelt de vraag of het
wel de kerk is die in de kerkgebouwen haar
zelfbewustzijn manifesteert en niet eerder de
architecten. P. Posenenske geeft een concrete case-story van een kerkontwerp waarin
hij, door een nauwkeurige analyse van het
bouwprogramma, tot de conclusie komt dat
de kerkruimte niets anders meer kan zijn
dan een polyvalente, flexibele zaal, zonder

Erdmann Kimmig

Architektur Wettbewerbe
Kirchen

54

Karl Krömer Verlag, Stuttgart, 1968, 132
pp., 300 afb., DM. 19,80.
Om het thema in te leiden heeft de uitgever
van dit nummer van Architektur Wettbewerbe, E. Kimmig, een twintigtal theologen
en architecten uitgenodigd om op enkele
door hem gestelde vragen in verband met
kerkenbouw te antwoorden. Slechts negen
hebben er zich aan gewaagd: Bakema, Bekaert, Dahinden, Feldkeller, Förderer, Gieselmann, Haas en Merkle. De meest uiteenlopende opvattingen komen er aan bod. Er
zijn er die menen of minstens geneigd zijn
te menen dat een kerk nu meer dan ooit een
kerk moet zijn, en anderen die beweren dat
een kerk niets meer kan zijn dan een onopvallend deel van het algemene woonmilieu.
Deze laatste stelling wordt echter wel met
stringenter argumenten verdedigd dan de
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eerste. Na deze inleidingen volgt een keuze
van een tachtigtal prijsvraagprojecten o.m.
van Aalto, Bakema, Fuegg, Schader, Moser, Gutmann, Zwinpfer, Rauda, Althaus en
vele andere bekende namen. Als men de
projecten met de inzichten, zoals die in de
inleidingen werden geformuleerd, vergelijkt,
dan blijkt de eerste groep nog altijd het
meeste aanhangers onder de architecten te
tellen. Kerkbouw is voor hen blijkbaar nog
altijd een van de weinige uitwegen waarlangs ze aan de routine van elke dag kunnen ontsnappen.
G. Bekaert
Erich

Widder

Europaische Kirchenkunst der
Gegenwart
Oberösterreichischer Landesverlag, Linz,
1968, 140 pp., 218 pl., 7 klpl., 57 tek., geb.
DM. 69,—.
Na zijn overzicht van de hedendaagse kerkelijke kunst in Oostenrijk breidt Erich Widder nu zijn onderwerp tot heel Europa uit,
tot zijn Europa althans. Hij behandelt wel
het merendeel van de West-Europese landen, zelfs enkele landen achter het gordijn
(Joegoslavië, Polen en Tsjechoslowakije),
maar om een of andere verborgen reden is
er geen sprake van Engeland, Portugal,
Zweden, Noorwegen, Finland. Dat Portugal
niet vermeld wordt, zou men nog begrijpen.
In Engeland echter zijn er de laatste jaren
wel enkele kerken gebouwd die in dit overzicht helemaal niet zouden misstaan en het
ontbreken van de kerkenbouw in de Scandinaafse landen is eenvoudig onaanvaardbaar. Het Europa van Widder is in feite het
Duitssprekende gedeelte: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland (140 platen op de 218).
De andere landen zijn willekeurig behandeld. En zelfs als men deze stand van zaken
nog aanvaardt, begrijpt men nog niet goed
de criteria die de auteur heeft aangelegd. Ze
verschillen van land tot land. In het algemeen echter kan men wel stellen dat de
voorkeur uitgaat naar formalistische effecten, die in de opnamen nog eens extra worden beklemtoond. Die effecten moeten dan
beantwoorden aan wat de auteur in zijn
inleiding aanduidt als de 'Bildverkündigung'
van architectuur en beeldende kunsten, die
in de ontredderde wereld van vandaag een
vermoeden van het licht moeten geven. In
feite zijn ze onwaardige toegevingen aan de
oppervlakkigheid van een tijdgeest. Het
boek is goed gepresenteerd. Van elk van de
voorgestelde kerken bevat het een korte beschrijving en een plattegrond.
G. Bekaert

MISCELLANEA

Martin Luther King
De Bazuin van het geweten
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1968, 96
pp., ƒ 6,90.
De vijf in dit boek gepubliceerde toespraken
werden gedurende de maanden november en
december 1967 voor de Canadese radio gehouden. Zij behandelen resp. de redenen die
King ziet om tot burgerlijke ongehoorzaamheid over te gaan, om zich tegen de oorlog
in Vietnam te verzetten; de houding van de
hedendaagse jeugd; de doeltreffendheid van
geweldloosheid; de goede wil als middel tot
vrede. De laatste toespraak werd eerst gehouden als kerstpredikatie in de EbenHaëzer-kerk te Atlanta waar King predikant was. De ideeën van King zijn helder,
warm-menselijk en het lezen overwaard, ook
als men abstractie maakt van zijn leidende
rol in de desegregatiebeweging en zijn dood.
G. Boeve

N. M.

Wildiers

De kerk in de wereld van morgen
(De christen in de tijd)
Patmos, Antwerpen, 1967, 140 pp.,
BFr. 95,—.
Grondige verandering en ombouw karakteriseren de menselijke samenleving van onze
tijd. Deze vernieuwing wordt door schrijver
benaderd op drie niveau's: de overheersende plaats van natuurwetenschappen en techniek in ons cultuurpatroon, de democratisering in de sociale ordening van de wereld,
het pluralisme in de groei van de mens naar
geestelijke volwassenheid. S. confronteert de
Kerk telkens met deze realiteiten. Hij beschrijft de (meestal negatieve) houding die
de Kerk in het verleden heeft ingenomen
tegenover de opkomst van de nieuwe wereld, hij formuleert opdrachten en werkterreinen voor morgen. De hele analyse is bevattelijk en interessant. Toch roept zij enkele vragen op die in het boekje zelf niet worden behandeld. Wanneer wij tijdens de
lezing zoeken naar het kerkbegrip dat gediend heeft als basis voor de confrontatie,
komen we niet verder dan een sociale gemeenschap, waarvan de officiële uitdruk-
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king door het wettelijk bestuur wordt voorgedragen. Zoals elke gemeenschap in de
mensenwereld is ze onderworpen aan veroudering, sclerose, verzuiling. De goede en
kwade kanten die deze gemeenschap in de
eeuwen heeft vertoond zijn o.i. niet groter
of kleiner dan bij elke andere menselijke
gemeenschap. Voor de toekomst zal niet zozeer deze georganiseerde gemeenschap van
belang zijn maar wel het zingevend bestaan
van de gelovige christen voor de mensengemeenschap in al haar functies. Dezelfde opmerking zouden we willen maken in verband met het begrip 'christendom als godsdienst'. Voor de toekomst zal niet de godsdienst doorslaggevend zijn maar het christelijk bestaan dat zich zinvol manifesteert in
alle dimensies van de mens in zijn wereld.
Naar het einde van het boek voelt S. de
noodzaak aan in deze richting te zoeken.
De kerk in de wereld van morgen wordt
de christen of de gelovige in de wereld van
morgen.

sloopwerktuigen hebben, ook in het behoudende Engeland, al veel merkwaardige stukjes grond en oude huizen opgeruimd. Woods
boek over Secret Britain bevat echter nog
zoveel gegevens over bestaande geheimzinnigheden dat de lezer er tal van winteravonden van kan genieten en tenslotte de overtuiging krijgt dat Brittannië toch nog altijd
onuitputtelijk is op dit gebied. Het werk is
in drie parten verdeeld; eerst komen kust
en binnenland aan de beurt, daarna landhuis
en herberg, tenslotte abdij en kerk; en er is
een postscriptum gewijd aan de schuilplaatsen van kostbaarheden tijdens de tweede
wereldoorlog. In een aanhangsel vindt men
de openingstijden van 'vreemde' huizen vermeld en er is een index vol namen voor wie
op zoek is naar specialiteiten. Een kostelijk
en rijk geïllustreerd boek; een waardevolle
aanvulling van de nu al zo indrukwekkende
reeks boeken die de veelzijdigheid van Engeland als toeristenland verkondigen.

R. Ceusters

H. Besselaar

G. Bernard Wood

J. Girardi et J. F. Six, réd.

Secret Britain,
a tourisfs collection of hides> ghosts
and stratagems

Tome 1:

Cassell, London, 1968, 204 pp., met foto's
van de schrijver, 36/—.
G. Bernard Wood maakte eens een reis
langs alle kusten van de Britse eilanden om
een boek te schrijven over smokkelarij. Ook
dwaalde hij door Yorkshire om gegevens te
verzamelen over mensen en dingen aldaar;
altijd weer en overal is hij op zoek naar singulariteiten. Zijn nieuwste werk handelt over
geheimenissen in het algemeen: vreemde
dingen, onopgeloste raadsels, verborgen gangen en trappen, kasten met dubbele wanden,
plaatsen waar schatten lagen (of nog liggen?)
verstopt, tastbare herinneringen aan de
Spaanse Armada of aan de Romeinse tijd,
mysterieuze gesteenten, geestverschijningen,
echo's van niet bestaande stemmen. Maandenlang is Wood op stap geweest om alle
berichten die daarover in omloop zijn, na te
gaan en alle sporen na te trekken, onvermoeid, met ongebroken geestdrift. Het ene
spoor sloot op het andere aan en er scheen
aan de tocht geen eind te komen. Waarschijnlijk is hij gedreven door de overweging,
dat men in onze tijd, zo vol onthullingen en
ontluistering, wel heel vlug moet zijn om
nog geheimen te vinden. Bulldozers en

Des Chrétiens interrogent

VAthéisme

VAthéisme dans la vie et la culture
contemporaines
Desclée & Cie, Paris, 1967, volume 1 503
pp., volume 2 488 pp., BF. 320 per deel.
Twee bedoelingen stonden voorop toen men
zich zette, reeds voor de aanvang van het
Tweede Vaticaans Concilie, aan de uitwerking van het voorgenomen project: het
atheïsme te begrijpen en de problemen het
hoofd te bieden die de 'solutions athées' oproepen vanuit christelijk standpunt.
Dit geheel van interpretatie en appreciatie
van het verschijnsel atheïsme wordt op drievoudige wijze benaderd in evenzoveel delen: het atheïsme in het hedendaagse leven
en cultuur maakt het onderwerp uit van de
hier te bespreken twee banden, samen het
eerste deel vormend, een filosofische en theologische benadering zal worden geboden
in het nog te verschijnen tweede en derde
deel.
In de eerste band van het eerste deel komen
na een introductie van terminologische aard
en het zoeken van de mogelijkheid tot
een dialoog van christenen met atheïsten
van de hand van J. Girardi achtereenvolgens twee sociologische en zeven psycholo-
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gische benaderingen van het atheïsme naar
voren. Is het misschien mogelijk dat deze
onevenredig geringe inbreng van de sociologie toe te schrijven is aan het feit dat veel
zogenaamde godsdienstsociologie meer het
karakter heeft van een sociologie van de
kerkelijke organisatie dan gericht is op de
thematisering van het godsdienstige in het
sociaal verschijnsel?
Vanuit de psychologie zien we als onderwerpen behandeld: psycho-analyse en atheisme (L. Beiraaert), psychologische groei en
de verleiding tot atheïsme (A. Godin), het
atheïsme bij de jongeren (G. Milanesi), het
atheïsme van de 'gelovigen' (R. O. Johann),
bekeringen tot het atheïsme (G. Hourdin)
en twee bijdragen, welke een hoogtepunt
vormen, van de hand van A. Vergote over
de psychologische analyse van het atheïsme
en psychologische interpretaties van het
godsdienstig verschijnsel in het huidige atheisme.
In de tweede band van het eerste deel
komen eerst twee bijdragen van de hand
van J. Ruffino en P. Chaucard over de natuurwetenschappen ten overstaan van het
probleem van het atheïsme. In een volgende
sectie komen de godsdienstwetenschappen
aan het woord bij monde van T. Tentori en
A. Anwander. Een derde sectie behandelt
het atheïsme in de kunst, met name in de
literatuur (C. Moeller) en meer gespecificeerd in de Sovjetrussische literatuur (P.
Modesto) en de Italiaanse literatuur (E.
Balducci), en in de hedendaagse film (A.
Ayfre). Vervolgens komt in een volgende
sectie het militante atheïsme aan de beurt,
zoals dat zich voordoet in Tsjecho-Slowakije (C. S. Fatransky, uiteraard is de methodologie van het militante atheïsme m.b.t.
dit land niet tot in zijn laatste actualiteit
behandeld), in China (A. Lazzarotto), in
landen waar het militante marxisme niet
aan de macht is (C. Golfin) terwijl een bijdrage van de hand van W. Engelen gaat
over niet-marxistische vormen van militant
atheïsme.
Een laatste sectie bevat twee verhandelingen
over de pedagogie van het huidige atheïsme
in de landen van het Oosten (W. Nastainczyk) en over de pedagogie van het nietmarxistische atheïsme (G. Corallo).
De bijdragen in deze twee delen van de
eerste band door 'une pléiade de specialistes
de premier plan' zijn van een dusdanige
kwaliteit dat met spanning wordt uitgezien
naar de twee volgende delen, waar wellicht
uit de doeken kan worden gedaan wat dat
atheïsme is, dat door christenen, oorspronkelijk door buitenstaanders en tegenstanders
'athei' genoemd, wordt ondervraagd.
G. Wilkens

Boekbespreking
Sigurd von llsemann

Der Kaiser in Nederland
Aantekeningen van de laatste vleugeladjudant van Keizer Wilhelm II uit
Amerongen en Doorn 1918 -1923
Vertaling: H. Westerink en Dolf Koning.
Uitgeverij In den Toren, Baarn, 1968, 311
pp., ƒ 12,90.
Uit de nagelaten dagboeken en aantekeningen van Sigurd von llsemann — die onder
andere stukken uit het dagboek van zijn
vrouw, de gravin Bentinck, dochter van de
graaf die de Keizer een voorlopig onderdak
bood in Amerongen, heeft overgenomen —
heeft Harald von Koenigswald een boek
samengesteld dat de periode september 1918november 1923 bestrijkt. Von Koenigswald
heeft geselecteerd. Dat is natuurlijk jammer,
maar er is niets aan te doen.
Het is altijd interessant een bron over Wilhelm II te kunnen aanboren. Men kan
terecht betwijfelen of hij, historisch gezien,
wel zo belangrijk is; maar zeker moet men
zeggen dat hij, ook al heeft hij niet zoveel
betekend, toch wel tekenend is voor zijn
tijd: niet zonder reden 'das wilhelminische
Zeitalter' genoemd. Door hem beter te leren
kennen, zijn omgeving beter te doorgronden
— belangrijk bij een susceptibel persoon als
Wilhelm — leren we die tijd weer wat beter
verstaan.
llsemann heeft alles op de voet kunnen volgen. Hij heeft de Keizer leren kennen; en
dat zal ook wel wanneer je dag in, dag uit
met hem praat, zaagt en eet. Schr. roept de
spanning op die er in Amerongen maandenlang heeft geheerst over de uitleveringskwestie; en hij maakt duidelijk welke zorg er
was voor de veiligheid van het leven van de
keizer i.v.m. aanslagen en ontvoeringen. We
maken nader kennis met monarchisten die
in Duitsland iets proberen te doen: de
Duitse politiek van die jaren kan men niet
vatten zonder het monarchistische element.
We krijgen ook inkijkjes in de familieverhoudingen waarbij de relatie Keizer-Kroonprins belangrijk is.
Maar het meest nadrukkelijk komen naar
voren de persoon en het karakter van Wilhelm. Is die visie van een trouw dienaar van
de Keizer wel zo veel waard, zal men zich
afvragen. Wie de aantekeningen van llsemann leest, zal zien dat trouwe toewijding
scherpe kritiek niet uitsluit. En wanneer je
zoals hij zolang met de Keizer moet optrekken en de aardigheid daarvan echt af is,
vergaat de lust om byzantinistisch te schrijven. Bovendien werden de aantekeningen
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niet gemaakt om ze als memoires uit te
geven die iets willen aanvallen of verontschuldigen. Een soort dat we overigens maar
al te goed kennen uit die tijd. In al zijn
kleinheid komt Wilhelm naar voren. Ilsemann brengt geen nieuw beeld, maar het is
altijd goed bevestigingen te krijgen. Het zijn
de bekende punten: ontwijken van onaangename berichten, alle fouten op de omgeving schuiven, grote beïnvloedbaarheid door
vleiers, ondankbaarheid, wisselvalligheid in
oordeel. Duidelijk blijkt dat de keizer niet
boosaardig is en wel degelijk begaafd; maar
hij overschat zich grenzeloos en gevoel voor
tact heeft hij niet. Naïviteit is wel de meest
opvallende karaktertrek. Soms maakt dat
hem zelfs sympathiek. Hoe weldadig doet
de persoon van Keizerin Augusta Viktoria
aan in die moeilijke maanden na de ineenstorting. Zij die niet zo intelligent en evenmin een schoonheid was, staat met een verbijsterende opofferingsgezindheid haar man
terzijde; zonder daarvoor veel dankbaarheid
te oogsten overigens. Een beeld over de
tweede vrouw van de Keizer — hij hertrouwde in 1922 in Doorn — laat zich
moeilijk vormen.
Maar misschien dat het in het vooruitzicht
gestelde tweede deel ons daarbij zal helpen.
Een vervolg op het onderhavige boek zouden we zeer toejuichen, want de aantekeningen van Ilsemann blijken alleszins de moeite
van het lezen waard. De vertalers zouden in
dat geval wat consequenter moeten zijn en
bijv. prins van Beieren i.pl.v. Von' moeten
schrijven, evenals Brunswijk i.pl.v. Braunschweig. Bovendien kunnen ze dan 'Frühstück' waarmee ook 'zweites Frühstück' bedoeld kan zijn vertalen door lunch i.pl.v.
ontbijt, waar dat duidelijk uit de context
blijkt. De foto's zijn interessant.
M. Chappin

Frits Hoogewerff
Is t er iets?
9

Blommendaal, Den Haag, 80 pp.
Een vriendelijk bedoeld werkje van een oude
Rotterdammer, die op zijn praatstoel al zo
vaak in de familiekring herinneringen aan
de Maasstad-van-heel-vroeger ophaalde en
eindelijk de bekende stoute schoenen aantrok om dat te doen wat 'ze' hem al zo dikwijls zeiden: „Je moest het allemaal eens
opschrijven". De titel is voor oud-Rotterdammers (maar voor deze categorie alléén)
duidelijk. Hij heeft betrekking op de tonnetjes-ophalerij uit de tijd, toen de stadsmens
nog niet over behoorlijk sanitaire gemakken
beschikte. De 't' van Is't er iets heeft geen
andere functie dan die van steuntje voor de
uitspraak. Eigenlijk moest 't boekje 'Isteries'
heten, want zo hoorde men het in dat Rotterdam van lang geleden.
Het boekje is, zoals gezegd, vriendelijk bedoeld en een enkele keer wel leuk, maar de
meeste keren stomvervelend van burgerlijke
oubolligheid. Frits Hoogewerff heeft zich
ook te weinig moeite gegeven om de Rotterdamse manier-van-spreken waar te maken.
De toon van zijn relaas is opgeschroefd als
van een grapjas uit de 'betere kringen' die
'lekker plat' wil doen.
Atie Siegenbeek van Heukelom maakte voor
de omslag een weinig geïnspireerde tekening:
kan het eigenlijk anders?
H. Besselaar

J. J. van Haaren

Verschuivingen in het gezin
(Leven en beleven)
Altiora, Averbode, 1968, 127 pp.,
BFr. 90,—.

Wil den

Hollander

Boerin in Frankrijk
Kosmos, Amsterdam, 1968, 772 pp., tot eind
1968, ƒ18,50.
Bij het verschijnen van de boeken die de
delen van deze omnibus uitmaken is opgemerkt, dat de auteur een merkwaardig talent
heeft om realistisch en toch met veel humor
het emigrantenbestaan in Frankrijk te doorlichten. Misschien uit de aard der zaak heeft
ze de donkere kanten nogal reliëf gegeven.
Maar het is een goed idee van de uitgever
het geheel in één band uit te geven.
R. S.

Een goed werkje dat de toestand van de
verschuivingen binnen het gezin, vooral dan
op godsdienstig terrein, in een eerste ogenschouw vrij raak weergeeft. Deze bundeling
van gespreksinleidingen over 'Gezin en
maatschappij', 'gezin en kerk' brengt ons
tenslotte tot de vraag naar 'christelijk of
humanistisch opvoeden'.
Als terreinverkenning is het werkje vlot en
inspirerend. Wie fundamenteel de verschuivingen in het gezin wil bestuderen, moet
echter wel naar diepgaander lectuur. Voor
ouders die zelf binnen hun gezin verschuivingen constateren kan dit wel een eerste
leidraad zijn.
M. Ploem

C. J . KELK

Ik kéék alleen
Cornelis Jan Kelk werd in 1901 in Amsterdam geboren. N a eindexamen
Openbare Handelsschool, kreeg hij lessen in Grieks en Latijn, studeerde
enige jaren aan de Amsterdamse Universiteit en werkte daarna in de
export-boekhandel op voormalig Nederlands-Indië. In 1929 benoemd tot
redacteur van D e Boekverkoper, adjunct-secretaris van de Ned. Boekverkopersbond, verliet hij in 1934 het land en bleef tot de oorlog uitbrak in
Frankrijk gevestigd, zich voortaan geheel wijdend aan de literatuur. Sinds
de bevrijding letterkundig medewerker aan het Weekblad D e Groene Amsterdammer. Ook nam hij deel aan de redacties van D e Vrije Bladen,
Ad Interim en D e Gids. Schreef aanvankelijk enige gedichten, thans
verzameld in „Aards Vertier" en enkele toneelspelen o.a. „Katrijn",
„De Parasieten" en de opera „ D e Zwarte Bruid", voorts in samenwerking
met Fred. Chasalle o.a. „ D e Terugkeer van D o n Juan" en „Harlekijn".
Later een tiental romans, waaronder „Jan Steen", „ D e Dans van jonge
voeten", „Judaspenningen en Pau we veren", „Twee Uitslovers" (samen
met W. Alings Jr.) en „Souvenir van een Zomer". Letterkundig werk o.a.
„Rondom tien gestalten", „ D e Nederlandse Poëzie" in 2 dln., „Leven
van Slauerhoff". Vertaalde ongeveer veertig boeken, romans en boeken
over de wijn. Leeft tegenwoordig in Doorwerth, huis Post-en-Enk.
Met „Ik kéék alleen" brengt C. J. Kelk zijn autobiografie in de serie
„Open Kaart". En zijn verhaal begint z o : „Van mijn dertiende, veertiende, vijftiende jaar heb ik boeken vol gedichten bewaard, of liever ze zijn
min of meer toevallig bewaard gebleven omdat het zulke keurig geschreven boeken zijn die ik alleen daarom nooit heb durven weggooien, want
hoeveel honderden uren arbeid zijn daaraan besteed. Het zijn waardeloze
gedichten; men hoort er in de verte de echo van poëzie uit die dagen.
Er is niets stoutmoedigs bij, niets origineels. Ze hebben eigenlijk niets te
maken met het kind dat ik toen was, behalve misschien de hang van het
stadskind naar het buitenleven: de natuur komt onophoudelijk ter sprake.
Ik ben in Amsterdam geboren, en mensen die buiten woonden, die elke
dag als ze wilden naar een bos konden gaan of op een hei zwerven, beschouwde ik, zonder gekheid, als begenadigde wezens. Dit is de enige trek
in mijn 'gedichten' die op werkelijkheid berust.
D e eigenlijke schrijflust heeft bij mij haar oorsprong niet genomen, zoals
meer en meer gebruikelijk is te interpreteren, uit een vader-, moeder-,
armoe- of rijkdom-complex, maar zuiver uit levenslust. Ik stel dan ook
noch Homerus, noch Justus van Maurik aansprakelijk voor mijn bescheiden carrière maar veeleer mijn gezellige ouders, hun middelmatige welstand, hun opgeruimde aard, hun goede harmonie, de wijsheid waarmee
ze een kind bezagen, de aangename mensen die hen omringden . . .".
SERIE „OPEN K A A R T " — 12,5 x 19,5 cm — 164 blz. — 18 foto's —
165 F /
ƒ13,50

Desclée de Brouwer
Houtkaai 2 3 , Brugge
Nieuwe Gracht 2 4 a , Utrecht

"uit sympathie"
^••••^

Haat

EKAERT
Zwevegem

Handelshogeschool voor Juffrouwen
Korte Nieuwstraat 33 -

Telefoon (03) 32.74.52 -

Antwerpen

— Kandidaat in de Handelswetenschappen (2 jaren)
— Licentiaat in de Handels- en Financiële wetenschappen (4 jaren)
— Licentiaat in de Handels- en Consulaire wetenschappen (4 jaren)
Universitaire beurzen
— Geaggregeerde Hoger Secundair Onderwijs voor Handelswetenschappen
Aan de studie van de moderne talen wordt biezondere zorg besteed!
Een „HOME" is aan het Instituut verbonden

O. L. Vrouw-Instituut voor Verpleegkunde
Augustijnenstraat, 9 , MECHELEN
cat. A.S.B.O.
Verpleegster
Verpleegassistente
Voorbereidende afdeling

3 jaar
2 jaar
: 17 jaar

Inlichtingen:
Eerw. Moeder Overste
O. L. Vrouw-Instituut

— telefoon 015.127.87
— telefoon 015.144.23

Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid

Alberts, Dr. A., Het einde van een verhouding. — Samsom, Alphen a / d Rijn, 1968, 142 pp.,
ƒ 7,90.
Arnold, Franz Xaver, e.a., Handbuch der Pastoraltheologie.
— Herder, Freiburg, 1968, 682
pp., D M . 75,—.
Auswahl 1968. — Verlag Neues Leben, Berlin, 1968, 130 pp., D M . 3,90.
Barendse O.P., B. A. M., Thomas. — Het Wereldvenster, Baarn, 1968, 133 pp., ƒ 13,—.
Bauer, Wolfgang, Chinas Vergangenheit als Trauma und Vorbild. — Kohlhammer, Stuttgart, 1968, 100 pp., D M . 6,80.
Berthold, Margot, Weltgeschichte des Theaters. — Kröner, Stuttgart, 1968, 522 pp., D M . 48.
Bihalji-Merin, Oto und Lise, Jugoslawien. Kohlhammer, Stuttgart, 1966, 310 pp., D M . 24,80.
Boni, Armand, De doos van Pandora. — Davidsfonds, Leuven, 1969, 272 pp., BFr. 105.
Broek, Hermann, Zur Universitdtsrejorm.
— Suhrkamp, Frankfurt, 1969, 138 pp., D M . 3,—.
Bruyne, Arthur de, Sinn Féin. Ierland, van paasopstand
tot republiek. — Davidsfonds,
Leuven, 1969, 186 pp., geïll., BFr. 115.
Buckley, Walter, Sociology and Modern Systems Theory. — Prentice Hall International,
Englewood Cliffs, 1967, 227 pp., 65/-.
Buettner, Gottfried, Absurdes Theater und Bewustseinswandel.
— Heenemann, Berlin, 1968,
233 pp..
Bijl, Dr. W. J. van der, e.a., Sportcahier 5: School en Sport. — N.K.S., Den Bosch, 1969,
56 pp., ƒ 2,50.
Clercq, B. J. de, Progressief contra conservatief. — Davidsfonds, Leuven, 1969, 75 pp.,
BFr. 60.
Cortazar, Julio, Het kwijlen van de duivel. — (Literair Paspoort), Meulenhoff, - D e Bezige
Bij, Amsterdam, 1969, 202 pp..
Croatto, C.M., José Severino, Geschiedenis van de Verlossing. — Patmos, Antwerpen, 1968,
247 pp., BFr. 260.
Denis, Henri en Jean Frisque, L'égtise d Vépreuve. — Casterman, Tournai, 1969, 160 pp.,
BFr. 65.
Dewachter, Richard, De gribus bij de schor. — Oranje-uitgaven, Mortsel, 1968, 85 pp.,
geïll., BFr. 80.
Elders, Fons, Filosofie als science-fiction. — Polak & Van Gennep, 2e dr. Van Gennep,
1968, 452 pp., ƒ 15,—.
Esbroeck, Michel Van, Herméneutique,
structuralisme et exegese. — Desclée, Tournai, 1968,
200 pp..
Fransen, Piet, S.J., Intelligent Theology, Volume II. — Darton, Longman & Todd, London,
1969, 157 pp., 15/-.
Garnett, David, Zeemans thuisvaart. — (Salamander), Querido, Amsterdam, 1969 , 159 pp..
Gerritsen, W. P., e.a., De Nieuwe Taalgids. W. A. P. Smit-nummer. — Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1968, 148 pp., ƒ 6,95.
Ghysen, Jos, lk dacht het maar. — Davidsfonds, Leuven, 1969, 191 pp., BFr. 90.
Greeve, H. de, Athos. — Adolf M. Hakkert, Amsterdam, 1967, 91 pp., 49 klpl., ƒ 20,—.
Guissard, Lucien, Littêrature et pensee chrétienne. — Casterman, Tournai, 1969, 240 pp.,
BFr. 150.
Herzfeld, Hans, Der erste Weltkrieg. — D.T.V., München, 1968, 371 pp..
Hösch, Edgar, Geschichte der Balkanldnder. — Kohlhammer, Stuttgart, 1968, 160 pp., D M .
4,80.
Hövell tot Westerflier, J. G. F. M. G. baron van, Roermond
vroeger en nu. — (Fibula),
Van Dishoeck, Bussum, 1968, 104 pp., ƒ 7,90.
Jeremias, J., De gelijkenissen van Jezus. — Patmos, Antwerpen, 1968, 174 pp., BFr. 155.
Jong, Dr. L. de, Praag en de wereld in 1968. — Meulenhoff, Amsterdam, 1968, 144 pp..
Just, Gottfried, Ironie und Sentimentaliteit in den erzahlenden Dichtungen Arthur
Schnitzlers. — Erich Schmidt, Berlin, 1968, 149 pp., D M . 23,—.
Kerk en revolutie. — Bosch & Keuning, Baarn, 1968, 189 pp., ƒ 7,25; abonnees BBB ƒ 3,75.
Kilian, Hannes, Internationales
Ballet auf deutschen Bühnen. — Prestel Verlag, München,
1968, 143 pp., geïll..
Kindermann, Heinz, Theatergeschichte
Europas VIII, Naturalismus und Impressionismus
I.
— Otto Muller Verlag, Salzburg, 1968, 892 pp., ö s S . 500,—.
4

King, Martin Luther, De bazuin van het geweten. — Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1968,
96 pp., ƒ 6,90.
Kitchen, Martin, The German Officers Corps 1890 -1914. — Oxford University Press,
Oxford, 1968, 242 pp., 38/-.
Klaus, Georg, Spieltheorie in philosophischer
Sicht. — VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1968, 338 pp., D M . 16,80.
Krahn, Cornelius, Dutch Anahaptism,
1450 -1600. — Martinus Nijhoff, Den Haag, 1968,
303 pp., ƒ 36,75.
Kubac, Erich en Victor H. Elbern, De vroege Middeleeuwen.
— (Kunst van Europa), Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1968, 291 pp., 47 kl. repr., bij int. ƒ 34,50, los ƒ 37,50.
Luijpen, Dr. W., 'De filosofie is geen hospitaal'. — Dekker & v. d. Vegt, Nijmegen/Utrecht,
1969, 24 pp., ƒ 2,90.
Maatje, Frank C , Der Doppelroman.
— Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968 , 169 pp.,
ƒ 15,50.
Michiels, Ivo, Het vonnis. — Davidsfonds, Leuven, 1969 , 269 pp., BFr. 105.
Neubauer, Helmut, Deutschland und die russische Revolution.
— Kohlhammer, Stuttgart,
1968, 112 pp., D M . 10,80.
Nolf, Rigo de, Federalisme in België als grondwettelijk
vraagstuk. — D e Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1968, 4 % pp., geïll., BFr. 390.
Nossack, Hans Erich, Der Fall d'Arthez. — Suhrkamp, Frankfurt, 1968, 321 pp., D M . 20.
Oliveira, C. J. Pinto de, Information et propagande. Responsahilités
chrétiennes. — Editions
du Cerf, Paris, 1968, 415 pp., FFr. 25.
Payne, T. R., S. L. Rubinsteijn and the Philosophical Foundations of Soviet Psychology. —
D . Reidel, Dordrecht, 1969, 184 pp., ƒ 4 5 , — .
Priestley, J. B., Essays of five decades. — William Heinemann, London, 1969, 311 pp., 55/-.
Rabut, Olivier, L'expérience religieuse fondamentale. — Casterman, Tournai, 1969, 192 pp.,
BFr. 150.
Raeymaeker, Omer De, en Albert H. Bouwman, American foreign policy in Europe. —
Nauwelaerts, Louvain, 1969, V U T - 1 1 2 pp., BFr. 195.
La révélation divine, Vatican II 70 a et 70 b. — Ed. du Cerf, Paris, 1968, 696 pp., FF. 63.
Rey, William H., Arthur Schnitzler. — Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1968, 198 pp..
Rutgers van der Loeff, An, Donald. — (Salamander), Querido, Amsterdam, 1969, 143 pp..
Schneider, Ilya Ilyich, Isidora Duncan, The russian years. — Macdonald, London, 1968,
80 pp., BFr. 60.
Schneider, Ilya Ilyich, Isidora Duncan. The russian years. — Macdonald, London, 1968,
221 pp., 4 2 / - .
Stam, Dr. A., Van Marx tot Mao. — Wolters - Noordhoff, Groningen, 1968, 389 pp.,
ƒ31,-.
Stimmen aus der Kirche der CSSR, herausgegeben von Bé Ruys und Josef Smolik. —
Kaiser Verlag, München, 1968, 208 pp., D M . 14,50.
Svoboda, Jan, Tschechoslowakei.
— Kohlhammer, Stuttgart, 1967, 196 pp., D M . 19,80.
Teilegen, Dr. Ir. F. Ph. A., Samen-leven in een technische tijd. — Het Wereldvenster, Baarn,
1968, 185 pp., ƒ 1 3 — .
Thulin, Oskar, red., De reformatie in Europa. — Bosch & Keuning, Baarn, 1968, 350 pp.,
ƒ 29,50.
Tournier, Michel, Vrijdag of het andere eiland. — (Literair Paspoort), Meulenhoff - D e
Bezige Bij, Amsterdam, 1968, 261 pp..
Univers du cinéma. — Felix Touron, Paris, 1966, 607 pp., geïll..
Veen, Adriaan van der, De boze vrienden. — (Salamander), Querido, Amsterdam, 1969 ,
156 pp..
Vogel, Dr. C. J. de, Plato. — Het Wereldvenster, Baarn, 1968, 182 pp., ƒ 14,25.
Wellershoff, Dieter, Die Schattengrenze.
— Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1969, 241 pp.,
D M . 1 8 — , br. D M . 10,—.
Willemsen, A. W., Het Vlaams-Nationalisme.
— Ambo, Utrecht, 1969^, 501 pp., ƒ 35,—.
Wils, Lode, Het Daensisme. — Davidsfonds, Leuven, 1969, 238 pp., BFr. 115.
Wit, Dr. C. de, Den Haag vroeger en nu. — Van Dishoeck, Bussum, 1968, 120 pp., ƒ 7,90.
Witstein, Dr. S. F., Funeraire poëzie in de Nederlandse Renaissance. — Van Gorcum &
Comp., 1969, 377 pp., ƒ 4 4 — .
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Dit tijdschrift is gedrukt op papier van
Lutkie & Smit Papiergroothandel N.V. — Amsterdam

uw toekomst
begint
vandaag
•••met de
ASLK

Spaarverrichtingen, beleggingen, pensioenen, leningen,
[levensverzekeringen-Vertegenwoordigd in meer dan
2.500 plaatsen : agentschappen, kantoren, afgevaardigden,
erkende kredietvennootschappen en landbouwkantoren
van de ASLK, alle postkantoren, agentschappen en disconto
kantoren van de Nationale Bank, agenten van de NMKN erkend
door de ASLK.

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

HET MERCATORFONDS
publiceert, in de merkwaardige reeks kunstboeken uitgegeven op het initiatief
van de Bank van Parijs en De Nederlanden
België,

FRITS VAN DEN BERGHE
het leven en het werk van de grote Vlaamse expressionistische kunstschilder
door Emiel Langui
(Nederlands, Frans, Duits, Engels)
BF. 2.500,—
Eveneens verkrijgbaar :
De abstrakte schilderkunst in Vlaanderen
Michel Seuphor, met de medewerking van L. L. Sosset,
Bilcke en J. Walravens (Nederlands, Frans, Duits, Engels)
Le miroir de la Belgique,
Keizer

Karei,

M.
.

Carle Bronne

BF. 1.950,—
BF. 1.200,—

Burggraaf Terlinden (Nederlands, Frans, Spaans)

BF. 2.500,—

De Vlaschaard, Stijn Streuvels
met 25 houtsneden van Frans Masereel

BF.

750,—

Mijn Land, 100 houtsneden van Frans Masereel
(Nederlands, Frans)

BF.

180 —

De Wereld van Henry Van de

Velde,

Prof. A. M. Hammacher (Nederlands, Frans, Duits)
Liège, de la Principaute
La nouvelle bibliothèque

d la Métropole,

.

BF. 2.500,—

Prof. J. Lejeune (Frans)

.

BF. 1.950,—

de Vhonnête homme, P. Wigny (Frans)

Antwerpen, 78 houtsneden van Frans Masereel
(Nederlands, Frans, Engels, Duits)

BF.

250,—

BF.

340,—

Indien u één of meerdere van deze werken wenst te bekomen, gelieve uw bestelling te richten aan het Mercatorfonds, Eikenstraat, 9, Antwerpen en het bedrag
te storten op P.R. nr. 519 van het Mercatorfonds, Antwerpen of op rekening
nr. 30.234 van het Mercatorfonds bij de Bank van Parijs en de Nederlanden
België, Antwerpen.

HOGER INSTITUUT VOOR GRAFISCH ONDERWIJS
Oude Houtlei 38 G e n t - T e l . 09/23.22.23 of 25.35.73 - Broeders van de Christelijke Scholen
ËXTERNAAT
INTERNAAT
Specialisatie : Typograaf, Linotypist, Offset- Diep- en Zeefdrukker
Monotypist, Typodrukker, Chemigraaf, Boekbinder, Grafieker
Scholing :

Lager Secundair Technische School
Aanvaarding in l e jaar: na 6e leerjaar Lagere School
in 2e jaar: na l e jaar humaniora of l e jaar LST
in 3e jaar : na 2e jaar humaniora of 2e jaar LST
Hoger Secundaire Beroepsschool
- Hoger Secundaire Technische School
Industrieel Wetenschappelijke School
Aanvaarding na 4e humaniora, 3e middelbare of LTS
Hoger Technisch onderwijs (Graduaat en Technisch Ingenieur)
Aanvaarding na HST of volledige humaniora met of zonder examen

LAND'

ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND LEUVEN
ANTWERPEN * BRUSSEL* GENT-HASSELT-NAMUR • R0ESE1ARE
V o o r u w dochter v a n 12 of 15 jaar

Normaalschool Onze-Lieveïrouw-ïisitatie
Gentstraat, 3 SINT-AMANDSBERG (Gent)
aan tramhalte Oostakker

Lochristi

stadstram nr 7

LAGERE NORMAALSCHOOL met AFD. voor BEWAARSCHOOLONDERWIJZERESSEN en VOORBEREIDENDE HUMANIORA
Internaat • Half-internaat - Ëxternaat
Telefoon 283462 en 282712

HEILIG

HART

COLLEGE

's Landsroemlaan 126, GANSHOREN - Tel. (02) 26.86.45 - (02) 26.11.69 - P.C.R. 3019.37
Externaat
Half-internaat
Internaat (beperkt)
LAGER ONDERWIJS
MIDDELBAAR ONDERWIJS
Oude Humaniora
: Grieks-Latijnse Latijns-Wiskundige
Moderne Humaniora: Algemeen middelbare Economische

Latijns-Wetenschappelijke
Wetenschappelijke A en B

Speciale le§sen t

Zwemmen

Dactylo

-

Piano

-

Turnen

-

Tekenen

TECHNISCH ONDERWIJS - B3/B2
B3/B1
Taal- en Handelsavondschool Boekhouden
—
Vreemde talen
STUDIE EN BEROEPSORIENTERING
Gratis psycho-medico-sociaal onderzoek.

O. L. VROUWINSTITUUT
Grote Steenweg, 489 - BERCHEM-ANTWERPEN
Normaalschool voor Middelbaar Onderwijs
Lager Onderwijs
Kleuteronderwijs
Humaniora
Lagere School
Kleuterschool

Meisje,
Wil je een beetje v a n je vreugde geven a a n d e
zieken die je nodig hebben en op je wachten?

Verpleegster
zal je zijn
Al de inlichtingen zijn te bekomen bij het
HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Capucijnenvoer, 39 - LEUVEN - Tel. 016 / 284.21

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 - Antwerpen

bijzondere school voor technische ingenieurs
in Scheikunde, Elektronica en Electro-mechanica
Wetenschappelijke afdeling voorbereidend op Al.

Slecht drukwerk is even erg als een
slordig handschrift. Het publiek is een
scherpzinnig grafoloog. Maar ons druk
kersmerk waarborgt U dat Uw drukwerk
een uitstekende indruk maakt. — Wij
drukken alles: boekwerk, tijdschriften,
handels- en familiedrukwerk. Alles in
een eigen, moderne stijl, die prettig en
verzorgd aandoet. Wij houden hierbij
rekening met Uw wensen en willen ook
U graag adviseren en ten dienste staan.

drukkerij Gregoriushuis
Postbus 64 / Zeist / Telefoon

03404-15711

^azet

van

c&ntwerpen

Het beste Vlaamse dagblad
Tal van bijzondere rubrieken, zoals
Kunst en Kuituur, Toerisme, Auto en
Motor, Vrouw en Gezin, enz.
PROEFNUMMERS:

Nationale straat 46, Antwerpen
Telefoon 31.28.80 (20 lijnen)

DON BOSCO - TECHNISCH INSTITUUT

Internaat

Externaat

90, Guldendallaan - Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend door de staat: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.005/693 Nederlandstalig Franstalig
LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
Mechanica • Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio • Hout • Schrijn
werkerij - Meubelmakerij • Drukken - Letterzetten - Linotype • Mono
type - Boekbinden • Offsett
HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A2)
Mechanica • Elektronica • Drukkerij
LAGERE SECUNDAIRE BEROEPSSCHOOL (A4)
Mechanica - Constructie • Lassen
Aannemingsleeftijd: 12 jaar, na 't 6e jaar L.O.
Degelijk onderwijs - Verzorgde opvoeding • Gewaardeerde diploma's.

CONSERVEN PICOLO
Hoger
Technisch
Instituut
SINT-LIEVEN
Gildestraat, 7 — G E N T
tel (09) 23.20.57
Afdeling

Al 2e graad:

— technisch ingenieur
in de industriële scheikunde
— technisch ingenieur
in de gistingsbedrijven
Afdeling

Al le

graad:

— bedrijfsassistent
in de gistingsbedrijven
— laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
— laboratoriumassistent
in industriële scheikunde
Voor jongens en meisjes

VAN DE POEL & Co
STABROEK

D e school beschikt over een pedago
gie voor jongens.
D e meisjes kunnen volledig pension
nemen in een meisjes-home.

DE

SPECTATOR

Een weekenduitgave die past bij uw standing en culturele ontwikkeling
Weekendbijlage
„De Nieuwe Gids" - „De Antwerpse Gids"

„Het Volk"

Inschrijvingsmodaliteiten per adres:
Koningstraat 105, Brussel

—

Forelstraat 22, Gent

Antwerpsche Hypotheekkas
N.V. opgericht in 1881 - Gevestigd Meir 24 Antwerpen
Private spaarkas • HRA

1163

U w Spaarkas !

SPAREN IS GOED

Combi - Sparen
bij de

KREDIETBANK
is

3 x BETER!

Personalia
Sito van Muyden,
pseud., geboren 1923. Werk
te een aantal jaren aan de Jan van Eyckacademie te Maastricht. Vertrok in 1965 naar Brazilië,
waar hij thans als kunstenaar werkzaam is.
Adres: redactie.

voor architectuur en beeldende kunsten', 'Kunst
en Cultuuragenda'. Publiceerde o.a. 'Pop, het
wezen van de kunst' en Tn een of ander huis.
Kerkbouw o p een keerpunt'. Adres: Frankrijk
lei 91, Antwerpen.

Monika Hellwig,
doctor in de theologie aan de
Catholic University, doceert aan de theologische
faculteit van Georgetown University. Adres:
redactie.

Dr. B. A. M. Peters, pr., geboren 1934. Studeer
de moraal- en pastoraaltheologie in R o m e aan
de Academia Alfonsiana, en in Würzburg. Pro
moveerde in 1963 op 'Pharmacologische ontslui
ting van de persoonlijke intimiteit'. Thans pas
toraal assistent van het dekenaat Amsterdam,
belast met de begeleiding van de zielzorg. Adres:
Ambonplein 13, Amsterdam 6.

Me]. E. H. M. Stollman,
geboren te Heerlen.
Sinds 1945 voorzitster van de Vrouwenbeweging
van het NKV-Limburg. Zij is vice-voorzitster
van het landelijk bestuur en verzorgt mede de
buitenlandse contacten. Van 1961 tot 1967 ver
tegenwoordigde zij o o k de arbeidersvrouwen in
het bestuur van de Internationale Katholieke
Vrouwenbeweging.
Adres:
Stationsstraat
59,
Heerlen.
Drs. F. Kurris S.J.,
geboren
1926.
frans aan de Universiteit te Nijmegen.
aantal jaren werkzaam in het religieus
werk in Zuid-Limburg. Redacteur van
Adres: Hobbemakade 51, Amsterdam

Studeerde
Was een
vormings
'Streven'.
7.

Me]. Dr. O. J. R. Schwarz,
geboren in Wenen.
In de nazitijd uitgeweken naar Dublin, waar zij
aan de universiteit studeerde. In Utrecht stu
deerde ze theologie en voltooide deze studie, na
haar overgang tot het katholicisme, in Nijmegen,
waar zij als eerste vrouw promoveerde in de
theologie op 'Der erste Teil der Damaskusschrift
und das alte Testament' (1965). Thans oecume
nisch werkzaam in Wenen, vooral voor contacten
met Israël. Adres: Hahngasse 33/16, 1090 Wenen
IX.
Geert Bekaert,
geboren 1928. Studeerde kunst
geschiedenis, filosofie en theologie. Redactie
secretaris en kunstredacteur bij 'Streven', mede
werker bij 'De Standaard', B.R.T., 'Tijdschrift

Eric De Kuyper,
geboren 1942. Studeerde aan
het Institut des Arts de Diffusion en aan het
Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding
en Toneel te Brussel. Stage aan de Université du
Théatre des Nations te Parijs. Programmator bij
de filmdienst van de Vlaamse Televisie. Adres:
Kapitein Crespelstraat 13, Brussel 5.
Dr. A. J. van der Aalst A.A., geboren 1921. Stu
deerde te Parijs en te Rome Oosterse theologie.
Was van 1952 tot 1962 werkzaam in de Libanon
en in Jordanië. Promoveerde in 1965 o p 'Chris
tus Basileus bij Johannes Chrysostomos'. Thans
lector in de Oosterse theologie aan de Universi
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Een boodschap uit de hemel voor de aarde, p. 669
De evangeliën zijn geschreven van achteren naar voren, vanuit de onverwacht
plotselinge gebeurtenis van Pasen. Zij vinden hun oorsprong in dit ene: Hij is
niet hier, Hij is verrezen; wonderlijke verbazing 'Wie is Hij
' klinkt even
zeer in de evangelieverkondiging mee als de zogenaamde vaststaande uit
spraken.

Suriname en Nederland, p. 672
De moeilijkheden die zich de afgelopen maanden hebben voorgedaan, hebben
belangrijke repercussies op de verhouding tussen Suriname en Nederland. Moet
Nederland zich terugtrekken of moet het eindelijk eens duidelijke taal spreken?

Karl Jaspers, p. 679
Ter herdenking van het overlijden van Karl Jaspers vergelijkt de Nijmeegse
emeritus-hoogleraar in de wijsbegeerte zijn denken met dat van Karl Barth.

Cultuurpolitiek - een vluchtheuvel?, p. 684
De culturele situatie in Nederland schijnt zo te zijn, dat de gewone burger het
een zaak van de overheid vindt waar hij machteloos tegenover staat. Schrijver
geeft in een aantal vragen enige knelpunten aan waardoor een harmonische
verhouding tussen cultuur en maatschappij concreet wordt bemoeilijkt.

Synergische architectuur, p. 691
De term 'synergie' betekent dat verschillende organen samenwerken om een
zelfde functie te vervullen of, omgekeerd, dat verschillende functies gereali
seerd worden door één orgaan. Juist hierdoor wordt ons hele technisch univer
sum gekenmerkt. Met behulp van veel duidelijk illustratiemateriaal laat de
auteur zien hoe dat waar is voor architectuur en stedebouw. En meteen voor
onze hele technische, economische, sociale, culturele én politieke werkelijkheid.

Literatuur en politiek, p. 705
Wat is een 'politiek' auteur? Welke rol speelt de literatuur in de polis-vorming?
Haar functie kan zijn: een poging van het individu om, denkend in de bestaan
de schema's (dat wil o.m. zeggen: bewust gesitueerd in de door de communica
tiemiddelen gevormde massacultuur), maar onafhankelijk van elke (ook ideo
logische) manipulatie, een wereldbeeld te ontwerpen dat de relatie tussen mens
en gemeenschap blootlegt. Dit zal gebeuren zowel door rechtstreekse kritiek op
bestaande situaties als door het creëren in taal van een veelzinnig referentie
kader, een vol-menselijk denk- en leefschema.

Schrijverschap en politiek in Spanje, p. 711
De politieke ontwikkelingen hebben in Spanje heel sterk het karakter van de
literatuur bepaald. Dit blijkt uit een korte bespreking van de drie perioden in
deze eeuw: de tijd vóór de Burgeroorlog, de tragische jaren 1936 - 1939, en de
Francoperiode.

Theater en politiek, p. 716
In de mate waarin de mens altijd een maatschappelijk wezen is, kan ook het
theater niet anders zijn dan 'politiek'. De vraag is echter: wat betekent dat en
hoe wordt het gerealiseerd? Politiek theater is in eerste en laatste instantie een
artistiek, een theatraal probleem. De theaterkunstenaar is niet een politiek
bewust mens die toevallig acteur of auteur is; hij is slechts een politiek bewust
mens in de mate waarin hij als kunstenaar efficiënt is.

Vlaams theaterbeleid, p. 726
De auteur van deze tussentijdse balans is lange tijd nauw verbonden geweest
aan het kabinet van de Vlaamse minister voor cultuur. Als zodanig hield hij
zich intens bezig met het theaterbeleid. Dat wil echter helemaal niet zeggen dat
hier het 'officiële' standpunt weergegeven wordt. Ook een ambtenaar heeft nog
altijd recht op persoonlijke meningen. En die zijn waard wat de argumenten
waard zijn en de man die erachter staat.

Politiek en research, p. 733
Research is de systematische wijze waarop de politiek tot beslissingen kan
komen. Daardoor staat de onderzoeker in de spanning tussen de mogelijkheden
die hij vindt en de éne mogelijkheid die door de politici gekozen wordt. Doch
niet slechts de onderzoeker, maar iedere burger heeft de taak en de plicht
kritisch mee te denken en zo een verantwoord bouwen aan de toekomst mogelijk te maken.

Televisie en publieke opinie, p. 737
Publieke opinie is een even veelzinnig begrip als televisie en daardoor wordt het
uiterst moeilijk de wederzijdse beïnvloeding aan te geven. Door een aantal
voorbeelden — staatsomroep, Mies Bouwman, reacties op informatieve uitzendingen — tracht de auteur aan te tonen dat de programmamakers wel degelijk
met de publieke reactie rekening hebben te houden, wat hen doet verzuchten
om een 'third program' waar ze kunnen experimenteren.

Editoriaal

Het ligt niet in de gewoonte van dit tijdschrift, een heel nummer of een belang
rijk deel daarvan aan één thema te wijden. Zelfs deze keer, nu we een aantal
artikelen over 'cultuur en politiek' verzameld hebben, wijken we van die ge
woonte niet helemaal af. Niet alleen zijn er telkens weer actuele gebeurtenissen
waar aandacht aan besteed moet worden (Pasen, Suriname, Jaspers), maar het
hier dan wat thematischer aangepakte onderwerp, 'cultuur en politiek', is zo
algemeen en zo urgent, dat het als het ware hét thema vormt van elk nummer
van Streven. Bijna in alle artikelen van de laatste jaren klinkt het mee. Het stelt
immers de vraag naar de menselijke mogelijkheden van de wereld van vandaag,
naar de mens zelf, zijn mogelijkheden van reflectie en actie.
Dat wil niet zeggen dat wij cultuur willen identificeren met reflectie en politiek
met actie. Juist in het uiteengaan van deze twee op elkaar betrokken polen ligt
de grond van de crisis welke wij vandaag beleven. Cultuur en politiek zijn
beide zelfstandige werkelijkheden geworden, waardoor ze beide van hun
eigen wezen zijn vervreemd: geen van beide is nog betrokken op de totaliteit
van de werkelijkheid. In zijn Frankfurter Vorlesungen heeft H. Böll deze kloof
frappant beschreven: „Je mehr Macht, desto nichtssagender wird der Wortschatz". En je kunt dat even goed omkeren: hoe sterker het woord geladen
wordt, hoe minder het aanspraak kan maken op macht.
De kloof tussen politiek en cultuur bestaat op het ogenblik overal. Om maar
één grote tegenstelling te noemen: ze is even reëel in het marxisme als in het
kapitalisme. Hetgeen betekent, dat datgene wat wij 'levensbeschouwing' plegen
te noemen, in zijn concrete verschijningsvorm niet relevant is voor het pro
bleem dat hier aan de orde is. Tenzij we uitgaan van het niet te betwisten feit,
dat het 'marxisme' een grotere aantrekkingskracht uitoefent op al wat progres
sief is, en dan zeggen: dat komt omdat het 'marxisme' méér is dan een politiek
systeem, omdat het, zij het in de vorm van een utopie, politiek en cultuur op
elkaar en op de mens betrekt, terwijl het kapitalisme een systeem van de macht
is, waarin cultuur slechts een alibi is, een 'vluchtheuvel' of een subtiel middel
van repressie.
In werkelijkheid echter zijn de marxistische en burgerlijke verhoudingen van
cultuur en politiek elkaar waard. Aan beide kanten zit men met een politiek die
zichzelf een officiële cultuur als instrument van macht heeft geschapen en een
cultuur die machteloos tegen het politieke systeem aanbeukt. Aan beide zijden
zijn er theoretici die met hun opvattingen over cultuur en politiek deze toestand
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in de hand werken of ten minste als de enig mogelijke beschouwen, zozeer zelfs
dat 'cultuur' voor velen een ontaard begrip is geworden, synoniem van verstarring, beveiliging, machtsmisbruik. CarlAndre, een van de meest radicale vertegenwoordigers van de Minimal Art, heeft eens gezegd: „Kunst is wat wij
maken, cultuur wat ons wordt opgedrongen".
In dit nummer hebben wij het niet over die officiële, geassimileerde cultuur,
maar over een levende, creatieve cultuur, zoals die zich concreet uitleeft in
literatuur, theater, televisie, film, kunst, architectuur, wetenschappelijk onderzoek; een cultuur die van nature dynamisch is en alle gevestigde waarden en
denkbeelden voortdurend doorbreekt, die m.a.w. in een onafgebroken spanning
staat tot de misschien niet eens uitgesproken, maar welbepaalde waarden en
denkbeelden welke de politiek wil realiseren.
Die spanning tussen cultuur en politiek is niet nieuw. Ze behoort wezenlijk tot
de dialectiek waarin ze beide bestaan en die Max Weber al omschreven heeft
als de spanning tussen de 'moraal van de overtuiging' en de 'moraal van de
verantwoordelijkheid of de macht'. Beide horen bij elkaar, maar in onderlinge
onafhankelijkheid. Ieder van hen is op zijn eigen manier op de totaliteit gericht, de mens (W. Hofmann: „Kunstenaars en politici streven ernaar, het
ruwe materiaal van mens en wereld naar hun eigen inzichten vorm te geven en
in een integrale zingeving samen te vatten"), maar geen van beide is in staat
zelf en alleen die totaliteit te realiseren, hoezeer ze daar ook, uit hun wezen
zelf, altijd toe verleid worden. Plato's utopie van een republiek waarin filosofen
een directe politieke rol zouden spelen, leidt tot regelrechte dictatuur. Zowel
van de kant van de cultuur als van politieke zijde kan het totaliteitsbegrip zo
simplistisch geïnterpreteerd worden, dat het in brutaal machtsmisbruik ontaardt.
De impasse waarin we momenteel verkeren, bestaat erin dat de spanning tussen
die twee polen van het bestaan weg is gevallen, zodat er van wederzijdse bevruchting geen sprake meer is. Beide zijn in een onvruchtbare oppositie komen
te staan. De politicus kan niet zonder cultuur, maar op alle gebieden, van ontwikkelingssamenwerking tot ruimtelijke ordening, werkt hij met die culturele
modellen waarin hijzelf en een groot deel van de bevolking is opgegroeid (hoe
lang geleden soms?), zonder zich af te vragen in hoeverre ze nog op de realiteit
van vandaag passen, om niet eens te spreken van de toekomst. Zo komt hij
onvermijdelijk in conflict met de actuele, levende cultuur, die juist voortdurend
nieuwe modellen probeert te ontwikkelen waarin de realiteit van vandaag niet
alleen herkenbaar wordt, niet alleen betekenis krijgt, maar ook nieuwe realiteit
wordt. Het is kortzichtig van de politicus te menen dat hij in dat conflict het
laatste woord heeft omdat hij over de macht beschikt. Willekeurige macht kan
alleen vernietigen. Wil ze opbouwen, en dat is toch de enige verantwoording
van macht, dan kan ze dat alleen wanneer ze in een levende cultuur de confrontatie met de realiteit aangaat en op die manier de cultuur zelf uit haar isolement bevrijdt en werkzaam laat zijn.
Namens de redactie,
Geert Bekaert

Een boodschap
uit de hemel voor de aarde
Ben Hemelsoet

Slechts bepaalde gedeelten van de evangeliën worden waardig gekeurd om met
Pasen te worden voorgelezen, en op de zondagen daarna. Deze keuze is be
perkt, en zij lijkt met het gegeven van Pasen samen te hangen. De evangelisten
zelf wijden er slechts één, hoogstens twee hoofdstukken aan. Het wekt de schijn
dat zelfs de evangelisten er niet goed raad mee hebben geweten, dat ook zij
ietwat in verwarring zijn geraakt tegenover deze gebeurtenissen op de drempel
van het licht, bij de aanvang van het leven van Jesus in Zijn heerlijkheid, bij
het aanlichten van die gerekte sabbat, hetgeen heet: op de eerste dag der week.
De balsemgeur en de grote steen bundelen alle aandacht, twintig man kunnen
ternauwernood de steen wegrollen, meldt een tekstvariant bij Luc. 23, 53.
De herinnering aan Homerus (Od. 9, 20) blijkt sterker dan het getuigenis
van Jesus die verrezen is.
De verhalen van de verschillende evangelisten zijn onderling niet te vergelijken.
Zij kunnen niet met elkander worden vergeleken, alle reconstructiepogingen ten
spijt. De verhalen hebben alle het onverwacht plotselinge, het tegenstrijdige,
ze lijken uiteengeslagen.
Alle naarstig zoeken achter de tekst om eerder dan het evangelie bij het lege
graf te geraken, mislukt. Sommigen wenden zich teleurgesteld af, spreken van
een verzameling persoonlijke herinneringen die betrekking hebben op die eerste
dag van de week, die dan toch eigenlijk niet bij de officiële kerkelijke katechese
zouden horen.
De lezer van het evangelie in de evangeliën weet dat ieder van de evangelisten
niet slechts enkele pericopen aan de Paasmorgen wijdt, maar dat ten diepste
heel zijn evangelie één getuigenis is aangaande Jesus die verrezen is. Ieder
evangelie is predicaat van Jesus die verrezen is; ieder evangelie wordt ge
schraagd door de belijdende vooronderstelling dat deze Jesus zetelt aan de
rechterhand van de kracht Gods.
De onderscheiden wijze waarop zij dit ter sprake brengen, lijkt gemakkelijker
te verdoezelen bij de verhalen tot en met het lijden van Jesus dan bij de ver
halen waarin hetgeen geschied is op Paasmorgen het woord wordt gegeven.
De evangeliën zijn geschreven van achteren naar voren. Ze zijn geschreven
vanuit die onverwacht plotselinge gebeurtenis. Zij vinden hun oorsprong in dit
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ene: Hij is niet hier, Hij is verrezen; wonderlijke verbazing 'Wie is H i j . . . '
klinkt dan evenzeer in de evangelieverkondiging mee als de zogenaamde vast
staande en vastgestelde uitspraken.
De evangelisten zijn van dit wonderlijke overtuigd, zij zijn in die verbazing
gevallen, want zij weten van die boodschap die niet door vlees en bloed kan
worden geopenbaard, die niet in het hart van een mens kan opkomen.
Zij moeten daarom schrijven dat de vrouwen dit hebben vernomen van een
engel uit de hemel, een bode van de heerlijkheid, die weg is van dit éne, en
daarin helemaal opgaat, zich daarin uitspreekt en uitput. Daarom is het lege
graf niet méér, maar ook niet minder dan de echo van deze boodschap uit de
hemel. In deze weerklank slechts is de herkenning mogelijk van Jesus die
verschijnt, van de Verrezene.
In deze weerklank moet het hele evangelie worden gehoord, deze klank, deze
boodschap uit de hemel trekt het hele evangelie door van Jesus op aarde. Deze
klank wordt dan ook in meer verhalen gehoord dan alleen in de allerlaatste
hoofdstukken van de evangeliën.
Sommige verhalen zijn uitdrukkelijk op deze weerklank gecomponeerd, op de
herkenning van het paasverhaal geschreven. In het evangelie van Matteüs
begint het verhaal van de stormstilling op de zee als volgt (Matt. 8, 23): En zie
er geschiedde een grote aardbeving (op zee).
Hoofdstuk 28 vers 2 luidt niet anders: en zie er geschiedde een grote aard
beving. Aangezien het in Matt. 8 om een aardbeving op zee gaat, zijn onze
vertalers blijkbaar teveel gehinderd om deze twee zinnen op gelijkluidende
wijze te vertalen. Maar de herkenning is er door verduisterd. Het verhaal van
Matt. 8, 23 is daarom ook veel meer dan een wel gekozen voorbeeld van Jesus
als wonderdoener.
Het verhaal eindigt in een grote verbazing: Wie is Hij
En deze verbazende
vraag is de reactie op hetgeen geschiedt. Door het merkwaardige woord 'ge
schiedde' wordt dit verhaal bijeengehouden. Het verhaal begint met „en zie er
geschiedde een grote aardbeving op z e e . . . " en het eindigt „en er geschiedde
grote stilte". Binnen dit verhaal is het niet voldoende een beroep te doen op het
bekende natuurverschijnsel dat van tijd tot tijd plaats vindt op het meer van
Galilea, waarvan pelgrims weten te vertellen dat ze het ook hebben meege
maakt, en waar het K N M I van Israël, Jordanië en Syrië van kunnen getuigen.
Want de overgang van de grote aardbeving naar de grote stilte geschiedt door
hetgeen Jesus doet. Jesus slaapt als de aardbeving geschiedt, Hij slaapt op zee,
dat dreigend element, dat verslindend monster. De suggestie ligt in het evange
lie van Matteüs voor de hand. Hij slaapt niet, maar is dood (Matt. 9, 24).
Maar dan is ook de opstanding in dit verhaal dichtbij. Dan staat Jesus op en
bezweert de winden en de zee. Matteüs zegt dit op zijn nadrukkelijke wijze
door het opstaan van Jesus vooraf te laten gaan door het door hem veelge
bruikte, ogenschijnlijk argeloze woordje 'toen'. Want dit 'toen' luidt de reactie
van Jesus in, dit 'toen' onderstreept in het verhaal waar het op aan komt, dit
'toen' geeft de sleutel in handen om het verhaal te kunnen lezen naar de opstan
ding van Jesus toe, en naar de verbaasde vraag. De gelijkluidendheid van de
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aardbeving die geschiedt in Matt. 8 en Matt. 28 is dan geen aardigheidje van
de evangelist meer, maar onderstreept de eigen-aardigheid van Jesus die zó
door Matteüs ter sprake is gebracht, ons ter verkondiging gegeven. Tussen het
slapen en opstaan van Jesus staat dan onze bange vraag. Heer red, wij vergaan.
De lezer van het evangelie mag weten dat Matteüs hier niet zegt 'red ons\
hetgeen in een gemakkelijker traditie is overgeleverd. Want mogen we zo snel
de heimelijke reminiscentie doen verdwijnen van Matt. 27, 40 en 42? Kunnen
we zo snel vergeten dat er bij het kruis geroepen is: Red u zelf
Als we zouden lezen: red ons, dan zijn de kleingelovigen te snel tot slechts een
aantal bangerikken geworden, en is de dragende kracht aan het woord 'kléingelovigen' ontnomen, alle nadruk valt dan op hun bangheid.
Daarom moet de evangelist ook schrijven dat het wekken van Jesus nog niet
zijn opstaan tot gevolg heeft. Zij wekken hem met die onheilspellende roep:
Red (Matt. 27, 4 0 ) . . . .
Eerst moet hun verteld zijn wie zij zijn: bang en kleingelovig. Daarna ('toen')
kan Hij pas opstaan en winden en zee bezweren. Het is bovendien opmerkelijk
dat de naam van Jesus voluit in deze vertelling niet voorkomt.
De verbaasde vraag: wie is Hij? mag niet te snel worden beantwoord met Jesus,
alsof Hij zou kunnen worden losgemaakt van hetgeen in deze vertelling omtrent
Hem is verteld. Zijn naam moet met deze vertelling tezamen worden gehoord,
naar zijn naam kan alleen maar in dit verband worden gevraagd: het verband
en de weerklank, het verbond van de eerste dag van de week, van Pasen.
Op die dag geldt wat Marcus heeft geschreven (Marcus 1,35): „En des morgens
vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging Hij uit en ging
henen in een woeste plaats, en bad aldaar. En Simon en die met hem waren,
zijn Hem nagevolgd. En zij Hem gevonden hebbend, zeiden tot Hem: zij zoeken
u allen".

Suriname en Nederland
Ivo van Trigt

De gemiddelde Nederlander weet weinig van de Rijksdelen in de West en inte
resseert er zich ook nauwelijks voor.
Helemaal onbegrijpelijk is dat niet.
Veel stellen die twee Rijksdelen nu eenmaal niet voor. Goed: de oppervlakte
van Suriname mag vier maal zo groot zijn als die van Nederland zelf, maar
meer dan een brok rauw oerwoud is het nauwelijks. Het wordt verondersteld
rijk in zijn bodemschatten te zitten, maar wanneer die bodemschatten er ooit
uit zullen komen is nog steeds een open vraag. De Nederlandse Antillen vorm
den gedurende de Tweede Wereldoorlog en in de eerste jaren daarna een
welvarende eilandengroep dank zij hun olieraffinaderijen, maar die welvaart is
niet beklijfd. Het zijn nu eilanden geworden die hard moeten ploeteren om het
hoofd boven water te houden. Veel mensen wonen er ook niet in deze gebieden;
in beide samen ternauwernood een half miljoen. Waarvan er nog een groot
aantal in uiterst armoedige omstandigheden leven of staan te trappelen om als
gastarbeiders naar Nederland te worden uitgezonden. Veel eer valt er aan deze
Rijksdelen dus niet te behalen om van revenuen — zoals indertijd uit Indië —
maar helemaal te zwijgen. Alleen wanneer zij af en toe in het nieuws komen,
wil de gemiddelde Nederlander zich nog wel eens een ogenblik bezighouden
met wat daar in werkelijkheid gebeurt.
Dat nieuws is echter zelden erg opwekkend. Het gereed komen van een paar
vliegveldjes midden in het Surinaamse oerwoud of het openen van een nieuw
hotel op de Nederlandse Antillen mag voor deze gebieden zelf bijzonder be
langrijk zijn, de Nederlandse kranten en het Nederlandse publiek worden er
niet koud of warm van. Zodra zich echter in deze Rijksdelen politieke moeilijk
heden of ongerechtigheden voordoen, raakt de Nederlandse pers in rep en roer
en begint de publieke opinie zich met de West bezig te houden. Niet ernstig en
niet langdurig, want het zijn toch allemaal maar stormpjes in een glas water,
maar wel met een zekere ondertoon van wrevel. Zo in de trant van: dat maakt
maar ruzie onder elkaar, dat zit elkaar maar politieke vliegen af te vangen
alsof er niets beters te doen valt — en wij maar betalen! En wij maar hopen,
dat ons geld tenminste besteed wordt overeenkomstig zijn bestemming en niet
in de zakken van de heren machthebbers daarginds verdwijnt! Dat alles uit
mondend in de kardinale vraag: Wat doen wij eigenlijk nog in die contreien?
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Laat ze uit het Koninkrijk ophoepelen als ze ruzie willen maken!
Dit laatste geldt voor Suriname in het bijzonder.
In de jaren toen het hun nog goed ging, speelden de Nederlandse Antillen zo'n
beetje de rol van de lachende lastposten in het Koninkrijk. Sedertdien echter is
het lachen hun min of meer vergaan; zij voelen zich in sterker mate op het
Koninkrijk aangewezen en zij hebben bovendien een onmiskenbaar talent om
hun spel listig te spelen, ondoorzichtig voor het gewone Nederlandse publiek.
De dagen van verkiezingshetze tegen de Nederlanders en van grove pogingen
tot beïnvloeding van de stembusresultaten zijn daar voorbij. Zij houden zich
koest.
In Suriname echter liggen de zaken anders. Veel grover. Vooral sedert de heer
Pengel daar aan het bewind is gekomen.
Grover liggen de zaken daar namelijk in zoverre, dat dwars door de bevolking
heen een duidelijke en scherpe raciale tegenstelling loopt en 's heren Pengels
optreden wekt maar al te zeer de indruk, dat hij er niet op uit is die tegenstelling te verzachten.
Niet, dat de gemiddelde Nederlander daar nu enig idee van heeft. Wat hij in de
kranten leest, heeft vrijwel uitsluitend betrekking op incidentele moeilijkheden
die door het bewind Pengel worden opgeroepen. Maar al die moeilijkheden
houden verband met het éne punt waar het in Suriname politiek om gaat: de
strijd om de macht
De incidentele moeilijkheid die zich gedurende de maand februari in Suriname
heeft geopenbaard, ligt op het terrein van de arbeidsverhoudingen in het onderwijs. In januari zijn eensklaps de leraren van het middelbaar onderwijs in
staking gegaan, in februari prompt gevolgd door alle leerkrachten op de lagere
scholen. Hun salarispositie was onhoudbaar geworden, meenden zij; zij werden
zwaar bij andere overheidsdienaren achtergesteld en van alle mooie beloften
die de Regering Pengel hun in de loop van de laatste jaren had gedaan, werd er
niet één ingelost.
Op zichzelf is dit een nare zaak. Vooral in een ontwikkelingsland. Men is het er
nu langzamerhand wel algemeen over eens, dat ontwikkelingshulp niet in de
eerste plaats een kwestie is van industrieën naar zulke landen aandragen, maar
van het versterken der economische weerstandskracht. En een der belangrijkste,
zo niet hét belangrijkste middel om die weerstandskracht te versterken is het
onderwijs. Goed onderwijs moet de grondslag vormen niet alleen voor de vorming van een behoorlijke voorraad eigen geschoolde arbeidskrachten, maar
ook van alle andere ontwikkelingshulp. Wat helpen hygiënische verzorging en
verbetering van de woningbouw als de bevolking niet voldoende ontwikkeld is
om te beseffen wanneer zij medische hulp moet inroepen, hoe zij een behoorlijke woning moet gebruiken, hoe zij machines moet hanteren en gebruik kan
maken van moderne landbouwmethoden? Hoe moet men haar dit bijbrengen
als zij de kunst van het lezen niet machtig is? Het onderwijs is de hoeksteen
van de ontwikkelingshulp.
Dit geldt ook voor Suriname. Wie eenmaal heeft gezien hoeveel persoonlijke
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opofferingen vele Surinaamse onderwijskrachten zich moeten getroosten om
hun leerlingen de elementaire beginselen van lezen, schrijven en rekenen bij te
brengen en aan de andere kant hoeveel moeite de kinderen, vooral buiten de
éne stad Paramaribo zich geven om geen lessen te missen; wie de dorst naar
scholing in dit land eenmaal heeft gepeild, kon niet anders dan met ontstelte
nis kennis nemen van de berichten over het uitbreken en het voortduren juist
van deze staking.
Dat de Regering Pengel het daarop heeft laten aankomen is niets meer of
minder dan een schrijnend getuigenis van onvermogen tot behoorlijk beleid.
Waar zij het vele geld dat Nederland heeft moeten schokken, voor heeft ge
bruikt, mag de hemel weten, maar zij heeft ondanks dat vele geld de meest
essentiële vorm van ontwikkelingswerk verwaarloosd. Zij heeft die werkers in
de ontwikkelingshulp die het allermeest noodzakelijk zijn, de leraren en de
onderwijzers, schromelijk onderbetaald, gepaaid met loze beloften en daardoor
een schandelijk zware wissel getrokken op hun beroepsidealisme. Met het ge
volg dat de kinderen de dupe zijn geworden — niet alleen van die staking,
maar ook van de maandenlange onrust en de jarenlange onbehaaglijkheid die
aan deze staking vooraf zijn gegaan. De kinderen, voor wier toekomst zij de
verantwoording draagt. Geen vliegveldjes in het oerwoud, geen landbouw
nederzettingen in 'Wageningen' en geen Brokopondoproject kunnen dit goed
praten.
De wrangheid van dit conflict wordt nog versterkt door de persoonlijke rol die
ministerpresident Pengel erin heeft gespeeld.
Uit dit conflict is weer eens duidelijk gebleken, dat Pengel er de man niet naar
is om de behandeling van belangrijke staatszaken aan zijn ministers in de
betreffende Departementen over te laten. Hij doet zoveel mogelijk alles zelf.
Over de salariëring van de onderwijzers werd niet onderhandeld met een minis
ter van Onderwijs maar met de heer Pengel. Het was de heer Pengel persoon
lijk, die de onderwijzers zoet hield met beloften die hij kennelijk niet voor
nemens was na te komen.
Eveneens naar aanleiding van dit conflict is weer eens bijzonder pijnlijk de
vreemde situatie aan het licht gekomen, waarin de heer Pengel zich bevindt
doordat hij behalve het premierschap ook nog het voorzitterschap bekleedt van
de grootste Surinaamse vakcentrale, die zich de Surinaamse Werknemers Moederbond noemt en waarbij óók de vakbonden van het overheidspersoneel zijn
aangesloten. Voor het overheidspersoneel is Pengel dus én werkgever én vak
bondsleider! Een volkomen idiote combinatie, die terecht niet alleen bevreem
ding maar ook verontwaardiging heeft gewekt niet slechts bij de stakende
onderwijzers, maar ook zowel onder de andere vakbonden, die met sympathie
stakingen hebben gedreigd, als eveneens elders, in Nederland.
Tenslotte is een verder verband met dit conflict óók nog weer eens naar voren
gekomen hoe de heer Pengel persoonlijk met de gelden van het Rijksdeel
Suriname omspringt. De onderwijzers hebben luid ruchtbaarheid gegeven aan
het feit dat hij zich een dubbel ministerssalaris heeft laten uitbetalen omdat hij
ad interim tevens de portefeuille van economische zaken heeft beheerd. Zij
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hebben hem ervan beschuldigd somtijds met een 'gevolg' van tegen de veertig
mensen reisjes naar Nederland te hebben ondernomen, waarbij aan protserig
gedoe geen kosten werden gespaard — zulks terwijl de onderwijzers op een
houtje konden bijten.
Dit alles heeft Suriname de laatste maand hoogst ongunstige publiciteit opge
leverd. Zelfs de Tweede Kamer is in actie gekomen en heeft vragen gesteld.
Maar of die vragen iets anders zullen zijn dan het gebruikelijke middeltje om
de publieke opinie een kluifje toe te werpen en verder de zaken blauw blauw te
laten moet nog worden afgewacht.
De vraag waar het om gaat is of iemand de moed heeft in de achtergrond van
dit alles te duiken en daar nu eindelijk eens een principiële discussie over te
ontketenen. Het wordt de hoogste tijd.
Pengel regeert! — Dat is het punt waar het om gaat.
Pengel regeert — dat betekent in de eerste plaats dat het beleid in Suriname
niet wordt bepaald door een kabinet Pengel, maar door Pengel hoogstpersoon
lijk. Zodra op een of ander terrein van regeringsbeleid belangrijke beslissingen
moeten worden genomen, komen de heren ministers daar niet of nauwelijks
aan te pas; dan neemt de heer Pengel de zaak in eigen handen. Het conflict
met de onderwijzers heeft dat voldoende aangetoond.
Pengel regeert — dat betekent vervolgens, dat de heer Pengel geen vreemde
goden naast zich duldt. Overal in de vrije wereld vormen de vakverenigingen
machtsorganen die geheel los staan van de Regering. Machtsorganen van het
vrije maatschappelijke leven. Niet echter in Suriname, waar de heer Pengel
ook de vakverenigingen aan zich tracht te kluisteren door een soort personele
unie, die hem de waarborg moet verschaffen dat deze 'vrije' machtsorganen
niet tegen hem zullen opponeren. Ook dat is duidelijk gebleken uit het conflict
met de onderwijzers.
Pengel regeert — dat betekent: hij beschikt naar welgevallen als heer en mees
ter over al degenen die in overheidsdienst staan. Hij verplaatst leraren die hem
niet aanstaan; hij weigert uitreismogelijkheden aan stakende onderwijzers die
hij op een of andere manier in zijn macht heeft; hij verhoogt salarissen waar
hij dat om partijpolitieke redenen dienstig acht en hij vertikt het beloften na te
komen wanneer zijn partij daar geen politiek belang bij heeft. Dit alles hebben
de onderwijzers zonder omhaal van woorden duidelijk naar voren gebracht.
Pengel regeert — dat betekent, dat hij, ongeacht de ravage die zijn beleid dreigt
aan te richten, rustig op zijn brede stoel blijft zitten. Dat het onderwijzers
conflict ontevredenheid heeft teweeg gebracht in veel bredere kringen dan die
der onderwijzers zelf, ligt voor de hand. De heer Pengel heeft dit quasi op zijn
eigen eer getrokken door het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. Maar het
is (nog) niet bij hem opgekomen om over deze moeilijkheden zelfs maar een
discussie in de Staten uit te lokken of (wat nog meer voor de hand lag) de
Staten te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven om vast te stellen
in hoeverre de gebeurtenissen van februari zijn vertrouwen bij de kiezers heb
ben ondermijnd. Iets wat, gezien de reacties in zijn eigen partij, zéér wel moge-

676

Ivo van Trigt

lijk lijkt. Hij meende drommels goed te weten, dat bij de tegenwoordige constel
latie in de Staten de vorming van een Regering zonder hem onmogelijk is. Zijn
ontslagaanvrage was niet meer dan een quasi-democratische farce. Inmiddels is
door het krachtig optreden van de goeverneur deze farce mislukt.
Pengel regeert — dat betekent, dat Pengel, de exponent bij uitstek van het
Creoolse element in de Surinaamse samenleving, de macht in handen heeft
en er eenvoudig niet aan denkt zich die macht te laten ontglippen omdat dit het
einde zou kunnen betekenen met alleen van zijn persoonlijke macht maar ook
van de macht der Creolen, die hij vertegenwoordigt.
Het is namelijk zo, dat het Creoolse element in de Surinaamse samenleving aan
de verliezende hand is. De 'Hindustani', die na de slavenbevrijding uit het toen
malige Brits Indië werden geronseld om de arbeidsplaatsen in te nemen die de
bevrijde en wegtrekkende slaven op de plantages openlieten, hebben zich tot
een sterke bevolkingsgroep ontwikkeld. Numeriek sterk doordat zij grote gezin
nen hebben gekweekt. Sterk bovendien door hun arbeidzaamheid, hun spaar
zaamheid en hun intelligentie. Lange tijd hebben de Creolen, de afstammelin
gen van de bevrijde slaven, zich in een overheersende positie bevonden; die
positie is thans grondig ondermijnd. Hoe grondig, dat weet niemand precies,
behalve de heer Pengel, die de resultaten van de laatste volkstelling zorgvuldig
onder zich heeft gehouden, naar men algemeen aannam om aan de hand daar
van het Surinaamse kiesstelsel met zijn districtenindeling zodanig in te richten,
dat zijn Creolen de meerderheid in de Staten zouden behouden. Het schijnt
echter wel vast te staan, dat de Aziaten — dat zijn de Hindustanen en de
Javanen samen — reeds over de rand van de meerderheid uit zijn gegroeid.
Pengel heeft — mogelijk door zijn manipulaties met het kiesstelsel — nog
steeds weten te verhinderen dat deze ontwikkeling in de samenstelling van de
Staten tot uitdrukking is gekomen. Maar hoe lang hij dat nog zal kunnen
tegenhouden is een open vraag. Zou hij werkelijk zijn premierschap neerleggen
of zou hij zijn meerderheid in de Staten werkelijk aan een toetsing door de
kiezers onderwerpen, dan zou hij wel eens een ontwikkeling kunnen verhaasten,
die hij met alle geweld wil tegenhouden. Een ontwikkeling, die het einde zou
inluiden van de Creoolse overmacht.
Pengel regeert — dat betekent, dat hij een machtsstrijd aan het voeren is tegen
de Hindustani. Een machtsstrijd, die zich weliswaar nog niet uit in daden van
geweld. Tot een openlijke rassenstrijd, zoals die tot voor enkele jaren in het
belendende Brits Guyana woedde en zoals deze daar nog steeds latent onder
de grond dreigt, is het in Suriname nog niet gekomen. Mogelijk omdat de
Hindustani in Suriname meer vertrouwen in de Nederlandse Regering koesteren
dan de Hindustani in Brits Guyana koesterden in de Engelse Regering. Maar
het is de grote vraag of als puntje bij paaltje komt, de heer Pengel voor het
gebruik van geweld en van onrecht zal terugdeinzen om zijn macht en die van
de Creolen veilig te stellen.
In dit licht moet men ook de houding van de heer Pengel tot Nederland zien.
Pengel weet maar al te goed, dat Nederland zich het uitbreken van een rassenoorlog binnen zijn Koninkrijk niet kan veroorloven. Hij is dan ook al jaren
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lang bezig met pogingen om Suriname los te maken uit het Koninkrijk. Hele
maal los, dat kan natuurlijk niet; dat zou vanwege de miljoenen die Nederland
nog steeds zo goed is in zijn 'ontwikkelingsprojecten' te stoppen, een financiële
strop kunnen worden. Pengel kijkt wel uit. Maar al jarenlang is hij aan het
hakken op de bestaande bindingen met Nederland. Bij de tweede Ronde Tafel
Conferentie had hij een rede voorbereid, waarin hij openlijk verklaarde, dat
Suriname niets meer of minder eiste dan de Dominion Status. Aan het ferme
optreden van de Nederlandse Vice-Minister-President, Mr. Korthals, is het toen
te danken geweest dat hij ijlings deze passage uit zijn rede heeft geschrapt.
Maar sedertdien is hij aan het wurmen gebleven. Hij gebruikt iedere gelegen
heid die hij kan vinden om tegen het bestaande Statuut aan te schoppen. De
reden is duidelijk: Nederland kan krachtens dit Statuut ingrijpen wanneer de
Regeringen van de Rijksdelen zich tegen de mensenrechten of tegen de begin
selen van ordelijk bestuur vergrijpen. Bovendien staat de landsverdediging
onder het bevel van Nederland. Wat de heer Pengel met de Hindustani van
plan is weet niemand, maar de wijze waarop hij steeds weer probeert om onder
de erecode van het Koninkrijk uit te komen, wettigt de veronderstelling dat hij
niet veel goeds in het schild voert.
Wordt het langzamerhand niet tijd dat de gemiddelde Nederlander zich eens
wat meer dan incidenteel gaat interesseren voor de gang en de stand van zaken
in de Overzeese Rijksdelen? Eens wat meer aandacht schenkt aan het beleid dat
Nederland tegenover deze Rijksdelen voert?
Met name de vraag eens onder ogen te zien of dat beleid niet langzamerhand
al te veel begint te lijken op een beleid van handjeplak.
Wanneer men alles wat zich in en om dit beleid afspeelt gedurende een aantal
jaren heeft gevolgd, krijgt men hoe langer hoe meer de indruk dat zich in de
hogere échelons van het Koninkrijksbestel een soort reisclub heeft gevormd.
De ene minister na de andere acht zich geroepen of wordt uitgenodigd tot een
bezoek aan de West, soms voor aangelegenheden die met Koninkrijkszaken
maar bitter weinig te maken hebben. Onze Vice-Minister-Presidenten zitten
om de haverklap ginds en de ministers van ginds zitten eveneens om de haver
klap hier. Van de weeromstuit is ook het Parlement tot de reisclub toegetreden;
ieder jaar ontmoeten de 'deskundige' leden van Eerste en Tweede Kamer hun
collega's uit de Staten der beide Rijksdelen. Vanzelfsprekend kunnen zulke
belangrijke figuren als de leden van de Culturele Adviesraad daarbij niet
achterblijven. Om tenslotte van de ambtenaren en semi-ambtenaren die met de
West te maken hebben, maar te zwijgen. Al dat gereis kost ettelijke tonnen per
jaar, zo niet enkele miljoenen, want spaarzaam zijn de heren geen van allen.
Uiteraard is het de bedoeling, dat deze reizen tot 'vruchtbare besprekingen'
leiden. Van die vruchtbaarheid blijkt echter maar bitter weinig. Men krijgt
veeleer de indruk dat het allemaal meer gaat om het opdoen van persoonlijke
indrukken en het aanknopen van persoonlijke relaties om op die manier te
weten te komen waar men over spreekt wanneer men zich met zaken van het
Koninkrijk bezig houdt. Men schijnt echter niet te beseffen, dat dit aanknopen
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van persoonlijke relaties ook een ernstig gevaar inhoudt. Het gevaar, dat zich
uit die persoonlijke contacten een 'establishment' ontwikkelt waarin men elkaar
angstvallig de hand boven het hoofd houdt, alles probeert van elkaar te 'begrij
pen' en dienovereenkomstig te vergeven. Het gevaar, dat men de grens der
terughoudendheid, de grens van de reserve overschrijdt, die juist in de politiek
van bijzonder groot belang is. Langs die weg belandt men in de handjeplakpolitiek. Die in de Koninkrijkssfeer tot uiting komt in een houding van de
vinger op het mondje. Niet te open praten, geen bedenkingen, geen vragen-opde-man-af, anders zou men daar eens boos kunnen worden.
Dit nu is een kwalijke politiek in het bijzonder ten aanzien van Suriname. Nog
meer in het bijzonder ten aanzien van de heer Pengel.
Reeds enkele malen is deze politicus zich de laatste tijd aan uitlatingen te
buiten gegaan die verontrusting hebben gebracht onder de Hindustaanse Suri
namers. Uitlatingen die men als zorgvuldig verkapte dreigementen kon opvat
ten. Uitlatingen die nog weer eens bevestigden wat iedereen weet: dat er onder
de oppervlakte van de politiek een rassenstrijd gaande is, die op een ongelegen
ogenblik naar boven kan komen. Nederland heeft echter bij het bekend worden
van deze uitlatingen zorgvuldig een andere kant op gekeken.
Naar aanleiding van de stakingsmoeilijkheden zijn nu weer stemmen opgegaan
voor het verbreken van de banden met dit Rijksdeel. Nederland moet nu
maar eens zijn tanden aan de heer Pengel laten zien.
Daarbij ziet men echter over het hoofd, dat men op die manier de heer Pengel
juist in de kaart speelt. Pengel wil zoveel mogelijk de vrije hand hebben in
Suriname, anders wordt hij vroeg of laat onherroepelijk door de Hindustani
onder de voet gelopen. Als Nederland hem wat men noemt de 'gouden hand
druk' geeft — afscheid van hem neemt uit het Koninkrijk, maar hem een
troostprijs meegeeft voor zijn 'ontwikkelingshulp' — heeft hij het beste bereikt
wat hij had kunnen hopen. Geld en de vrijheid om zonder Nederland als
potentiële pottenkijker zijn beleid te voeren, dat op de suprematie der Creolen
is gericht. Een dergelijke 'gouden handdruk' zou van Nederland weinig minder
zijn dan verraad aan de Hindustanen.
Een dergelijk gebaar van 'flinkheid' en 'doortastendheid' zou volkomen mis
plaatst zijn.
Maar het zou evenzeer misplaatst zijn wanneer Nederland doorgaat met een
politiek van de vinger op het mondje. Er zal duidelijke taal moeten worden
gesproken. Duidelijke taal over de besteding van de ontwikkelingshulp, nu
zonneklaar is gebleken dat de Surinaamse Regering in de persoon van de heer
Pengel niet van zins is deze voor het allereerst noodzakelijke, het onderwijs,
te besteden. Duidelijke taal over een kiesstelsel dat er kennelijk op is gericht
één raciale bevolkingsgroep achter te stellen bij een andere. Duidelijke taal over
de toekomst van de Hindustanen.
Daarmee alleen kan Nederland tonen wat het mans is.
In hemelsnaam dan maar wat minder reisjes en wat minder establishment.
Utrecht, 1 maart 1969

Karl Jaspers
23 februari 1883 - 26 februari 1969

H. Robbers S.J.

Niet lang na de dood van Karl Barth (10 december 1968), die door protestanten
en katholieken onverdeeld als een groot christelijk theoloog wordt erkend , valt
nu het overlijden van de wijsgeer Karl Jaspers te vermelden.
Beide grote figuren stammen uit protestantse kringen van Duitsland, beiden
leefden tengevolge van het nazibewind vele jaren te Basel in Zwitserland en
stierven daar. De literaire produktie van beiden was enorm — Barth schreef
buiten vele andere werken 13 delen dogmatiek —; over Jaspers' oeuvre straks
meer. Naar de stem van beiden werd in zeer wijde omvang jarenlang geluisterd
met instemming of afwijzing, om antwoorden te horen op de gebieden van
cultuur, christelijk geloof en uiteindelijk levensdoel, als ook op die van prakti
sche levenshouding in ingewikkelde politieke situaties. Het parallellisme van
beider gang door het Duitse geestesleven — met een weerklank ver buiten de
Duitse taalgrenzen — kan nog verder worden uitgewerkt. En toch stelden zij
zich juist op het punt waar het om de betekenis van het wezenlijke van het
christendom gaat, nog niet lang geleden scherp afgelijnd tegenover elkander op,
Jaspers als wijsgeer tegenover de theoloog Barth. In zijn boek Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung* gewaagt Jaspers van enige bladzijden
uit Barths Dogmatik?, die Jaspers tegen zichzelf gericht acht, al wordt zijn
naam niet genoemd. Barth bespreekt allesbehalve met instemming, hoe dikwijls
het woord van God gebruikt wordt als deknaam voor de grens van alle ver
staan van zichzelf en van de wereld. Waar men God zegt, meent men met deze
'Chiffre' (een door Jaspers vaak gebruikte term) een iets, een inhoudloze,
1

onvruchtbare en in de grond diep saaie zogenaamde Transzendenz
Aan het
slot van deze bladzijde, waarop vele passages van Barth worden aangehaald, en
door zijn kritiek worden gevolgd, zegt Jaspers, dat in deze woorden van de
meest in aanzien staande protestantse theoloog de filosofie als overtollige
Unfug wordt afgedaan. Daaruit moet dus volgen, dat men met filosoferende
mensen in geen ernstige verbinding (Kommunikation, wederom een veelzeg
gend woord in Jaspers' vocabulaire) treden kan, maar hoogstens terloops een
1 Cf. Ben Hemelsoet, Karl Barth, in Streven, februari 1969, p. 451.
2 Karl Jaspers, Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, R. Piper & Co.,
München, 1962, p. 485.
3 K. Barth, Dogmatik IV, 4; 19572, p. 549 vlg.
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discussie kan aangaan met een vriendelijke, zich distantiërende en op zijn tijd
grimmige humor.
Jaspers voelt zich volop filosoof tegenover de theoloog Barth. Barth heeft
meermalen beleden maar één verlangen te hebben: met zijn theologie nederig
de figuur te verpersoonlijken van Joannes de Doper, wijzend naar Christus,
zoals Mathias Grünewald hem afbeeldt op zijn beroemd schilderij van de krui
siging. Barth durft van zijn boeken niet te zeggen wat Christus tot Paulus zei:
mijn genade is U genoeg. Het deugdelijke van zijn boeken meent Barth kan
hoogstens hierin gelegen zijn, dat ze van verre heenwijzen naar wat deze woor
den zeggen.
Tegenover Barths geloof in de Godsopenbaring door Christus plaatst Jaspers
het door hem omschreven filosofisch geloof, dat alle dogma's afwijst die men
zou trachten in woorden met enige begrippelijke zin te formuleren. Jaspers
verzet zich ook tegen de autoriteit die meent de Godsopenbaring in de door
haar aangeboden vorm te bezitten. Hij acht het ten enenmale onmogelijk, dat
het goddelijke zo dichtbij en met ons zou kunnen zijn, zoals in de openbarings
godsdienst wordt geleerd.
Sluit de tegenstelling tussen het geloof van Barth en van Jaspers ook een tegen
stelling in van christen en niet-christen? — aldus kan men vragen. Jaspers
erkent Christus als groot wijsgeer maar niet als Godmens. Van de benaming
'christen' wil hij echter niet afzien, daar ook in Amerika de Unitariërs aan
Christus de Godheid ontzeggen, de Quakers het geloof hieromtrent aan hun
volgelingen vrij laten; en toch noemen deze allen zich christen. Voor Jaspers is
Christus de mens die volop leeft uit de bijbel, het oude Testament, waarvan het
nieuwe slechts een aanhangsel is. Die bijbel behoort mede tot de Achsenzeit,
de periode 800 - 200 voor Christus, waarin nagenoeg gelijktijdig en van elkaar
onafhankelijk in China, Indië, Iran, Palestina en Griekenland de geestesschep
pingen, de religie en de beschouwingen over de grondvragen van het menselijk
bestaan optreden. Tot op heden toe put het geestesleven der mensheid uit die
bronnen. De bijbel is voor Jaspers een hoog te schatten cultuurgoed met onver
vangbare waarden, waaraan het filosoferen zich dient te oriënteren. De bijbel
alleen was niet voldoende om het christelijk westen mogelijk te maken. Griekse
filosofie, Romeins recht en bestuursbeleid en hellenistische ordening der dingen
moesten daartoe bijdragen.
Tegenover het bindende gezag van een kerkorganisatie, dat gepaard gaat met
een openbaringsgeloof, stelt Jaspers de vrijmakende sfeer der filosofie. Die
filosofie belooft geen heil, zoals de godsdienst, maar zij helpt en maakt vrij uit
bedompte ingeslotenheid door waarachtigheid.
Jaspers (geb. 23 februari 1883), Oldenburger, zoon van een Lutherse bankdirec
teur, zegt eigenlijk nooit de mogelijkheid van Gods openbaring te hebben aan
vaard. God kan geen mensentaal spreken en geen enkele instantie kan namens
God optreden. God, goddelijke voorzienigheid, menswording, het zijn allemaal
codewoorden (Chiffre), die nooit objectieve realiteiten kunnen betekenen. Het
alles-omvattende (das Umgreifende), waaraan men de naam geeft van God,
Godheid, Zijn, en nog vele andere namen, is geen (be)grijpbaar object, maar
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omvat subject en object in alle gebieden van weten en doen. Alle woorden
moeten falen om over dat alomvattende iets zinnigs uit te drukken. Wel be
hoort de filosofische houding, dat filosofisch geloof te trachten in het gelovig
denken der kerken in te dringen in een tolerant samenleven. Dan kan men in de
grondlaag, waar men nog niet in systemen uiteen is gegaan, met elkander —
misschien in een sfeer van onzegbaarheden — verbinding
(Kommunikation)
hebben.
Jaspers wil de elementen van humanisme en christendom uit de eeuwenlange
traditie van Europa samen verenigen en onze cultuur redden. Als cultuurfilo
soof is hij voor menigeen de leidsman voor het leven geweest, zoals Barth die
rol vervulde voor zo velen uit de reformatie. Jaspers wilde de mensen niet
alleen leren hoe te leven, maar vooral ook hoe te sterven. Hij kan geen weten
van het zijn overdragen — dit is geen wetensobject — maar wel wil hij brengen
tot de beleving daarvan, tot existeren. Zoals bij missiepredikers, waarmee de
existentiefilosofen vaak vergeleken zijn, staat ook bij Jaspers in het middelpunt
van alle vragen: wat is de mens? — de mens die leeft in de tijd; die tijd, die in
zijn verloop tot geschiedenis wordt. Geen wonder dat Jaspers zich in zijn
werken met de oorsprong, het doel en het verloop der geschiedenis bezighoudt.
In zijn allereerste praktijk had hij de mens vanuit psychologie en psychiatrie
benaderd. Hij speurde ook na, wat sociologie, anatomie en fysiologie over het
object mens leren. Het weten over het object mens kan evenals positivisme en
idealisme — dit laatste herleidt alles tot algemene ideeën, zegt Jaspers — een
belangrijke hoeveelheid detailstudies bijeenbrengen, maar die alle sluiten zich
niet aaneen tot een geheel; het perkt ons binnen een horizon, een begrenzing.
Het eigenlijke onobjectiveerbare zijn, waarin ik met alles omvat word, ligt
achter die einder waarover ik moet heenspringen. Dat is transcenderen, waar
derhalve de op maat gesneden 'klare begrippen' tekortschieten. Dit transcen
deren ligt buiten de sfeer van intellectueel verworven begripszekerheid. Het
eigenlijke zijn waardoor ik omvat word en dat mij 'umgreift' is dus niet te
begrijpen. Hierom wordt Jaspers meermalen antirationalist genoemd. Begrippen
en woorden zijn slechts tekens die als vuurpijlen een ogenblik de nacht van het
zijn verlichten, maar de donkerte daarvan nooit verdrijven. In een filosofisch
afgerond begrippensysteem ziet Jaspers een verraad aan het existeren en een
verloochening van het existeren. Reeds bij het vragen naar de definitie of het
wezensbegrip van 'existeren' heeft men het vlak van 'existeren' verlaten. Het is
afgoderij, die zich gesneden beelden en gelijkenissen wil maken. Hiervan moet
men zich afkeren, zich bekeren. Het ligt dus voor de hand, dat Jaspers evenmin
als van existeren ook geen begripsbepalingen geeft van transcenderen of Chiffre, die evengoed een afval betekent van het niveau van 'existeren'. In die exis
tentie ben ik geworpen en is het voor mij als een toegeworpen noodzakelijk lot,
waardoor over mij is beslist. Geboren ben ik nu eenmaal in een bepaalde
tijdsperiode; mijn bestaan verloopt in een spanne van die tijd die ik niet ge
kozen heb, waarin een zekere traditie, die naar een toekomst heengroeit, zich
ontwikkelde.
Dit is slechts een korte schets van wat Jaspers Geschichtlichkeit

noemt. En die

682

H. Robbers SJ.

Geschichtlichkeit is een der grondsituaties; steeds verkeer ik in een of andere
situatie, waarin ik me zelf gebracht heb en waaraan ik door mijn handelen
verandering kan aanbrengen, maar het ligt buiten mijn macht om te veranderen
dat ik steeds in situatie verkeer. Zulke grenssituaties zijn ook: dood, toeval,
schuld. Ik moet sterven, strijden en lijden en laad steeds schuld op me door wat
ik niet verwerkelijk bij gebrek aan openheid in de Kommunikation met ande
ren.
Binnen dat bestaanslot, waarin ik geworpen ben met zijn onvermijdelijke
noodzakelijkheden, moet echter alles nog beslist worden door mijn vrijheid,
die het existeren aanvaardt met dankbaarheid als een gave en een te vervullen
taak. Eenzaam ben ik in de vrije beslissing waarin ik mezelf moet veroveren.
Het existeren komt echter pas tot stand in de Kommunikation samen met
anderen. Met uiterst fijne schakeringen handelt Jaspers over de verschillende
wijzen waarop men met elkander in verbinding van existentie kan treden en
met elkander kan samen-zijn.
In een summiere schets worden hier enige belangrijke punten en termen ver
meld uit Jaspers' zeer uitgebreid literair oeuvre. Met bewonderenswaardige
variatie werkte hij deze thema's uit en trachtte die bij de grote filosofen uit de
geschiedenis terug te vinden. Hij heeft geschreven over Nietzsche, Kant, Augustinus en Plato en ook over Strindberg en van Gogh. Er zijn geschriften van hem
van minder dan 100 bladzijden, maar ook dikke delen, zoals Von der Wahrheit
dat ver boven de 1000 bladzijden uitgaat. Gehouden lezingen liet hij drukken;
hij doceerde tientallen jaren eerst in Heidelberg en sinds 1948 in Basel. Van
Jaspers geldt wat Cicero over Plato schreef: hij stierf, nadat hij meer dan 80
jaar oud, nog steeds boeken uitgaf.
In 1947 schreven twee bekende Franse wijsgeren, Mikel Dufrenne en Paul
Ricoeur, die onlangs tot doctor honoris causa van de Nijmeegse theologische
Faculteit benoemd werd — de eerste protestant met deze onderscheiding —,
een werk over Karl Jaspers , waarvoor deze zelf een voorrede schreef. De kriti
sche overwegingen in het vierde deel van dit werk wekten zijn bijzondere
belangstelling. De schrijvers, goed bekend met de ervaring en de kennis van
Jaspers' denken, somden de contradicties op in de methode en in de leer, die
het gehele wijsgerige werk van Jaspers onmogelijk schijnen te maken. Het zijn
geen terloops opgemerkte contradicties, zo zeggen zij, die met een weinig logica
zijn te verbeteren; ze raken de grondslagen van zijn gehele denken en zijn
daarmee onlosmakelijk verbonden. Jaspers erkent, dat er veel licht wordt aan
gebracht met het onderstrepen van deze contradicties, als men zich daarvan ten
volle bewust wordt, en hij meent dat die beide auteurs een weg openen waaraan
hij zich verpandde. Geen andere remedie ziet hij tegen deze contradicties als
deze: zich er ten volle bewust van te worden en die op te nemen in zijn denken.
En ja, zo merkt hij op, een historische analyse van de filosofieën van Plato en
Aristoteles, van Descartes en Kant stoot steeds op dit soort van contradicties.
4

4 Mikel Dufrenne et Paul Ricoeur, Karl Jaspers
tions ^Esprit', Editions du Seuil, Paris, 1947.
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Het belangrijkste acht hij de vorm waarin dit contradictie-karakter zich kleedt,
en het bewustzijn dat men ervan heeft, waardoor het komt dat men deze trek
niet wegwerkt, maar er boven uitstijgt, zodat dit niet meer bedriegen kan maar
veeleer heel de zin van dat wijsgerig denken en ook van zijn bijzondere posities
in zijn eigen licht plaatst.
Over de contradicties in Hegels idealisme, dat Jaspers afwijst — zoals hij evenmin van positivisme weten wil — wordt hier niet breder uitgeweid. Het is
ongetwijfeld waar, dat hierin Jaspers met vele anderen overeenkomt, zodat
menige wijsbegeerte eigen contradicties meevoert. Of ieder daardoor dichter tot
de waarheid komt — ook Jaspers wil ons zijn visie Von der Wahrheit voorhouden — is niet zo gemakkelijk te aanvaarden. Het verklaart wel hoe vaak zij
elkander bestrijden. Ook daarvan heeft Jaspers zich niet onthouden. Onmiskenbaar heeft deze denker van groot formaat de geestesstromingen van na de
oorlog intens beïnvloed. En dat het zulke denkers te beurt valt om niet begrepen te worden, heeft Jaspers zelf naar aanleiding van andere denkers behandeld.
5

Het wezen van een filosoof, zegt Jaspers , toont zich veelvormig in de wijze
waarop hij doorwerkt. Omdat het doorwerken van een grote figuur ook
machtig is in het misverstand dat over hem ontstaat, moet men in hem zelf
zoeken wat aldus kon worden misverstaan. Wil men hem aansprakelijk stellen
voor het onheil of het ongepaste, dat door hem mogelijk werd, dan kan men
antwoorden dat men hem niet mag aanrekenen wat verkeerd geduid wordt.
Met dit antwoord laat men zich echter niet tevreden stellen. Aard en werking
van de roem beslissen wel niet over het wezen van de grote denkers, maar
wekken opmerkzaamheid; het misverstand werpt een licht op degene die zo
kan worden misverstaan.
In de aanvang van deze korte notitie werd aangegeven, hoe Jaspers meent
door Barth te zijn misverstaan. Zou hij echter ook Barth niet hebben begrepen,
en wellicht ook Christus niet, die door hem onder de grote denkers wordt
gerangschikt, en hem wellicht daardoor hebben misduid? Maar dan nog wordt
volgens Jaspers' juist aangehaalde woorden, licht geworpen op degene die zo
misduid kon worden.
5 K. Jaspers, Die groszen Philosophen,
VIII, p. 100.

Piper & C o Verlag, München, 1960 , Band I, Einl.
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Cultuurpolitiek - een vluchtheuvel?
Theo P. M. de Jong

Nederland is natuurlijk niet het enige land dat annex aan zijn modernisering
een portie vervreemding heeft opgelopen. Het tot standkomen van uitwaaie
rende — dikwijls rationele — verbintenissen tussen mensen en groepen heeft de
welvaartsmogelijkheden vergroot. Via wegen, kanalen, en railbanen zijn gebie
den met elkaar in contact gekomen die voorheen hun eigen bestaan leidden.
De vraag is of de mensen die bij dat proces betrokken zijn geraakt, deze ver
ruiming van hun actie-radius hebben kunnen beleven en verwerken. Of zij tot
een levensstijl zijn gekomen die normgevend is ten aanzien van de modernise
ring van hun bestaan.
Nederland is natuurlijk niet het enige land waar de sprong naar de moderne
tijd heeft geleid tot een verbrokkeling van de oude levensstijl. In de meeste
Europese maatschappijen — die omstreeks 1750 meenden door economische
groei en culturele verlichting de magische voortijd vaarwel te kunnen zeggen —
heeft men de rekening gepresenteerd gekregen voor zijn overmoed. Gruwelijker
en onwaarachtiger naarmate de deugden van zelfkritiek en historische relative
ring versleten raakten. Minzamer en hoopvoller naarmate 'conservatieven' het
woord mochten blijven voeren, zoals Edmund Burke, die in zijn Reflections on
the French Revolution in 1790 durfde te schrijven: „Geschiedenis bestaat voor
het grootste gedeelte uit de ellende die over de mensen wordt uitgestrooid door
trots, eerzucht, wraak, ongecontroleerde ijver
deze ondeugden zijn de oor
zaak van de storm. Godsdienst, moraal, de wetten, de privileges, vrijheden, de
rechten van de mens zijn de voorwendsels". Zo'n uitspraak ontleent haar waar
de niet aan het waarheidsgehalte. De functie ervan ligt in de aantasting van de
vanzelfsprekendheden waarin een bepaalde tijd met een zeker fanatisme is gaan
geloven. Zij dwingt de dwepers met utopia en de onverschilligen van de status
quo om de ideologie af te leggen en zich te confronteren met de werkelijkheid
zoals die verschijnt. Om tot menselijke modulering van de weerspannige werke
lijkheid van trots, eerzucht, wraak en ongecontroleerde ijver te geraken.
In hoeverre wordt die zelf-kritiek in Nederland bedreigd? Welke criteria moet
men hanteren om dat vast te stellen? In hoeverre kan onze werkwijze los staan
van persoonlijke waardeschattingen? Met name in het verband van de cultuur
is het noodzakelijk omtrent deze laatste vraag een beslissing te nemen. Immers
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cultuur heeft niet direct te maken met de omvang en het gehalte van de artis
tieke produktie, doch eerder met de waarden zoals een volk die beleeft. De
cultuur kan men omschrijven als de levensstijl van een samenleving, waarin de
collectieve bestaanservaring in normen en symbolen gestalte krijgt. De samen
leving put daarbij uit haar 'historisch erfgoed' en probeert tevens richting te
geven aan de economische, sociale, demografische en politieke vraagstukken.
De cultuur is dus aan de ene kant een autonome sector van het menselijk
gedrag naast het economische, sociale en politieke. Anderzijds proberen men
sen vanuit hun bestaansstilering zin en betekenis te geven aan de genoemde
maatschappelijke gedragssystemen. Het geheel van normen en symbolen heeft
dus meerdere functies: harmonisering van maatschappelijke aspiraties, vervol
gens ijking van die maatschappelijke systemen aan de waarden — men zou ook
kunnen zeggen aan de historische context — en tenslotte probeert de mens in
zijn cultuur de vrijheid te behouden om zich in authenticiteit te hervinden.
Dit alles maakt het begrijpelijk waarom sociologen onophoudelijk worstelen
met de vraag in hoeverre het culturele systeem naast het economische, sociale
en politieke gedragsveld opereert dan wel tevens generale taken heeft voor het
geheel van het samenleven. Het verklaart tevens waarom cultuursociologen
over het algemeen historischer werken dan b.v. analytici van bureaucratische
systemen. En tenslotte wordt het duidelijk, hoe het komt dat cultuurdeskun
digen niet zelden uitglijden, zodra zij de verschoten mantel van godsdienstige
profeten ambiëren.
Toch liggen de vraagstukken voor iedere maatschappij ook weer zeer verschil
lend. Wie over Nederland nadenkt en zijn ogen wijd openzet wanneer hij door
de smalle delta kruist, stuit onvermijdelijk op de vraag: hoe kon dit goedverzuilde, overmatig-administratieve, sterk-genivelleerde volk ontstaan uit de 17e
eeuwse matrix? Waar ligt de brug met die 17e eeuw, toen een pregnante levens
stijl de glorie van Holland tot ver over de eigen grenzen verspreidde?
In schilderkunst en letterkunde, in zaken van politiek en commercieel vernuft,
in kwesties ook van volkenrecht en godsdienstige verdraagzaamheid; en bovenal
zichtbaar in de bouwstijl van koopmanshuizen, boerderijen en buitens, in ver
sierde kisten en in een hele reeks — ambachtelijke — voorwerpen van het
dagelijks bestaan. Men leze Huizinga's karakterschets van de 17e eeuw, Anthonie Donker's Karaktertrekken van de Vaderlandse Letterkunde of Romeins
Erflaters van de Beschaving om te bemerken, hoezeer een authentieke en har
monische cultuur, naarmate de tijd voortschreed, verstard raakte en verstrikt in
de opgaven van een nieuwe tijd. Waren de dimensies van dit kleine land slechts
geschikt voor de van dorp naar stad lopende 17e-eeuwer? Had het een intimiteit
in zijn wijdsheid, die op de tekentafels van planologen en in de handen van
actieve bestuurders verschaalde? Raakten we door de groei van de bevolking
van circa 2 miljoen in 1800 naar de 10 miljoen in 1950 ons gevoel voor verhou
dingen kwijt? Wentelden we op monumentenzorg af hetgeen tot gelding had
moeten komen in de bouwstijl van gebruikswoningen en stedelijke uitbreiding
zelf?
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Misschien is die gouden eeuw een mythe. Doch als dat zo is, dan licht de mythe
ons in over wat in de diepere lagen van deze bevolking sluimert aan verwach
ting en verlangen. Dat zou inhouden, dat de mensen in dit land een voorkeur
hebben voor een eigen optreden buitengaats, waarin niet het partijkiezen in
machtsblokken de voorrang krijgt, doch eerder de functie van bemiddelaar,
vrede-stichter en stimulator van de wereldhandel. De mythe vertelt ons tevens
over de voorliefde die er bestaat voor een niet-dogmatische godsdienstigheid.
Over de nadruk die de mensen geven aan hun 'thuis'. En over de behoefte aan
vrijheid en onafhankelijkheid — ook wel eigenzinnigheid genaamd — waar
door het de militante calvinisten van de staatskerk, de socialisten van de 20e
eeuw, de mannenbroeders en de rijke roomse voortrekkers in de jaren voor de
tweede wereldoorlog nimmer blijvend is gelukt de onderdanen in het gelid te
krijgen. En mislukt dit ook de beambten van de welvaartsstaat, nu zij pogen het
leven te ordenen? Is het wel waar, dat hun cultuurpolitieke instrumentarium
van subsidies en regelingen faalt, omdat de mensen in dit land niet willen?
Daartoe moeten we eerst proberen vast te stellen hoe het culturele dilemma in
feite ligt.
Over het algemeen ging de modernisering gepaard met permanente verschuivin
gen in het sociale en economische machtspatroon. De culturele stilering verloor
haar houvast. Wat vandaag volk heette met de daarbij passende levensstijl was
een dag later veranderd in een half ontwikkelde burgerij. Wie gisteren nog
beschikte over het aanzien en de middelen om de kunstenaar te laten schilderen
en beeldhouwen, bleek op de dag van vandaag in de mist te zijn verdwenen.
De permanente wedloop en de voortdurende verschuivingen dwongen ieder op
zijn hoede te zijn. Die onzekerheden ontregelden de veiligheidsmechanismen en
het is niet geheel verbijsterend dat de kunstenaars bij voorkeur dat thema
gingen hanteren. Maar de samenleving weigerde dat te durven zien. En de
kunstenaars overtrokken hun uitzonderingspositie, omdat zij al te zeer de wed
loop om materieel succes vreesden. Dit leidde er toe, dat zij die in de wedloop
sneuvelden, compensatie probeerden te vinden in shockerende en opvallende
prestaties, terwijl zij die als grote burgerij zich staande wisten te houden, de
cultuur gingen inpassen als gereglementeerd subsysteem. Dat alles werd gesti
muleerd door het feit, dat een dergelijke manipulatie van het culturele leven de
kans bood om op passende wijze het schuldgevoel jegens het materiële af te
kopen. Ontlenen de Amerikaanse kerken en centra voor de kunst niet een deel
van hun aantrekkingskracht aan het feit dat zij dit soort schuldkwijting sanc
tioneren in opgewekt gedrag?
Zo verloor de cultuur geleidelijk haar generale functie en dreigde zij een
element te worden van de consumptieve samenleving. Mensen en groepen ver
gelijken zich onophoudelijk met elkaar en stuwen zo het mechanisme van de
modernisering. De onveiligheid die men ervaart, tracht men op te vangen door
eikaars territoir te gaan betreden: over en weer nodigt men elkaar uit in eikaars
raad van overleg te gaan zitten. Dat vergroot de vervreemding en leidt tot het
verdedigen en uitbouwen van ingewikkelde overlegstructuren. Als men aan
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cultuurpolitiek denkt, zou het dan niet beter zijn in eerste instantie de vraag
van cultuur als subsysteem van subsidies te laten schieten en zich te confronteren met de opdracht in hoeverre men aan de politiek zelf stijl, moderatie,
richting, doorzichtigheid en openheid zou kunnen teruggeven?
Hoe staat de zaak er ten deze in Nederland voor? De modernisering heeft er
niet direct toe geleid dat de mensen meer vriend van elkaar zijn geworden.
Er zit nogal weinig ruimte in het leven van de door de wedloop opgejaagde
man. De spanningen tussen de maatschappelijke lagen en de tegenstellingen
tussen de diverse levensbeschouwelijke groepen zijn geprojecteerd op de overheid. Dat is ons aller Sinterklaas en Zwarte Piet, die ieder tevreden stelt, omdat
de ander niet meer krijgt dan waarop men zelf 'recht' heeft. De kerkelijke
onveiligheidsgevoelens spelen daarbij nog steeds een voorname rol. Dat vraagstuk is oud. De 17e eeuw moest toezien hoe een militante minderheid via staatsinmenging er in slaagde de bokken van de schapen te scheiden. In de 2e helft
van de 19e eeuw vond een herhaling van dit proces plaats over een breder
front. De dynamisering van de samenleving leidde tot herleving van wereldse
onveiligheidsgevoelens bij levensbeschouwelijke groeperingen. Dat had een
positief gevolg in zoverre men in het neo-thomisme en in het leerstuk van de
souvereiniteit in eigen kring tot een herwaardering kwam van de taak van de
kerk. Doch het negatieve gevolg lag daar dichtbij: door deze authentieke
bekommernis te verbinden met vrees voor laïcisering, met weerzin ook tegen
het militantisme van socialistische zijde en met afkeer voor andere godsdienstige groeperingen, ontstond er de hybride van de verzuiling. Goedbedoeld,
best begrijpbaar, nuttig ook in zoverre slapende potenties werden wakker
geroepen, doch bedreigend door de verwisseling der perspectieven.
Deze neiging onveiligheidsgevoelens in staatkundige compromissen te beteugelen vond aansluiting bij een meer algemene neiging: namelijk om de economische tegenstellingen en de sociale naijver — voortkomend uit en stimulerend
werkend op de maatschappelijke voortgang — door politiek-administratieve
regelingen te beheersen. Zo spoelde geleidelijk de autonome vrijheid van maatschappelijke kaders en individuen weg en verloren we de criteria om de redelijkheid van verzuiling en departementale uitbouw te kunnen beoordelen. Dat
heeft bij de onderhorige in Nederland de indruk gevestigd, dat de politiek en de
maatschappij er niet voor hem zijn, maar zich ten koste van hem ontwikkelen.
Die doorsnee-burger, waar wij veel onvermogen op afreageren, kan zich niet
voorstellen, dat de maatschappij zijn geestelijke speeltuin zou kunnen zijn. Hij
is gewend de vervreemding te slikken die de verzuilde elites van links tot rechts
over hem uitstrooien. Zo komt hij b.v. niet op de gedachte, dat de wet hem de
mogelijkheden biedt om met de gezinnen in zijn wijk of dorp de bijzonder
openbare school te maken waarheen hij met vertrouwen zijn kinderen zou
zenden. Hij denkt daar niet eens over, want de elite heeft laten doorschemeren
dat dat niet gaat, en hoe kun je die weerstaan. Als het dan allemaal zo complex, ingewikkeld, deskundig, veraf en zelfs gevaarlijk ligt, is het dan niet
logisch dat hij zijn maatschappelijke relaties beleeft als lastige verplichtingen,
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die hij kwijt hoopt te zijn in de vakantie, 's avonds voor het scherm of gepen
sioneerd in zijn huisje?
De machteloosheid die schuilgaat achter onze politiek-maatschappelijke super
structuur is onderhand van dien aard, dat men niet mag verwachten dat met
het timmeren van een culturele verdieping op een gebouw waar in allerlei
gangen en kamers de culturele ontplooiing wordt onthalsd, iets kan worden
bereikt. In de publieke opinie zouden eerst de volgende desiderata als markante
vraagstukken moeten worden onderkend:
1. Mag je eigenlijk wel verwachten dat mensen tot een authentieke levensstijl
komen, wanneer ze tot een land behoren dat in zijn buitenlandse politiek
pregnant adhesie geeft aan vormen van machtspolitiek die alleen begrijpelijk
zijn voor grote staten? En wanneer men daar zijn kritische functie opgeeft, hoe
moet dan de mythe werken dat men in de ontwikkelingsstrategie vooroploopt?
2. Wat mag men van culturele betrokkenheid verwachten in de pluriforme
samenleving van nu, wanneer het gros der verantwoordelijken op onderwijs
gebied verklaart dat, wanneer men opnieuw zou beginnen, men nimmer die
mate van opsplitsing zou willen die er nu bestaat, en die men desondanks blijft
continueren?
3. Hoeveel hoop moet men hebben op de genezing van psychisch en maatschap
pelijk gestoorden zolang de deskundige o p deze gebieden voortdurend in de
clinch ligt met caritatieve neigingen en confessionele veiligheidsmechanismen?
4. Hoeveel menselijke en maatschappelijke voortgang mag je verwachten, wan
neer moderne progressieve mensen bij voorkeur negatief denken over eigen
belang, eigendom en particuliere investeringen en zonder meer soelaas verwach
ten wanneer de overheid de hiermee samenhangende taken op zich neemt?
5. Hoeveel kansen moet je een samenleving schenken op een vrijmakende
levensstijl, wanneer dag- en weekbladen, radio en televisie-programma's groepsidealen bevestigen, zodat de consument tot een hond van Pavlov wordt, die
begint te kwijlen als de informatieve boodschap in zijn brievenbus verschijnt
dan wel over het scherm paradeert?
6. Wat geef je voor de leidinggevende capaciteiten van intellectuelen, wanneer
ze niet in staat blijken aan hun universiteiten kritische media in stand te hou
den? Niet in staat blijken landelijk tot samenwerking en specialisatie te komen?
Meer liggen te harrewarren over de onderlinge competenties dan over het
inhalen van notoire achterstand op het gebied waar ze iets moeten doen: weten
schappelijk onderzoek?
7. Hoe kun je de vervreemding tussen overheidsorganen en de mensen in de
maatschappij verkleinen, wanneer je niet bereid bent departementale indelin
gen, opbouw der staven op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau, en het
conglomeraat van raden die elkaar bij elkaar vertegenwoordigen, te herzien?
Hoewel Nederland een heel interessant land zou worden op het moment dat dit
soort vragen in de hoofden en op de bureaus voorrang zouden hebben, is het
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misschien belangrijker dat men op allerlei niveaus eens nagaat wat er allemaal
nog mogelijk is, zelfs met de bestaande wetten en regelingen in de hand. Dat
zou een bijzondere betekenis hebben, omdat immers algemeen de overtuiging
heerst, dat de ongrijpbare oorzaak van de vervreemding ligt in de macht van de
hogergeplaatste. Door voortdurend de zwarte piet door te geven, houdt men
vrijblijvendheid in het gesprek en hoeft men zich geen zorgen te maken over
veranderingen in eigen kring. Een pleidooi voor revolutie van onderop wordt mij
mede ingegeven door de neiging in onze cultuur om te lijden aan wat boven
ons staat. Die lijdens-verbintenis is nogal ambivalent: men doorbreekt ze niet
door de machthebbers te onthoofden. Dan zouden we al lang in een aardiger
maatschappij verzeild zijn geraakt. Men moet die dwangmatige afkeer jegens
machten buiten onze levenssfeer of boven onze competentie doorzien als voortkomend uit een dramatisering van het eigen levenslot. Daarom verzet iedere
groep zich tegen kritisch zelf-onderzoek waarbij consequenties worden getrokken. Het is de Realitatsprüfung — zoals Freud die observeerde — die men
hoopt te omzeilen in een een-dimensionaal protest tegen de verschematiseerde,
machtige ander.
Als er inhoud moet worden gegeven aan cultuurpolitiek, zou dat vóór alles
moeten betekenen het aan de gang zetten van een proces van ontkoppeling.
De waardering van de staat als scheidsrechter van maatschappelijke conflicten
moet teruggeschroefd worden. De maatschappelijke groepen moeten gaan onderkennen dat onderlinge tegenstellingen het gevolg kunnen zijn van interne
conflicten, die men op de ander projecteert. De elites moeten gaan zien, dat zij
veelal compromissen cultiveren omdat hen dat ontslaat van confrontatie met
de critici in eigen gelederen. En de leden van die groepen moeten eisen dat de
elite zich in verstaanbare taal waarmaakt.
Ontkoppeling ook in die zin, dat de diverse levenssferen, zoals de economie, de
sociale sector, de cultuur, onderkennen dat men elkaar voortdurend conditioneert, doch dat men zich niet moet laten verleiden tot al te verregaande
machts-exeursies op eikaars terrein.
Ontkoppeling bovenal bij kerken en levensbeschouwelijke groeperingen, die tot
taak hebben een maximale distantie te betrachten tot het concrete machtsspel
om de authenticiteit een zodanige gestalte te geven dat deze herkenbaar blijft
voor wie van goede wil is. Een soort distantie die niet ten onrechte door kunstenaars wordt gepraktizeerd, omdat anders hun scheppend vermogen teloorgaat. In zijn Discours de Suède omschreef Camus deze ambivalentie als volgt:
„Iedere generatie gelooft dat het haar roeping is de wereld te hervormen. De
mijne weet echter dat zij daarin niet zal slagen. Doch haar taak is wellicht
grootser. Zij bestaat er in, te beletten dat de wereld ontspoort. Erfgenaam van
een gecorrumpeerde geschiedenis, waar mislukte revoluties, dwaas geworden
technieken, dode goden en achterhaalde ideologieën zich in elkaar verwarren;
waar middelmatige machten vandaag de dag in staat zijn alles te vernietigen
maar niet weten hoe te overtuigen; waar de intelligentsia slaaf geworden is van
haat en onderdrukking; die generatie heeft de plicht — in zichzelf en rondom
haar — om de waardigheid te herstellen, waardoor het weer mogelijk wordt
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te leven en te sterven
Wanneer de maatschappij en haar cultuurdragers zich
overgeven aan de verpozing dan wel aan het conformisme, zullen zij niet de
renaissance beleven die afhangt van onze moed en van de wil tot helderziend
heid".
Het moge duidelijk zijn dat cultuurpolitiek als magisch instrument van de wel
vaartsstaat eclatante grenzen zijn toegemeten. Dat neemt niet weg, dat er alle
kans bestaat — nu zovelen zoveel verwachten van het vermaatschappelijken
van het leven — dat wij moeten rekenen met verruiming van de kansen op
zelf-expressie, doch tevens met nieuwe haarden van vervreemding. Het feit dat
bakkers en professoren, zodra zij het goede reguleren met steun van de over
heid, niet zien dat zij tevens de basis kunnen aantasten van de vrijheid, maant
tot waakzaamheid. De nieuwe — geprogrammeerde — mens van morgen zal er
aan moeten wennen dat hij op oude grondslagen staat en dat hij deze — op
straffe van ontsporing — op hun waarde zal moeten toetsen. Zolang niets ons
zozeer schijnt te hinderen als het simpele feit dat de mens kans op vrijheid is,
bestaat het gevaar dat wij uit bestwil voor de onderdaan deze 'accultureren'.
Een cultuurpolitiek zal moeten uitgaan van het vrije recht tot expressie bij ieder
individu en zal alle directe en indirecte bedreigingen moeten opsporen en
bestrijden. Dat klinkt wellicht voor velen, die de mens meer zien als gevallen
engel dan als een strompelende aap die onderweg is naar zijn harmonie, wat
griezelig. De samenleving zal haar vergrijp aan de waarden en perspectieven
moeten onderkennen. Dat lukt alleen als zij de duisternis in zich zelf ontwaart
en tracht er mee te leven. Wie dat te algemeen vindt moet maar eens nagaan
hoe dikwijls mensen vleugels krijgen zodra zij elkaar gaan opvoeden. En daar
om zou cultuurpolitiek wel eens kunnen bestaan uit een instrumentarium ter
bevordering v a n . . . , doch tevens uit een giftige bijtstof die de proporties van
de maatschappelijke systemen en de politieke orde laat aansluiten op de on
grijpbare, vrije en gevaarlijke mens.

Synergische architectuur
Architectuur en politiek

Henri Van Lier

De ontwikkeling van de architectuur is niet te voorzien. Nieuwe structuren en
materialen kunnen een omwenteling teweegbrengen in de manier van bouwen;
sociale revoluties kunnen ons verplichten het leven anders in te richten. En
zelfs als we al wisten wélke ontdekkingen en revoluties ons nog te wachten
staan, het programma van de architectuur blijft altijd partieel: de functies
welke zij te ordenen krijgt, zijn geen zuivere functies. Ze verschijnen altijd in
een bepaalde situatie, in een concrete ruimte-tijd, en daar treedt altijd een
spelelement in op; dat smokkelt culturele preferenties binnen, die nooit te
voorzien zijn.
Afgezien daarvan is de vrijheid nochtans niet onbeperkt. De techniek, die niet
alleen onze arbeid, maar ook onze geest, onze zintuigen en verbeelding doordringt en alle voorwerpen waar wij mee omgaan, vertoont enkele kenmerken
waaraan niet te ontsnappen valt en die ook de architectuur van de toekomst
— zowel die van de woon- en recreatiegebieden als die van de arbeidsruimten
— beslissend zullen beïnvloeden.
Eén heel belangrijk kenmerk van de techniek, dat alle andere misschien samenvat, is de synergie. In de biologie wordt deze term gebruikt om aan te duiden
dat verschillende organen samenwerken om eenzelfde functie te vervullen; omgekeerd kan hij ook betekenen dat verschillende functies gerealiseerd worden
door één orgaan. In deze zin sprak Gilbert Simondon van 'synergie' om aan
te tonen dat alle technische objecten in een proces van 'concretisering' zitten .
Verschillende functies van een machine (bijvoorbeeld rigiditeit en afkoeling
van een motor, rigiditeit en draagvlak van een vliegtuigromp) worden aanvankelijk gerealiseerd in verschillende organen (cylinder en water, skelet en bekleding). Zolang ze gescheiden, 'abstract' zijn, bestaat er tussen die organen altijd
een zekere onverenigbaarheid en gaat er energie en informatie verloren. Dus
gaat men op zoek naar modellen waarin verschillende functies door één orgaan
vervuld worden: een vleugeltje dat tegelijk voor rigiditeit en afkoeling zorgt,
een zelfdragende romp waarin de bekleding tegelijk skelet is. Overigens, onverenigbaarheid treedt niet alleen op tussen verschillende organen, maar ook tussen de materie van het object en zijn structuur, tussen het object en de omrin1

1 G. Simondon, Du mode d'existence

des objets techniques.

Paris, 1957.
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gende natuur, tussen het éne object en het andere, tussen het object en de mens
die het gebruikt. Behoefte aan synergie, aan concreetheid, treedt dus onder alle
vormen op.
abstract schema

synergisch
concreet schema

functies

organen
veel incompatibiliteit
geen wederzijdse
versterking

minimum incompatibiliteit
wederzijdse versterking

Welnu, de techniek van vandaag heeft een drempel overschreden. Om het even
welk technisch orgaan is tegelijk abstract en concreet, maar terwijl die van
weleer vooral hun abstractie manifesteerden, zijn die van vandaag zo geëvolu
eerd, dat ze vaak opvallen door hun concreetheid. En ten gevolge daarvan gaat
de hele omringende wereld er anders uitzien. In Le nouvel agé heb ik proberen
aan te tonen hoe dat overal zichtbaar wordt: in alle kunsten, in de wetenschap,
de filosofie, de architectuur. Hier zou ik stil willen staan bij deze laatste en
laten zien hoe de synergie, die een schema van denken en verbeelding is gewor
den, de architectuur enkele kenmerken oplegt waar ze niet aan kan ontkomen
(I), welke gevolgen dat heeft voor de mens in die architectuur (II) en welke
politiek daarvoor nodig is (III).
2

DE ARCHITECTUUR
De synergische techniek omvat alles. Architectuur wordt landschap
Wat een orgaan buiten zich laat, creëert aan de rand franjes van abstractie en
dus verlies aan informatie en energie. Het synergisch net wil daarom alles
omspannen, de hele planeet, woestijnen, poolgebieden en atmosfeer inbegrepen,
en zelfs de reservaten die er in uitgespaard worden zitten nog in het net. Op
alles legt het beslag, niet alleen in omvang, maar ook in de diepte (de agro
noom bijvoorbeeld wil gronden herstructureren tot in hun textuur). Aldus
ontstaat een milieu dat niet meer beheerst wordt door de natuur, maar evenmin
louter artificieel is. De synergie roept een 'middenrealiteit' in het leven, natuur
en kunstmatigheid zijn er niet in te scheiden.
2 H. Van Lier, Le nouvel dge, Tournai, 1962.
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De architectuur omvat de hele door de
mens ingerichte omgeving: gebouwen,
straten, auto- en spoorwegen, luchthavens, om het even welk georganiseerd
het synergisch net
gebied. Zij staat niet meer in een landomspant alles
schap, zij palmt het hele landschap in.
oude wereld
Dat wil niet zeggen dat zij het vernietigt.
Object en milieu worden door de synergie ineengevoegd, het milieu wordt vollandschap
gens de uitdrukking van Simondon een
'geassocieerd milieu'. En wij gaan sprearchitectuur
'
«
)
ken van een architectuur-landschap: een
techniek
architectuur die méér is dan een compromis met het landschap, die het landschap
synergische wereld
ook niet verkracht, maar een typische
middenrealiteit. Zij is geen middel meer
architectuur
(een middel om te beschermen, te isoleren, te spreiden), maar wordt gelijk aan
de ruimte-tijd, die beweging en zijn is.
landschap^^)
Een landschap is geen middel.
Daarmee verliest de architect zijn comfortabele positie van vroeger: hij kan
zich niet meer laten leiden door de natuur of door zogenaamde natuurwetten,
hij kan haar niet meer gebruiken als achtergrond, hij kan niet meer volstaan
met het organiseren van al bestaande natuurfragmenten. Wel moet hij de
natuur blijven respecteren. Respect en inventie moeten hand in hand gaan:
respect met het oog op inventie, om in het artificiële universum zelf het diepste
van de natuur op te halen.
s

De interne logica van de synergische techniek. De re-architectuur
De technische functies van de oude wereld waren abstract en weinig gedifferentieerd. De ruimten waarin ze ondergebracht werden, hoefden niet al te rigoureus vast te liggen, de architect beschikte over een grote vrijheid wat hun
afmetingen en schikkingen betrof. De zeer gedifferentieerde en veelvuldig in
elkaar vervlochten functies van een synergisch net daarentegen vereisen een
hulsel dat ze vast inpakt. Bovendien verwijzen ze onderling naar elkaar, geven
elkaar betekenis, zo rigoureus, dat ze uit zichzelf hun betekenis vorm geven.
De taak van de architect is dan niet meer, triomfantelijk orde te scheppen in
vlottende realiteiten, maar van meet af aan wordt hij geconfronteerd met een
al vooraf architecturerend en gearchitectureerd systeem. Architectuur wordt
re-architectuur.
Daarin zijn de volgende etappes te onderscheiden:
1. Lectuur van de synergische verwikkelingen van het net: hoe is het al vooraf
gearchitectureerd?
2. Een poging om de betreffende functies gezamenlijk vorm te geven, in een
configuratie waarin ze geïntegreerd en vrijgemaakt worden.
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3. Een verdere configuratie, waarin de geïntegreerde en vrijgemaakte functies
niet alleen gerealiseerd worden maar ook zichtbaar gemaakt, zodat er plastisch
uit af te lezen is hóe ze naar elkaar verwijzen, zichzelf en elkaar be-teken-is
geven.
4. Tenslotte het zoeken naar de meest geschikte middelen om de geprojecteerde ruimte-tijden op te bouwen. Zijn de materialen en structuren op hun beurt
ook synergisch en is hun synergie ook plastisch zichtbaar, dan onderstrepen zij
nog eens de significatieve interrelaties die al door de configuratie naar voren
zijn gebracht. (Zie bijvoorbeeld Nervi, ill. 1).
Dat is, sedert het Bauhaus, de bedoeling van het functionalisme, dat zegt: in de
architectuur gaat het niet in de eerste plaats om comfort, om rendement of
kunst, maar om betekenis. Wie architectuur herleidt tot comfort, herleidt de
mens tot zijn behoeften, terwijl hij vooral gedragen wordt door verlangens of,
wat op hetzelfde neerkomt, door betekenissen, die vaak genoeg in strijd zijn
met comfort. Wie architectuur herleidt tot rendement, vergeet dat in de hedendaagse techniek informatie belangrijker is dan energie en dat zij minder in
kwantiteit {hard ware) dan in kwaliteit {soft ware) gemeten wordt, weer dus
vooral door de vele, soepele betekenissen welke zij oproept en verwerkt. Architectuur waarderen als kunst kan heel nobel schijnen, maar is al even gevaarlijk.
Soms inderdaad is een gebouw ook echt kunst: een stuk wereld dat op zichzelf
een hele wereld vormt, een stuk ruimte-tijd waarin de oneindigheid en universaliteit van de relaties zichtbaar worden. Maar zulke glorieuze hoogtepunten
zijn zeldzaam. Goed, menselijk is architectuur zodra zij onze werkzame relaties
tot de omringende wereld verstaanbaar en zintuigelijk weet te organiseren.
Zij is in principe niet utilitair, niet artistiek, maar semantisch.
Dit zijn waarheden zo oud als de Dogondorpen (ill. 2) en de koningspaleizen.
Maar zij krijgen bijzonder belang nu de taak van de architectuur gaat bestaan
in de her-semantisering van een reeds gesemantiseerde technische wereld.
De synergische techniek bestaat uit wisselwerking. De open architectuur
Als het waar is dat synergie niet alleen speelt tussen de verschillende organen
van een technisch object, maar ook tussen het ene object en het andere, tussen
de objecten en hun omgeving, dan volstaat het niet meer, autonome, 'verzadigde' systemen te creëren, zoals de automaten van de 18e eeuw, dan moeten we
'open' systemen vinden, die informatie en energie uitwisselen met zoveel mogelijk andere systemen. In de mythologie van de techniek maakt de robot plaats
voor het net. En dat blijkt ook in de architectuur op vele manieren.
Voorrang van weg op woning
De weg — in de ruimste betekenis van dit woord — gaat een steeds grotere rol
spelen. De wereld van gisteren bestond uit woningen die met elkaar verbonden
waren door communicaties. De wereld van morgen zal bestaan uit communicaties die hier en daar knopen vormen, stabiele punten waar de mens zich kan
vestigen (ill. 3). In Italië bijvoorbeeld wordt de autostrada als het ware het
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referentiesysteem van de architectuur. De wegen van de Beauce leidden naar
de kathedraal van Chartres; Michelucci's Chiesa dell' Autostrada bij Florence
is nog slechts een geleding van de Autostrada del Sole.
Fusie van woning en circulatie
Het oude huis bestond uit een verzameling van sterk geïndividualiseerde
kamers, die met elkaar slechts door deuren, gangen of trappen verbonden
waren. De synergie daarentegen streeft naar schikkingen waarin men tegelijk
circuleert en verblijft: bewoonde wandelplaatsen, bewandelbare woningen. Tot
voor kort, zelfs nog in Le Corbusier's Villa Savoye (ill. 4) werd deze 'functie
van de schuine lijn' uitsluitend waargenomen door de verbindingen tussen de
verdiepingen; Virilio en Parent gaan nu al zo ver dat zij ze inbouwen in vloeren
en muren (ill. 5).
Fusie van architectuur en meubel
De klassieke wereld werd, alles bijeen, geregeld door de volgende relaties: het
juweel zat in een kistje, het kistje in een kast, de kast in een kamer, de kamer
in het huis, het huis in de straat, de straat in de stad, de stad in het landschap.
De goederenschaarste sacraliseerde de behoefte om alles op te bergen, ideologisch wilde men relaties tot stand brengen tussen in hun individuele zelfstandigheid gehandhaafde mensen of dingen. Zo'n maatschappij moest zich vooral
bezighouden met het ineenschuiven van hulsels en inhouden.
De massaproduktie en de daarmee gepaard gaande desacralisatie van de behoefte om dingen op te bergen, en vooral de ontwikkeling van een synergische
mentaliteit hebben een radicale verandering teweeggebracht: niet meer de
vraag, wat wat inhoudt of omvat, staat op de voorgrond, maar wat op wat
inwerkt; niet meer het inhoudelijke maar het operationele verband. Zoals voor
de machine is ook voor het meubel het ideaal niet meer, dat het volledig op
zichzelf staat, gesloten, maar dat een wisselwerking ontstaat tussen de verschillende meubelen, vooral tussen meubelen en woning en circulatie; het meubel zit
niet meer in de architectuur maar treedt ermee in dialoog. Reeds in de Villa
Savoye waren meubelen verlengstukken van muren, en muren namen functies
van meubelen over. In de 'living-ground' van Virilio en Parent zitten meubelen
in de vloer: de vloer wordt zitplaats, tafel, bergplaats; stoelen, tafels, bergplaatsen vormen de vloer.
Verdringing van de isolerende decoratie
Een wereld van omhulsel en inhoud sluit het object onvermijdelijk op in zichzelf. De decoratie van vroeger was niet zozeer een verfraaiing die van de realiteit abstraheerde, als een poging om de realiteit los te maken van haar achtergrond, ze te individualiseren: de lijst individualiseerde de deur, de boog het
portaal, de fries het plafond, de facade het hele gebouw (ill. 6).
De tegenstand van de functionalisten tegen de decoratie mag dus niet verkeerd
verstaan worden. Zeker, zij wilden vooral eerlijk zijn, zij wilden de nieuwe
materialen, beton of staal, niet meer wegstoppen achter bekledingen van valse
schaamte, maar dat was niet eens het belangrijkste. Voor de meesters van het
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Bauhaus sloot de traditionele decoratie het object af in zichzelf en dat was in
strijd met de geest van de synergie. Voor een andere decoratie is er in een
synergische architectuur wel degelijk plaats: een decoratie die, in plaats van het
op zichzelf af te sluiten, het object open zet op andere objecten en op de
omgeving, overgangen en relaties mogelijk maakt. In Vasarely's Op Art bij
voorbeeld (ill. 8, ook 7) of in de Angelsaksische Pop is de decoratie zo 'dwa
lend' en zo weinig 'verzelfstandigd', dat ze niets meer accentueert, de aandacht
niet bij zichzelf stil doet staan.
Verdringing van de 'vorm'
Achter de oude decoratie tast het functionalisme uiteindelijk de 'vorm' aan:
'vorm' hier verstaan als een figuur die zich losmaakt van een achtergrond, een
op zichzelf gesloten figuur, en alle elementen waaruit ze bestaat zijn rigoureus
ondergeschikt aan het geheel. In die zin werd de klassieke wereld beheerst door
de 'vorm' (zoals de primitieve wereld door het ineenvoegen van vitale segmen
ten). De synergie daarentegen organiseert gehelen die niet vooraf één zijn in
zichzelf, maar door een nooit ophoudende actie op elkaar samen een voort
durend tot stand komende eenheid vormen. De synergie werkt m.a.w. met
functionele of functionerende elementen. En weer wordt dat niet alleen in de
techniek zichtbaar, maar ook in kunst en wetenschap: de verschillende facetten
van een kubistisch schilderij, de noten van Weberns Variations op. 27, de lede
maten van het menselijke lichaam in Béjarts Sacre du Printemps (eerste versie),
de woorden in La route des Flandres van Claude Simon en in de hele nouveau
roman, de wiskundige realiteiten in de verzamelingenleer, de systemen van de
hedendaagse fysica.
De architectuur maakt daar geen uitzondering op. Zowel ruimtelijk als plas
tisch staat ook zij wantrouwend tegenover de vorm. Zij laat zich in grenzen en
simpele figuren omschrijven en verwijst van haar onderdelen naar haar ge
helen. Maar zij verwerpt alles wat haar zo festonneert of op een as vastlegt dat
zij los komt van de achtergrond, een op zichzelf gesloten eenheid gaat vormen,
die alle elementen waaruit zij samengesteld is, direct en dwingend aan zich
onderschikt. De structuren en materialen waarmee zij werkt, oriënteren haar
overigens in dezelfde richting. Die zijn namelijk ook synergisch geworden; met
schaal- en tentconstructies, skeletten die in vele richtingen wijzen, is geen
'formele' geslotenheid meer mogelijk (ill. 9).
Verdringing van het object
Misschien moeten we nog verder gaan: achter de 'vorm' tast de synergie het
object zelf aan. Een ob-ject is iets wat ons tegemoet komt, waartegen wij
aanstoten, waar wij halt voor maken. Voor zulke ankerplaatsen is in de nieuwe
wereld geen plaats meer. De huizen waarin wij wonen en werken, de instru
menten waarmee wij werken, staan niet zozeer als losse zelfstandigheden tegen
over elkaar, zij vinden hun identiteit slechts door hun interactie op elkaar: geen
objecten van contemplatie meer, maar ergonomische werkelijkheden. Een
object raapt gebaren samen in een zelfstandige realiteit; het moderne oeuvre
rafelt zelfstandige realiteiten uiteen in gebaar.

mies v a n d e r t o h e ,
iake shore drive
a p p a r t e m e n t e n te c h i c a g o

vasarely
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Verdringing van het embleem
Zelfstandige realiteiten worden gemakkelijk emblematisch, zinnebeeldig. Onaf
hankelijk van hun functie, hun constructie of hun plastische expressie gaan zij
iets 'betekenen', iets symboliseren. De Byzantijnse koepel 'betekende' de aan
wezigheid van de hemel op aarde, het oog van God; de zuilengalerij en het
fronton markeerden het onderscheid tussen publieke en privé sfeer; de toren
symboliseerde de vrijheid van de stad.
Met dat soort emblematiek heeft de architectuur van de toekomst niets meer
vandoen. De triomfantelijke pijl van het Franse paviljoen op de Expo 58 te
Brussel of Buckminster Fuller's kosmische koepel te Montreal 1967 (ill. 10)
gebruikten geen andere taal dan die van hun oriëntatie, hun constructie; zij
bestonden niet als emblemen, bij de gratie van een voorgegeven taal. Natuurlijk
houdt dit verband met de teruggang van de mythe en met het pluralisme van
de waarden, maar meer nog met de synergie. Onwillekeurig sluit het embleem
het gebouw af op zichzelf, het geeft er een eigen dichtheid aan, het maakt er
een geestelijk object van dat geestelijk zo op zichzelf gesloten is als het mate
riële object materieel gesloten is. Het kan niet anders of wij moeten het op de
achtergrond dringen ten bate van de functie.
Verlichting van het materiaal
Het beton van Kenzo Tange (ill. 11) laat zien dat de architectuur van morgen
niet uitsluitend op licht materiaal is aangewezen: klimaat, grondstoffen, cultu
rele preferenties spelen daar een rol in — maar toch waren zware materialen
bijzonder geschikt voor een wereld van ob-jecten, 'vormen' (of vitale segmen
ten), emblemen en isolerende decoratie. De open ruimtedispositie en plastische
expressie van de synergische architectuur zal gemakkelijker een beroep doen op
lichte materialen (die van Candela, van Sarger, van Buckminster Fuller). Wij
dromen al niet alleen meer van doorschijnende, maar van 'immateriële' wan
den, wanden van opgeblazen lucht bijvoorbeeld. Ik zeg niet dat het daar naar
toe móet, maar het ligt wel in de lijn van de ontwikkeling.
De decentralisatie van de synergische techniek. Een pluricentrische architectuur
In een wereld van synergie kan macht niet meer op dezelfde manier uitgeoe
fend worden als in de oude wereld: lineair, concentrisch of piramidaal. Het
synergische net heeft vele centra, verschillende operatie-zones, die op vele ma
nieren en heel dicht in elkaar zitten. Dit brengt twee dingen mee die elkaar
schijnen uit te sluiten: concentratie en decentralisatie.
De complexiteit van actie en informatie van de ene kant, met name de nood
zaak om met het oog op onderzoek en efficiency globale keuzen vast te leggen,
vereist een sterke macht; dit sluit het gesloten feodale schema uit. Van de
andere kant maakt diezelfde complexiteit, dat actie en informatie niet in één
centrum gecentraliseerd kunnen worden om daar uitgewerkt en dan terug naar
de periferie geleid te worden: ze moeten, zonder hun onderling verband te
verliezen, zoveel mogelijk ter plaatse of in direct contact met buurcentra be-
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handeld worden; en dit sluit het piramidale schema van de klassieke tijd uit.
Een industrieel imperium is vandaag de dag dan ook geen imperium meer.
Geen enkele besluitsinstantie troont er bovenuit. Actie en informatie worden
niet naar de top toe gezogen tot profijt van de top. Het algemene beleid heeft
juist tot taak de verschillende lokale centra in staat te stellen zo direct mogelijk
met elkaar in wisselwerking te treden. Tastend zoeken sociologen deze gang van
zaken te karakteriseren met allerlei neologismen: polyarchie, polysynodie, enz.
Macht en informatie
FEODAAL SCHEMA

KLASSIEK SCHEMA

HEDENDAAGS SCHEMA
accelera toren

domeinen i • 4 • 1

synergisch net

ESI zones waar informatie uitgewerkt wordt

Dit pluricentrisme wordt — ook weer — overal zichtbaar: in de schilderkunst
van Degas, de muziek van Stockhausen, de literatuur van Robbe-Grillet, de
choreografie van Robbins, de wiskunde van de verzamelingenleer, de systemen
van de theoretische fysica. De architectuur heeft dan ook geen heil meer te
verwachten van een lineair of radiocentrisch urbanisme. Noch van de inbezit
neming van een hele omgeving door één hoofdgebouw: een kathedraal, een
paleis. Niet van prevalente gevels (de verschillende zijden van de Villa Savoye
zijn gelijkwaardig) en niet van een veilige symmetrie (in de Villa Savoye ver
plicht een rij pijlers om rond een centrale kern te lopen om zo bij de deur
te komen, die aldus haar axiale zekerheid verliest). Dominantie van een
hoofdgebouw, prevalentie van de gevel, symmetrie: prachtig werd dat allemaal
uitgedrukt in de helleense en renaissancistische wereld. Een goede illustratie
van de nieuwe situatie was in Montreal te zien in het Duitse paviljoen van
Rolf Gutbrod en Otto Frei: zowel in de verdeling van de ruimten als in de
constructieprocédés bracht het vele kernen tot gelding (ill. 9).
De globale reorganisaties van de synergische techniek. Een mobiele, gecodeer
de, geplanifieerde architectuur
Raak je één punt van het net, dan raak je meteen ook alle andere. Wordt op
één punt een belangrijke vooruitgang geboekt, dan moet ook al de rest gereor-
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ganiseerd worden. Niet alleen krijgen we met vele verschillende centra te doen,
maar die centra zijn ook voortdurend in beweging.
Mobiele architectuur en structuur in de strikte betekenis van het woord
Een gebouw moet zich dus niet alleen lenen tot ontwikkeling (Neutra's gebou
wen bijvoorbeeld kunnen annexen krijgen en die ook weer verliezen), maar het
moet ook inwendig voortdurend anders gecentreerd, anders gestructureerd
kunnen worden. Dat kan op verschillende manieren gebeuren:
1. Ofwel werkt men met vaste containers; door middel van beweeglijke wan
den en vloeren kunnen deze dan aangepast worden aan verschillende functies:
de klassieke doctrine van het vrije plan.
2. Ofwel worden de containers verplaatsbaar en is er niet meer echt sprake
van architectuur: in het permutatie-systeem dat door Abraham Moles wordt
voorgesteld, heeft alleen het geraamte nog architecturale consistentie; de woon
ruimten, de containers die aan het skelet opgehangen worden, fungeren als
serie-objecten, die binnen het skelet of van het ene skelet naar het andere, van
de ene stad naar de andere verhuisd kunnen worden.
3. Ofwel krijgen de verplaatsbare containers dezelfde architecturale consisten
tie als de geraamten, zoals de toren-galerijen van Kenzo Tange laten zien (ill.
11 en 12); dit veronderstelt echter dat zoal niet de vaste torens, dan in ieder
geval de verplaatsbare containers eigenschappen vertonen die in elkaar passen.
4. Tenslotte kunnen geraamten en steunelementen zelf zo gemaakt worden dat
ze op verschillende manieren met elkaar gecombineerd kunnen worden, zoals bij
Yona Friedman (ill. 14). In dat geval spreken we van een structuur in de strikte
betekenis van het woord: de elementen houden het geheel op voorhand in, de
manier waarop het kan ontstaan en georganiseerd kan worden, ligt in de ele
menten zelf beschreven.
Hoe dan ook, daarmee krijgen we een architectuur die onophoudelijk gepro
grammeerd moet worden, waarvan de plannen zelf voorzien hoe z e voortdu

rend gewijzigd kunnen worden. Bij de openheid in ruimte, die we boven be
schreven hebben, komt zich aldus een openheid in tijd voegen. Eenheid was het
kenmerk van de oude wereld; in de plaats daarvan komt nu een nooit voltooid
proces van unificatie, waarvan het integratievermogen in zijn ontwikkeling zelf
bestaat .
3

Gecodeerde architectuur en metadesign
Uit het voorgaande volgt een belangrijke consequentie. Steeds heeft de archi
tectuur zich gepresenteerd als een boodschap die steunde op een code en onder
streept werd door redundanties. Het onderscheid tussen boodschap, code en
redundantie, dat voor-bewust aanwezig was in de primitieve en nog impliciet
3 De radicale verandering van de menselijke relaties wordt nog het best zichtbaar in de
Universiteit. Zij is niet langer een stabiel, gesloten geheel op zichzelf, een 'universitas', be
staande uit onderscheiden en integrerende delen: de faculteiten. Hoger onderwijs gaat op
een open, beweeglijk, pluricentrisch net lijken, waar vooral de interfacultaire en interdiscipli
naire aanpak belangrijk wordt, en de relaties tussen de verschillende wetenschappen wisselen
naargelang de stadia van het onderzoek.
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in de 19e eeuwse techniek, treedt in heel de techniek van vandaag op de voor
grond, dus ook in het bouwen.
De nieuwe architectuur wordt er inderdaad toe genoopt een oppositie in te
voeren tussen boodschap (die of die keuze, die of die orde van functies) en
haar redundanties (de accenten die maken dat een deur, een kamer, een huis,
een plaats en hun onderlinge relaties duidelijk als zodanig te herkennen zijn).
De behoefte van de synergie om alles voortdurend te reorganiseren, te herstruc
tureren, heeft namelijk tot gevolg dat de redundanties niet zo snel veranderen
als de boodschap, en deze vertraging doet in het object zelf echte contradicties
ontstaan. De architectuur staat dan voor de keuze: ofwel worden de redundan
ties, in de geest van het functionalisme, tot het minimum herleid, worden alleen
die redundanties bewaard die onmisbaar schijnen voor de leesbaarheid van het
object; ofwel krijgen zij, in de geest van de Pop Art of het surrealisme (cfr.
Brasilia, ill. 15), als 'dwalende' boodschappen, een uiterste, bijna onirische
vrijheid.
Nog wezenlijker echter is het onderscheid dat op de voorgrond treedt tussen
boodschap en code.
1. De technische vereisten van de industriële produktie. De synergische archi
tectuur is een massaprodukt: haar behoefte aan voortdurende reorganisatie
moet dus opgevangen worden in open codes, waarin materiaaltypes, construc
tieprocédés, ruimte-tijd-schema's, plastische verwantschappen verwerkt zijn, zo
soepel en vruchtbaar, dat wijzigingen en ontwikkelingen van de boodschap er
tot op zekere hoogte in voorzien zijn en niet ieder ogenblik, van vandaag op
morgen, radicale veranderingen in het produktieproces noodzakelijk maken.
Vanuit diezelfde behoefte aan voortdurende reorganisatie gaat men ook de
ambachtelijk vervaardigde matrijzen waaruit de elementen in serie geprodu
ceerd worden, vervangen door industrieel, d.w.z. cybernetisch vervaardigde
matrijzen. Dat is alleen mogelijk met rechten en cirkelbogen, en de speciale
programma's die daarvoor nodig zijn, dreigen opnieuw, op een ander niveau,
de kosten en de produktiesystemen mee te brengen van het handwerk. Ook
voor die normalisatie zijn open codes nodig.
2. De culturele vereisten van de architecturale lectuur. Normalisatie is voor de
architectuur bovendien de enige mogelijkheid om haar boodschap nog over te
dragen. Een werk is niet te vatten als je niet voldoende op de hoogte bent van
zijn code om er de boodschap in te onderscheiden. In dit opzicht had de oude
architectuur grote voordelen. Zij beschikte over codes die vastlagen en bekend
waren. Wie bijvoorbeeld een kerk van Bernini of Borromini (ill. 16) binnen
kwam, had reeds een nauwkeurig beeld van de barok in het hoofd en direct
kon hij aanvoelen hoe deze architecten, ieder op zijn manier, dat beeld aan
tastten, welke m.a.w. hun heel eigen boodschap was.
Zulke vastigheden hebben wij niet meer. De behoefte aan voortdurende reorga
nisatie maakt steeds nieuwe codes nodig, codes waarmee wij dus niet vertrouwd
zijn. Nooit is de mens zo weinig bekwaam geweest zijn objecten te herkennen.
Het ontcijferen van de codes van de ons omringende wereld zou dan ook een
wezenlijk programmapunt moeten zijn in het onderwijs: er is geen humanisme
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zonder lectuur van onze tuigen. Vooral echter moeten wij codes ontwerpen die
— zoals de mobiele architectuur van een Friedman — open genoeg zijn om de
boodschappen te laten variëren zonder ze voortdurend te vernietigen. Een
coherente mutabüiteit is de enige fond waarop onze architecturale metamorfosen nog reliëf kunnen krijgen.
Dat alles vereist nieuwe disciplines. De oude, vaste codes bleven latent; de
nieuwe, open codes vergen een systematische reflexie. Naast de design, die de
objecten, d.i. de boodschappen, vorm geeft , spreken sommige theoretici —
zoals Van Onck — al van een metadesign, die de codes moet expliciteren en
axiomatiseren. Twee cahiers van Yona Friedman, uitgegeven door het 'Centre
d'Etudes Architecturales' te Brussel, La théorie des systèmes compréhensibles
en La théorie des mécanismes urbains, bieden een begin van zo'n bezinning.
4

Geplanifieerde architectuur en operationele research
Explicitatie van de codes volstaat overigens niet, zij moet gepaard gaan met
planning en vooruitzicht. De synergische projecten zijn echter zo omvangrijk
— denk bijvoorbeeld aan de architectuur - landschap — dat daarvoor een beroep gedaan moet worden op de immense middelen van de operationele
research: niet om een statisch beeld te geven van een situatie, maar om er alle
virtualiteiten van open te leggen. Operationele research ontslaat de mens niet
van beslissingen, maar zij maakt die beslissingen wat minder blind.
D E BEWONER
In het bovenstaande is de mens die in de architectuur woont, op de achtergrond
gebleven. Het wordt tijd dat we ook over hem enkele vragen stellen. Komt hij
in de synergische architectuur aan zijn trekken? Haar onverbiddelijke logica
echt wijzigen, zal hij nooit kunnen, maar hij zou ze kunnen afremmen of tenminste afleiden.
Vraag 1: Vindt de mens in de synergische architectuur de warme omhulling
waar hij behoefte aan heeft?
De mens wordt ontvangen in een veilige schoot, een matrix, en de psychoanalyse leert ons dat hij daar zijn leven lang een onvergetelijke herinnering
aan bewaart. Ruimte en tijd dijen in zijn verder leven alsmaar uit, maar altijd
wil hij die totale geborgenheid bewaren. Architectuur zal in de eerste plaats een
grote schoot, een vergrote matrix moeten zijn (ill. 18). Welnu, het open, gedecentraliseerde, steeds weer evoluerende milieu van de synergische architectuur
schijnt die veiligheid niet meer te bieden. Drie reacties zijn dan mogelijk:
1. Zonder de fatale noodzakelijkheid van de synergie in de technische wereld
te negeren, tracht men de architectuur erbuiten te houden: als alles onvast
wordt, is alleen in de architectuur nog evenwicht te vinden. Maar dat is een
4 Volgens het courante taalgebruik houdt architectuur zich bezig met de ruimten welke wij
bewonen, design met de objecten waar wij mee omgaan. Uiteindelijk zijn de twee disciplines
echter niet te scheiden. Design moet zo ruim(telijk) zien als architectuur, architectuur moet
zo rigoureus te werk gaan als design.
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illusie. Niets immers valt buiten het synergische net; de architectuur doet niets
anders dan het net re-architectureren.
2. Een tussenoplossing bestaat erin, in een architectuur in beweging eilandjes
van permanentie te vormen: de kamer in het huis, het huis in de wijk, de wijk
in de stad, de stad in de streek. Het is inderdaad niet onmogelijk, in het net
reservaten uit te sparen: natuurreservaten als compensatie voor de kunstmatigheid van het net, reservaten van naïeve wanorde als compensatie voor zijn
rationaliteit. De behoefte aan humus, dwaze wortels, wanorde, is in de mens
onverwoestbaar. Maar dan moeten wij er wel voor oppassen dat we geen twee
vreemde architecturen naast elkaar zetten: zij zouden de mens uitéénscheuren.
3. Persoonlijk vraag ik me af of ook het synergisch net de mens geen echte
geborgenheid biedt, zij het van een andere soort. Omdat het open, mobiel,
discontinu moet zijn (want gecodeerd en dus herleidbaar tot pure elementen),
denkt men gemakkelijk dat de mens er voortdurend in opgejaagd en blootgesteld wordt. Maar wanneer openheid, beweeglijkheid, discontinuïteit volop
aanvaard en dus tot hun coherentie worden geleid, ontstaat er misschien een
heel eigen soort van geborgenheid. Er ontstaat een soort van actieve transparantie in ruimte en tijd: alle fenomenen verwijzen eindeloos naar elkaar, het
'hier' naar het 'daar', het 'daar' naar het 'hier'. Juist in de uiterste discontinuïteit vinden wij zo misschien het gevoel terug, dat wij overal verwacht worden
en thuis zijn, overal antwoord krijgen, dezelfde geborgenheid als vroeger in de
gesloten, stabiele, continue matrix van het huis of de stad.
Vraag 2: Vindt de mens in de synergische architectuur de ingekeerdheid waaraan hij behoefte heeft?
Het westerse mensbeeld is dat van een substantiële interioriteit die haar consistentie en inwendigheid slechts vindt in confrontatie met een buitenwereld van
objecten, met een 'objectale' architectuur. De synergie, die het object 'oplost',
bedreigt dat beeld. Hier weer is de vraag: moeten wij ons tegen het onvermijdelijke teweerstellen, of is er een nieuw mensbeeld aan het ontstaan?
De klassieke wereld bestond uit substanties die met elkaar in relatie traden;
de wereld van de hedendaagse wetenschap, techniek en kunst bestaat uit
relaties die hier en daar, van tijd tot tijd knopen van substanties vormen. De
mens is niet zozeer meer een voorgegeven eenheid als een steeds in ontwikkeling zijnde unificatie; geen veilig voor de wereld beschermde 'ziel' meer, geen
leibniziaanse monade, een wereld op zichzelf; hij is een relatie van wereld en
taal. Hij vindt zichzelf niet tegen de dingen in, maar in de omgang ermee.
Hij houdt zich niet meer zelfheerlijk op in een privé domein, maar vindt zich in
een gedeelde, semi-publieke intimiteit. Lévi-Strauss, Levinas, Lacan, Foucault,
Derrida, de vaandeldragers van het structuralisme, de fenomenologie, de psychoanalyse, de historische dialectiek, de linguistiek, allen ontwerpen zij een
beeld van de mens dat meer relationeel is, meer disponibel, meer vervangbaar;
het concrete 'ik' (voortdurende contestatie van het abstracte ik-concept) zoekt
zijn interioriteit in de beweging van dingen en tekens.
Wordt de mens, zoals de onheilsprofeten zeggen, daarmee definitief afgeschre-
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ven? Hij heeft alleen enige vertraging ten opzichte van de dingen die jonger zijn
dan hij, en van het nieuwe beeld dat zijn wereld en actie hem van hemzelf
voorhouden en dat zich al begon af te tekenen op de dag dat het portret ver
drongen werd door de fotografie.

ARCHITECTUUR ALS POLITIEK
Er is in de wereld die komt geen plaats meer voor individuele constructies. De
open woonruimte voegt zich in een architectuur die het hele landschap omvat.
Een gecodeerde architectuur veronderstelt verder een normalisatie, die alle
collectieve belangen in het veld brengt, en de operationele research die daar
voor nodig is, is ondenkbaar zonder staatsgelden. Bovendien wordt ook de
mens zelf gesocialiseerd, tot in zijn persoonlijkheid toe wordt hij geweven uit
het relationele net. Er is dus geen architectuur meer mogelijk zonder een poli
tiek van ruimtelijke ordening.
Architectuur op zoek naar een politiek
Maar welke politiek? Het gaat hier om beslissingen op lange termijn: anarchie
is dus uit den boze, globale keuzen vergen een heel sterke besluitvorming. Van
de andere kant is het synergisch net heel erg terreingebonden en het veronder
stelt snelle horizontale verbindingen: alles wat niet onder de algemene besluit
vorming valt, moet dus gedecentraliseerd worden. Het meest geschikt lijkt dan
misschien het boven al even genoemde regime van de moderne industriële
onderneming, maar er is één groot verschil. In de commerciële onderneming is
rendement de beslissende norm, in de architectuur kan de besluitvorming niet
geëvalueerd worden in termen van winst, van brute efficiency — bijvoorbeeld
het aantal kubieke meters per inwoner — of van informationele circulatie. De
laatste norm is hier de door de wonende mens beleefde ruimte-tijd. En deze is
alleen te meten aan het actuele of het komende wereldbeeld. Wil zij 'efficiënt'
zijn, dan moet de architectuur rekening houden met de existentiële keuzen van
individuen en groepen.
Zowel de centrale besluitvorming als de lokale centra moeten dus niet alleen
rekening houden met feiten, maar ook met voortdurend evoluerende keuzen;
deze zijn niet alleen niet te voorzien, maar kunnen vaak slechts moeilijk gefor
muleerd worden. Een architectuurpolitiek veronderstelt daarom organen die
een voortdurende consultatie mogelijk maken en de behoeften en verlangens
kunnen structureren.
Voor de politieke verbeelding in de jaren die komen, zijn zulke organen van
wezenlijk belang. Hoe ze er uit zullen zien, is niet te voorspellen. Een voorbeeld
van een nogal overtuigend experiment kan ons misschien helpen. Toen Zoltan
de opdracht kreeg een metrostation te bouwen in Warschau, stelde hij een
representatief staal van metrogebruikers samen; de groep kwam regelmatig
bijeen en gaf advies over plannen en uitvoering. Op die manier werden drie
instanties bijeengebracht die gewoonlijk geen contact met elkaar hebben: de
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overheid, die via de financiering het algemene programma bepaalt; de technici,
die oplossingen moeten zoeken en concreet realiseren; het publiek, dat zich
bewust moet worden van zijn existentiële keuzen. En naarmate de langzaam
rijpende ervaring van het consultatieproces vorderde, gingen deze drie instanties
dialectisch op elkaar reageren.
Een ander voorbeeld. Om de mensen te laten zien hoe de streek van Offenburg-Kehl bedreigd wordt door de demografische en industriële expansie, heeft
Elmar Wertz een filmpje gemaakt. Hij stelt daar geen oplossingen in voor, op
de paternalistische manier van het urbanisme van LeCorbusier, maar wil de
bewoners, de overheid, de technici slechts gevoelig maken voor het probleem
en ze doen reageren. Om het onderzoek zo objectief mogelijk te houden,
worden de reacties verzameld door sociologen. Men hoopt dat er een voldoen
de duidelijke oriëntatie uit te voorschijn komt om een nieuwe film mogelijk te
maken die dan concretere problemen kan stellen, waarop dan weer nieuwe
reacties kunnen komen, een nieuwe film, enzovoort.
Zulke technieken van directe democratie moeten aangepast worden aan de be
langen en de competentie van de verschillende groepen. Maar overal moeten
ze er komen, of het nu gaat om een huis, een school, een kerk, een fabriek, een
stuwdam of een verkeersknooppunt; vooral echter, want dat beheerst al de
rest, waar het gaat om de keuze van de codes in hun algemeenheid.
De politiek op zoek naar de architectuur
Wanneer echter gaan politici zich interesseren voor architectuur? Misschien
wordt zij wel eens hun laatste redplank. De ideologische vlaggen van de 19e
eeuw ('rijkdom en armoede', 'klerikalisme en antiklerikalisme', enz.) zijn in de
rijke landen tot op de draad versleten. Een nieuw politiek programma is te
vinden in de synergische architectuur. Vele van haar kenmerken maken haar
daarvoor geschikt:
1. Zij betreft de hele bevolking.

2. Zij leent zich tot differentiatie volgens ieders competentie en belang.
3. Zij biedt een materie die onuitputtelijk is: naarmate het net zich ontwikkelt,
stelt het steeds nieuwe eisen.
4. Zij raakt alle dimensies van de mens: zijn persoonlijke intimiteit, zijn publie
ke dimensie, de feitelijke, de ideologische, de artistieke.
5. Zij veronderstelt wereldvisies die niet meer wild voortwoekeren, maar voort
durend tot de realiteit teruggeroepen en geverifieerd kunnen worden.
6. Belangrijk is tenslotte, want er is geen burgerzin en geen politiek zonder
onderwijs dat erop voorbereidt: zij vormt een geprivilegieerd object van onder
wijs, om dezelfde redenen waarom zij een politiek thema is. Complex en tegelijk
tastbaar, leent zij zich namelijk tot graduele benaderingen: van empirie tot
semantiek, eventueel tot kunst.
De twee elektroden van architectuur en politiek liggen nog ver van elkaar.
Maar de aantrekking zou in de nabije toekomst wel eens zo groot kunnen
worden, dat er een vonk aan ontspringt.

Literatuur en politiek
Leo Geerts

De functie van de literaire taal
1. Het gesprek over de taal is verward. Over literatuur, reclame-slogans, tramgesprekjes, gedichten, liedjes en toneelstukken wordt gepraat, alsof dat allemaal
uit een verschillende soort taal bestond. Nochtans, alle taalgebruikers bedienen
zich van eenzelfde instrument: het systeem van conventionele tekens, de
spraakklanken of fonemen; deze fonemen krijgen pas betekenis doordat ze
gestructureerd worden tot zinnen. Niet het woord, maar de zin is de 'unit of
speech', het atoom van de taal.
2. Welk verschil is er dan tussen de spraak van de woordkarige havenarbeiders
bij het ingewikkeld groepswerk van lossen en laden, die van keuvelende dames
in een kapsalon, die van een wikkende en wegende V.N.-diplomaat, die van de
hermetisch formulerende fysicus en die van de bellettrist in zijn geïsoleerde
werkkamer? Essentieel is er geen verschil. Wel zal de fysicus andere tekens
gebruiken, niet-fonetische meestal, maar in wezen krijgen ook zijn conventionele taaltekens pas zin door hun plaats in een structuur. Bij de andere groepen
bestaat dit opvallende verschil niet. Toch is de bellettrie vandaag de dag een
geïsoleerd verschijnsel voor een beperkte elite van specialisten.
3. De isolering van de bellettrie is het gevolg van een historische evolutie. Lange tijd heeft de individuele fantasie thuis gehoord in een mythische structuur:
de aard van de individuele fantasie werd grotendeels bepaald door de bestaande traditie en leverde op haar beurt aanvullingen van die altijd met verstarring
en verdorring bedreigde overlevering. In de middeleeuwen schreef Jakob Van
Maerlant nog zeer bewust voor een bekend publiek, dat zijn leerzame geschriften kon gebruiken. Vondels Gijsbreght Van Aemstel bestond uit niets anders
dan bij zijn publiek bekende vormelijke en inhoudelijke elementen: de vijf
bedrijven, de pius Aeneas, de alexandrijnen, het triomfalistisch godsbetrouwen
en het historisch gegeven werden hem gedicteerd door de aanleiding tot het
stuk, een opvoering in de kersttijd die als stedelijke viering moest dienen.
Sinds het verschijnen van krant, radio, film en tv is het contact tussen auteur
en publiek minder duidelijk, minder direct, minder makkelijk te betrappen.
Toch dringt de bellettrie, via populaire feuilletons, modes, reclame-campagnes
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voor superproduktie-films en dergelijke, door tot brede lagen van de bevolking.
Achter Bonanza, High Chaparral staat de vroege Amerikaanse roman van
Fenimore Cooper en H. H. Brackenridge; achter 'beat' en 'hippie', de 'beatnik'generatie van Jack Kerouac. Doordat echter de nieuwe distributietechnieken de
bellettristische boodschap in een nieuwe vorm gieten, ontstaat er een communicatie-probleem. Hoeveel van Tolstoi dringt via de film over Anna Karenina
door tot het bioscooppubliek? Het verband tussen Tolstoi en het toenmalige
publiek is tamelijk goed zichtbaar; het verband tussen Tolstoi en de bioscoopmassa zit in een wazige mist. Dat geldt ook voor de auteur van nu, voor de
communicatie tussen Hugo Claus en de bredere lagen van de bevolking. Iedereen heeft over de exhibitie te Knokke gehoord, waar Claus drie naakte mannen
ten tonele voerde, maar niemand weet precies wat daar gebeurd is; zeker ziet
men het verband niet met de musical Hair (naaktscènes), de lege hoes van de
laatste Beatle-plaat (verboden naaktfoto's) en de doorbraak van het naakt in
film en illustrés. Toch wordt de nieuwe film van Drouot en Collet L'étreinte
om dezelfde reden uit het Antwerpse filmfestival geweerd als Hair uit Mexico
. . . . Men weet dus over Claus niets dan wat door de publiciteitsmedia is heen
gesijpeld; dat is weinig, en dat weinige is sterk vervormd. In vergelijking met
deze mistige band lijkt de binding tussen de literaire lezer en zijn auteur wel
een directe communicatie van man tot man.
4. Maar ook de boek-communicatie is niet meer zo helder als in de negentiende eeuw. Niet alleen zit ze in een context waarin nieuwe, verrassend intense
distributietechnieken, heersen; bovendien hoort ze thuis in een historische accumulatie van de oudheid tot heden: een boek van Homeros ligt naast het nieuwste van Jan Cremer. En last but not least, de literaire taal is — op de wetenschappelijke na — de minst situationeel gebonden taalvorm.
Een woord als 'contestatie', dat vaak gebruikt wordt voor dingen die vroeger
b.v. 'ontevredenheid', 'looneisen' of 'betwisting' heetten, toont de situationele
gebondenheid van de omgangstaal aan. Niet alleen de individuen, ook de
kranten hebben een 'omgangstaal'. Met een verrukkelijke taalgevoeligheid voor
wat 'in' en 'out' is, weten wekelijks talrijke redacteuren hun lezers te charmeren
of te overbluffen. Toch zal af en toe een redacteur een woord als 'contestatie'
ook op een minder modieuze wijze gebruiken: hij geeft het een plaats in de
systematiek die achter zijn artikelen schuilt. Zo kan dit woord, doorgaans zo
leeg als een windei, een meerwaarde krijgen, doordat het in een denkstructuur
terechtkomt die langer standhoudt dan de contestatie-mode zelf.
In een literair werk nu is elk woord dat de auteur gébruikt, het produkt van
een denk- en ervaringsgeheel dat, meestal onbewust, geordend is. Een literair
werk wil in zichzelf volledig zijn, een geheel waarin alle onderdelen zin krijgen,
betekenis, door hun relatie met de rest. Daarom is de bellettrist evenzeer gehecht aan dat ene woord, het enige dat past in zijn kraam, als de fysicus aan
zijn formule. Dat is, helaas, slechts theoretisch waar.
5. Ieder geheimschrift, zelfs het meest ingewikkelde — dat is zijn eigenaardig-
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heid — geeft zijn code bloot in de boodschap. Een boodschap doorzenden
zonder de code erin te verwerken is nu eenmaal onmogelijk. Een gesprek uit
1920, dat niet op zo'n code berust, maar op de toevalligheden van de omgangstaal, is vandaag al grotendeels onbegrijpelijk, hoewel het toen door havenarbeiders en kapsalondames begrepen werd. Daarentegen kan, theoretisch, een
hermetisch gedicht van 1920 nog altijd begrijpelijk zijn voor een lezer van het
jaar 2000 die het systeem achter de woorden weet te ontdekken.
Maar zelfs de meest a-situationele taal hoort thuis in een historische structuur.
Een woord als 'contestatie' bijvoorbeeld kan zowel in neo-marxistische als in
neo-kapitalistische denkschema's opgenomen worden. Het krijgt van beide een
verschillende meerwaarde mee. Slechts in een zeldzaam geval zal de denkwereld van een auteur zo rijk zijn, dat zijn termen naar verschillende (ideologische, politieke, sociale en historische) structuren tegelijk verwijzen. De taal
v/ordt dus mee gedefinieerd door de o.m. politieke visie van de steller.

Politiek en engagement
6. Wat betekent politiek? Wat is een 'politiek' auteur? Is het iemand als
Günter Grass die zijn naam-als-auteur ter beschikking stelt van de praktische
actie in een democratisch krachtenspel? Is het iemand als Enzensberger die
minder door de democratische praktijk dan door de ideologische visie geleid
wordt? Wordt 'politiek' vertaald door 'polisvorming', het scheppen van een
gemeenschap, dan wordt het antwoord iets duidelijker: zowel Grass als Enzensberger tracht bij te dragen tot het scheppen van een leefwereld, de ene meer
door praktische maneuvers, de andere meer door het verstrekken van een ruim
referentiekader. Zowel de praktische politiek als de ideologische bezinning
brengt de mensen samen tot één groep. De eerste groep is enger dan de tweede,
maar ook de bezinning biedt nog geen vol-menselijk referentiekader. Dat kan
alleen het werkelijk creatieve wereldbeeld, dat o.m. in de literatuur te vinden is.
7. In het werk van Shakespeare vond Brecht bijvoorbeeld nog genoeg waardevolle denk- en leef-schema's, opdat hij dit werk zou kunnen actualiseren, d.w.z.
opdat hij het zou kunnen vertalen in de denkschema's van vandaag. Is deze
'vertaling' een verminking? Ja, indien men zich blindstaart op de 'eeuwige'
Shakespeare. Neen, indien men de 'eeuwigheidswaarde' van Shakespeare toeschrijft aan de veelzinnigheid van zijn teksten, aan hun beïnvloeding door meer
dan één denkschema. Gijsbreght Van Aemstel is dood sinds de triomfalistische
'pius Aeneas' ten onder is gegaan; Hamlet lijkt levender dan ooit.
De waarde van een actualisering hangt niet alleen af van de regisseur en zijn
kwaliteiten, maar ook van de structuur waarbinnen hij bestaat en werkt: er was
voor Brecht in Oost-Berlijn meer mogelijk dan voor Walter Tillemans in de
K.N.S. te Antwerpen. Het Berliner Ensemble bestond en bestaat in functie van
belangrijker en meer algemene krachtlijnen dan onze K.N.S. De kwaliteit van
Brecht is vooral te danken aan zijn verbondenheid met ideologische, praktische,
menselijk-alledaagse en esthetische structuren. Op een dergelijke manier hangt
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ook de kwaliteit van een reclame-tekenaar of de auteur van een reclame-strip
samen met zijn plaats binnen de democratische welvaartssystemen. De situatie
van de reclame-auteur is gevaarlijk voor de auteur die een coherente, ruime,
samenhangende literaire wereld wil opbouwen.
8. De term 'politiek' dekt niet alleen de ideologische denk- en actieprocessen,
maar ook de praktische maneuvers binnen de democratische machtsverhou
dingen, en zelfs het vulgaire spel van privé-ambities met de tendensen van
machts- en pressiegroepen. In een land waar de politiek elke ideologische
oriëntatie mist, ofwel omdat het afhankelijk is van 'de grote vier', ofwel omdat
de historische en technologische verwikkelingen elk helder uitzicht verduisteren,
kan het verband tussen literatuur (taal) en politiek (gemeenschapsvorming)
niet meer duidelijk zijn. De ondoorgrondelijke werking van het publiciteitsapparaat, dat meer op verleiden dan voorlichten is afgestemd, dikt die verwar
ring nog aan.

Auteurs en politiek
9. Hoe moeilijk het is de publicitaire situatie van een auteur af te wegen tegen
zijn polis-vormende integriteit, blijkt uit de controverse rond Harry Mulisch
sinds Het Woord Bij De Daad verscheen. Zelfs op het hoge niveau van deze
auteur speelt de verkoopbaarheid een even grote rol als het ideologische enga
gement: Eichmann (De Zaak 40/61) was wereldnieuws, de provo's (Bericht van
de Rattenkoning) waren een sensatie, Cuba is het Mekka van de linkse intellec
tueel
Onontwarbaar liggen hier het meeleven van de auteur met zijn tijd
en zijn speculatie op commerciële distributie in elkaar verknoopt. In deze
verwikkelde situatie is de opmerking: „Mulisch slaat geld uit Cuba", even
onrechtvaardig als de tegenpool: „Mulisch is een communist".
In geen geval mogen dus ook de hierna volgende beoordelingen als normatief
begrepen worden; ze trachten descriptief te zijn, een beeld te geven van de vele
relaties tussen auteurs en politiek; ze willen geen schouderklopjes of slagen
onder de riem zijn. Het overzicht is ook niet volledig, maar wel representatief.
Auteurs als Louis Paul Boon, Walschap of Gijsen worden erin verwaarloosd,
niet omdat ze politiek onbelangrijk zouden zijn (integendeel), maar omdat ze
tot een oudere generatie behoren.
10. Welke auteur heeft niet graag de commerciële wind in de creatieve zeilen?
In dezelfde dubbelzinnigheid, maar op een lager niveau dan Mulisch beweegt
zich Jos Vandeloo. Het Gevaar van de atoomstralingen is nog altijd actueel,
maar het is wat op de achtergrond geraakt door de exploten van allerlei beat
nikachtige Coladrinkers. De jonge piekeraar Laurent Veydt legde de omgekeer
de weg af: hij begon met een onderzoek naar wat nozems ervaren als Het
Lichamelijk Onderscheid en eindigde (voorlopig) met de links-intellectuele
dagdroom over de guerillero's en potentaten in Zuid-Amerika (Beschrijving
Van Een Hemelvaart). Het is moeilijk in deze omzeggens tegengestelde geval-
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len de berekening te scheiden van de reële deelneming aan het leven van de
mensheid; op volstrekt objectieve basis is dit zelfs onmogelijk.
Dit geldt in nog grotere mate voor de agressieve kritiek op de consumptie
maatschappij. Zowel een story-teller als Fernand Auwera als een gemelijke
contestant als HugoRaes of dichters als Hugo Claus en Gust Gils vermeien
zich in sociale kritiek. Of worden ze ertoe gedreven? Alleszins staat vast, dat
het blote feit, een sociale kritikaster te zijn, nog geen kwaliteit waarborgt. Het
taalbederf bedreigt de anti-auteur even goed als de auteur. Hij kan vervallen in
zedeprekerige Mijn Leuzen, zoals Herwig Leus, of in een verkoopbaar Spielereichen zoals Het Geluid van H. J. Claeys. Daarom hoeft er echter nog geen
twijfel aan de integriteit van deze mensen te bestaan.
Het minst bedreigd door de taalverwarring in de reclame-sfeer zijn de auteurs
die hun eigen individualiteit als centrum nemen, wars van elke bewuste deel
neming aan een ruimer gemeenschapsleven. Het vitalistisch stilisme van Jef
Geeraerts zet zich tegen alles en iedereen af, zodat de politieke achtergrond van
Gangreen I (de Kongolese opstand na de Dipenda) onbelangrijk wordt naast
het individuele, vitalistisch-seksuele avontuur.
Dit individualisme kan verzanden in zeer hoogstaande, esthetische spelletjes,
die langzaam maar zeker elke vorm van leven gaan missen, zo individueel als
sociaal. Men denke aan de steeds ijlere experimenten van Michiels en Krijgelmans. Het narcistisch koesteren van de eigen zwakke plek kan ontaarden in
kleinburgerlijke bekrompenheid, die niet eens onsympathiek hoeft te zijn na
Fallada, zoals bij C. Schouwenaars. Een erger ontsporing is het verglijden van
een oorspronkelijk talent voor de droomsfeer naar een sentimenteel gegoochel
met vluchtige symbolen, wat bij Daisne en Lampo meer en meer voorkomt.
Nogmaals, deze catalogus tracht alleen te wijzen op relaties die kunnen bestaan
tussen polis-vorming en literatuur; hij wil niet laten uitschijnen, dat deze
auteurs bewust hun vorm van literatuurvernauwing kiezen.
11. Een poging van de literatoren om ook tot een praktische gemeenschap te
een praktische actie te komen, zoals de 'anti-censuur-protest-read-ins' te Ant
werpen en Brussel, laat zien, hoe weinig bewust de creatieve persoonlijkheid
doorgaans haar koers volgt. Het is natuurlijk niet mogelijk, alle vijftig zegjes
op hun reële waarde te toetsen; daarvoor zou men alle auteurs grondig moeten
kennen, zou men hun werk en hun activiteit daarbuiten onder de loep moeten
nemen en vergelijken. Wat was er echter te horen voor de doorsnee-toeschou
wer?
Er waren zowel zuiver ideologische als strikt individualistische reacties, pret
tige, verkoopbare mopjes over B.O.B. en rijkswacht en klootjesvolk, demago
gische speeches en uitgesponnen, doodernstige beschouwingen. Buiten de
directe reacties, op een mopje of op een of andere 'naam', was het publiek zeer
passief. Het kreeg een kleurrijke staalkaart voorgeschoteld, maar kon nergens
een samenhangende achtergrond ontdekken in uitlatingen over de vrijheid-omalles-te-mogen en de vrijheid-voor-de-waarheid.
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12. Buiten Claus, wiens Knokke-schandaal ter discussie stond, bleek alleen
Ward Ruyslinck ergens gehoor te vinden bij het publiek. Hij weigerde op te
treden als beschermer van drie naakte mannen en in het rijtje te lopen van
eindelijk-eens-gewichtige contestanten. Hij trachtte het publiek een referentie
kader voor te houden waarin een en ander zijn plaats kreeg. Zijn toespraak
kwam neer op een autokritiek voor de aanwezige auteurs. Waarom stormlopen
tegen de seksuele censuur, wanneer de taal in de publiciteitsmedia totaal ver
basterd wordt? Ware het niet nuttiger, erover te waken dat het verschil tussen
„de muur der schande" (Berlijn) en „de gedemilitariseerde zone" (Vietnam)
in minder propagandistische termen gesteld werd? Hij pleitte voor een meer
zinvol woordgebruik, een woordgebruik dat noch door vulgair-politieke, noch
door publicitaire bedoelingen vervalst wordt. Deze inzet bestaat ook in zijn
literair werk (b.v. Het Reservaat) en in zijn artikelen voor Vrede (B.U.V.V.).
Zijn standpunt tegenover de censuur (le structuur), zijn politiek engagement in
de pers (2de structuur) vinden een plaats in de ruimere context van zijn literaire
werk. Zijn stijl is m.a.w. het produkt van ook polis-vormende denk- en leefstructuren.
13. De reden waarom Ruyslinck hier in het zonnetje wordt gezet, is — nog
maar eens — niet de waardering voor zijn literaire kwaliteiten. Zijn voorbeeld
illustreert, wat de politieke functie van de literatuur kan zijn: een poging van
het individu om, denkend in de bestaande schema's, maar onafhankelijk van
elke manipulatie (ook ideologische), een wereldbeeld te ontwerpen dat de rela
ties tussen mens en gemeenschap bloot legt. Dit zal gebeuren zowel door recht
streekse kritiek op bestaande situaties als door het gebruik van het woord
binnen een gevarieerd denk- en leefschema. Het ene (de boodschap) staat nooit
los van het andere (de taal). De taal maakt de wereld meer doorzichtig — en
dan is ze 'politiek' — of ze werpt de lezer dieper in zijn verwarring en dan
draagt ze niet bij tot polis-vorming, tot gemeenschapsgevoel. Zowel de verduis
tering als de verheldering is afhankelijk ook van politieke opties en kan in vele
nuanceringen en schakeringen voorkomen.

Schrijverschap en politiek in Spanje
J. M. Lechner

Politiek en literatuur zijn twee facetten van de cultuur van Spanje die in de
twintigste eeuw meer dan eensin nauw contact met elkaar hebben gestaan, of
nog staan. De invloed van de eerste op de laatste is in het algemeen gesproken
het best of te lezen aan de poëzie. In de periode van rond 1900 tot 1936 is er
nauwelijks geëngageerd toneel geschreven — en wat er is, is niet belangrijk —,
terwijl het aantal romans dat zijn bestaan dankt aan een reactie op een bepaalde
Spaanse politiek van de twintigste eeuw klein is. Tijdens de Burgeroorlog zijn
er nauwelijks romans geschreven en in de jaren na 1939 heeft de censuur het
nauwlettendst toegezien op de genres die in het algemeen het grootste publiek
vinden, het toneel en de roman, met alle gevolgen van dit kneveleffect. Deze
drie perioden, waarin men noodzakelijkerwijs iedere beschouwing van het twintigste-eeuwse Spanje moet indelen, hebben hun eigen kleur en wat de invloed
van de politiek op de literatuur betreft vertonen zij, naast overeenkomsten,
belangrijke verschillen.
Was ook in de tijd vóór de Burgeroorlog de politiek autoritair en bestond er
censuur, de schrijvers konden zich vrij uiten: marxistische, socialistische en
anarchistische literatuur werd in boekhandels en kiosken vrij verkocht; de censuur greep slechts in waar het de dagbladpers betrof en dat was dan meestal
nog te zien (door het stempel visado por la censura). Het engagement van die
tijd in de poëzie komt vnl. van links georiënteerde, maar niet door partijpolitiek
gebonden schrijvers, zoals Antonio Machado, Mauricio Bacarisse, Juan GilAlbert en José Maria Morón; Rafael Alberti en een klein aantal auteurs rond
zijn tijdschrift Octubre (1933 - 1934) waren een uitzondering.
De tragische jaren 1936 - 1939 dwongen tot kleur bekennen en partij kiezen:
literatuur die au-dessus de la mêlee bleef, is kwantitatief te verwaarlozen en
heeft kwalitatief weinig opgeleverd. Politiek gezien was er in het kamp van
generaal Franco één duidelijke, streng gehandhaafde, politiek; in de republikeinse sector was die er bepaald niet en de literatuur weerspiegelt die realiteit
zeer duidelijk. Beide kampen kenden censuur, beide kampen stonden, vanzelfsprekend, onder grote druk en vertonen een taalgebruik dat in grote mate werd
ingegeven door politieke, tactische of strategische motieven. Verbluffend voor
een buitenstaander is de hoeveelheid poëzie die in die jaren, voornamelijk in
het republikeinse kamp, is geschreven. En niet alleen verwondert de kwantiteit,
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het gehalte dat in dit kamp is bereikt, is al even ongehoord. In de laatste jaren
is deze materie voor het grote publiek — buiten Spanje — toegankelijker geworden en ook systematisch bestudeerd .
Het tijdperk dat in 1939 begon verschilt fundamenteel van de twee voorgaande:
er is één politiek en iedere andere die zich zou willen manifesteren wordt, waar
het de geschreven uitingen ervan betreft, beteugeld door de censuur. De Spaanse schrijvers zijn het er in het algemeen over eens dat de censuur na 1939 de
meest meedogenloze is van deze eeuw: zij controleert nl. alles wat in druk, op
de planken en op het doek verschijnt, waarbij ook de controle niet vergeten
moet worden op het gesproken woord in openbare bijeenkomsten. Wat de
perswet betreft die in 1965 werd ingevoerd en de censura previa verving door
een censuur achteraf — met de mogelijkheid van proces, boete en inbeslagneming van de gepubliceerde tekst —, niemand maakte zich indertijd illusies
dat dit een verbetering van het klimaat zou brengen en men heeft zich daarin
niet vergist. Gold de censuur binnen het eigen kamp tijdens de Burgeroorlog
duidelijk de directe belangen van de strijd, na '39 heeft iedereen zich te onderwerpen aan de lijn van het regiem, ook zij die binnen de grenzen van deze
sector een bepaald nonconformisme willen uiten (zoals bijvoorbeeld Dionisio
Ridruejo, Joaquin Ruiz Jiménez e.a.).
1

Wat is nu in het Spanje van de twintigste eeuw de invloed van de politiek op
de literatuur geweest en hoe is deze af te lezen aan de in deze tijd geschreven en
gepubliceerde poëzie? Wanneer men in grote trekken de politiek van de eerste
drie decennia in Spanje overziet, kan men zeggen dat deze autoritair en willekeurig was, in haar beste momenten hoogstens paternalistisch. De vertegenwoordigers in de Cortes hadden hun plaats meestal te danken aan de weinig
scrupuleuze praktijken van de caciques in de provincie en waren op hun beurt
in grote mate gebonden door de in Spanje klassieke factoren: Kerk, grootgrondbezit en leger. Het land had een typisch agrarische structuur — de
industrialisatie, die elders in Europa in de XlXe eeuw begon, is in Spanje
eigenlijk pas op gang gekomen na de ondertekening van de Spaans-Amerikaanse akkoorden van 1953 — en de diverse regeringen — en het waren er wat! —
accepteerden de miserabele omstandigheden op het platteland als een gegeven
en reageerden op plaatselijke onrust en boerenopstanden met het gebruik van
de sterke arm (zelfs, in haar eerste jaren, de Tweede Republiek, met haar
humanitaire grondwet): de vooral in de dertiger jaren op het platteland berucht
geworden Guardia Civil .
Ondanks dit alles beleeft Spanje in deze periode een bloei in haar literatuur:
Valle-Inclan, dez.g. Generatie van 1898 (Unamuno, Antonio Machado, Baroja,
Azorin en Benavente), de briljante dichtersgeneratie van 1927 (Guillén, Prados,
2

1 Zie het eerste deel van onze studie over het engagement in de Spaanse poëzie van de XXe
eeuw El compromiso en la poesia espanola del siglo XX. Parte primera: de la Generación
de 1898 a 1939, Leidse Universitaire Pers, Leiden, 1968, 2 dln.
2 Een van de beste inleidingen tot de sociale problematiek van Spanje in deze eeuw is van
Gerald Brenan, The Spanish labyrinth. An account of the social and political background
of the Civil War, Cambridge, 1943; Cambridge paperback 1967.
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Alberti, Lorca, Salinas, Cernuda, Diego, Aleixandre en Altolaguirre), Ortega y
Gasset en een aantal uitgelezen geleerden (romanisten, historici, arabisten)
zorgen voor een blijvende faam, niet alleen achter de Pyreneeën. Het zijn de
jaren van het prachtige, door Ortega gestichte, internationaal georiënteerde
tijdschrift Revista de Occidente (1923 - 1936) en het verlichte, neokatholieke
Cruz y raya (1933 - 1936), geredigeerd door José Bergamin, en van het in 1914
door Ramón Menéndez Pidal opgerichte, en nog steeds verschijnende, Revista
de filologia espahola. Het is een periode waarin het engagement bepaald niet
overheerst, noch links noch rechts. Uit de Generatie van '98 is het Antonio
Machado die, in zijn dichtwerk en vooral in zijn proza, vanuit een links maar
onafhankelijk gezichtspunt, stelling neemt ten opzichte van de problemen van
zijn land in zijn tijd: de onmondigheid waarin het volk door de regeerders
gehouden wordt, de situatie van het landbouwproletariaat (dat aan een be
staansminimum nauwelijks toekwam), het verstarde traditionalisme en de geza
pigheid van de heersende klassen. De eerste twee: problemen van zijn tijd,
en van lang daarvóór. Prados en Alberti schrijven niet alleen vanaf het eind
van de twintiger jaren geëngageerde poëzie van een sterk nonconformistische,
linkse signatuur, maar proberen ook actief bij te dragen — door lezingen,
alfabetisatie, oprichting van syndicaten — tot de verbetering van de levens
omstandigheden van het proletariaat. Het tijdschrift Octubre, dat van 1933 1934 geleid werd door Alberti, was communistisch georiënteerd (waarbij dui
delijk het gebrek aan adequate informatie omtrent Rusland opvalt), was zeer
fel van toon en zei onomwonden wat het dacht. Na de mijnwerkersopstand in
Asturië van oktober 1934 werd de greep van de gevestigde macht op het hele
Spaanse leven echter harder en verdween Octubre.
Maar in dezelfde periode was er ook een ander, conformistisch, extreem rechts
engagement te vinden in de literatuur, traditionalistisch in een weinig vrucht
bare zin (men zag een ideaalbeeld van symbiose van Kerk en Staat als in de
glorietijd van het Spaanse Imperium), aartsconservatief en niet ontbloot van
racistische elementen. Aan het eind van de twintiger en het begin van de derti
ger jaren zijn het de dichters Ramón de Basterra en José Maria Peman (eerst
dé dichter van het regiem, nu voorzitter van de persoonlijke adviesraad van
Don Juan) die een poëzie schrijven welke een duidelijke nostalgie vertoont naar
de gloriedagen van het Spaanse Imperium en een sterk autoritaire instelling
ademt. In proza was het Ernesto Giménez Caballero die in 1934 zijn boek
Genio de Espana in het licht gaf: een geschrift dat in een kleine vijf jaar vier
herdrukken beleefde en de terminologie leverde waaruit het opstandige kamp
putte en waaruit de nationalistische dichters van 1936 - 1939 hun key-words
betrokken. Het is zo'n verward geheel van onbehagen met het toenmalige
heden, bewondering voor Rome (als drievoudig centrum: van het Romeinse
rijk, van de Kerk en van het Fascisme), nostalgie naar de tijd van Karei V en
van antisemitisme, weergegeven in een typografie die het gebrek aan logica en
overtuigingskracht moet opvangen door een overdadig gebruik van cursiverin
gen en hoofdletters, dat het een uitstekende bron is voor de bestudering van de
totalitaire retoriek. De brei van bedenksels van Giménez Caballero — het zou
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onjuist zijn om van ideeën te spreken — vertoont overeenkomsten met de
ideeën die later zouden worden uitgedragen door militante autoritaire ideologieën als van de JONS en de Falange.
In de Burgeroorlog staan alle belangrijke kunstenaars in het republikeinse
kamp (zoals men ook van de kunst na 1939 kan zeggen dat zij niet 'officieer
is). Het zwelgen in woorden, zoals bij Giménez Caballero al het geval was,
wordt in de poëzie van het nationalistische kamp voortgezet, gesteund door
dezelfde verlangens naar een verleden glorietijdperk en gevat in reeds lang in
onbruik zijnde versvormen. Kwantitatief is er in het kamp van generaal Franco
weinig geschreven en kwalitatief kan men deze bijdrage beter vergeten (het is
duidelijk niet zonder reden dat vanuit het officiële Spanje na '39 geen enkele
poging ondernomen is deze poëzie te bestuderen, laat staan haar opnieuw te
publiceren). In het republikeinse kamp was de produktie groot — er waren zeer
veel frontkranten, -blaadjes en -pamfletten en enkele tijdschriften — en het
niveau dat daar vergelijkenderwijs in gehaald werd ligt hoger, en in sommige
gevallen zelfs absoluut gesproken hoog (bij voorbeeld de bijdragen, in poëzie
en proza, aan het culturele maandtijdschrift Hora de Espana, 1937 - 1938). De
politieke werkelijkheid van de éne politiek en de éne, officiële partij in het
nationalistische kamp en de (voor de strijd noodlottige) diversiteit van politieke
opinies, attitudes en activiteiten onder de republikeinen, vindt een duidelijke
afspiegeling in de poëzie van die jaren. Een opvallende gelijkvormigheid in de
nationalistische poëzie — die bijna nooit eigentijds aandoet, dikwijls neoklassiek en soms zelfs zeventiende-eeuws —, verscheidenheid bij de republikeinen.
In Hora de Espana vindt men voortdurend waarschuwingen tegen de inflatie
van het woord door de druk van de politieke noodzaak, wantrouwen tegen
eigen woordgebruik, de wil om zijn luciditeit te bewaren en de tegenstander niet
te ontdoen van zijn menselijke waardigheid, hem niet te schematiseren.
Na 1939 wordt de politiek van wat in de strijd het nationalistische kamp was
norm voor geheel Spanje. Tot 1944 is er, in het milieu waarin niet ieder meer
het zijne kan zeggen, in de poëzie geen reactie merkbaar op het voorbije
gebeuren (of juist wel): er wordt een bucolische poëzie geschreven — vaak
in versvormen die na de XVIIe eeuw niet veel meer gebruikt werden — die het
tragische, zojuist afgesloten verleden niet weerspiegelt. Langzamerhand komen
dan de eerst versluierd-geëngageerde, later openlijker standpunt bekennende
publikaties op de boekenmarkt (roman, kort verhaal, toneel, poëzie). De censuur bepaalde van ieder manuscript wat eruit moest, wat mocht blijven; men
kon dus kiezen of men publiceerde of niet: hield men zich aan de doorschrappingen van de censor, dan kon het boek rustig verschijnen. Dit maakte dat
deze censura previa ook nog eens een censuur vooraf bij de schrijvers deed
ontstaan: wilde men gelezen worden, en daarvoor schrijft men tenslotte, dan
moest men zorgen dat datgene wat men zeggen wilde overkwam. Dat in deze
context het taalgebruik een speciale functie, een extra-dimensie krijgt, behoeft
geen betoog: het werd geheimschrift.
Als men afziet van incidentele, en nauwelijks systematisch te overzien noch te
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verzamelen, gelegenheids-poëzie (pamfletten n.a.v. stakingen etc), die vaak ook
geen literaire pretenties heeft, kan men zeggen dat de repercussies van de
politiek in de literatuur na de Burgeroorlog niet het resultaat zijn van bepaalde,
concrete gebeurtenissen. Het engagement dat er is zet zich af tegen de paar
fundamentele bedreigingen van de menselijke waardigheid die vanaf 1939 tot
het systeem behoren: de onmogelijkheid zich vrij te uiten, zich vrij te organi
seren en zijn religieuze overtuiging vrij te belijden. Zoals de werkelijk belang
rijke Spaanse kunst na 1939 nonconformistisch en links is, is het ook de litera
tuur, waar wat men een christelijk engagement zou kunnen noemen ontbreekt.
De censuur, voor wie de literatuur eigenlijk een gesloten boek is gebleven — de
onnozelste dingen werden tegengehouden, andere, 'gevaarlijker' teksten kwa
men er door — heeft op den duur een klimaat geschapen waar zelfs de sterkste
constituties niet meer tegenop konden. Was er na 1944 een opgaande lijn in de
literaire creativiteit te onderkennen — de pers is vanzelfsprekend het sterkst
gekneveld geweest, vandaar haar onleesbaarheid — die in de jaren '50 tot '60
min of meer een hoogtepunt bereikte, de laatste jaren is het stil. Benauwend
stil. Als men de literaire tijdschriften en de bibliografieën erop nakijkt, wordt
er méér gepubliceerd dan ooit te voren, maar in de literatuur gebeurt er niets.
Een groot uitgevershuis als Aguilar doet al enkele jaren niets anders meer dan
vertalingen heruitgeven van Brontë, Dickens, Zola etc. (naast technische litera
tuur op het gebied van economie, sociologie etc), terwijl een interessante
uitgeverij als SeixBarral, in Barcelona, nauwelijks meer eigen schrijvers van
betekenis krijgt (maar desondanks op niveau blijft werken door o.a. vertalingen
van belangrijke, hedendaagse Europese en Latijns-Amerikaanse auteurs).
Samenvattend, en schematiserend, zou men kunnen zeggen dat in de jaren van
1900 tot 1936 een chaotische veelheid van elkaar opvolgende politieken in
enkele schrijvers een belangrijke reactie heeft verwekt, waarbij noch het linkse
noch het rechtse engagement communicatieproblemen ten opzichte van hun
publiek ondervonden. In de periode van de Burgeroorlog heeft in ieder van de
beide kampen de druk van de strijd en van één politiek een grote hoeveelheid
belangrijke literatuur opgeleverd in het ene kamp, weinig in het andere.
Na 1939 heeft een duidelijk homogene politiek geen literaire weerklank van
betekenis gevonden onder hen die het regiem steunen (zelfs dichters als Ridruejo, Vivanco en Valverde, die in het regiem begonnen, zijn daar op terugge
komen). De literatuur na '39 is gemaakt door nonconformisten buiten de
perken van het regiem, die vanuit diverse levensbeschouwingen en politieke
overtuigingen opererend en kampend met een enorm communicatieprobleem,
vaak hebben moeten trachten de oorspronkelijke opzet van hun werk te ver
anderen zonder die opzet geweld aan te doen; het alternatief was zwijgen. Wat
er geschreven zou kunnen zijn, zonder censuur, is een vraag die niet relevant is;
wel is het duidelijk dat de literatuur anders geweest zou zijn. Wat er geschreven
is en niet gepubliceerd, zal straks blijken, als de laden opengaan. Als Spanje
althans op afzienbare termijn een 'straks' krijgt waarin ook aan anderen dan
regeerders mondigheid wordt verleend.

Theater en politiek
C. Tindemans

„De même que la magie est une révolte contre le sacré, le théatre
est une révolte contre 1'ordre établi".
J. Duvignaud, Sociologie du Théatre, p. 566.

Ik moet het aan anderen overlaten uit te maken tot op welke hoogte de mens
een 'zoon politikon' is, een uit zijn natuur maatschappelijk ingesteld wezen.
In de mate echter waarin hij dat is, kan ook het theater, als uitdrukking in zijn
bestaan, niet anders zijn dan 'politiek'. Daarmee is uiteraard nauwelijks iets
gezegd over de inhoud en de vorm, over de fundering en het effect, over de
bestemming en het artistieke resultaat. Niettemin is daarmee reeds iets essentieels geformuleerd: de relatie die auteur, acteur en toeschouwer met elkaar
a.h.w. ongewild en onbewust uitbouwen, en de correlatie die, gebaseerd op deze
gemeenschapservaring, als intuïtieve én intellectuele houding kan ontstaan.
Het theater kan registreren wat is en het kan vooruitlopen op een ontwikkeling.
Het kan gesignaleerde behoeften noteren of negeren; het kan individuele of
collectieve gezindheden voorstellen als behoudend of activerend, als reactionair
of idealistisch. Elke generatie heeft haar eigen reliëf gezocht in deze uitgebreide
scala van tegenstrijdige tendensen en het ruime verleden zowel als het nog-niette-synthetiseren heden getuigen menigvuldig van de aanhoudende ambivalentie
van het theater als expressie van een politieke inzet. Als seismograaf van de
toevallige situatie van de mens is het theater permanent een openbaar discussieforum geweest in zijn vele gedaanten: een realiteitsverloochenend amusementsplekje of een ijzig propaganda-instituut, een primitief bezweringsoord of een
intellectuele problemenbazar, een tijdsonthecht illusiedecorum of een ongenadig röntgenscherm, een moralistisch orgaan of een meditatie-apparaat, een
zoekprent van de rusteloze mens of een show van goedkope emoties.
Drie stellingen dringen zich op. Het theater is in staat maatschappelijke toestanden uit te beelden; het theater is afhankelijk van de maatschappelijke orde
van zijn tijd; het theater kan de vormen van menselijk samenleven beïnvloeden.
Misschien hoort er nog een vierde bij: dat de maatschappij op haar beurt de
vorm en de inhoud van het theater determineert. Deze thesis heeft de marxistische historiografie happig naar zich toegehaald, al heeft ze het fenomeen van
onderwerping en aanpassing veronachtzaamd, zelfs de ambivalentie van het
theater in zijn eigen tijdsinterpretatie genegeerd. Ook buiten het historische
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materialisme echter verdient deze problematiek onze belangstelling en een zorg
vuldig onderzoek, maar hierop ingaan zou mijn thema verleggen naar 'politiek
en theater'.
Graden van maatschappelijke

functie

In zijn eenvoudigste vorm, die precies daardoor een vitaal aspect van de essen
tie verraadt, is de dramatische kunst receptief; ze draagt de symbolen en waar
den over die aan diverse maatschappelijke groepen cohesie verlenen. Daarin is
het theater terecht een weerspiegeling en schildering van een reële situatie.
Tegelijk echter is het registreren van een totale werkelijkheid een materiële
onmogelijkheid en dus gaat het theater selecteren. Via deelaspecten der realiteit
komt het noodzakelijk tot speciale belichting, tot al-dan-niet-kritische commen
taar op toestanden en problemen die centrale aandacht krijgen. Op deze manier
wordt uitdrukking gegeven aan het bewustzijn van bepaalde individuele leden
van de maatschappij. Niet meer de maatschappij als geheel wordt dan in een
dramatisch beeld opgevangen, maar vooral de mens erin, hoe hij hoopt en
denkt, hoe hij meent deze maatschappij te dienen of te ontlopen, ze te wijzigen
of er vrede mee te nemen. Meteen is het theater reflexief geworden. En dat
opent vele mogelijkheden.
De dramatische auteur is van dat ogenblik af in staat zijn persoonlijke beschou
wingen, zijn wensdromen en idealen, zijn tekorten en ongenoegen te rechtvaar
digen, de opposanten uit te dagen, de levensvormen bij te treden of te verwer
pen, de structuur te beschermen of te betwisten. De spanningsrelatie tussen
werkelijkheid en utopie is in het theater gerealiseerd, het concept van het
Paradijs, wellicht hét thema van het theater. Het aanvankelijke eenheidsperspec
tief, het gedeelde domein van de levenshouding is omgezet in de versnipper tendensen der reflexie. Als op dat ogenblik een ordenend beginsel bij de hand is,
beginnen de veelvouden van maatschappelijke impressies zich te systematiseren;
het theater is onderweg zich te ideologiseren, mét alle consequenties voor de
toeschouwer.
Als immers het theater een maatschappelijk wensbeeld projecteert, dan dwingt
het tot confrontatie. Stemt het ontworpen beeld overeen met een bestaande of
verlangde werkelijkheid, dan vindt het publiek dit maar vanzelfsprekend; is dat
niet het geval, dan wordt het theater ter verantwoording geroepen. In welke
zin er ook gereageerd wordt, het theater blijkt een monitor te zijn, in staat om
emoties vrij te maken, de bestaande autoriteit vragen te stellen, alternatieven te
overwegen, nieuwe emoties uit te testen. Het theater blijkt normatief te werken,
voor welke uiteenlopende groepen ook. Van een reflexief bewustzijn is het
theater op weg naar een voorfase van agitatie.
Een activerend theater verplicht allerlei maatschappelijke groepen tot modifi
catie en verduidelijking van een beeld dat uit deze agitatie ontstaat. Wanneer
echter de maatschappij oog in oog leert te staan met zichzelf, dan komt dat
altijd neer op het betwijfelen van de overgeleverde waarden, dan wordt het
vigerende systeem geproblematiseerd. Door zijn poging het evenwicht met de
hulp van een persoonlijk tegenproject te verbreken, komt het theater bijgevolg
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tot de functie van een revolutionair voorvechter. De geschiedenis kent voorbeelden waarbij het theater geleid heeft tot een actieve uitbarsting (als je De
stomme van Portici tenminste niet exemplarisch acht), maar principieel ligt het
belang van de agitatie meer op het macropolitieke terrein. Dat zijn alle potentiële neigingen, meningen, intenties en gedragswijzen die geschikt zijn om de
structuren, praktijken en doelstellingen van een toevallig maatschappelijk systeem binnen het kader van communicatieve groepsvorming te modificeren of te
conserveren. Met andere woorden: niet alleen het staatkundige, economische
en culturele denken ressorteert onder het begrip 'politiek', maar ook alle
ideeën en gewoonten waarnaar zich dit denken richt en dat het via groepsprocessen onder vorm brengt: religie, moraal, conventie en ideologie.
Natuurlijk blijft deze analyse van de verschillende schalen die historisch over
elkaar heen zijn geschoven, uitgesproken abstract. Bij nagenoeg geen enkel
auteur of generatie zul je op een bewuste manier deze lagen kunnen onderscheiden. Maar het gaat meer over een herkenbaar mechanisme in de zelfontdekking van het theater dan over rationele expedities die zich syllogistisch aan
elkaar hebben geregen. Het komt er dus thans op aan op zoek te gaan naar het
moment dat wij in het hedendaagse theater bekennen.
Conflict tussen drama (thema) en theater (scène)
En dan treft je allereerst het uit elkaar gaan van auteur en theater. Eeuwen
lang is het interne karakter van het theater bepaald gebleven door de persoonlijke bekentenis van de auteur en het theater kon vereenzelvigd worden met de
thematische ontwikkeling. Zolang er in grote trekken een overeenkomst bestond
tussen het denken en geloven van de auteur en zijn publieksgemeenschap, kon
het theater zowel receptief als normatief blijven. Bij Shakespeare echter gaapt
reeds de twijfel in het bijgetreden wereldbeeld van zijn tijd en zijn helden kijken
uit op een ijl Niets of goden zonder inhoud en de discrepantie tussen projecteren, uitbeelden en verantwoorden wordt evident. Bij alle grote auteurs sedertdien (de Griekse tragici zijn bepaald niet uit te zonderen maar de voorwaarden
liggen nu eenmaal anders, bovendien maakt dit juist de personalistische dramatiek van een Euripides uit) verhevigt zich dit kenmerk; in de mate waarin ze
slagen in het articuleren van een persoonlijke visie met begeleidende vorm, verwijderen ze zich van de doorsneesynthese van hun generatie of hun cultuurpatroon. En wat wij nu het moderne theater hebben geleerd te noemen, grosso
modo sedert Ibsen, wordt precies gekarakteriseerd door het wereldbeeld dat
lijnrecht ingaat tegen het in hun tijd gangbare, m.a.w. door het revolutionaire
project. Resultaat: de auteur is offside gaan staan. En dat brengt nieuwe
problemen met zich mee.
Wie vandaag de dag als auteur onmiddellijk politiek wil werken, heeft het
moeilijk. De directe belering van het publiek is problematisch geworden, nu de
toeschouwer via andere media (vulgarisatiegeschiedenis, reportages, fotomontages, televisiejournaal) over het directe materiaal reeds lang geïnformeerd is.
Het theater, zoals de roman overigens, vindt als kijkers uitgesproken kenners,
die alle uitweidingen zonder moeite kunnen volgen en vergelijken met eigen
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inzichten, gewonnen door de moderne communicatiemiddelen. Daarmee heeft
het theater in hoge mate zijn pedagogische functie verloren. Als het zichtbare
heel nauwkeurig wordt afgetast met lenzen en het onzichtbare wordt ontleed
in fysica en psychologie, dan is het theater niet meer in staat onbekend
terrein aan te pakken, maar moet het zich tevreden stellen met de tweedehandse
opdracht iets dat al bekend is exemplarisch te verduidelijken. Slechts één
inhoudelijke opdracht lijkt intact te zijn gebleven, tegelijk van informatieve én
politieke aard: het komt er op aan, de menselijke substantie te tonen in een
wereld die elke artistieke stimulans mist.
Dit bewustzijn is al een aantal decennia tot de roman doorgedrongen en de
echt grote dramatische auteurs van de laatste eeuw (H. Ibsen, A. Strindberg,
A. Tsjechov, B. Brecht, P. Claudel, L. Pirandello, E. O'Neill, J. Genét) bezitten
en bewijzen dit besef eveneens. De roman weet immers dat de problematiek
van het romanschrijven bestaat in het handwerk zelf. De dramatische auteur
van betekenis weet dat de problematiek van het theater niet bestaat uit het
drama dat op een toevallige manier ook nog op de scène terechtkomt, maar
precies uit de voorwaarden en vormen van uitbeelding. We mogen enkele
mensen (b.v. een GordonCraig, een Antonin Artaud) dankbaar zijn dat zij
deze obsessie hebben weten uit te dragen tot bij de mensen van het theater zelf
en een toenemend aantal mensen uit het publiek. Wil het theater politiek nog
enig houvast, nog enige zin bewaren, dan moet alle aandacht worden geconcentreerd op de politisering van de scène zelf. En daar gaan we nu geleidelijk
op af.
Politisering van het drama
Het politieke karakter van de belangrijke dramatische auteurs der laatste eeuw
heeft bestaan uit een mentale houding, niet uit een ideologisch programma.
Zoals het geloof het theater een intern fundament bezorgde tijdens de eerste
eeuwen van de ontwikkeling, is het thans de rebellie, de opstandigheid, het
onbehagen dat hen karakteriseert. Deze rebellie is geen georganiseerde beweging, ze is een bundel ideeën, een systeem van waarden, met meer impliciete
dan expliciete kenmerken. Deze opstandigheid, deze destructieve instelling
tegenover de klassieke en conventionele waarden heeft de populariteit van het
drama niet bevorderd. Zoals in alle kunsttakken de kunstenaar tracht zijn eigen
grond terug te winnen en dat niet anders kan dan door de traditionele visie
grondig aan te tasten, zo ondergraaft ook de dramatische auteur de bestaansveiligheid van de conventie, niet uit willekeurige grilligheid maar uit positieve
dwang. De constructieve bijdrage tot het werelddenken levert de dramatische
auteur door de ernst waarmee hij de contestatie als verantwoording van zijn
artistiek werken bedrijft. Daarom is hij radicaal waar de wereld hem gematigd
wenst, fanatiek waar de wereld instemming en samenwerking verlangt, bitter en
dwars waar de wereld harmonie en vrede vraagt. Omdat de functie van het
theater verkeerd beoordeeld wordt. Omdat het actievlak van de auteur niet in
de realiteit ligt, ziet de auteur zijn taak niet in de staatkundige vormen van een
democratische regeringscode, maar in het ethische niemandsland waar alle
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waarden, pendelend tussen werkelijkheidsverlangen en verbeeldingseuforie, een
ongecompromitteerde autonomie kunnen bewaren die de artistieke verantwoor
ding van het theater zelf uitmaakt. Politiek in de engere zin is een zaak van
perspectieven en haalbare prospecties, van beslissingen en meetbare waarheden;
de dramatische kunst daarentegen gaat om met absolute gaafheden, met on
meetbare waarheden, met onpragmatische zuiverheid, met de metafysische
vreugde die ontstaat uit de altijd dubbelzinnige versmelting van een ongecom
promitteerde waarheid met een wezenszuivere expressie.
Uiteraard bestaan er een aantal gradaties in deze zelfbekentenis en -expressie.
Het geloof in het vitaal-menselijke in de mens is door het absurde theater wel
sterk gedevalueerd. Waar een Dürrenmatt met zijn spot de politieke twijfel aan
de zinrijkheid van de 20e-eeuwse mens heeft geëvoceerd en tot een positieve
daad geproclameerd, heeft een Beckett het wantonige en ongerijmde in het
gedrag en denken van de mens eenzijdig uitgestald in een wereld waarin het
'laatste bandje' reeds loopt. Deze ontmythologisering van een optimistische
levensvisie was het wrange antwoord op het ideologische theater van de demon
stratie, waarin de parabel van de ethische revolutie a la Brecht staat opgesteld
tegenover de apocalyptische visioenen van de absurditeit. Opvallend is nog
meer het onideologische theater, dat zoekt naar het symptomatische in wereld
en mens. Symptomatisch is dan het schrikken, de schok die door het falen van
de mens is ontstaan. Th. Adorno vroeg zich af of na Auschwitz kunst eigenlijk
nog mogelijk is. En D. Sölle heeft dit theologisch vertaald: kun je na Auschwitz
eigenlijk God nog loven en danken? Auteurs als M.Frisch, M. Walser, A. Miller, P. Weiss stellen niet eens meer het ethische probleem zelf, maar drukken
enkel nog de verbijstering uit. Het Britse vertoornde theater is de strikte
politieke actualiteit ontvlucht en stelde centrum- en richtingloos hopeloze
vraagtekens achter de humaan-christelijke principes. Hetzelfde doet zich thans
voor in Oost-Europa. Wat auteurs als een S. Mrozek of een V. Havel demon
streren, is niet een subversieve Westerse mentaliteit, maar een binnenmaatschappelijk onbehagen, gebaseerd op een ideaal: het communisme is een huma
nisme. Daartoe nemen zij absurde methoden over, passen ze toe op concreetpolitieke motieven en geven meteen een alleen-maar-positief, evangelisch
ideeëntheater op.
Er kan, vanuit het wezen en de functie van het theater, geen bezwaar worden
ingebracht tegen de exclusieve politisering van het drama. Indien echter politiek
theater wil betekenen dat meteen het artistieke produkt een etappe dient te zijn
in het uitdragen van een ideologische doctrine, dan heb ik grondige bezwaren.
Thans wordt immers over de hele wereld het accent verlegd. Niet meer het
dramatische en/of theatrale gehalte wordt bepalend geacht, wel het politiek min-of-meer-ideologische, het agitatorische, de opzettelijkheid om bij te dragen
tot het omverwerpen van bestaande democratische vormen. Thans wordt elk
hoger esthetisch standpunt afgewezen. Theater moet een (enge) politieke functie
dienen. De jonge garde is nauwelijks nog bereid de kwalitatieve betekenis van
het theater centraal te stellen. Ze legt integendeel alle nadruk op wat dan het
enige 'juiste' theater heet te zijn, d.w.z. te verantwoorden t.o.v. de revolutionaire
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impulsen in de tijd. Tegen 'goed' theater spreekt zich uiteraard niemand uit,
maar maatschappelijk-politiek agitatiegehalte gelijkstellen met 'esthetische kwaliteit' is, geloof ik, slechts zelden mogelijk. Want anders sta je vlakbij het
infame selectiebeginsel: hoe beter de politieke facetten in een stuk, des te eerder zijn de beperkingen van esthetische kwaliteit te aanvaarden. Dat betekent
het opheffen van zowel drama als theater. De wezenskenmerken van het drama
worden buiten werking gesteld. De ideologische kritiek staat dan geïsoleerd en
zelfstandig en van welke objectiviteit in waardering en effect ook is dan van
bij het begin afscheid genomen. Politiek is het theater vanuit zijn wezen, zijn
middelen en zijn objectief, maar de kwalificerende adjectieven voor dit politieke fundament in één enkele richting immobiliseren, is een antipolitiek rigorisme. Verandering is hét kenmerk van de mens en zijn levensvormen, bijgevolg
ook van het theater in zijn objecten en vormen. Onaantastbaar is de innerlijke
behoefte en verantwoordelijkheid om op het vlak van antropomorf-metaforische expressies de bestaansvoorwaarden van de mens, concreet of imaginair,
als object naar zich toe te halen. Even onaantastbaar is de onmogelijkheid deze
bestaansvormen te reduceren tot een beperkt zichtveld, een monolithische passie, een verminking van de totale mens. Het is — en niet in laatste instantie —
een aanslag op de menselijke vrijheid.
Autonomie van het theater
Ik heb al opgemerkt dat het politieke karakter van het theater doorgaans
geïdentificeerd wordt met de dramatische thematiek. Vooropgesteld mag worden dat bij de werkelijk belangrijke auteurs de wederzijdse doordringing van
motief en theatraliteit een onvervreemdbaar kenmerk is. Maar bij de overgrote
meerderheid van politiek-tenderende toneelstukken is dat bepaald niet het geval
en blijft de politieke werking beperkt tot de letterkundige neerslag.
Neem J. P. Sartre of A. Camus. Allebei hebben ze toneelstukken vervaardigd
(Les mains sales Les justes b.v.) waarin het dilemma van het politieke realisme
en idealisme wordt behandeld, van de gewetens gespannen tussen de imperatieven van de rechtvaardigheid en de noodzaak tot actie, van de behoeften van
de individuele moraal en het despotisme van de partij. Dat dit een reëel politiek
probleem is betwist niemand, maar zoals het uitgewerkt wordt blijft het een
psychologisch probleem waarvoor politieke aspecten de aanleiding leveren. Het
is voor mij geen vraag dat dit geen politiek theater genoemd mag worden. En
dat verschijnsel is frequent bij een ideologisch-bedoeld theater. De inspanning
om het theater te hanteren als een instrument van colportage, dat in staat is om
de heterogene groepen van onze industriële maatschappij te illustreren, dat
zonder twijfel ernstig poogt een coherent en zo totaal mogelijk beeld van de
huidige menselijke persoon te geven, wint het van de werktrouwe overgave aan
het medium zelf. Niet alleen is deze geborneerdheid vaak een rem op de dramatische expressie zelf, sterker nog groeit het uit tot een usurpatie van het theater.
Een drama als M. Frisch' Die chinesische Mauer ontwikkelt zich, ondanks de
gruwelijke ernst van de thematiek, nooit van dramatische situatie tot situatie,
maar van het ene hoofdartikel tot het volgende editoriaal. In hun soort en zelfs
t
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uitwerking uitstekend, maar als theater verkeerd gemikt en dus zonder eigen
zeggingswaarde.
Zo ontstaat de indruk dat het theater als vehikel, als voertuig wordt gebruikt
voor ideeën en waarden die alleen toevallig een dramatische vorm hebben
gekregen. Het theater is eigenlijk overbodig en van de relatie voorstellingpubliek wordt een schandelijk misbruik gemaakt. De dramatiek stelt dan een
verkeersplan op waarin programmatische figuren ingevuld worden met sociolo
gische stipjes, waarin doctrinaire, psychologische, staatkundige allusies en inten
ties volgepropt worden met (onvolledige) ervaringen. In plaats van te demon
streren wat als vermoeden of als voorspelling kan bestaan, wordt dan vaak
afgeleverd wat ieder al weten kan uit andersoortige ervaring. De auteur toont
zich een knap econoom, staatsman, sociaalhistoricus, psycholoog of psychia
ter, maar het drama blijft eigenlijk zonder eigen object, is eenvoudig een ver
zameling fragmenten, min of meer boeiend, maar alle perifeer t.o.v. discussies
die al elders bestaan en een autochtone ontwikkeling kunnen aanwijzen. Het
kan historisch worden geargumenteerd dat het drama dergelijke functies inder
daad heeft vervuld, vooraleer deze disciplines zich stuk voor stuk autonoom
hebben gemaakt. Maar ondertussen zitten we dan toch met deze toestand, dat
het theater thans niet meer om zijn theatraliteit wordt gebruikt maar om zijn
bemiddelingsrol, om zijn vulgarisatievermogen.
Al decennia lang leeft het theater van polemiek op de planken zonder dat de
voorstelling politiek wordt, en het resultaat is niet duidelijk: dilettantische
politici of politieke dilettanten. De structuur van een maatschappij is wel even
sterker dan de ontoereikende middeltjes van het theater. Het theater heeft zich,
afhangend van de willekeur van goedbedoelende auteurs, ingespannen om
bepaalde inzichten van de wetenschap over te brieven, maar het specifieke
vermogen van het theater zelf bleef daarbij verwaarloosd. Niet naar politieke,
sociale, technologische gegevens moet theater worden gemaakt, maar naar artis
tieke. Het lijkt me onzinnig te beweren dat het theater de wereld veranderen
kan, maar het is één centrum waar, in een kunstuiting, een beeld wordt gegeven
van wat de wereld is, eventueel worden kan. Dat bewustzijn en de expressie
ervan moet kunnen bestaan op elk niveau van menselijke participatie, pas dan
levert het enig effect op. Praten volstaat niet. De werking van het theater op de
toeschouwer blijft uiteraard relatief, maar de absolute opdracht van het theater
als theater houdt een essentie in, bestaansreden en vitaliteit, bestaansmogelijk
heid en artistieke conditionering met alle consequenties.
Het politieke theater
De politieke werking van het theater is een artistiek probleem. Aristofanes
woedde al tegen de Atheense demagogen in de Peloponnesische veldtocht. En
niet alleen thematisch of verbaal, maar ook in situatie en gestiek, een satirische
stilering gebiedend. Piscator wilde agitatie bereiken via 'Heranziehung theaterfremder Mittel': provocatieve collages van film, transparanten, signalen, rap
porten, documenten, met de basistekst als ruwe stof. Van zakelijke documen
tatie (H. Kipphardt, P. Weiss) zijn we de jongste tijd terechtgekomen in de
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geëngageerde informatie: P. Weiss (Viet Nam), B. Garson (Macbird), A. Césaire (Une Saison au Congo), M. Hatry (Notstandsübung) en de revuecollages
van W. Minks te Bremen, A. M. Prins' Theater Terzijde of Studio's Ganzeborden.
Het politieke theater heeft zich daarbij in belangrijke mate verplaatst van de
auteur naar de regisseur. De dienstbaarheid van de regisseur kan vele kanten
op. Hij kan een trouwe dienst aan het stuk volbrengen, in onderdanigheid en
serviliteit een koele overgave uitwerken die dan evocerend en oproerig uitvalt.
Hij kan doorwerken aan het stuk, het vervolledigen en aanpassen, het tijdspatina afschrapen, een nieuw bewustzijn injecteren, nieuwe inhouden assimileren.
Of hij kan het stuk uitdagen, de grenzen overschrijden, een regie tegen de geest
van het stuk in opzetten, in de clinch gaan met thema en figuren. Er bestaan
beroemde voorbeelden: Piscator zette Spiegelberg in Schillers Die Rauber in
1926 een Leninmasker op, H. Heyme holde Schillers Wilhelm Teil in 1966 uit
als Tnhumanitat jeglichen Massenputsches', P. Zadek volgde Th. Mann's visie
van Die Rauber als 'höheres IndianerspieP in 1966 op met R. Lichtenstein's
comic-strips in een wereld van massaconsumptie.
Waar staan we nu eigenlijk? Politiek wordt erkend als determinerende factor in
het theater. Wil dat zeggen: actuele politiek? Het probleem is toch wel complex. Actualisme is gevaarlijk als procédé. H. Kipphardt's Oppenheimer werd
gespeeld op het ogenblik dat in Frankfurt het Auschwitzproces gevoerd werd;
Weiss' Ermittlung werd koel voorgelegd aan mensen die op datzelfde ogenblik
gepassioneerd over de Vietnamoorlog debatteerden. Telkens lag het theater een
motief achterop. Bovendien moeten we ons toch afvragen of deze problemen
te benaderen zijn met een moreel appèl? Anders gezegd: wat ook de achtergronden van atoombewapening, Jodenverdelging, Vietnamoorlog mogen zijn,
horen ze misschien niet, evengoed als gloeiend-actualistische contestatie en
straatprotest, thuis in een domein dat we eigenlijk niet in de hand hebben,
dat we als fatum of als schuld op ons moeten nemen? De auteurs oordelen dat
deze door hen behandelde realiteiten verhinderd hadden kunnen worden en ik
geef ze daarin gelijk. Maar er valt toch niet vol te houden dat daarmee de
kern, de omvang en het effect van het probleem van de baan is, omdat wij,
samen met of via de voorstelling, ongeveer op dezelfde manier blijken te denken. Permanent bestaat het gevaar dat toestanden en personen ontmaskerd
worden die wijzelf, subtiel of minder, allang zelf ontmaskerd hebben. Dat is
dan toch inderdaad, om even met Ionesco in te stemmen, je regelrechte conformisme. Wil het theater dit zelfdodende effect ontlopen, dan zal het meer
moeten bieden dan dramatische thematiek alleen. Dan zal het uit — met alle
verontschuldigingen — de onmiddellijke anekdote paradigmatisch moeten worden, modelkarakter ontdekken en releveren, processen demonstreren. Dat kan
alleen door middel van de voorstelling, de manier waarop het thema bewust
wordt gemaakt, de manier waarop kritisch reliëf wordt gelegd op de wereld
van nu.
Je kunt altijd volhouden dat b.v. M. Frisch' onverdroten zoeken naar de iden-
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titeit van de hedendaagse tijdgenoot een problematiek van inschrijvingsregister
is (om B. Croce i.v.m. Pirandello na te praten). Niettemin is het individueel
behandelen van deze substantie slechts symbolisch voor een speurtocht van de
'unbehauste Mensch' (H. E. Holthusen) naar nee, geen geborgenheid en veilig
heid, maar kans op riskante zekerheid, op zelfkennis, inzicht, thuiskomst. De
metafysica is centraal gaan staan, en de maatschappij met haar voorschriften
en structuren duikt slechts occasioneel op, a.h.w. als metafoor. Een fraai voor
beeld van de analyse van een gedragspatroon lijkt mij te liggen in het derde
bedrijf van H. Heijermans' Op Hoop van Zegen. Heijermans schrijft in nage
noeg al zijn sociale stukken de gedetermineerdheid van zijn personages uit in
beeld en tafereel. Niet een psychologische uitrafeling brengt hij, maar de ont
leding van een achtergrondstructuur die de figuren op de (halve) voorgrond
verklaart, althans verklaarbaar maakt. Deze personages bestaan niet om zich
zelf, om hun autonomie als figuren, maar enkel in functie van die aspecten die
uit een maatschappelijke conditionering voortkomen. Ze als 'tranche de vie'
opvatten is hun ware dimensie miskennen. Zij tonen niet in de eerste plaats
zichzelf, zij tonen een maatschappelijk patroon dat hen gevormd heeft tot wat
ze tonen te zijn. De vertoning moet de interpretatie hiervan door de toeschou
wer mogelijk maken. En het is een retorische vraag of het Nederlandse theater
hier reeds aan toe is.
B. Brecht heeft een sleutelbegrip beschikbaar gesteld: Verfremdung. Is Verfremdung alleen maar het esthetische tegendeel van identificatie? Naar mijn
gevoel niet, wel een andere oriëntering, die precies Brechts pioniersbij drage
uitmaakt. Het gaat niet om een esthetische noviteit, maar om een bewustzijnscomplex. Het gaat om het tonen van een realiteit in haar oorzaken, oorsprong,
werkwijze, gevolgen, resultaten, niet om het uitbeelden zelf van die realiteit.
Het is een eminent politieke visie, een analytische relatie tot plot en figuren.
Het cabaret bezit deze benadering sedert lang; het heeft zich nooit aan zijn
motieven gebonden, altijd de afstand bewaard. En het loont de moeite te
onderzoeken of in deze toekomstige analytische methodiek niet een veel rui
mere plaats aan de komedie gereserveerd zou moeten worden, die immers ook
met distantiëring te werk gaat.
Theater is een reconstructie door taal (en in die zin is het literatuur) en door
lichaam (en in die zin is het actie) van een menselijke belevingstijd die probleem
kan worden door de eenvoudige transpositie tot kijk-spel. Deze instrumentale
middelen zijn alle van formele aard; het proces dat bestaat uit de compositie
der formele middelen maakt de voorstelling uit. Dat is de theatraliteit die pas
in onze 20e eeuw de centrale interesse is gaan uitmaken, het toonbaar maken
van de compositie-elementen, het beklemtonen van de eigen structuur van het
theatrale. Nogmaals, Brecht heeft enkele van deze fundamentele punten reeds
vroeg geformuleerd, in zijn opstel Vergnügungstheater oder Lehrtheater?
(1936). Als hij daarin de dramatische vorm confronteert met de epische vorm
van het theater, komt hij tot opposities. In het eerste geval: 'der Mensch wird
als bekannt vorausgesetzt — Spannung auf den Ausgang — die Welt, wie sie
ist'; in het tweede geval: 'der Mensch ist Gegenstand der Untersuchung —
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Spannung auf den Gang — die Welt, wie sie wird'. Nogmaals: the medium is
the message. Door zijn 'taal' te vernieuwen, een relatie-instrument te ontwikke
len waarin de gebaren, de klanken, de kleuren en de woorden functioneren
als evenzo vele signalen.
Natuurlijk is dit geen afgesloten fase. Bijna alles staat hier nog te gebeuren.
Nauwelijks enkelen in het theater zelf zijn deze overtuiging toegedaan. Van het
ogenblik af dat je over de conventionele voorstellingswijzen een geactualiseerd
modesausje, met echte of geveinsde verontwaardiging, gegoten hebt, is je op
dracht als geëngageerd kunstenaar vervuld. Misschien. Voor mij begint het thea
ter pas volwassen te worden in de mate dat het zichzelf als finale opdracht en
taak ziet. Politiek theater is een theatrale opdracht. In de mate waarin via de
volstrekt eigen mogelijkheden van het theater een bewustzijnsniveau wordt
bereikt dat op dezelfde wijze niet in een andere artistieke expressievorm bereik
baar is, krijgt het theater gelegenheid politiek te worden. De theaterkunste
naar is niet een politiek bewust mens die toevallig acteur of auteur is; hij is
slechts een politiek bewust mens in de mate waarin hij als kunstenaar efficiënt
is.

Vlaams theaterbeleid
Een persoonlijke, tussentijdse balans

A. Van Impe

Vier jaar geleden mocht ik hier een bijdrage publiceren, waarin een poging
werd gedaan om de toenmalige stand van het toneelleven in Vlaanderen op te
nemen, meer bepaald wat betreft structuren en organisatie . Er is sindsdien
weer een en ander gewijzigd en het is misschien nuttig opnieuw poolshoogte te
nemen en na te gaan welke koers wij varen.
1

Rijksbeleid
Het statuut op de Nederlandstalige dramatische kunst (Kon. besluit d.d. 18 - 2 64) wilde de voorwaarden tot subsidiëring voldoende soepel houden om een
snel evoluerende situatie op te vangen. De ervaring leert dat dit wijs was.
De algemene lijnen van deze organieke regeling schijnen mij nog altijd geldig
te zijn, ofschoon aan het besluit opnieuw gedokterd zal moeten worden, onder
meer en vooral in verband met de taak en de werking van de niet-officiële
gezelschappen, de zogenaamde kamertonelen. Nagegaan zal moeten worden of
— en in welke mate — zij voor al hun artistieke medewerkers het statuut van
de beroepsacteur, dat pas is klaar gekomen, zullen moeten toepassen (met de
financiële consequenties vandien), en of het onderscheid tussen professionele
en niet-professionele kamertonelen bewaard moet blijven, een grens die af en
toe fictief is en hoegenaamd geen maatstaf voor artistieke kwaliteit. Het antwoord op deze vragen is geconditioneerd door een andere: welke functie deze
kleinere gezelschappen moeten krijgen in een optimale toneelontwikkeling in
Vlaanderen. Anders zal men het verwijt, dat er soms geld aan 'weggegooid'
wordt, niet ontwijken. Men ziet het: wij zitten al gauw in de subjectieve overwegingen, die in geen statuut te vatten zijn, en het lijkt mij gevaarlijk en tevens
onefficiënt strakke objectieve regelen te dicteren in een matière waarin de
rechtvaardigheid ook door gewetensvolle subjectieve appreciatie gediend moet
kunnen worden. Reglementen, structuren en organisatie zijn waard wat de
mensen waard zijn die deze papieren dingen tot leven moet wekken.
De bedragen die het Rijk ter beschikking van de Nederlandstalige dramatische
kunst heeft gesteld, zijn de laatste jaren aanzienlijk verhoogd: in 1959 10 miljoen, in 1969 ongeveer 40 miljoen, een verhoging (400%) die minstens het dubbele bedraagt van het accres van de gehele rijksbegroting voor Cultuur over
1 A. van Impe, Toneel, onderontwikkelde Kunst, in Streven, mei 1965, p. 780 ss.
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dezelfde periode. Even vergelijken met Nederland: momenteel spenderen wij
circa 8 Fr. per (Vlaams) inwoner aan dramatisch toneel, terwijl dat voor
Nederland omgerekend bijna 9 Fr. bedraagt. Wij lopen de achterstand in, maar
zijn nog niet bij.
Het Nationaal Toneel: afschaffing en gevolgen
De KNS - Antwerpen is niet langer het Nationaal Toneel, en dat is, vooral in
de Sinjorenstad, niet op applaus onthaald. Het gevolg is echter geweest dat het
geïrriteerde gezelschap daarin juist een prikkel heeft gevonden om te bewijzen
dat het nog altijd het sterkste beroepsgezelschap van het Vlaamse land is (wat
het altijd geweest is, maar niet altijd zo duidelijk heeft weten te bewijzen).
Voor mij is het duidelijk dat KNS - Antwerpen, globaal gezien, het ensemble is
geweest dat ons tijdens het jongste lustrum de grootste voldoening heeft geschonken, temeer dat deze periode samenviel met een prestigeverlies door
KVS - Brussel, die na de 'zwanenzang' van Marat-Sade (begin 1966) nog slechts
sporadisch aan bod is gekomen. Te Brussel is hetzelfde gebeurd als tien jaar
eerder te Antwerpen: nogal wat goede acteurs en actrices verlieten het huis, en
de hoop moet nu gevestigd worden op de jonge geschoolde krachten die onlangs werden aangetrokken en nu de nodige kansen moeten krijgen.
Het Nationaal Toneel heeft altijd een spreidingsopdracht gehad. Daarin werd
nu voorzien enerzijds door de oprichting van twee nieuwe beroepsgezelschappen: het Nederlands Toneel Gent (NTG), en het Groot - Limburgs Toneel
(GLT) te Hasselt - Maastricht, anderzijds door de zogenaamde 'draaischrijf'.
Wat ik hier in 1965 over het N T G schreef, kan, geloof ik, bevestigd worden.
Het N T G heeft een plaats veroverd in de Vlaamse toneelconstellatie, en de
'boom' van de publieke belangstelling, die bij de aanvang de meest optimistische verwachtingen overtrof, blijft constant. Toch moet dit ensemble dringend
met enkele eersterangskrachten worden versterkt, en aangezien de huidige
subsidiëringspolitiek ertoe strekt de drie grote gezelschappen (KNS, KVS,
NTG) te laten werken met een ongeveer gelijke begroting, d.w.z. met een
gelijke rijkssubsidie, is het corollarium daarvan dat het NTG zijn tableau inderdaad uitbouwt.
Over de problematiek van het GLT publiceerden wij elders reeds een rapport,
zodat wij hier niet in herhaling zullen vallen . Deze poging tot culturele integratie tussen Noord en Zuid illustreert op schrijnende wijze welke kloven nog
overbrugd moeten worden op het stuk van structuren, denkwijzen en nationale
grenzen. Anderzijds blijkt dat het GLT zich beter in het Vlaamse dan in het
Nederlands toneelbestel integreert.
2

De 'draaischijf
Dit initiatief, dat algemeen gunstig werd onthaald, bestaat erin dat de drie
grote gezelschappen hun beste produkties aan eikaars publiek presenteren.
Deze oude idee van De Gruyter en Teirlinck heeft een gezonde artistieke
2 Cfr. Kunst- en Cultuuragenda, nr. 32, 30-10-68. — Gedeeld Domein, nr. 22, december
1968.
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emulatie gestimuleerd, een economischer aanwending van de beschikbare financiële middelen mogelijk gemaakt en het doorbreken van provincialistische
mentaliteiten bevorderd, terwijl het Franstalige publiek te Brussel de kans
kreeg in het Nederlands kennis te maken met stukken die in de Franstalige
theaters nog niet op de affiche waren verschenen (b.v. Oppenheimer, Af ter the
Fall, ènz.).
De keerzijde van de medaille is dat de keuze van de draaischijf stukken wel eens
kan worden beïnvloed door commerciële in plaats van artistieke argumenten.
Bovendien bleef het aantal uitwisselingen nogal aan de lage kant, omdat KNS Antwerpen liever zelf zoveel mogelijk eigen produkties opzet om zijn artistiek
personeel aan het werk te houden. Nooit gehoord van de wet van Parkinson?
Een ander positief resultaat was dat de draaischijf aanleiding heeft gegeven tot
een periodiek overleg onder de betrokken theaterdirecteuren over een aantal
aspecten van het toneelleven. Onlangs heeft zich daar een vertegenwoordiger
van de BRT officieel bij aangesloten. (Wordt het voor het GLT ook niet
stiaan tijd om te antichambreren?)
Vier jaar geleden heb ik niet veel lieve dingen gezegd over de toneelpolitiek
van de BRT. Ook daar is een aantal dingen ten goede gekeerd. Een harmonische 'co-ëxistentie' is zo goed als gerealiseerd, een coëxistentie die mijns inziens
op twee principes moet steunen: gelijkschakeling van de baremastructuren van
acteurs, en een evenwicht in de artistieke kracht van de ensembles.
De verdwijning van het Nationaal Toneel bracht mee, dat een nieuw onderdak
gevonden moest worden voor het Reizend Volkstheater (RVT) en de Studio,
die beiden van deze nationale opdracht deel uitmaakten.
Het RVT werd het gezelschap van het Antwerpse provinciebestuur, dat mede
met het oog daarop de Arenberg-schouwburg aankocht. Met de beheersformule ervan ben ik niet zo gelukkig. Maar zij is voor een deel het gevolg van
het feit dat het Antwerpse stadsbestuur geweigerd heeft de KNS en het RVT
onder een gezamenlijk beheer te plaatsen volgens een formule die uitgewerkt
was door een werkgroep van ambtenaren. Men is op het stadhuis blijkbaar wel
bereid te pleiten voor een pluralistische universiteit, maar niet voor een pluralistisch cultuurbeleid. Het is nog te vroeg om te wanhopen dat KNS-Antwerpen, RVT en KVS-Brussel dezelfde beheersformule krijgen als N T G en GLT,
maar inmiddels blijven de uiteenlopende juridische structuren een belangrijke
hinderpaal voor een harmonische en gecoördineerde theaterpolitiek. De directeuren plegen wèl overleg. Waarom dan ook niet — zoals in Nederland — de
subsidiënten?
De voormalige Studio Nationaal Toneel werd omgevormd tot een rijksinstelling van het hoger kunstonderwijs, met een nieuwe naam: Studio Herman Teirlinck, een hulde die de stichter van de school nog net voor zijn dood kon
worden aangeboden.
Ik geloof dat hiermee een eerste fase in onze theaterontwikkeling mag worden
afgesloten: die van de spreiding. Althans voorlopig. Zij die denken, dat ook
West-Vlaanderen recht heeft op een eigen beroepsgezelschap, hebben in principe gelijk, maar koesteren illusies. Ten eerste lijkt het mij in de huidige stand
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van zaken onmogelijk, dat de West-Vlaamse provincie en steden samen de
nodige miljoenen ter beschikking kunnen stellen. Ten tweede bezit West-Vlaan
deren geen enkele bevolkingsconcentratie, groot genoeg en met een voldoende
potentieel aan publiek om als standplaats voor een beroepsgezelschap te kun
nen dienen. Dit gezelschap zou derhalve heel veel moeten reizen, met alle
gevolgen vandien op het artistieke en financiële vlak. Verder hebben wij nu in
Vlaanderen — de bevolkingsverhouding in acht genomen — meer gesubsidi
eerde gezelschappen dan Nederland en kleinere subsidiëringsmogelijkheden.
Tenslotte kunnen de thans bestaande gezelschappen — vooral het N T G —
de behoeften van West-Vlaanderen vooralsnog dekken. Het zou een enorme
sprong vooruit zijn, als wij b.v. over tien jaar dit standpunt zouden moeten
herzien. Op het ogenblik echter moet vooral in de diepte gewerkt worden,
zowel wat de kwaliteit betreft als de publiekvorming. De politieke impuls moet
in de eerste plaats die richting uitgaan.
De volgende fase
Mij dunkt dat die impuls vooralsnog op vier vlakken moet werken: inbreng van
gevormd kaderpersoneel in de gezelschappen; bevordering van een eigen dra
maturgie; oprichting van een 'doorbraak'-gezelschap; wetenschappelijk-verantwoorde research naar het publiek toe. Laat ik trachten deze punten bondig
door elkaar te behandelen.
Het Rijk heeft de basisgezelschappen speciale toelagen toegezegd voor de aan
werving van ontbrekend kaderpersoneel: dramaturg, fysical trainer, stempedagoog. Behalve in het N T G moest hiervoor van Rijkswege nog niet veel geld
worden gespendeerd
Anderzijds verleent het Rijk aan het gezelschap dat een Vlaams stuk creërt,
en aan de auteur ervan, een speciale premie. Voor het gezelschap kunnen
financiële argumenten geen reden meer zijn om geen Vlaamse stukken te
spelen. (Tussen haakjes: deze regel geldt evenzeer voor Noord-Nederlandse
auteurs!). En de auteur krijgt zodoende de kans zich vrij te maken om de
voorbereiding van deze creatie te volgen en er aan mee te werken. In dit ver
band zie ik met voldoening in sommige schouwburgen (NTG, GLT, Beurs
schouwburg) werkgroepen ontstaan die de auteur willen begeleiden in het
proces van werktafel naar voorstelling, hetgeen mij een betere methode lijkt
dan de voorbereiding in abstracto van een toneelstuk in een of ander Centrum
voor Dramaturgie, dat niet aanleunt bij het gezelschap dat de creatie op zich
neemt.
De dieptewerking is daarmee evenwel niet afgedaan. Persoonlijk behoor ik tot
diegenen die lange tijd hardnekkig getracht hebben iets te bereiken binnen de
bestaande structuren: daar waren redenen voor en kritiek op deze zienswijze is
niet uitgebleven. Maar in dit land weet men zelfs de meest meegaanden te
ontmoedigen, en ik ben tot de bevinding gekomen dat het zo niet verder kan.
Dan maar een schoktherapie
De ontwikkeling in mijn eigen inzicht, en het
ernstige ongenoegen waarvan onze beste vakmensen blijk geven, brengen mij
tot de overtuiging dat de tijd gekomen is om het struikgewas naast de begane
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paden om te hakken — ook als dan enkele madeliefjes moeten sneuvelen — en
te gaan bouwen aan een zogenaamd 'doorbraak'-gezelschap, dat nieuwe perspectieven kan openen.
Teater 68
Zo belanden wij bij 'Teater 68', het nu wel voldoende bekende en omstreden
project van H. Claus, C. Tindemans en A. van Royen. Ten onrechte sta ik aangeschreven als een tegenstander van dit plan. Laat ik het — nogmaals —
duidelijk stellen: naar mijn gevoel is deze geloofsbelijdenis in kamerjas ontsproten aan een trappelend ongeduld om niveau te bereiken, maar niet minder
aan een verterende geldingsdrang, waaruit zich een 'touche-a-tout'-dynamisme
heeft ontwikkeld dat regelrecht moet leiden naar een dilettantisme waartegen
wij al jaren optornen. Niet minder is het altijd mijn overtuiging geweest dat de
principes, uiteengezet in Teater 68', door iedereen onderschreven kunnen
worden, en dat het niveau van de doelstelling beantwoordt aan dat van een
uitstekend theoretisch werkstuk. Maar tussen droom en daad
Er staan in
het manifest enkele dingen die de toets van de praktijk zullen moeten doorstaan
en die indruisen tegen de lessen der ervaring. Velen hebben het kind met de wieg
vereenzelvigd: slechts weinigen hebben een onderscheid weten te maken tussen
het plan op zichzelf en de ontwerpers ervan .
Hoe dan ook, na eerst geweigerd te hebben over ijs van één nacht te lopen, ben
ik nu van mening dat alle mensen van bekwame wil de hoofden bij elkaar
moeten steken om naast het bestaande 'burgerlijk' theater een ensemble op te
zetten dat wil proberen zich af te stemmen op het diapason van onze tijd, een
ensemble dat zijn culturele voedingsbodem moet vinden — niet in West-Vlaanderen zoals blijkbaar werd geprobeerd — maar in het grootstedelijk klimaat
van Brussel en Antwerpen. De beste stuurlui — theoretici incluis — hebben
werk aan dek!
3

Een sociale dimensie van een theaterpolitiek
Theater en politiek zijn beide sociaal geladen begrippen. Wie dus een toneelpolitiek wil opzetten vanuit deze sociale dimensie, zou de taak van het theater
op dezelfde lapidaire manier kunnen formuleren als iemand eens voor de televisie gedaan heeft: „Theater moet voorop gaan, maar mag het contact niet
verliezen". Kunst ten gerieve van een gemeenschap. Wie daarbij onze achterstand meet ten aanzien van omringende landen, moet ons gemis aan traditie in
aanmerking nemen. Wij kunnen inderdaad niet het feit voorbijzien dat onze
buurlanden sedert eeuwen en op rechtlijnige wijze hun cultuur hebben kunnen
opbouwen, terwijl wij gedurende drie eeuwen gestagneerd hebben. De theaterconstellatie draagt daar de sporen van. Het is geen toeval dat het beroepstheater in Frankrijk, Engeland en Spanje in het midden van de 16e eeuw is ontstaan, dus vóór Molière, Shakespeare, Calderón en de Vega, in Nederland en
Duitsland in het begin van de 17e eeuw, terwijl het in Vlaanderen pas na 1850
3 Zie E.D.K. in De Standaard van 15-6-68. „Zo'n project moet niet goed- of afgekeurd
w o r d e n . . . . omdat die of die personaliteit er achter staat".
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een eerste aanloop heeft kunnen nemen. Klagen en jammeren helpt niet: de
loop van de geschiedenis kan niet geforceerd worden.
Theater heeft ook een esthetische dimensie. Als men zijn esthetische eisen,
d.w.z. zijn persoonlijke artistieke behoeften, zo hoog stelt dat men het contact
met de sociale dimensie verliest, komt men in het luchtledige terecht. Proberen
van daaruit de sociale werkelijkheid naar zich op te trekken, heb ik altijd aangevoeld als een intellectualistische en derhalve steriele visie. Toch is misschien
het ogenblik aangebroken om vanuit beide standpunten en simultaan naar
elkaar toe te werken.
Maar ook T 68 raakt m i . de kern van de crisis niet. Omdat het net zo goed
als het bourgeois-theater slechts de bovenlaag van de bevolking interesseert:
een ander, jonger publiek misschien, maar desondanks de 'highbrow', de room
op de soep, terwijl het de soep zelf koud laat staan. Wij leven in geheel WestEuropa al drie eeuwen naast de kwestie. Na de middeleeuwen is het theater van
het volk losgeweekt; het ging zich als een mondain en verfijnd verzetje verkopen aan de monarchie, de republiek en de bourgeoisie. In Nederland heeft
de officiële theaterpolitiek sedert de tweede wereldoorlog, alle kwaliteit van dit
theater ten spijt, geen ander resultaat bereikt. De toneelpolitiek van Malraux
via zijn 'Maisons de la Culture' begint ernstige barsten te vertonen. Vilar,
Planchon en de mensen in Aubervilliers hadden het ook al geprobeerd.
Enkele jaren geleden woonden wij in Normandië een officieel Frans colloquium
bij over de te volgen politiek i.v.m. de 'Maisons de la Culture'. Theaterlui en
sociologen stonden tegenover elkaar op heel wat punten, maar op één punt
waren ze het eens: de toneelzaal moest het centrale stuk zijn in architectuur en
activiteit van deze culturele centra. In een land met zulke rijke theatertraditie
mocht men bezwaarlijk anders verwachten. En toen in België een politiek
inzake culturele centra werd opgezet, waren de toneelmensen — uiteraard —
net zo van oordeel dat het theater alfa en omega behoorde te zijn. De sociale
dimensie van het toneel (een kunstvorm, waarin uitdelers en ontvangers een
homogene collectiviteit moeten vormen) was daarvoor hèt argument. Doch de
sociologen waren van mening dat de bibliotheek het sluitstuk moest zijn, omdat
het boek het diepst is doorgedrongen tot de cultuur van de kleine man, omdat
de bibliotheek het gemakkelijkst zijn drempelvrees voor het cultureel centrum
zal overwinnen. Plezierige paradox: cultuursociologen willen de samenleving
via het individu benaderen. De toekomst zal uitwijzen wie er gelijk heeft. Maar
de symptomen in Frankrijk geven te denken
Een breuk tussen kunst en volk ontstaat, zodra er geen gemeenschap meer is.
En die is er al niet meer sinds de zestiende eeuw, toen een politieke en kerkelijke
(het Trentse Concilie!) ontwikkeling de kunst van de marktpleinen en uit de
tempels naar de paleizen heeft verjaagd. Vilar resumeerde gevat de convergerende opinies van bijna alle cultuurfilosofen als volgt: „Eerst moeten we
weer een gemeenschap vormen, dan kunnen we misschien goed theater maken".
Theater biedt verrassende gelijkenissen met de sport. In beide vinden we
dezelfde wezenlijke bestanddelen terug: spektakel, spanning, katharsis. Volgens
J. L. Barrault ontstaan beiden „uit het spel en de onderworpenheid aan dezelf-
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de mystische wet van gehoorzaamheid aan het publiek, strijdlust van de spelen,
geldingsdrang en deelneming aan een levensdrama". In de sport worden de
grenzen van het menselijk vermogen voortdurend verder verschoven dank zij
een wetenschappelijk-bestudeerde training, een oordeelkundig dieet en een
verstandelijk beleid. Zo is een modern type van held ontstaan, die tot de verbeelding van de massa spreekt. Waarom is dit niet zo met het theater, kunst
van lichamelijke expressie bij uitnemendheid? Waarom ontstaat er tussen toeschouwer en acteur niet dezelfde verhouding van mythologisering, van identificatie, als tussen 'supporter' en atleet?
Dit is de kern van de zaak. Zolang wij niet weten waarom de arbeider en de
doorsnee-bediende wèl naar bioscoop en voetbal gaat, en niet naar het theater,
zullen wij niet weten waarom wij naast de kwestie leven: voer voor psychologen, sociologen en theaterdeskundigen, verenigd in een wetenschappelijk
onderzoek.
Beter dan welke abstracte beschouwing ook kan het volgende getuigenis van
P. A, Touchard misschien inzicht geven in die fundamentele vraag . „Onlangs
heb ik deel genomen aan een sociologische enquête, die o.m. de motieven wilde
onderzoeken waarom sommige mensen nooit naar de schouwburg gaan. In de
antwoorden werden vermeld: vermoeidheid, afstand, prijzen, aanvangsuren.
Maar diezelfde bezwaren vallen weg als het gaat om een catchwedstrijd, het
circus of de bioscoop. De waarheid is dat er in sommige milieus over het
theater een onverklaarbaar, onbewust taboe schijnt te liggen. Eens heb ik het
geprobeerd met mijn conciërge. Zij had nooit een voet in de schouwburg gezet.
Ik gaf haar een kaartje voor Donogoo in de Comédie Francaise. Een simpel,
duidelijk stuk als dit, met veel decorveranderingen, zou haar wel plezieren,
dacht ik. Maar ik stootte op dezelfde bezwaren als in de enquête, en vooral, zij
dacht dat je je moest opkleden om naar de Comédie te gaan. Om mij plezier te
doen gaf ze tenslotte toe. Na afloop stak zij haar geestdrift niet onder stoelen
of banken. Maar toen ik haar een maand later weer een kaartje aanbood, zei
ze me, met veel excuses, dat ze toch liever een kaartje voor de bioscoop had.
Waarom, dat kon ze niet uitleggen
Dit soort magische weerstand tegen het
theater schijnt overigens van relatief recente datum te zijn. Het schijnt niet te
bestaan in primitieve beschavingen. Het bestond niet in de Griekse maatschappij, ofschoon de klasseverschillen daar scherper waren dan in de volwassen
beschavingen van vandaag. En in het Westen heeft, ondanks de veroordeling
van het toneelspelersberoep door de kerk, de massa van het volk zich lange tijd
verzameld rond mysterie- en mirakelspelen" .
Waar woont vandaag de 'god van het theater'? Is het een ij dele hoop, op zoek
te gaan naar zijn geheim? En zou een theaterpolitiek die daarnaar uitziet, een
slechte politiek zijn?
4

5

4 P. A. Touchard, Le Théatre et Vangoisse des hommes, Ed. du Seuil, Paris, p. 215.
5 Deze laatste zin verdient toch enige nuancering. De gemeenschap van het volk rond de
mysterie- en mirakelspelen ontstond toen de Kerk het toneel gebruikte voor de verspreiding
van het geloof. De veroordeling door de Kerk van het toneel dateert van vroeger (cfr. Augustinus), die van het beroep van toneelspeler dateert van later, aangezien het beroepstoneel
na de mysteriespelen is ontstaan en door de Kerk als wereldlijke verwording werd afgewezen.

Politiek en research
A. Thiadens S J .

In een drietal stellingen willen wij enige facetten belichten van het complexe
samenspel van krachten in de relatie maatschappij en wetenschap. Juist omdat
datgene wat aan wetenschappelijk onderzoek geschiedt altijd maatschappelijkcultureel gebonden is, willen wij in de eerste stelling vanuit de biologie de
noties 'politiek', 'cultuur' en 'research' nader belichten:
Politiek mag men opvatten als het voor de praktijk reguleren van de menselijke
manipulatie met zijn omgeving (cultuur), dat in deze tijd systematisch voor
namelijk tot stand komt door middel van wetenschappelijke research.
De concreet bestaande mens is het resultaat van een voortdurende wisselwer
king tussen zijn aanleg en milieu. Het kenmerkende nu voor een menselijk
organisme is het feit dat de mens zelf óók in staat is dit milieu te veranderen.
Steeds opnieuw be-hand-elt de mens zijn omgeving zodanig dat een optimaal
resultaat van wisselwerking verwacht mag worden. Met andere woorden: niet
alleen een passieve adaptatie aan de omgeving, maar ook een actief manipu
leren m e t het milieu. Daarom is de mens niet uitsluitend gebonden aan een

bepaalde biotoop. Welnu, ook het resultaat van het manipuleren met zijn
omgeving (cultuur) gaat meespelen als factor in de wisselwerking van aanleg
en milieu. In concreto betekent dit dat de mens als moleculaire structuur in
dubbele betekenis een historisch wezen is. In zijn erfelijke aanleg is op stoffe
lijke wijze — in de kernzuren — het voorgeslacht aanwezig. Maar het verleden
draagt hij niet alleen wat betreft zijn aanleg reëel tastbaar met zich mee, maar
ook in het milieu is hij verbonden met zijn voorouders. Men zou kunnen zeg
gen: de resultaten van het manipuleren met de omgeving, alsook de typisch
menselijke culturele manifestaties waarin het voorgeslacht zijn menszijn beleef
de, werken tastbaar en aanwijsbaar door in de poging om zo optimaal mogelijk
zijn eigen unieke aanleg gestalte te geven. Wij staan dus letterlijk op de schou
ders van ons voorgeslacht.
Tegelijkertijd moeten wij ook constateren dat de mens in zijn menswordings
proces geheel afhankelijk is van zijn medemens, levend in dezelfde evolutiefase
van het mensdom en geografisch gezien in dezelfde regio. Eenvoudiger gezegd:
hij leeft en sterft met, voor en door de ander. Onze samenleving is zo ingewik-

734

A. Thiadens SJ.

keld geworden, dat voor een oplossing van vele maatschappelijke problemen
het bestuur van een dergelijke maatschappij aangewezen is op de wetenschap.
Vanzelfsprekend brengt dit met zich mee, in déze fase van evolutie, dat een
zekere programmering van wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk geacht
moet worden. Zuiver wetenschappelijk onderzoek als zodanig is een fictie.
Bovendien is elk onderzoek en elke onderzoekmethode niet meer waardevrij.
In het opstellen van de onderzoekmethode, alsook in de formulering van de
resultaten die altijd, hoe onverwacht ook, toegepast worden, liggen waarde
oordelen opgesloten. Het is daarom ons inziens onjuist om in de onderzoeker
te onderscheiden tussen zijn verantwoordelijkheid aan de maatschappij waarin
hij leeft als onderzoeker en als burger van die maatschappij. Omdat elk weten
schappelijk onderzoek cultureel gebonden is, is het vanzelfsprekend dat een
inspraak van die maatschappij op de onderzoekthemata aanwezig is. Maar de
inspraak van deze maatschappij in het opstellen van een wetenschapsprogram
mering geschiedt in concreto door de politici van deze maatschappij. Het is
daarom een reëel gevaar indien gesloten systemen als bv. economische macht
hebbers in het team van de onderzoekers gaan meewerken. Op deze wijze is een
reële inspraak in gevaar gebracht. De programmering echter dient op soepele
wijze te geschieden. Ook elke zogenaamde 'onnutte' wetenschap heeft, zoals de
historie ons heeft geleerd, op een later tijdstip onmiskenbare resultaten opge
leverd voor onze menselijke samenleving. Met andere woorden: wij dienen
uitermate voorzichtig te zijn om op grond van de huidige, dikwijls nijpende,
maatschappijbehoefte bepaalde takken van wetenschap af te snijden. Dit hangt
samen met het wezenskenmerk van de research (zoals we in de tweede stelling
nader zullen toelichten): research is uiteraard toekomstgericht.
De complexe maatschappelijke structuur waarin wij leven vraagt daarom ook
van de kant van de onderzoeker een mentaliteitsverandering. De intellectuelen
zullen meer dan wie ook bewust hun sluimerende individualistische opvattingen
omtrent wetenschap moeten opgeven. De wetenschap is noodgedwongen uit
haar ivoren toren gekomen en slechts een reëel verantwoordelijkheidsbesef ten
aanzien van de maatschappij kan de koude waarin de wetenschappers zijn
komen te staan verdrijven. Ook de ethisch verantwoordelijke mens kan met
vreugde zijn wetenschappelijk onderzoek verrichten. Zo kunnen wij dan nu
komen tot de formulering van onze tweede stelling:
Research is in wezen altijd toekomstgericht en de onderzoeker bevindt zich
altijd in het spanningsveld van de persoonlijke ethische verantwoordelijkheid
en de programmering als resultaat van de keuze der politici voor één bepaalde
alternatieve mogelijkheid.
Stel nu dat wij inderdaad gelijktijdig kunnen komen enerzijds tot een mentali
teitsverandering bij de onderzoeker wat betreft de verantwoording van zijn
werk aan de maatschappij, en anderzijds tot een wetenschapsprogrammering
die op een soepele wijze rekening houdt én met de aard der maatschappelijke
behoefte én met de instelling van de onderzoeker zelf, dan dienen wij ons nu
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de vraag te stellen: hoe kunnen wij gezamenlijk met de politici — die het con
crete beleid voeren — deze toestand bevorderen en in stand houden? Om deze
vraag te beantwoorden mogen wij ons misschien een ogenblik realiseren dat wij
in toekomstonderzoek en toekomstvoorbereiding enige fasen kunnen onder
scheiden:
Op de eerste plaats zullen wij moeten komen tot een heldere analyse van de
huidige situatie; daartoe behoort ook een explicitering van de normen- en
waardenstelsels waarop deze analyse gebaseerd is. Vanuit deze analyse kunnen
wij dan in een tweede fase komen tot het aangeven van de ontwikkelingslijnen
die wij nu reeds in aanzet aanwezig zien.
Vervolgens dienen wij ons ook af te vragen of wij deze ontwikkelingslijnen
wensen. De toekomst is immers niet een rechtlijnig doortrekken van het heden
in die zin dat wij de toekomst mogen omschrijven als het heden in het kwa
draat. Deze evaluatie mag echter niet overgelaten worden enkel en alleen aan
overheid en deskundigen. Het gaat om de toekomst van onze kinderen en klein
kinderen. Daarom behoren wij nu al gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor
deze onze toekomst bewust te worden. Wij zullen althans in deze fase moeten
proberen de relevante vragen te formuleren en de grondproblemen aan te
geven. Pas dan kunnen we er misschien toe komen om enige alternatieve moge
lijkheden aan te geven hoe en op welke wijze wij de research willen en kunnen
gebruiken. Het gaat er dus niet om pasklare antwoorden en oplossingen te
geven. De nieuwe generatie moet naar eigen inzicht en smaak kiezen en wij
dienen zó vooruit te zien dat zij die keuze ook werkelijk kunnen maken. Waar
schijnlijk zullen wij daartoe gelijktijdig moeten stimuleren om überhaupt te
leren denken in alternatieven.
Gezamenlijk zullen wij dan in een vijfde fase moeten komen tot een keuze ten
aanzien van die toekomst. In het bewustwordingsproces van onze gezamen
lijke verantwoordelijkheid is onze horizont verwijd.
Dit leidt tot stelling no. 3:
Toekomstonderzoek
en toekomstvoorbereiding
behoren tot de
verantwoorde
lijkheid van iedere burger en de politieke keuze voor een bepaalde
program
mering van de research is niet de grootste gemene deler van ons aller inzicht
hoe die toekomst gemaakt moet
worden.

In de reflectie op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid zal blijken dat er
tegenstrijdigheden bestaan van bepaalde belangengroepen. Toch zal de politicus
een keuze moeten maken uit deze tegenstrijdige modellen. Daartoe is hij geroe
pen. Maar hij dient dan wel openbaar te maken waarom hij nu net deze keuze
maakt en niet een andere, alsook dient hij de onderstroom van zijn normen en
waarden expliciet te maken. Voor ons, de niet-politici, betekent dit dat wij
kritisch elke fase in de uitvoering van het gekozen beleid moeten volgen.
Waarom? Iedere planning, iedere beslissing houdt namelijk een fixatie van die
toekomst in. Kan men eventueel bij de planning van de ruimtelijke orde nog
een viaduct afbreken omdat in een nieuw wegenplan dit viaduct niet meer
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voorkomt — in de planning van een menselijk leefbaar klimaat met behulp van
wetenschappelijke research zijn alle eenmaal genomen beslissingen veel moei
lijker ongedaan te maken. In 'De stamboekmens die niet sterven mag' blijkt dat
wij nu reeds in staat zijn zelf onze evolutie te richten en dat wij hiermee reeds
dagelijks bezig zijn. De vraag die hierbij opkomt luidt dan ook niet of wij onze
evolutie richten, maar waarheen wij die evolutie willen richten. Door een des
kundige popularisering van de resultaten van wetenschap, eventueel kritisch
doorlicht met behulp van de futurologie, kunnen wij langzamerhand inderdaad
de relevante vragen van ons maatschappelijk-cultureel bestaan stellen. Het
grote gevaar blijft echter bestaan dat in het reguleren van de manipulaties van
onze omgeving door middel van wetenschappelijke research de politici óf
alleen oog hebben voor de bestaande, huidige situatie, óf dat zij niet bereid zijn
kritisch het resultaat van een eenmaal genomen beleidvoering te veranderen.
Politiek en research zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vragen daarom
een intensieve onderlinge communicatie en wederzijdse inspraak.

Televisie en publieke opinie
M. Huijbregts

„De sociologie der massa-media is volgens Merton de typische tak
van de Amerikaanse sociologie, waar zij een nieuw werkterrein
gevonden heeft, met nieuwe onderzoekingsmethoden heeft geëxperimenteerd en grote resultaten verkregen heeft. Maar de
categorieën waarvan gebruik gemaakt wordt, verbrokkelen de
culturele eenheid die impliciet besloten ligt in de massa-media,
verwijderen er de historische gegevens uit en bereiken dan een
resultaat dat slechts voor een deel geldt en bezwaarlijk gegeneraliseerd kan worden, of een algemeen resultaat dat onbruikbaar is".
Edgar Morin, De culturele industrie

Men schrijft en spreekt doorlopend over de invloed van televisie op denken,
voelen en handelen van de mens. Boeken erover zullen voor velen onbekend
blijven, voor hen zijn er wel de tijdschriften en de week- en dagbladen die
doorlopend informeren over televisie. Dagbladen hebben zelfs professionele
kijkers in dienst, goed voor dagelijks tenminste vijftig regels nabeschouwing.
Er zijn er bij die het presteren om twee, drie programma's tegelijk te bekijken.
De waarde van hun beschouwingen gaat misschien toch niet verder dan dat zij
soms interessante punten aanroeren, boeiend om te lezen en waard om er
kennis van te nemen. Zo is het bv. niet moeilijk om een aantal stellingen te
verzamelen over de invloed van televisie op kinderen. Ze worden in een al of
niet wetenschappelijke context gegeven; ze variëren van zeer positief tot uiterst
negatief, en ze worden desgewenst gelardeerd met voorbeelden die iedere
twijfel aan de waarheid moeten wegnemen. Maar op de derde internationale
studiebijeenkomst van de stichting 'Prix Jeunesse', in oktober 1967 te München
gehouden, werd o.m. vastgesteld: „Verscheidene studies hebben het licht doen
schijnen over het kind als kijker. We weten echter nog weinig over de bijzondere waarnemingen en reacties van kinderen op bepaalde programmavormen
of programma-inhouden". Kinderen zullen zeker bij hun spel elementen uit
televisieprogramma's overnemen, maar of dit overnemen veel dieper gaat dan
de identificatie die wij in onze jeugd kenden in ons schooltje spelen, is een
vraag. En als men al aantoonbare bewijzen kan aandragen van een verdergaande identificatie, dan moet men zich, zoals Morin, onmiddellijk weer afvragen
of generaliserende conclusies verantwoord zijn en of men televisie als factor
van beïnvloeding niet in een ruimere context moet plaatsen.
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Ik ben geneigd om bij alles wat ik over invloed en betekenis van televisie lees,
voorzichtig te zijn met het hanteren van een criterium van waarheid en mij
voorlopig te beperken tot het constateren of en in hoever iets de moeite waard
is om er kennis van te nemen en er rekening mee te houden.
Ik zou ook niet durven zeggen, wat typisch televisie is, al bestaan ook hierover
uitgesproken meningen, met name onder hen die zelf nauw betrokken zijn bij
het maken van televisie. Die uitspraken betreffen dan de techniek van opnemen, karakter, duur en indeling van programma's, de wijze van visualisering,
het gebruik van gesproken woord en dat wat televisie onderscheidt van bijvoorbeeld radio. Misschien is alles televisie, als men ervan uitgaat, dat zij een
zeldzame verwijding is van ons dierbaarste zintuig, het oog, en dat zij in staat is
om vierentwintig uur van de dag het oog te laten vallen op wat anders ongezien
zou blijven. Wervelende danseressen, zingende zusjes, een oorlogsreportage uit
Vietnam, het 'francaises et francais' van Generaal de Gaulle en de dagsluitende
dominee horen dan allemaal tot televisie. Dr. Stemerding zegt niet ten onrechte,
dat „televisie directheid en levensechtheid eist, een directe reportage van een
zich voltrekkend gebeuren" . In zover zou men het ook met Marshall McLuhan
eens kunnen zijn, die televisie rekent tot wat hij noemt de 'hete media', informatiekanalen die ons alles geven wat het hartje begeert zonder dat we ons met
ons voorstellingsvermogen zwaar moeten inspannen om aan te vullen wat ons
aan informatie onthouden wordt . Wat televisie is, hangt vooralsnog af van de
maatstaven die worden aangelegd en dat zijn zeker nog geen objectieve, of
algemeen aanvaarde maatstaven.
1

2

Niet zelden is het bijvoorbeeld de Staat zelf die de maatstaven hanteert en ook
voorformuleert. Soms gaat dit hanteren niet verder dan het uitoefenen van een
vrij passieve controle, zoals in de U.S.A. en eigenlijk ook wel in Nederland,
maar in heel veel gevallen is televisie staatszaak en een duidelijk instrument
van overheidsbeheersing. Ik hoef hier nog niet alleen te denken aan totalitair
geregeerde staten, maar kan u bijvoorbeeld herinneren aan de rigoureuze ingreep van de Gaulle in de informatieve programma's van de O.R.T.F. Toch
hoeft die overheidsbeheersing niet altijd uit te lopen op overheidsoverheersing.
De B.B.C. is er het meest markante voorbeeld van, en zij heeft model gestaan
voor verschillende andere Westeuropese omroepinstituten. Staatstoezicht of
overheidsinitiatief is in deze gevallen geen noodzakelijke belemmering voor
onafhankelijke meningsuiting. Hoewel in het charter van de B.B.C. bepaald is,
dat in de programma's geen eigen mening mag worden uitgesproken over openbare aangelegenheden en geen causerieën of discussies mogen worden gehouden waarvan de inhoud kwetsend zou kunnen zijn voor algemeen aanvaarde
religieuze en morele normen , kan men niet zeggen, dat deze B.B.C. kleurloos
te werk gaat. Bij de B.B.C is het zogenaamde 'harde televisie-interview' gebo3

1 Dr. Stemerding, Vorming, voorlichting, beïnvloeding in de moderne maatschappij, Aula,
Utrecht.
2 Marshall McLuhan, Undetstanding Media, Nederl. vertaling: Mens en Media, Ambo,
Utrecht.
3 H. Schaafsma, Televisie, Querido, Amsterdam.
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ren; zij heeft zich de woede van Minister-President Wilson op de hals gehaald,
van wie men zegt dat hij ooit geweigerd heeft om nog langer van haar gebruik
te maken, en wie geheide televisie-interviewers als David Frost heeft bezig
gezien, weet, dat de Engelse interviewer van de geïnterviewden wel vriendelijk,
doch dringend het onderste uit de kan wil weten, waarbij hij er niet voor terugschrikt om hen de bittere beker van de emotionele weerstand in het openbaar
te laten drinken. Maar deze vrijheid kan bestaan, omdat zij wordt toegestaan.
Met de hand op het charter zou men op 'wettige' wijze tot een heel andere
overdracht kunnen komen, die door een deel van het publiek misschien niet
eens als onwelkom zou worden ervaren. Men mag nog zo hoog opgeven over
het waarheidsgetrouwe beeld dat bij televisie o.a. door interviewers en reporters
wordt nagestreefd, in de overtuiging dat zij door een scherpe analyse en een
doorgetrokken diagnose de kijker een goede dienst bewijzen, de kijker verdraagt
en vertrouwt namelijk niet zelden een zo getrouw mogelijke registratie van de
werkelijkheid niet. Menige televisiemaker kan daarover meespreken. Maatstaf
voor waar en onwaar bij televisie is daarom niet alleen in een aantal gevallen
de staat, een niet geringere maatstaf voor haar is het gedrag van de publieke
opinie. Soms treedt deze op als een koelbloedige killer; anderen, die zonder
haar naamloos door het leven zouden zijn gegaan, heft zij op tot nationale
idolen.
In Frankrijk blijkt na De Gaulle Léon Zitrone, omroeper bij de nieuwsdienst
en verslaggever bij sportevenementen, de meest populaire man te zijn en wie
zou in Nederland Mies Bouwman zijn, als televisie toevallig de ontdekking van
de generatie na haar zou zijn geweest? In haar geval openbaart zich overigens
nog een merkwaardige vervorming van waarheid rond televisie. Als men de
publieke opinie zou peilen naar de waardering van Leen Timp, haar echtgenoot, dan zou men vermoedelijk in het duister van de onbekendheid tasten.
Toch moet ik zeggen, dat ik bij alle grote waardering die ik voor Mevrouw
Timp koester als performer óp het scherm, niet weet aan wie ik de hoogste
waardering zou toekennen. Misschien tóch aan haar man, performer achter
het scherm, gedegen kenner van de televisietechniek en haar mogelijkheden, en
bekwaam om in feite weinig communicatieve informatiegebieden dank zij goed
verzorgde vormgeving en knappe presentatie een grote mate van aantrekkelijkheid te geven.
Deze constatering duidt al op het dubieuze in de maatstaven van het publiek.
De publieke opinie manipuleert met de mensen op het scherm en zingt beurtelings hun lof of laat hen vallen. De mannen achter het scherm missen meestal
de lof maar blijven ook gespaard van de verguizing. Dat die publieke opinie
zich intens met televisie bemoeit kan men haar echter niet kwalijk nemen,
want televisie is een brutaal medium, dat zich in onze huiskamers opdringt,
zo zelfs dat men meer en meer een hoge mate van eigenzinnigheid aan de dag
moet leggen om haar buiten de deur te houden. Zij is het meest integrerend
element geworden in onze continue behoefte aan veelzijdige informatie over
wat zich buiten onze beperkte gezichtshoek afspeelt. Zoals alle brutaliteit, moet
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men ook wel verwachten, dat zij appelleert aan gevoelens van instemming en
aversie. Mies Bouwman zou ik — uit vele anderen — als een markant voorbeeld kunnen aanhalen. Als omroepster kan zij doorgaan voor de leuke vrouw,
aangenaam om te zien en te horen. De Mies Bouwman van 'Open het dorp'
groeide uit tot een nationaal idool. Maar toen dezelfde Mies Bouwman kort
daarna in 'Zo is het toevallig' probeerde om met anderen het establishment,
dat de waarheid steeds bedreigt, satirisch te ontmaskeren, was voor velen geen
verguizing wreed genoeg. Zij kwam echter weer 'in de stoel', toen zij zich op
speelse wijze opnieuw 'en scène' wist te zetten met wat men zou kunnen noemen
een mengsel van randjournalistiek, sociaal en vrouwelijk engagement en human
story. Het programma haalde en haalt een hoge graad van kijkdichtheid en
van waardering bij het kijkerspubliek.
Zo — en op velerlei andere wijzen — weet de publieke opinie hoge ogen te
gooien bij wat op televisie kan en mag. Als ik het in beleidstermen omzet, zou
ik willen stellen dat de publieke opinie op twee wijzen, die misschien in de
grond dezelfde achtergrond hebben, televisie beheerst. Men vreest haar, omdat
een door televisie geïnformeerde en bewerkte publieke opinie een bedreiging
zou kunnen worden van wat men openbare orde noemt — vandaar regulerende
bepalingen van bovenaf. En men dingt naar de gunst van deze publieke opinie
in programma-keuze en programma-indeling, — en offert daar desnoods journalistieke en artistieke aspiraties aan op.
De vrees voor de publieke opinie uit zich in charters, codes en bepalingen,
waarin richtlijnen worden gegeven voor het gedrag van televisie-ondernemingen
en televisiemakers. Hoe moeilijk dat overigens is, moge blijken uit o.a. de
Amerikaanse televisiecode, die in maart 1952 van kracht werd, maar in 1962
reeds aan haar zevende herziening toe was. De betekenis van deze richtlijnen
is meest van negatieve aard en intern bij de omroepen zijn zij dikwijls een
bron van weerstand. Als zij van overheidswege gegeven zijn, ziet men er een
vorm van censuur in en dus een bedreiging van het democratisch grondrecht
van openbare meningsuiting. Als zij door programmadirecties worden gehanteerd, ondervindt men haar als een inbreuk op de creatieve vrijheid en de eigen
verantwoordelijkheid van de programmamaker. Maar minstens mag men er
iets hypocriets in zien, want zij betreffen hoofdzakelijk enkele traditionele
terreinen — godsdienst, politiek, seks, etc. — die gerekend kunnen worden tot
de controle-zone van de gesloten samenleving. Andere terreinen evenwel en
juist die welke mede dank zij televisie als grootscheeps communicatiemiddel
worden opengebroken, kunnen ongenormeerd onder de aandacht van de kijker
worden gebracht.
Of nu die vrees voor beïnvloeding door televisie gerechtvaardigd is, is totnogtoe zeer moeilijk vast te stellen. Aan onderzoek erover heeft het niet ontbroken,
maar de uitslagen van deze onderzoekingen spreken elkaar meestal tegen .
4

4 Harwood L. Childs, Public Opinion. Nature, Formation and Role, 1965. Nederl. vertaling:
De publieke opinie, Aula, Utrecht. Verder: Hertha Sturm,
Masse-Bildung-Kommunikation,
Ernst Klett Verlag, Stuttgart.
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In tegenstelling tot wat veel pedagogen met droeve stem over televisie menen
te moeten zeggen, menen sociologen te moeten vaststellen, dat van attitudedoorbraak ten gevolge van televisie nauwelijks iets zinnigs te zeggen valt. Onze
houdingen, zelfs de houdingen van onze kinderen , liggen doorgaans zo vast,
dat televisie ze niet in een houdgreep krijgen kan.
5

De vrees voor publieke opinie betreft echter niet alleen de invloed op onze
attitudes. Misschien richt zij zich nog meer op meer oppervlakkige gevoelsuitingen. Met haar onverbiddelijke registratie is televisie in staat om veel te
ontmaskeren en om publieke verontwaardiging op te roepen. Zo weet ik niet,
wat er van het hoogedelgestrenge van onze kamerleden overgebleven is sinds
hun vergadergedrag, hun kennis van zaken en hun verbaal vermogen bij tijd en
wijle rechtstreeks in onze huiskamers worden gebracht. De kijker ziet hen in
hun ware gedaante, zodat een aanvulling op het kamerreglement met het oog
op televisie overwogen zou kunnen worden ('netjes in de bank blijven zitten';
'niet zo tussendoor schreeuwen'; 'niet zo bulderend lachen bij ernstige zaken';
'niet zitten geeuwen, excellentie'). Want dit is wellicht de bitterste waarheid van
televisie en mogelijk de enige die exact valt vast te stellen, dat zij cru en onbedekt de dingen laat zien, zoals zij zijn. Zij neemt waar en helpt ons zo het ware
te nemen. Himmelweit, Oppenheim en Vince hebben ooit een interessant onderzoek gedaan over de invloed van televisie op hun ideeën omtrent buitenlanders.
Na een jaar konden zij twee conclusies vaststellen: ten eerste, dat de kinderen
meer geneigd waren tot een objectief dan tot een waardeoordeel en dat zij bij
hun oordeel beïnvloed werden door de wijze waarop deze buitenlanders zich
hadden gepresenteerd . Gedeeltelijk hebben de televisiemakers zo'n presentatie
in handen, maar toch niet meer dan dat. Dat onderscheidt toch, meen ik,
televisie van film en, in het vlak van het gesproken woord, van de krant (de
schrijvende journalist is minder kwetsbaar in zijn performance dan de televisiepresentator) en van de radio (de luisteraar krijgt hier alle ruimte voor een
eigen beeldvorming).
6

Behalve de ontmaskering is er de publieke verontwaardiging of de publieke
begunstiging, die televisie vreesaanjagend kan maken. Of men aan die verontwaardiging een overgrote waarde moet hechten, betwijfel ik. Doorgaans is de
publieke opinie meer tolerant en sneller tot vergeten geneigd dan het aantal
boze brieven bij omroepen doet vermoeden, en een werkelijk algemene verontwaardiging is nauwelijks denkbaar. Verontwaardiging kan bovendien erg betrekkelijk zijn, zoals laatst bleek, toen nota bene de rubriek van de gezamenlijke
kerken 'Kenmerk' een heruitzending bracht van de 'Beeldreligie', het item
waarover destijds 'Zo is het toevallig' van de Vara de nek brak, maar waarop
nu nauwelijks enige boze aanmerking werd gemaakt.
5 Cfr. Hélène Gratiet-Alphandéry in Fernsehen und Bildung, jrg. 1, 1967, Joyce Brothers in
TV.-Guide vol. 16, 1968 en Ferracuti-Lazzari in een rapport van de Italiaanse televisie over
'Het geweld in de massacommunicatie-middelen'.
6 in: Marie Jahoda and Neil Warren, Attitudes, Penguin-books.

742

M. Huijbregts

Zo is publieke gunst, de waardering van de kijker voor een programma, met
name uitgedrukt in zijn bereidheid om te kijken, een factor van betekenis bij
het bepalen van het wat en hoe van hetgeen uitgezonden wordt en zelfs van het
tijdstip waarop uitgezonden wordt. Televisieondernemingen en omroepsociologische instituten hebben zich vanaf het begin met grote zorg toegelegd op het
ontwikkelen en effectueren van kijk- en waarderingsmetingen. De invloed van
deze publieke gunst wordt groter, naarmate de zakelijke afhankelijkheid ten
opzichte van de publieke opinie, en de onderlinge concurrentie van televisie
ondernemingen groter wordt. In een land als de Verenigde Staten, waar televi
sieomroepen commerciële particuliere ondernemingen zijn, die handelen in
zendtijd en televisiereclame, wordt de hoogte van de kijkdichtheid de sluitpost
op de rekening, maar ook voor Nederland, waar een getalscriterium bepalend
is of en in welke mate een organisatie gemachtigd is om televisieprogramma's
uit te zenden, blijft de publieke gunst zeer belangrijk.
Uit democratische overwegingen kan men erg welwillend staan tegenover deze
greep van het publiek op zijn modern huis- en slaapkamermeubel. Maar als
deze massa het karakter van een directe of indirecte censuur gaat aannemen,
wat bij financiële afhankelijkheid of bij het vaststellen van het recht tot ge
bruikmaken van televisie het geval kan zijn, dan rijzen er terecht twijfels. Er
kan een botsing ontstaan tussen het standpunt en de verwachtingen van het
publiek aan de ene kant en de sociale en eigen verantwoordelijkheid van de
zendgemachtigden anderzijds. En er kan een verstoring in het progammatisch
evenwicht optreden in meerdere vormen. Zo kunnen o.m. programma's die
voor de kijkersmassa van grote waarde zouden kunnen zijn op grond van
nuttige informatie, benadeeld worden zowel financieel als qua tijd van uitzen
ding en zelfs inhoudelijk, omdat 'men' nog altijd liefst amusement ziet. Maar
ook het niveau, de technische vormgeving en de keuze van dit amusement kan
zich hinderlijk gevangen weten in de publieke gunst. Niet ten onrechte leeft bij
veel programmamakers de behoefte aan een soort 'third program', waar naar
hartelust selectief en experimenteel gewerkt kan worden, zowel om te zoeken
naar nieuwe interactievormen als om lucht te geven aan creatieve behoeften,
die in televisie een nieuw instrument hebben gekregen. Het geven van deze
vrijheid geeft ontegenzeggelijk mogelijkheden om televisie meer 'waar' te
maken, maar wie zal de maecenas zijn die de weg daartoe baant?
Met de vraag rond de rol van de publieke opinie zit men in een van de meest
ingewikkelde problemen van televisie, vanuit programmatisch oogpunt en van
uit de daarmee samenhangende organisatie. Men is daar voorlopig niet uit, ook
niet in Nederland, al heeft het zeker niet het meest onaantrekkelijke omroep
bestel, alleen al omdat er sprake is van een meervoudige betrokkenheid van de
publieke opinie. Het systeem is in deze meervoudigheid ingenieus van opzet,
al berust het meer op historische ontwikkeling, politiek compromis en techni
sche waarneming dan op originele vindingskracht. De waarde van het getal
wordt erin gehonoreerd, maar deze waarde wordt tegelijk gecontroleerd door
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een tweevoudige categoriale indeling. Men ontleent namelijk een recht om
televisie te maken aan de bekwaamheid en de mogelijkheid om bevolkings
groepen op grond van levensbeschouwing te bundelen en men kan aan de hand
daarvan met een betrekkelijk minimum televisie waar maken. Noch zakelijke
overwegingen, noch overheersing door overheid en publieke opinie hoeven in
dit systeem dominant te zijn en er is zelfs nog een tenminste theoretische
controle op een al te grote pressie van de afzonderlijke omroeporganisaties
door de wettelijke plicht om via een weer andersoortige organisatie voor een
'gezamenlijkheid' te zorgen. De gevaren liggen echter in het risico dat de cate
goriale indeling kan verjaren en dat het moeilijk zal zijn om een nieuwe repre
sentatieve categoriale indeling te vinden, in de verbrokkeling, die van televisie
een religieus en ethisch monstrum kan maken en een programmatisch onding,
en in de Nederlandse middenstandsmentaliteit, die een omroeppolitiek mogelijk
maakt waarin men geneigd zou kunnen zijn om elkaar eer vliegen af te vangen
en voor behoud van het eigen huisje te vechten dan om te komen tot een samen
werking die tegelijk de eigen vrijheid beschermt. En in dat laatste geval wordt
het getalscriterium het bemodderde schild waarachter ieder zich verschuilen
kan.
In een volgend artikel zal nader worden ingegaan op de problemen welke uit
bovengenoemde punten voortkomen voor de televisiemakers.

Politiek Overzicht
Internationaal

West-Duitsland
De verkiezing van de president van de Bondsrepubliek heeft weer aanleiding
gegeven tot een crisis rond Berlijn. Voor de vierde maal werd deze gehouden
in wat de Duitse Bondsrepubliek blijft beschouwen als de eigenlijke hoofdstad
van het niet bestaande éne Duitsland. Bonn heeft dit besluit mogelijk wat
ondoordacht genomen en de drie Westelijke mogendheden hebben zich zonder
veel enthousiasme erbij neergelegd, waarop men het later ongewenst achtte om
terug te krabbelen, daar dit — naar men zei — gevaarlijke consequenties zou
kunnen hebben.
Protesten waren te verwachten; misschien had men niet de felle reacties ver
wacht die nu van de zijde der DDR loskwamen, maar men vergat dan ook dat
er zich nu een omstandigheid voordeed die alle vorige keren ontbrak, n.1. de
aanwezigheid onder de ruim 1.000 federale en provinciale afgevaardigden van
22 leden van de NPD, hetgeen een gerede aanleiding vormde voor Ulbricht en
Moskou om de nadruk te leggen op hun al dan niet gerechtvaardigde angst
voor een herlevend nazisme in West-Duitsland. De protesten gingen gepaard
met een Oost-Duits doorreisverbod voor de West-Duitse afgevaardigden via de
landtoegangswegen en de aankondiging van militaire oefeningen van de landen
van het Warschaupact — in feite bleken het later hoofdzakelijk Oost-Duitse en
Russische troepen te zijn onder leiding van de opperbevelhebber van de War
schau-troepen, generaal Jakoebovski — in de zone tussen West-Berlijn en
West-Duitsland tengevolge waarvan ook het luchtverkeer zou kunnen worden
bedreigd. Het is duidelijk, dat Ulbricht dit alles niet kon doen zonder toestem
ming van Moskou, maar de vraag was: hoever wil Moskou deze keer gaan?
Of was het alleen een gelegenheid om eens te proberen hoe Nixon zou rea
geren?
Men was er wel van overtuigd dat Moskou het niet het geschikte moment zou
achten om een werkelijke crisis rond Berlijn te forceren. De Tsjechoslowaakse
gebeurtenissen van augustus vorig jaar werken nog steeds ten nadele van de
Sovjet-Unie, zoals weer bleek op het congres der Italiaanse communistische
partij in Bologna half februari, waar de Joegoslavische en Roemeense afge
vaardigden onder duidelijke instemming van de meerderheid der aanwezigen
een scherpe veroordeling van het Russische optreden lieten horen. Ook de
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verhouding tussen Moskou en Peking verslechterde en leidde dezer dagen weer
eens tot een fel grensgevecht, waarbij doden en gewonden te betreuren waren.
Daarom heeft ook de Sovjet-Unie belang bij een verbetering van de verstand
houding met de Verenigde Staten en kon zij een protest van die zijde tegen het
in gevaar brengen van de luchtcorridors niet zo maar naast zich neerleggen.
Probeerde Moskou daarom succes te behalen door aan Bonn voor te stellen
de verkiezing in Berlijn niet te laten doorgaan in ruil voor een gunstige passenregeling voor het verkeer tussen Oost- en West-Berlijn? Bonn had er wel oren
naar mits de regeling van duurzame aard zou zijn, hetgeen later gepreciseerd
werd als minstens voor één jaar. Logisch, dit 'duurzaam' zou ooit kunnen
worden uitgelegd als een erkenning van de scheiding in twee delen; maar waar
blijft het principe volgens welk Bonn een recht heeft de presidentsverkiezing in
Berlijn te laten plaats hebben, als men dit principe wil opofferen aan een
tijdelijke passenregeling?
Blijkbaar heeft de Sovjet-Unie Ulbricht niet kunnen overhalen toe te geven;
hij wilde alleen een regeling treffen voor de Paasdagen en dan nog pas nadat
het besluit omtrent de verkiezing was ingetrokken en daar ging Bonn niet op
in. Dus werd de president in Berlijn gekozen met al met al nog betrekkelijk
weinig chicanes voor het vervoer over de weg en geen in de lucht. Daar socia
listen en liberalen het onderling eens bleken, werd bij de derde stemming de
SPD'er Heinemann gekozen, die er misschien voor kan zorgen dat het in de
grote coalitie zo zwaar gehavende prestige van de SPD weer een beetje hersteld
wordt, al zal zijn ambt hem hiervoor niet veel ruimte bieden. Mogelijk kan hij
ook zijn invloed aanwenden om over 5 jaren de verkiezing elders te laten
houden.
Westeuropese

Unie

Toen in 1948 de W.E.U. tot stand kwam als gevolg van de communistische
machtsgreep in Praag beloofden de verdragspartners Engeland, Frankrijk en de
drie Beneluxlanden elkaar alle militaire en andere hulp te verlenen als een van
hen zou worden aangevallen. Daar deze landen geen hand hadden om een vuist
te maken, wendden zij zich tot de Verenigde Staten en hieruit ontstond de
NATO. Alhoewel later Italië en West-Duitsland tot de W.E.U. toetraden,
leidde zij toch een kwijnend bestaan daar men de mogelijkheden om tot een
meer uitgebreide samenwerking te komen niet gebruikte. Eerst na 1963, toen de
Gaulle voor de eerste keer het toetreden van Engeland tot de EEG blokkeerde,
werden er regelmatig bijeenkomsten van de 7 ministers van buitenlandse zaken
georganiseerd om zo tenminste enig politiek contact met Engeland te behou
den. Na het tweede Franse veto in 1967 breidden Engeland en de Vijf de
politieke contacten uit en tijdens de ministerraad op 7 februari j.1. te Luxem
burg verklaarden de Beneluxlanden zich van hun kant bereid desnoods een
zijdig over te gaan tot consultaties over kwesties van internationale politiek met
de andere W.E.U.-partners om zo te komen tot een zo veel mogelijk op elkaar
afgestemde houding. Bij deze verklaring sloten Engeland, West-Duitsland en
Italië zich aan. Deze poging tot harmonisatie van het politiek optreden, speciaal
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inzake de Europese integratie en de verhouding tussen Oost en West, vond
geen genade in de ogen van de Gaulle en diens ongenoegen werd nog groter
toen op 15 februari de permanente Raad van de W.E.U. te Londen bijeen
kwam om te beraadslagen over de politieke houding van de leden in de kwesties
in het Midden-Oosten.
Frankrijk had hiertegen verschillende bezwaren. Formeel voerde het aan, dat
het besluit tot de Londense bijeenkomst ongeldig was, omdat daartoe niet met
algemene stemmen besloten was; bovendien was de beraadslaging nutteloos,
daar het Midden-Oosten een zaak was van de Grote Vier al dan niet binnen
het kader van de pogingen van de Verenigde Naties om de vrede te bewerken
en tenslotte zag Parijs er een poging van Engeland in om via een achterdeurtje
toch Europa binnen te dringen, hetgeen niet tot de vorming van een onafhan
kelijk Europa zou leiden, daar Engeland in de ogen van de Generaal nu een
maal afhankelijk is van de Verenigde Staten. Er volgden Franse protesten en
zelfs een dreigement uit te treden; dit laatste vond ook de Gaulle later niet
handig, want hij ontdekte, dat hij door lid te blijven en de vergaderingen te
boycotten, de hele W.E.U. makkelijk kon lam leggen, daar er nu eenmaal
eenstemmigheid nodig is voor een besluit.
De Franse president huldigt een totaal andere opvatting over samenwerking;
hij voelt meer voor de 19e-eeuwse idee van losse allianties van zelfstandige
staten, waarbij de grote mogendheden de dienst uitmaken met voorbijgaan van
de belangen van de kleine landen en waarbij ieder van deze groten zich alleen
door nationaal eigenbelang laat leiden. In dit kader herinneren wij aan zijn
plannen voor de oprichting van een soort directorium van de Verenigde Staten,
Engeland en Frankrijk binnen de NATO en aan het latere vriendschapsverdrag
tussen zijn land en West-Duitsland, die dan gezamenlijk het vasteland zouden
beheersen, maar dat op een mislukking uitliep omdat het eerder een overeen
komst was tussen de Gaulle en Adenauer. Nu dit echec steeds duidelijker is
geworden deed Frankrijk gedurende de afgelopen maanden pogingen om de
banden met Italië nauwer aan te halen en hierbij andere Middellandse-Zeemogendheden te betrekken — zeker Spanje —, waardoor een soort Middellandse-Zeemacht zou ontstaan, waarin Frankrijk als enige atoommacht zou domi
neren. Veel kans maakte dit plan echter niet, daar Italië heel goed begrijpt niet
buiten de NATO te kunnen gezien de Russische vloot in de buurt van zijn
kusten, en het tevens een sterk voorstander is van de toetreding van Engeland
tot de EEG.
Mogelijk hoort hier ook bij de duistere affaire n.a.v. het gesprek tussen de
Gaulle en de Britse ambassadeur in Parijs, Soames, op 4 februari. Volgens de
Engelse lezing zou de Gaulle hierin voorgesteld hebben over te gaan tot de
vorming van een grotere economische vrijhandelsgemeenschap met een vier
ledig gezagsorgaan bestaande uit Frankrijk, Engeland, West-Duitsland en Italië,
waarna de EEG zou kunnen worden opgeheven; dit losse verband zou een
militair onafhankelijk Europees Europa moeten vormen, m.a.w. Engeland zou
zich losmaken van de Verenigde Staten en de NATO zou overbodig worden.
Parijs dementeerde de Londense berichten; het waren geen voorstellen maar
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slechts hardop uitgesproken gedachten van de Gaulle, die overigens wel be
kend waren. Ook was er geen sprake van de vorming van een Europees direc
torium en zouden de EEG-partners op de hoogte worden gebracht indien
de Gaulle's poging om Engeland op deze manier binnen Europa te halen een
gunstig onthaal in Londen hadden gekregen. De Engelse mededeling dat het
verslag van het gesprek tussen de Gaulle en Soames door de Franse president
was goedgekeurd, werd door Parijs naar het land der fabelen verwezen.
De Gaulle was furieus over het feit dat Engeland deze ideeën openbaar had
gemaakt, en verdacht Londen ervan Frankrijk op deze manier onmiddellijk
voor de reis van de Amerikaanse president naar Europa in een slecht daglicht
te willen plaatsen door het voor te stellen alsof de Franse president uit was op
het in de grond boren van de Europese eenheid en de Atlantische samenwer
king, waarop de V.S. zozeer prijs stellen.
Nixon
Als duidelijk teken van de invloed van Kissinger, de persoonlijke adviseur van
de president, en diens opvatting dat de grootste prioriteit moet gegeven worden
aan Europa, arriveerde de Amerikaanse president op 23 februari in Brussel.
Dit gebeurde niet alleen om de betekenis van de Nato nog eens te verduidelij
ken, maar de Verenigde Staten vermeden daarmee tevens, dat men er een voor
keur voor Parijs of Londen in zou zien als de president zijn eerste officiële
bezoek aan Europa zou beginnen in een van deze beide hoofdsteden. Brussel
als zetel van de Nato en de EEG kon aan niemand aanstoot geven. Directe en
praktische resultaten moet men van zijn bezoeken aan Londen, Bonn, Rome en
tenslotte het langste verblijf in Parijs niet verwachten. Hij wilde Europa ervan
overtuigen, dat de tijd voorbij was dat de Verenigde Staten eenzijdig het woord
voerden en beslisten zonder de mede-betrokkenen er in te kennen. Nixon streeft
naar een topgesprek met de Russische leiders, maar wil eerst zijn Nato-partners
raadplegen — en vooral de Gaulle — om de indruk weg te nemen, dat de
Verenigde Staten achter hun rug om beslissingen nemen; de Atlantische samen
werking moet werkelijkheid worden, zodat Nixon in een gesprek met Rusland
inderdaad kan optreden als leider van deze alliantie.
Nixon wilde bovendien het verzet tegen het non-proliferatieverdrag — dat
gedeeltelijk veroorzaakt is door het gebrek aan voorafgaand overleg tussen de
Verenigde Staten en hun bondgenoten hierover — zoveel mogelijk wegnemen,
omdat men pas daarna zal kunnen komen tot besprekingen met de Sovjet-Unie
over andere belangrijke onderwerpen.
Zijn bezoek heeft een goede indruk gemaakt. Men vertrouwt er op, dat de nieu
we regeringsperiode in de Verenigde Staten er een zal zijn van een bedacht
zamer politiek optreden en minder betweterij. Nixon speelde het spel tactisch
door vooral niet de indruk te wekken dat de Verenigde Staten inzake de Euro
pese eenheid hun wil wilden opleggen, waardoor hij de Gaulle al te erg tegen
de haren zou hebben gestreken.
8 - 3 - '69

J. Oomes
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Van filmleiding
tot filmvoorlichting
In mei 1968 heb ik in Streven, onder dezelfde titel als hierboven, naar aanleiding van het colloquium georganiseerd
door de Katholieke Filmliga, mijn bezwaren geuit tegen elke vorm van filmkwotering. Het colloquium was echter
slechts een voorbereiding voor een definitieve hervorming van het katholieke
keuringssysteem. Ondertussen heeft dit
'aggiornamento', zoals Jos. Van Liempt
het zelf noemt in het huisorgaan van de
Filmliga, Film en Televisie (oktober
1968, no. 137), plaatsgevonden. Het
komt hier op neer: de volgende nietimperatieve keuringscategorieên werden
ingevoerd ter vervanging van de oude:
1) voor allen; 2) voor jongeren en voor
volwassenen; 3) voor volwassenen; 4)
negatief beoordeeld. De streng veroordelende categorie die vroeger de uitdrukking 'af te raden' of 'te mijden' opgespeld kreeg, wordt dus nu een 'negatieve beoordeling'. Men had natuurlijk
kunnen hopen op een grondiger hervorming — d.w.z. de definitieve afschaffing
— maar daar blijkt vooral de organisatie
zelf nog niet rijp voor te zijn.
Waar het mij echter om te doen is, dat
kan geraden worden, is de laatste, intrigerende categorie: 'negatief beoordeeld'. Mijn bezwaren kennende tegen
het systeem, had men mij geïnformeerd
dat deze categorie in het vervolg slechts
uitzonderlijk gebruikt zou worden.
Waardevolle' films zouden er waarschijnlijk nooit meer in terecht komen,
zoals dat vroeger schering en inslag was,
toen het hokje nog 'af te raden' en 'te

mijden' heette. Ik dacht bijgevolg dat in
deze categorie uitsluitend die films terecht zouden komen waar de heren van
de filmliga geen weg mee zouden weten:
prenten voor gespecialiseerde seksbioscopen.
In de praktijk, na een paar maanden,
blijkt het helemaal niet die weg op te
gaan. Na een relatief positief getinte
verrassing (dat men toch een stap vooruit had durven gaan) is mijn teleurstelling nu sterker dan ooit. Er is uiteindelijk niets veranderd: want de mentaliteit
is identiek gebleven. Men mag dan nog
zulke mooie systemen uitvinden en ze
zelf 'progressief' noemen, als de mentaliteit die deze systemen doet functioneren zelf niet evolueert, staat men even
ver. Is men zelfs een stap achteruitgegaan.
Eerst een voorbeeld om mijn bezwaren
naar voren te brengen. Benjamin van
Michel Deville werd nog in het vorige
stelsel beoordeeld; de morele kwotering
luidde als volgt: „verpakt in mooie kleuren en een sierlijke muzikale omlijsting
vertelt de film de amoureuze ontgroening van een 'kuise Jozef', maar hemelt
aan het eind de losbandigheid op". De
film werd 'af te raden' gekwoteerd, en
nu dus, volgens het nieuwe systeem, in
de categorie 'negatief beoordeeld' ingeschoven.
De film is een perfecte imitatie (draaiboek Nina Companeez) van een achttiende eeuwse libertijnse komedie, en
'hemelt' niet alleen op het einde, maar
heel de film door 'de losbandigheid op'
zoals het trouwens bij het genre past.
Het werk is met smaak en veel handigheid gemaakt; bijzonder briljant ver-
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tolkt, maar het mist vanzelfsprekend de
virulentie van zijn oorspronkelijk model:
de echte libertijnse komedie. Alle libertijnen zijn verkapte moralisten; niet het
minst de marquis de Sade. Omdat het
libertijnse aspect van de film vanwege
zijn quasi-pastichekarakter erg verzwakt
is, is tevens ook de moraliserende ondertoon die er bij zou passen erg afgezwakt.
Tenslotte is het niet meer dan een ondeugend werk, bijna gemoedelijk in
toon. D e hypocrisie van de achttiendeeeuwse beau monde wordt elegant pp de
korrel genomen, en indirect is de film
ook gemaakt om de gewone toeschouwer lichtjes te doen blozen en hem ook
eventjes attent te maken op eigentijdse
taboe's, zoals bv. de kuisheid. Tussen de
achttiende-eeuwse opvattingen over seks
en taboe en de onze hierover zijn er voldoende gelijkenissen opdat de film ergens ook nog zou prikkelen. Veel meer
dan een charmant-cynisch brokje hedendaagse consumptie is het niet, en persoonlijk was ik er in een wekelijkse filmkroniek vrij streng voor. Zoals Anouilh
staat t o . v . een Marivaux (en beter een
de Sade) zo staat Benjamin t.o.v. echte
libertijnse literatuur. Maar waarom dient
zo'n werk negatief beoordeeld te worden
door de Katholieke Filmliga? Ik zie er
geen andere uitleg voor dan deze: het
woordje 'libertijns' (al dan niet met sterk
moraliserende ondertoon) komt niet
voor in hun woordenschat, en dus dient
het werk geweigerd te worden. Ik wil
van dit ene voorbeeld geen 'zaak' maken; het loont de moeite niet, en het is
slechts een voorbeeld tussen vele andere.
Ik wil hier enkel een vraag stellen: hoe
reageren die mensen? Ofwel: zij die per
definitie over film zouden moeten nadenken, doen dat niet, en 'veroordelen'
daarom zo'n film; ofwel: dezelfde mensen leven met schotten, hun door conventioneel geloof, fatsoen en noem maar op
opgedrongen. Beide houdingen vind ik
al even erg.
Ik wil dit even verder uitwerken vanuit
een ander gezichtspunt. Het kwoteringssysteem is niet alleen een indeling (zoals
ik naïef gehoopt had), maar de korte
morele beoordelingen blijven bestaan
(cfr. het aangehaalde paragraafje n.a.v.
Benjamin). Film en Televisie publiceert
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maandelijks deze korte stukjes proza. Zo
komt men tot de volgende situatie, die
voor de critici toch onduldbaar zou
moeten zijn: aan déze man wordt nl.
gevraagd een korte algemeen-kritische
beoordeling te verschaffen over een
nieuwe film. N u is het mogelijk (voor
wie zich in dit gewraakte systeem verplaatst) dat er voor bepaalde films meningsverschillen zijn — uiteraard omtrent de morele waardering (artistieke
meningsverschillen zijn in dit schizofrene stelsel toegelaten!). Ik zou het bijgevolg aannemen (in deze context, wel te
verstaan!) dat mijn bespreking van bv.
Benjamin gevolgd zou worden door een
bespreking van een collega die de film
hoegenaamd niet zo ongevaarlijk acht
als ik. En daarmee zou men, dunkt me,
toch mogen volstaan, en zou de diepgewortelde angst voor ik weet niet welke
vormen van ontucht door het bioscoopbezoek aangewakkerd toch moeten gestild zijn, dacht ik! Was het maar zo
simpel. D e korte noot van de deskundige
recensent verschijnt ondertekend; daaronder verschijnt dan een 'anonieme' morele kwotering. Of deze tegen de mening
van de recensent ingaat of die integendeel beaamt, speelt hier geen rol: het
gaat hem om het feit. Dit is niet alleen
zuiver wantrouwen in mijn persoon van
criticus, maar gewoonweg ook wantrouwen in de functie van de criticus! Alsof
de recensent niet in staat zou zijn de
morele aspecten van een film in zijn
bespreking te behandelen. Of beter gezegd: een goede recensie gaat toch altijd
over de ethische draagwijdte.
D e opvatting over ethiek die men in
deze kring heeft, vind ik uiterst beperkt,
en als filmrecensent vind ik deze manier
van handelen gewoonweg onduldbaar.
Ik kan het gewoon niet nemen dat een
'anonieme maatschappij' naast mij een
morele vinger opsteekt. En dit mag dan
nog met de beste bedoelingen van de
wereld gebeuren (ik twijfel er geen ogenblik aan dat deze bedoelingen ook echt,
goed en nobel zijn; dat is juist het erge
van de hele zaak): het is een manier van
handelen die ik onbegrijpelijk vind.
Deze feitjes zijn natuurlijk op zichzelf
onbelangrijk; ze lijken me des te futieler daar ik mij van de andere kant vol-
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ledig bewust ben van de voor mij totaal
irreële situatie waarin een instelling als
de Katholieke Filmliga zich bevindt. Als
ik mij dan opwind, gaat het niet om een
instelling. Wel om mensen met wie
ik nolens volens verplicht word om te
gaan omdat ze nu eenmaal tot mijn me
demensen behoren. Het is mij om de
mentaliteit te doen: en deze details (nog
eens: buiten de context 'futiel' en 'onbe
langrijk') wijzen op een mentale instel
ling die mij niet alleen irriteert, maar
onzeker maakt. 'Censuur' hoeft niet al
tijd in zijn meest strikte betekenis geno
men te worden: als die van verbiedende
daad; 'censuur' kan ook een zekere men
taliteit betekenen. Een geestesgesteldheid
die niet gericht is op de toekomst, die
een gebrek heeft aan vertrouwen en
openheid, die laboreert aan complexen.
En in plaats van die complexen vrijuit
en kritisch te bespreken, worden ze weg
gemoffeld en verstopt achter mooie sys
temen. Het is die mentaliteit die, vrees
ik, niet alleen naar censuur leidt, maar
reeds een vorm van 'censuur' is, censuur
op de toekomst.
Eric De Kuyper

Brechts Turandot
In de jaren '30 al was B. Brecht bezig
met zijn Tui-roman (Chinese woordspe
ling met 'intellectueel': Tellekt-Uell-In).
Het is tenslotte een toneelstuk geworden,
Turandot oder der Kongress der Weisswascher. Het Berliner Ensemble plande
de creatie nog onder Brecht. Als regis
seur was Benno Besson voorzien en die
heeft het nu dan gedaan bij het Zürcher
Schauspielhaus op 14 februari. Het heeft
hem de directie van de Oostberlijnse
Volksbühne opgeleverd; na enkele jaren
ideologische en artistieke spanningen
met het Berliner Ensemble en met het
DDR-dirigisme is deze eminente theater
man dan terug onder een eigen dak.
In theater heute (maart 1969) schrijven
Klaus Völker en Henning Rischhieter
over stuk en opvoering. D e 'Tui's' zijn
dus wel uit de titel verdwenen maar ze
bleven bestaan als centraal thema. Völ
ker reveleert dat de kern van het stuk,
het congres van de witwassers, een his
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torische basis heeft. Brecht had het con
gres der antifascistische schrijvers in
1935 te Parijs meegemaakt en was er
van teruggekeerd met gemengde indruk
ken over het optreden en gedrag van
b.v. Thomas en Heinrich Mann. Een an
der inspiratiepunt was het Frankfurter
Institut für Sozialforschung met namen
als Max Horkheimer, Friedrich Pollock
en Th. W. Adorno. Het gaat uiteraard
om het proces van de liberale Weimarrepubliek waarin de socialistische par
tijen elkaar in het haar zitten terwijl on
dertussen het fascisme zich installeert.
De oorzaak daarvan vindt Brecht in het
gedrag der intellectuelen, „die wel de
waarheid kennen, maar ze om persoon
lijk voordeel niet willen uitspreken, en
dus hun maatschappelijke functie alleen
maar uitoefenen als verkopers van vei
lige meningen". Daarbij kwamen nog
complicaties; Brecht stelde immers vast
dat niet alleen de liberale democraten
niet tot afdoende maatregelen konden
komen, dat het Tui-fenomeen gehand
haafd bleef toen een socialistische maat
schappij werd opgericht. De woordvoer
ders van het Stalinisme of van het
Trotzkiisme bleken even geschikt tot
nietsdoen, maar dat probleem maakt
precies de thematiek van de Me-ti-roman
uit die hij wel heeft geschreven. Nog
scherper oordeelde Brecht; de democra
tische Tui's „keuren de verdragen goed
die opgelegd worden met economische
denkmiddelen en dan buiten werking ge
zet met economische trucjes" en de au
toritaire Tui's „maken gebruik van mi
litaire middelen". In democratische lan
den „wordt het machtskarakter van de
economie niet ont-huld", in autoritaire
landen wordt het economische karakter
van de macht niet ont-huld. Zo ontmas
kert zich het stuk als een dialectische
analyse van de strijd om de macht waar
in de intellectuelen volmaakt hulpeloos
en onvruchtbaar blijven.
Rischbieter kijkt naar andere opvallende
punten. Hij stelt vast dat het stuk ge
schreven werd in 1953 en 1954, d.w.z. in
de weken die volgden op de arbeidersopstand in Oost-Berlijn. En vragen drin
gen zich bij hem op: „Vluchtte Brecht in
een fantastisch China of distantieerde hij
zich opzettelijk van de actuele gebeurte-
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nissen? Zocht hij duidelijkheid i.v.m. de
originele fouten van de Duitse geschie
denis van Weimar?". Bezwaren heeft hij
tevens tegen Brechts veroordeling van
de Tui's, die zich immers handig tegen
over het heersende regiem opstellen en
met listige syllogismen hun huid trach
ten te redden. Was het wapen van de list
en het huichelen niet een instrument
waarover Brecht herhaaldelijk lyrisch
deed en dat hij zelf praktisch toch ook
een enkele keer (cfr. de Amerikaanse
hearings) heeft toegepast, mét succes?
Het meest boeiende acht Rischbieter het
slot van het stuk. Het pseudo-democratische regiem wordt aan stukken ge
scheurd, de usurperende Gogher Gogh
(de nazibandiet) wordt verdreven door
Kai-Ho, die de proleten ideologisch en
militair heeft geschoold, die de revolutie
heeft gepredikt en vooroereid en die
prompt een volksregering opricht. D e
antistalinistische hoop van Brecht was
dus nog evident gericht op Mao. Is dat
wellicht de reden waarom het stuk, on
danks de verregaande voorbereiding, in
de DDR totnogtoe niet werd opgevoerd?
C. T.

Erfelijkheidspatronen
en toerekeningsvatbaarheid
Professor W. M. C. Brown van het Wes
tern General Hospital te Edinburgh be
schrijft in zijn artikel: „Chromosomen
en misdaad" de invloed van een extra
geslachtschromosoom op het gedrag
(New Scientist 40, 1968, p. 235 ss, 31
oct. 1968).
D e meest voorkomende afwijkingen
treffen wij aan bij mannen met een extra
X-chromosoom (de XXY-typen), of met
een extra Y-chromosoom (de XYY-typen). Deze twee chromosomengarnituren
blijken bovendien het meest in aanmer
king te komen voor een onderzoek naar
de relatie: afwijkend chromosoompa
troon en a-sociaal en crimineel gedrag.
Alle onderzochte XXY-individuen had
den gedegenereerde testes. D e secundai
re vrouwelijke geslachtskenmerken wa
ren bij hen zwak ontwikkeld. Het extra
X-chromosoom benadeelde hen boven
dien in hun geestelijke ontwikkeling.
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Onder zwakzinnigen en gevangenen is
het percentage XXY-individuen tienmaal
hoger dan het gemiddelde percentage
XXY-mensen in de menselijke popula
tie (1.3 per 1000 mannelijke babies).
Tot nu toe is er weinig aandacht besteed
aan het gedragspatroon van deze men
sen. Brown vraagt zich af, of men dit
afwijkend gedrag rechtstreeks moet wij
ten aan het extra X-chromosoom, of
dat misschien deze mensen bijzonder ge
voelig zijn voor ongunstige milieu-in
vloeden.
Pas in 1965 werd de belangstelling voor
het XYY-patroon groter, toen bleek dat
in het Stae Hospital in Schotland 3%
van de patiënten — ter beschikking ge
stelden van de regering — het XYYgarnituur bezaten. Nadere onderzoekin
gen brachten aan het licht dat deze
XYY-mensen een normaal voorkomen
bezaten in tegenstelling tot de XXYindividuen. Hun lengte was gemiddeld
groter als de normale XY-mannen. Zij
waren allen echter psychopaten.
Een vergelijkend onderzoek toonde aan,
dat de XYY-mannen over het algemeen
op zeer jonge leeftijd reeds met de jus
titie in aanraking kwamen. Zij komen
voor in alle lagen van de bevolking en
waren steeds het klassieke 'zwarte
schaap' van de familie.
Samenvattend, mag volgens Brown ge
steld worden, dat het extra Y-chromo
soom de kans tot een abnormale ont
wikkeling vergroot.
Terecht merkt Prof. T. C. N. Gibbens,
psychiater in Londen, op dat het bewijs
van een chromosoomabnormaliteit nog
geen aanleiding hoeft te zijn voor de jus
titie om anders te oordelen. Biologisch
kan men immers stellen, dat iedere mens
het resultaat is van de wisselwerking van
aanleg en milieu. Maar geen van beide
is apart genomen alleen zaligmakend.
A. Th.

De studenten en de macht
Na een week van geweld in het Quartier
Latin sloot minister Georges Pompidou
op 11 mei verleden jaar een compromis
met de studenten in Parijs. Hun onmid
dellijke eisen werden ingewilligd en de
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politie werd uit het Quartier Latin terug
getrokken. Daarmee deed Georges Pompidou ten aanzien van de staatsmacht
precies datgene wat zijn chef, generaal
de Gaulle, weigerde te doen ten aanzien
van de staatsfinanciën: hij devalueerde.
Hij devalueerde de staats- en politie
macht ten gunste van een nieuwe struc
tuur, waarin de studenten hun plaats
kregen. Hij devalueerde ook de macht
van de Universiteit, die eigenlijk al van
haar onvermogen blijk had gegeven
door als reactie op de actie der studenten
ten eerste te sluiten en ten tweede de
hulp van de politie in te roepen.
Aldus schrijft Olivier Burgelin in een
lijvig nummer van Communications
(1968, nr. 12), dat geheel aan de studen
tenproblemen van Frankrijk is gewijd.
Maar wat moeten de studenten nu met
de macht?
Zij staan voor drie complexen van pro
blemen. Het universitaire leven voltrekt
zich namelijk op drie niveaus. Het laag
ste niveau is dat van de verhouding tus
sen hoogleraar en student en de bezwa
ren tegen deze verhouding zijn bij de
studenten talrijk. Zij kanten zich bovenal
tegen haar eenzijdigheid. De colleges
komen neer op een monoloog van de
hoogleraar, die verondersteld wordt het
hele charisma van alle pedagogische
functies op zich te concentreren en de
incarnatie te zijn van de universitaire
verantwoordelijkheid. Van de student
wordt verwacht, dat hij zwijgt en zich
als een kind laat behandelen in plaats
van als een volwassene. Anders dus dan
de eerste de beste arbeider van zijn eigen
leeftijd. Het tweede niveau is dat van de
Universiteit zelf in haar geheel. Daarte
gen hebben de studenten het bezwaar,
dat het doordrongen is van een paterna
listisch gezagsidee aan de ene kant, ter
wijl het aan de andere kant zo goed als
geen werkelijk gezag kan uitoefenen in
de verhouding hoogleraar-student. Het
gezag van de Universiteit strekt zich na
melijk niet uit tot de hoogleraren. In
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feite zijn dezen dictatortjes ieder op hun
eigen terrein. En dan is er tenslotte het
hoogste niveau: dat van het nationale
universitaire systeem, dat in de regeling
van toelatings- en andere examens, in de
selectie dus van de studenten, tot uit
drukking komt. Dit systeem is volgens
de studenten arbitrair en werkt in feite
repressief. Het kan studenten maken en
breken — dat wil zeggen: het heeft hun
toekomst in handen. Dit hele systeem nu
rustte op een zekere mate van consen
sus. Het werd aanvaard en daarom bleef
het intact. De opstand van mei verleden
jaar heeft die consensus stukgebroken.
De Universiteit is in een crisis geraakt
en de studenten zullen krachtens de be
slissing van Pompidou moeten helpen
die crisis op te lossen.
Hoe? Het ziet er naar uit, aldus Burge
lin, dat dit momenteel een crisis heeft
teweeggebracht binnen de studentenge
meenschap. Binnen deze gemeenschap
krijgen langzaam maar zeker de gematig
de hervormers de overhand. De radicale
elementen, die gedurende de opstand de
leiding hadden, zien zich hoe langer hoe
meer teruggedrongen in een minderheid.
Zij willen nog wel voortgaan met op
stand, maar met welk doel? Als de stu
dentenopstand één ding duidelijk heeft
gemaakt is het, dat veel dingen in die
dagen werden gezegd niet omdat men
van de waarheid ervan overtuigd was
maar omdat men een andere mening wil
de uitlokken. Men wilde discussie. Men
wilde 'provoceren'. En dat was in het
universitaire milieu al een hele opstand.
Verreweg de meeste studenten liepen
met geen ander doel achter de radicalen
aan. Nu zij echter de macht in handen
hebben, moeten zij weer terugkeren naar
het oude universitaire discussiepatroon:
wat men zegt, dat méént men ook.
Zij moeten menens maken met de her
vorming van de Universiteit. Daar zal
het van afhangen of de radicalen nog
een kans krijgen.
H. H.
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Gesprekken van sociologen en
theologen over kerkvernieuwing
Deel 3: Oecumene
Ambo, Utrecht, Bosch en Keunig, Baarn,
1968, 141 pp., ƒ 8,90.
In dit deel 3 van de serie Terzake, waarin
sociologen en theologen hun gedachten
weergeven over kerkvernieuwing, komt de
Oecumene ter sprake. Na een inleidend
overzicht van de oecumenische ontwikke
lingen in Nederland van de hand van J. H.
Beusekom en een beschouwing van een nietchristelijke buitenstaander, de humanist W.
van Dooren, geven de sociologen L. Laeyendecker, Q. L. Munters en Mady A. Thung
hun gedachten resp. over de maatschappe
lijke context van het kerkelijk gebeuren, het
probleem van eenheid en pluriformiteit in
de Kerk en kerken alsmede de oecumene op
organisatorisch vlak.
De sociaal-psycholoog J. Weima geeft daar
tussen door nog een beschouwing over gods
dienstige vooroordelen. Naast deze vier ar
tikelen van de kant van de gedragsweten
schappen staat een klein artikel van de hand
van de exegeet Th. C. de Kruijf over de
bijbel, fundament van de oecumene.
Nadat in deze artikelen vooral de gedrags
wetenschappen en in mindere mate de theo
logie vanuit hun eigen vak zich hebben uit
gesproken, komt de redactie in een slot
hoofdstuk meer terzake waar theologen en
sociologen ook met elkaar worden gecon
fronteerd. De socioloog vraagt de theoloog
hoe ervaringswerkelijkheid en ideaal in het
theologisch denken over de kerk uit elkaar
gehouden kunnen worden, de theoloog be
aamt de discrepantie en zegt dat in de ker
ken hierover schuld wordt beleden, terwijl

enig verschil in mening bij de theoloog naar
voren komt over de grenzen van de functie
van de kerk.
Of de vertegenwoordigers van de beide we
tenschappelijke disciplines eikaars vragen
bevredigend hebben beantwoord, blijft te
bezien. Met spanning kan men het volgende
deeltje in deze serie afwachten: men kan
immers niet terzake genoeg zijn.
G. Wilkens
Paul Tillich

Perspectief op de protestantse
theologie in de 19e en 20e eeuw
Ambo, Utrecht, 1968, 360 pp., ƒ 17,50.
In 1963, kort voor zijn dood, heeft P. Til
lich een aantal colleges gegeven onder de
titel 'Protestantse theologie in de 19e en 20e
eeuw'. Deze colleges zijn indertijd op de
geluidsband opgenomen. Aanvankelijk heeft
T. nogal bezwaar gemaakt tegen publikatie
van deze colleges, maar heeft tenslotte toe
gestemd op voorwaarde dat de titel zou
worden: „Perspectief op . . . V o l k o m e n
terecht; want in dit boek volgt de grote
theoloog wel de geschiedenis van het filoso
fisch en theologisch denken vanaf de 18e
eeuw, maar licht er toch bij voorkeur die
momenten uit die hem aanleiding gaven zijn
eigen theologie te situeren en toe te lichten.
Steeds weer horen wij de professor zelf aan
het woord in zijn bespreking van vroegere
denkers en denkwijzen. Het resultaat is dat
daardoor het verleden zoveel dichterbij
komt en gaat spreken in zijn waarde voor
het heden. Doordat het hier een onmiddel
lijke weergave geldt van het gesproken
woord, worden de beschouwingen in een
directe, levendige vorm gepresenteerd; zelfs
vaderlijke vermaningen aan beginnende stu
denten ontbreken niet. Een boek waarin het
gerijpte geloofsdenken van een groot theo
loog levend bewaard blijft.
S. Trooster
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Ds. C. Moens en Dr. H. Manders cssr

Waarom niet samen?
Een eenvoudige beschrijving van een
reformatorische en een katholieke
Kerkbeleving
Patmos, Antwerpen, 1968, 124 pp., ƒ 10,—.
Het zou voor de geschiedenis van het oecumenisch besef interessant zijn dit boekje
te vergelijken met een dergelijke uitgave
Wat gelooven zij? van F. Malmberg sj en
S. Berkelbach van der Sprenkel uit 1941;
alleen de titels spreken, letterlijk, al boekdelen! De auteurs van het onderhavige
werk, een gereformeerd dominee en een
theoloog-redemptorist, schrijven vanuit een
persoonlijke vriendschap, eenzelfde klimaat,
met hetzelfde doel. Zij ontmoeten elkaar
dan ook het hartelijkst waar ook hun kerken het meest vitaal gevoed worden: wanneer sprake is van Christus, de Schrift en
de Eucharistie. Ds. Moens is vooral de
pastor die „het woord voert", hij is praktisch ingesteld, spreekt wat uitvoerig, lokt
hier en daar discussie uit; zijn gelovig spreken wordt makkelijk tot theologiseren. Dr.
Manders levert minder een kanselbetoog
dan een tijdschriftartikel; zijn theologie is
gepopulariseerd, soms erg concies verwoord,
meestal prettig gerelativeerd. Beider opmerkingen rond de realis praesentia, hun duidelijke aarzelingen zodra het ambt en de
plaatselijke kerk ter sprake komen, en ten
slotte een overtuigende eerlijkheid brengen
het oecumenisch gebeuren weer wat verder.
Alleen de kaft van het boekje is niet in
overeenstemming met de bescheidenheid
van de inhoud.
F. Kurris

/. H. Negenman

De Bakermat van de Bijbel
Ingeleid door Prof. Dr. A. S. van der Woude; met een epiloog van Luc. H. Grollenberg.
Elsevier, Amsterdam / Brussel, 1968.
Een uitgave in de stijl van de bekende Elsevier-atlassen met talloze foto's, kaarten en
overzichten. Een nieuw bijbel-atlas dus? Een
prachtig boek, maar niet bepaald een uitgave die veel nieuws brengt? Beslist niet.
De auteur, docent aan de universiteit van
Nijmegen, zegt in de ondertitel dat hij een
beschrijving wil geven van de „geschiedenis,
cultuur en godsdienst van de wereld waarin de Bijbelse teksten zijn ontstaan, gegroeid
en voltooid". Het is inderdaad een atlas ge-

worden waarin de Schrift als boek in het
brandpunt staat. Dat men al lezend toch de
hele geschiedenis van Israël, land en volk,
meemaakt, komt omdat het boek van die
geschiedenis de neerslag vormt. Maar Negenman beschrijft allereerst de lotgevallen
van het boek: voor het oude testament vanaf de oudste tradities en wat deze aan cultuur veronderstellen, tot aan de verzameling en schifting van heel de religieuze nalatenschap in het joodse volk; voor het
nieuwe testament vanaf de overleveringen in
de oerkerk over de reizen van Paulus naar
de redactie van de evangeliën en de verzameling van alle authentieke geschriften.
In de epiloog biedt Grollenberg tenslotte
een goed inzicht in wat al die overleveringen
van oude en nieuwe testament samenbindt
en tot één boek maakt: „de gemeenschapstichtende werking van God". — Men leest
dit boek met groot genoegen: de stijl is helder, sober en de auteur weet zich in voorzichtige formuleringen voortreffelijk te beperken tot de grote lijn. Men kijkt ook zijn
ogen uit op de prachtige foto's en kaarten:
hun ongekende dieptewerking doet vermoeden dat hier van de nieuwste technieken gebruik gemaakt is. Negenman heeft het bijbellezend publiek van Nederland een grote
dienst bewezen.
W. Beuken

Dr. W. de Bont O.P.

Vuistregels voor het pastorale gesprek
Gooi en Sticht, Hilversum, 1967, 67 pp..
Schrijver verklaart in zijn hoofdregel dat
zijn praktische vuistregels bedoeld zijn voor
'het hoe' van de gespreksvoering. De 24
vuistregels behandelen dan heel summier:
de opstelling van de partners, het aansnijden van het onderwerp, de uitbouw van het
onderwerp, de begeleiding en het slot van
het gesprek. Als men uit hoofde van zijn
(pastorale) beroep vele gesprekken moet
voeren, is een reflectie hierop onontbeerlijk.
Daarbij is de overzichtelijke indeling van de
schrijver zeker een bruikbaar hulpmiddel.
Er spreekt de nodige ervaring uit de regels,
waarin met name gewezen wordt om een
gesprek binnen de perken te houden en
waar nodig in goede banen te leiden. De
toelichting op sommige vuistregels roepen
— althans bij mij — een andere reactie op
dan schrijver ons wil voorhouden; misschien wel door de te globale behandeling
is zijn beoordeling nogal zwart-wit. Vooral
pastorale gesprekken hebben naast vuistregels óók incubatie-tijd nodig.
J. Dresen
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P. Penning de Vries SJ.

Gebed en leven
2

De Heraut, Nijmegen, 1969 , 293 pp.
Een goed meditatieboek heeft iets van een
spoorboekje: het is geen reisverslag, prentenboek of verhandeling, maar markeert
alleen etappes, geeft wat verklaringen en vermeldt misschien de kosten. De gebruiksaanwijzing om te bidden die S. ons aanbiedt,
vertoont deze trekken, want zij is sober,
praktisch en onopvallend erudiet. Voortgekomen uit de jarenlange praktijk van iemand
die niet 'voorbidt' (tenzij in de liturgie), of
retraites 'preekt', of 'conferenties' geeft,
maar werkelijk niet meer en niet minder wil
dan anderen inleiden in het gebed, bereikte
het boek, o.i. terecht, binnen twee maanden
een tweede druk. Hetgeen ook iets zegt over
de behoefte op dit terrein. De directe gebedshulp — notities bij de vier evangelieverhalen — wordt voorafgegaan door een
theologisch traktaatje over de verhouding
van Godservaring en leven. Tot in de taal is
het nonconformistisch. Hetgeen van de lezers
vraagt dat zij in de belaste gebedsterminolodie de authentieke waarheid lezen; woorden
als troost, liefdeslicht, ontlediging, enz. klinken nog wat mythologisch in de oren. Een
deskundige en eerlijke hulp voor mensen
die willen bidden.
F. Kurris

WIJSBEGEERTE

John W. M. Verhaar (ed.)

The verb 'be' and its synonyms
Part 3: Japanese, Kashmiri,
Armenian, Hungarian, Sumerian,
Shona
(Foundations of Language, Supplementary
Series, vol. 8), D. Reidel, Dordrecht, 1968,
125 pp., ƒ 25,—.
Dit is het derde deel van een serie studies
over equivalenten van het werkwoord zijn
in allerlei verschillende talen, uitgegeven
door een der redacteuren van het linguïstisch en taalfilosofisch tijdschrift Foundations of Language en opgenomen in de
reeks monografieën die als supplement-delen
bij dit tijdschrift verschijnen (de vorige delen verschenen resp. als vol. 1 en vol. 6 van
de Supplementary Series). Het initiatief dat
tot deze uitgave heeft geleid is van bijzonder groot belang, zowel voor de taalweten-

schap als voor de filosofie. Voor de taalwetenschap, omdat, hoewel er veel theoretische studie is gemaakt van het verschijnsel
der taal-'universalia', empirische onderzoekingen naar het voorkomen van bepaalde aspecten van de taalsystematiek in onderling niet verwante talen betrekkelijk
schaars zijn. Voor de filosofie, omdat een
goed inzicht in de wijze waarop het 'zijn'
in natuurlijke talen tot uitdrukking komt uiteraard een vruchtbare basis zou kunnen
vormen voor een beter begrip van ontologische, logische, kentheoretische en andere
filosofische problemen. Met name het
vraagstuk van het al dan niet 'taai-gebonden' zijn van bepaalde filosofische begrippen en probleemstellingen zou op deze wijze
nader tot een oplossing gebracht kunnen
worden. De drie eerste delen van de serie
geven in willekeurige volgorde studies over
vijftien verschillende, merendeels niet-IndoEuropese talen, met over het algemeen een
minimum aan filosofische interpretatie. Terugkerende onderwerpen zijn: uitdrukkingen
voor existentie ('er is een x'), kwaliteit ('x
is mooi'), functie ('x is schrijver'), plaats
('x is in Amsterdam'), identiteit ('x is (gelijk
aan) ƒ ) en bezit ('voor x is een ƒ). Hierbij
blijkt dat de specifieke verwoording van
deze groep uitdrukkingen in de besproken
talen naast talrijke verschillen ook treffende
overeenkomsten vertoont. Overigens zijn algemeen-linguistische gevolgtrekkingen uit
deze studies nog moeilijk op te maken, o.m.
doordat niet alle auteurs alle relevante verschijnselen in gelijke mate in hun beschouwingen betrekken en doordat zij verschillende taalbeschrijvingsmodellen tot uitgangspunt nemen (waarbij overigens Chomsky's
transformationeel-generatieve theorie een
prominente plaats inneemt). Men ziet dan
ook met spanning uit naar het aangekondigde laatste deel van de serie, waarin gepoogd zal worden 'to assess the linguistic
and philosophical impact of all the contributions'.
S. C. Dik
Dr. C. J. de Vogel

Plato
Het Wereldvenster, Baarn, 1968, 182 pp.,
ƒ 14,25.
De uitstekende reeks 'Wijsgerige Monografieën' heeft zich tot nu slechts beziggehouden met filosofen uit moderne en hedendaagse wijsbegeerte. Dit eerste deeltje over
de Oudheid is echter meteen een klein meesterwerk, van de hand van de bekende Platospecialiste dr. de Vogel. Het is de vrucht
van een leven lang omgaan met Plato, een
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door en door kennen van wat hij schreef,
van zijn 'ongeschreven leer', van alles wat
men over hem heeft geschreven in de Oudheid tot heden. Uitgaande van Plato's leven
weTkt S. op zeer doordachte en heldere
wijze de continuïteit èn ontwikkeling in Plato's leer uit, waarbij speciale aandacht
wordt gegeven aan de kern: de dialectiekmetafysiek. Duidelijk argumenteert zij de
crisis in de Parmenides, waarbij zij zich ook
gedeeltelijk van vroegere eigen interpretatie
distantieert, en zij toont aan hoe Plato hier
en in de werken uit dezelfde tijd en erna
doorbouwt op de ideeënleer èn corrigerend
werkt. Hierdoor neemt enerzijds wel de aandacht en een meer positieve bejegening voor
de zichtbare wereld toe, zonder dat het
transcendente uit het geestelijk oog wordt
verloren.
Met grote zelfcontrole heeft S. zich tot het
haarzelf opgelegde thema beperkt om dit
zoveel mogelijk tot zijn recht te laten
komen. Hierdoor wordt wel het verlangen
op Platoonse wijze levend gehouden om nog
meer van haar te horen, bv. over zijn mensbeeld en de plaats van de mythe in zijn
denken. Er is een uitvoerige verzameling
noten, de bibliografie verwijst hoofdzakelijk
naar het allerlaatste wat nog niet in andere,
voor Nederlanders gemakkelijk te consulteren bibliografieën voorkomt. Het résumé
van de uitgever op de weer keurig verzorgde boekomslag beantwoordt niet — wat het
laatste hoofdstuk betreft — aan het voortreffelijk „Samenvattend Beeld" dat S. zelf
in dit hoofdstuk neerschrijft en is waarschijnlijk de belofte van een nieuw boek.
J. H. Nota

POLITIEK

Triomf en tragedie
Het verhaal van de Kennedy's
Een dossier van Associated press
Desclée de Brouwer, Brugge, 1968, 254 pp.,
geïll., BF. 249,—.
In deze zeer verzorgde foto-uitgave wordt
andermaal een beeld opgehangen van de
Kennedy's. Terecht vangt het verhaal aan
bij de grootvaders van Jack en Bob en een
ruim deel wordt gewijd aan vader Joseph
Kennedy sr., wiens aanwezigheid in heel het
verhaal voelbaar blijft. Het grootste deel
van het boek handelt natuurlijk over JFK,
vooral over zijn politieke loopbaan; zijn familieleven blijft praktisch onbesproken. Het-

zelfde geldt voor wat over Bob, de opvolger, verteld wordt. Er is duidelijk gepoogd
geen van de figuren groter voor te stellen
dan ze eigenlijk zijn. Natuurlijk blijft het
beeld nog zeer partieel. Een keurige uitgave.
C. Asaert
L. W. G. Scholten e.a.

De confessionelen
Ontstaan en ontwikkeling van de
christelijke partijen
Ambo, Utrecht, 1968, 159 pp., ƒ 8,90.
Er is heel wat te doen geweest over de
terugkeer van de drie confessionele partijen
na de oorlog. Vóór de oorlog uitte zich een
vaag opkomende twijfel aan hun bestaansrecht in het afschilferen van een onnoemelijk aantal dwergpartijtjes, die echter met z'n
allen niet in staat bleken de grote drie van
de Coalitie wezenlijk schade toe te brengen.
De jaren van de bezetting echter sneden dieper in het vlees. Of de hergeboort van Nederland tevens een hergeboort van het oude
partijwezen zou moeten zijn, daar waren
velen ook onder de vroegere getrouwen niet
zo zeker meer van. Vooral degenen die in
de illegaliteit hadden ervaren wat eensgezindheid vermag, sprak de partijverdeeldheid
niet meer aan. Zij leerden de waarde van
samen denken en samen werken buiten de
grenzen der geloofsgemeenschap. Toen
puntje bij paaltje kwam moesten zij het echter afleggen tegen de oude garde, die wel
vernieuwing wilde maar zachtjesaan opdat
het lijntje niet zou breken. Dat is nu al meer
dan twintig jaar geleden. In die tussentijd is
het lijntje strak blijven staan. De gedachte
dat er iets vernieuwd moet worden in het
partijwezen, heeft dieper wortel geschoten
in het kiezersvolk en de discussie is opnieuw
begonnen; feller dan ooit. Het boekje van
de vier hoogleraren Scholten, Bornewasser,
Schóffer en Manning vormt een bijdrage in
die discussie. Niet een bijdrage in de zin
van een argumentatie. Wat zij doen is historisch materiaal aandragen over het ontstaan
van de drie grote confessionele partijen in
de vorige eeuw, over de groei van hun
onderlinge toenadering in de schoolstrijd,
over de wijze waarop hun 'Coalitie' zich
heeft gehandhaafd in de jaren tussen de
twee wereldoorlogen en over alles wat zich
bij hun terugkeer na de oorlog op de achtergrond heeft afgespeeld. Een bijzonder
waardevolle bijdrage omdat er duidelijk in
wordt vastgelegd wét nu eigenlijk in het bestaan van deze drie partijen op beginselen
rustte, wat op overwegingen van politieke
efficiency en wat op persoonlijke inzichten
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en gevoelens. In een tijd van bezinning op
de essentie van het partijwezen en van de
confessionele partijen in het bijzonder mag
men de hemel danken, dat men een zo goed
geordend overzicht van deze dingen, zo uit
stekend historisch verantwoord en — dit
geldt vooral voor Mannings bijdrage over
het geharrewar direct na de oorlog — zo
nieuw, ter beschikking krijgt. Een voortref
felijk boek, dat ieder die iets zinnigs over
de bestaansreden van de confessionele par
tijen in het midden wil brengen, zeker ge
lezen moet hebben.
Hans Hermans
W. Van den Dijck

Politieke propaganda, grenzen en
mogelijkheden
Wolters-Noordhoff,
pp., BFr. 105,—.

Groningen, 1968, 100

De auteur heeft in dit boek een aantal op
stellen herwerkt die vroeger reeds versche
nen waren in verschillende tijdschriften, nl.
Volksopvoeding, Het Belgisch-Nederlands
Tijdschrift voor Sociaal-Cultureel Groeps
werk en Internationale Spectator, Tijdschrift
voor Internationale Politiek.
Zeven delen worden behandeld: 1. Politieke
propaganda: sociale werkelijkheid. 2. Moei
lijkheden bij het benaderen van het begrip
propaganda. 3. Propaganda: onmacht van
de rede? macht van het sentiment? 4. Pro
paganda en symboliek. 5. Massa en propa
ganda. 6. Serge Tchakhotine: de Pavlov
van de politieke propaganda. 7. Grenzen en
mogelijkheden van de propaganda. De au
teur heeft vooral een kritiek geleverd op
een aantal deskundigen die het vraagstuk
propaganda behandeld hebben. Vooral de
twee laatste hoofdstukken en dan speciaal
het zesde over Serge Tchakhotine hebben
me geboeid. Politieke propaganda speelt
zeer zeker een belangrijke rol in het huidig
politieke leven. Daarom is het echter jam
mer dat de auteur op het einde van zijn
werk geen afzonderlijke bibliografie gegeven
heeft.
A. Van Peteghem

samenkwamen, tot het ogenblik in 1967 dat
de grote coalitie ontstond tussen de SPD
en de CDU. Voor wie het verschijnsel
'politieke partijen' wil bestuderen, zijn er,
zegt de auteur, vier mogelijke onderzoe
kingsmethoden, nl. 1. De geschiedenis van
de partijen valt samen met de geschiedenis
van de politieke ideeën. 2. De geschiedenis
van de partijen moet gezien worden als een
parlementaire geschiedenis. 3. De partijen
kunnen organisatorisch bestudeerd worden;
dan houden we ons bezig met het historisch
onderzoek van de organisatie. 4. We kun
nen de geschiedenis van de partijen ook be
schouwen als een geschiedenis van de partij
leiders. De auteur heeft zich op het derde
standpunt geplaatst en bestudeerde de evo
lutie van de organisatie van de partijen, hun
instellingen, het aantal en de aard van hun
leden, alsmede hun actie buiten het parle
ment, zonder nochtans de ideologische in
houd van de partijprogramma's helemaal te
verwaarlozen. In de inleiding geeft de au
teur een paar opmerkingen over het begrip
politieke partij, en verantwoordt hij zijn
werk. De tien hoofdstukken zijn gewijd
aan: 1. De partijen in 1847 - 48. 2. De her
oprichting van de politieke partijen in de
jaren 1861 - '76. 3. De ontwikkeling van de
partijen tot de val van het regime Bismarck.
4. De tijd van Willem I. 5. De eerste jaren
van de republiek van Weimar (1918 -1923).
6. De stabilisering van de Weimarrepubliek.
7. Het einde van de Weimarrepubliek en de
opheffing van de partijen. 8. Weerstand en
emigratie. 9. De heroprichting van de par
tijen na de Tweede Wereldoorlog. 10. Van
de oprichting van de Bondsrepubliek tot de
grote coalitie tussen de SPD en de CDU.
Natuurlijk blijft het werk algemeen, gezien
de uitgebreidheid van de stof. Het beperkt
zich tot de Duitse partijen. Het is noch
tans belangrijk, omwille van de originele
manier waarop de stof gepresenteerd wordt
en vanwege de grote en degelijk uitgewerkte
bibliografie.
A. Van Peteghem

GESCHIEDENIS

W. Torim

Geschichte der deutschen Portelen
seit 1848
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1968, 304
pp., DM. 14,80.
Dit is de tweede uitgave van een overzichte
lijk werk, dat de geschiedenis van de Duitse
partijen behandelt vanaf het einde van 1847,
toen de Duitse liberalen in Heppenheim

Dr. A. Alberts

Het einde van een verhouding
Indonesië en Nederland tussen 1945
en 1963
Samson, Alphen aan den Rijn, 1968, 142 pp.
Bij vele Nederlanders leefde na de Tweede
Wereldoorlog nog de overtuiging: Indië
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verloren, rampspoed geboren. Nederland
kon zichzelf wel een gesmeerde boterham
verschaffen, maar de belegging moest van
Indië komen. De welvaart. Wist men in die
dagen veel van welvaartswonderen! Tegen
de achtergrond echter van die overtuiging
heeft de losmaking van Indonesië uit het
Koninkrijk, die in het licht van de wereldverhoudingen eigenlijk een natuurlijke zaak
was, haar dramatisch karakter gekregen. Een
drama, gebouwd op economisch misverstand.
Langzamerhand zijn wij nu over dat misverstand heen. Wij kunnen de zaken nu wat
meer objectief zien. Er blijven nog wel emotionele elementen meespelen in de beoordeling van wat destijds allemaal in en rondom
Indonesië is gebeurd, maar het losmakingsproces zelf, het einde van de verhouding
Nederland-Indonesië, is een afgesloten episode geworden in onze staatkundige geschiedenis en als zodanig behandelt Dr. Alberts
haar in dit kleine boekje. Hij pretendeert
niet meer maar ook niet minder dan een zo
objectief mogelijk overzicht te geven van het
verloop dezer episode. Zoveel mogelijk de
grote lijn volgend en met zo weinig mogelijk
emotionele details. Voor wie zich snel nog
eens wil oriënteren, de feiten nog eens even
in een strakke lijn op een rij wil zetten is dit
een uitstekend boekje. Meer kart men er niet
van zeggen. Maar ook niet minder.
Hans Hermans

Dr. A. J. W. Kaas

Buchenwald — Conclusies na twintig
jaar
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1968, 152
pp., ƒ 7,90.
Ik heb dit boek ineens uitgelezen. We beschikken reeds over een ontzaglijke literatuur over de concentratiekampen in Duitsland en in de Sovjet-Unie. Zo langzamerhand wordt het een waagstuk nog eens een
boek over dit onderwerp te lanceren. Toch
is dit boek van Kaas interessant en treffend. Niet zozeer omwille van de beschrijving van het leven in Buchenwald, want dat
komt juist op de tweede plaats. De auteur
veronderstelt zelfs dat de lezer door vroegere literatuur op de hoogte is van het feitelijk leven in de concentratiekampen. Hij wil
iets anders bereiken. Uitgaande van zijn beroep als psychiater geeft hij ons veel meer
een inzicht in de denkwereld van de gevangenen. Hij ontleedt als het ware zijn eigen
geestelijke houding tegenover de eisen van
het kampleven. Zo is zijn boek een menselijk getuigenis geworden over het concentra-
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tiekamp, bijna een wetenschappelijke analyse van de menselijke gedragingen in die
toestand. Op voorhand wil ik de lezer verwittigen dat hij hier geen sensatie moet zoeken.
A. Van Peteghem
Bernard Bailyn

The Ideological Origins of the
American Revolution
Harvard University Press, Cambridge,
(Mass.), 1967, 335 pp., $ 5,95.
De titel van het boek kan misleiden: het
gaat niet om een analyse en synthese van
motieven en oorzaken, ideeën en idealen zoals wij die na een grondige studie van alle
mogelijke bronnen en feiten zouden kunnen
opstellen. Dit boek geeft ons een overzicht
van en inzicht in een aantal van de idealen
en ideeën die uitgesproken werden door hen
die — bewust of onbewust — de Amerikaanse revolutie hielpen voorbereiden of
voltrekken. Bailyn heeft de pamfletliteratuur uit de jaren 1760 -1776 onder de loupe
genomen. Pamfletten zijn, evenals kranten,
de ideale bronnen om de levende gedachten
van een bepaald moment te leren kennen.
Want, hoe paradoxaal het ook klinkt, de
subjectieve gedachten komen er objectiever
naar voren dan de objectieve feiten. Im*
mers, men kan zich afvragen of er geen verbanden gelegd werden die niet bestonden
toen vele pamfletschrijvers de door Londen
getroffen maatregelen beschouwden als de
onderdelen van één groot complot tegen de
vrijheid. Maar ongerept komt naar voren
dat zij dat dachten en waarom zij die verbanden legden.
Bailyn laat de traditie zien waaruit de pamfletschrijvers denken, de geschiedenis waarnaar zij verwijzen om verzet, later opstand,
te rechtvaardigen. Het diepst staan zij in de
radicale Engelse traditie. Er wordt teruggegrepen op de strijd tegen de tyranieke Stuarts, er wordt terugverwezen naar de aloude
Angelsaksische vrijheden. Er wordt gedacht
vanuit een wel heel eigen interpretatie van
de Engelse geschiedenis.
De opstandelingen mogen over die geschiedenis hetzelfde denken als hun radicale tijdgenoten in het moederland, wanneer het
gaat over kernpunten van het staatkundig
leven dan krijgen traditionele Engelse ideeën
toch wel een heel eigen Amerikaanse versie.
En het is ook wel te begrijpen dat wanneer
men tegen het Engelse parlement vecht, dat
men dan het Engelse idee over vertegenwoordiging, waarover de strijd dan gaat, op
een aangepaste wijze gaat verwoorden. En

Boekbespreking

759
dat geldt natuurlijk ook voor souvereiniteit,
etc.
Met de onafhankelijkheidsverklaring komen
weer nieuwe vraagstukken in de actualiteit.
De vrijheid is verkregen; maar hoe moet
dat nu met de slavernij?
Door links en rechts aan het woord te laten
heeft schr. ons in staat gesteld een stuk
constitutioneel denken in een belangrijke
periode van de geschiedenis op de voet te
volgen.
Iets te weinig wordt wellicht aangegeven
hoe de ideeën van de pamfletschrijvers concreet hun formulering vonden in de constitutie en wetgeving van de nieuwe republiek.
De pamfletschrijvers vertegenwoordigen niet
alle Amerikanen, niet alle gedachten hebben
zij verwoord, maar zij zijn het geweest die
tenminste hun mond hebben opengedaan.
M. Chappin

Edward Ellis Smith

aan een pijnlijk nauwkeurig onderzoek te
onderwerpen. Alle data heeft hij vergeleken.
Over iedere reis de spoorboekjes van die
tijd geraadpleegd. En uit de duizenden stukjes van zijn legpuzzel heeft hij tenslotte het
lugubere beeld aaneengepast van een beroepsverrader. Een spion van de Ochrana in
de bolsjewistische partij. Een verklikker van
zijn 'kameraden' en een provocateur tot relletjes waarbij doden vielen. Een man die tot
1913 een dubbelspel speelde en toen, onbruikbaar geworden, door dezelfde Ochrana, die hem in dienst had, in Siberië werd
gedumpt. Absolute bewijzen voor deze opvatting kan Smith niet overleggen; de Ochrana ging met haar spionnen minstens even
voorzichtig om als de revolutionaire samenzweerders zelf. Smith bewijst uit het ongerijmde van elke andere, tot nu toe gangbare
opvatting. Zijn boek is het werk van een
speurder. Het dwingt tot aandachtige lezing
tot het einde toe.
Hans Hermans

The young Stalin
The early years of an elusive
revolutionary
Farrar, Straus and Giroux, New York,
1967, 470 pp., $ 8,50.
Over de periode in Stalins leven die aan de
grote Russische revolutie van 1917 voorafging, hebben zijn biografen tot dusverre
weinig meer gedaan dan elkaar of hemzelf
napraten. En waarom zouden zij anders?
Stalin hoorde in die tijd niet tot de vooraanstaande figuren in de partij van Lenin.
De weinige feiten die uit deze periode van
zijn leven bekend waren, stempelden hem
tot een revolutionair van het type samenzweerder, die, anders dan Lenin en ettelijke
anderen, vrijwel uitsluitend in Rusland zelf
opereerde. Zulke lieden werkten nu eenmaal
in het geheim. Documenten laten zij niet
achter. Zij wissen hun sporen uit voor de
politie. En wat deze in haar dossiers over
hen heeft verzameld overleeft in de regel
een gebeurtenis als een grote revolutie niet.
Men is dus op 's mans eigen mededelingen
en de herinnering van een paar mede-revolutionairen aangewezen — en daar laat men
het dan maar bij. Het zoeken naar meer is
zoeken naar een speld in een hooiberg. Edward Ellis Smith, een der Ruslandexperts
uit de Amerikaanse geheime dienst, heeft
de moeite genomen om uit alle mogelijke
ooit gepubliceerde en nooit gepubliceerde
bronnen — o.a. de archieven van het Parijse bureau der Ochrana, die indertijd naar
de Hoover Library in Amerika werden overgebracht — alles wat maar over de jonge
Stalin te vinden was, bijeen te brengen en

MEDISCHE

WETENSCHAP

H. P. Verbrugge

Kraamzorg bij huisbevallingen
Evaluatie van resultaten
(Proefschrift)
Wolters/Noordhoff, Groningen, 1968, 106
pp., met tabellen, ƒ 14,—.
De ontwikkeling die zich in Nederland op
verloskundig gebied heeft voltrokken, is in
vergelijking met andere West-Europese landen uitzonderlijk. Terwijl in Nederland de
huisbevalling domineert is in de andere geindustrialiseerde landen de ziekenhuisbevalling toegenomen tot 60 -100%. Nu Nederland internationaal gezien niet meer trots
kan gaan op de laagste perinatale en maternale sterfte ter wereld, wordt de vraag
steeds luider gesteld of onze verloskundige
organisatie wel de juiste is. Deze studie probeert door het beoordelen van de resultaten
van de kraamzorg en de perinatale zorg in
Nederland, met als parameters de rates van
de perinatale en kraamvrouwensterfte en de
frequentie van ziekenhuisopname van moeder en/of kind op deze vraag een antwoord
te geven. Het is jammer dat de gegevens
over de morbiditeit en validiteit van moeder
en kind ter beoordeling van de resultaten
moesten ontbreken. De perinatale sterfte bij
ziekenhuisbevallingen is veel hoger dan bij

760

Boekbespreking

huisbevallingen (in 1965 respectievelijk 50 en
10 °/oo). Dit grote verschil is te wijten aan
de opeenhoping van pathologische bevallingen in het ziekenhuis. De perinatale sterfte
van huisbevallingen is van 1953 tot 1965 gedaald van 21,6 tot 10,5 °/oo en is thans de
helft van de landelijke rate. Bij 100% hospitalisatie (m 1966 op het platteland 23%,
in de stad 58%) en een verblijf van 8 - 1 0
dagen in het ziekenhuis zou landelijk een
uitbreiding nodig zijn van ± 5000 bedden
voor verloskunde, hetgeen een kapitaal-investering vraagt van een half miljard gulden
en jaarlijks aan exploitatiekosten vergt 150
a 200 miljoen gulden. De schrijver van het
proefschrift acht een totale hospitalisatie
medisch gezien niet geïndiceerd maar acht
wel een betere praenatale zorg, een betere
selectie van de high-risk groepen tijdens de
zwangerschap (o.a. oude primiparae, grandes multipares, tweelingen, ongunstige verloskundige anamnese) en een betere organisatie van de kraamzorg noodzakelijk. Tevens pleit hij voor een toenemende integratie
tussen intra- en extramurale perinatale zorg.
Een nuttig, echter moeilijk leesbaar proefschrift.
A. J. Swaak

/. Schut

Psychiatrische

Dr. Brigitte Reng und
Dr. Reinhard Redhardt

Prostitution bei weiblichen und
mannlichen Jugendlichen
(Beitrage zur Sexualforschung),
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1968, 107
pp., DM. 22,—.
Reng onderzocht 50 prostituees van 22-24
jaar met behulp van testologische methoden
en komt tot de conclusie dat er bij deze
groep vrouwen geen sprake is van een gemeenschappelijke seksuele attitude of —
stijl, niet in de beroepsuitoefening noch in
de privé sector.
Redhardt richtte zijn psychiatrisch, medischpsychologisch en sociologisch onderzoek op
45 jongemannen die zich professioneel aan
homoseksuele contacten bloot stelden.
Zijn werkstuk, waarvan het onderzoekdeel
in de jaren 1950 -1953 tot stand kwam,
heeft een voornamelijk descriptieve waarde
en laat geen gevolgtrekkingen toe wat betreft de preventieve en curatieve aspecten
van deze prostitutieproblematiek.
Deze twee bijdragen tot de seksuologie van
jeugdigen verdienen de aandacht van specialisten op dit gebied.
J. J. C. Marlet

arbeidstherapie

De Toorts, Haarlem, 1968, 158 pp., ƒ 12,50.
Na een breed opgezette oriëntering in de
historische achtergronden van de arbeidstherapie — een inleiding waarin reeds de
trend naar aangepaste arbeid tot uitdrukking wordt gebracht — bakent de auteur
zijn terrein af en differentieert hij de sectoren daarvan. Vervolgens zet hij uiteen op
welke wijze aangepaste arbeid voor psychisch gehandicapten kan worden gerealiseerd: met welke middelen, hoe het communicatiestramien dient te zijn en hoe de
organisatorische opzet.
In dit tweede deel van het boek treedt inzoverre een blikveldvernauwing op dat de
schrijver geen vergelijkingen treft met werkwijzen, betrekkingssystemen en organisatielijnen zoals die in andere instituten dan het
hem vertrouwde vigeren. Het voordeel van
de weergave zijner keuze is de een-voudigheid, welke sympathiek aandoet omdat de
schrijver ruimte laat voor modificaties en
nergens apodictisch is.
Een instructief boek, speciaal voor hen die
beroepshalve bij de 'arbeidstherapie' in psychiatrische ziekenhuizen en aanverwante instellingen betrokken zijn.
J. J. C. Marlet

Hans Göppinger und Heinz Leferenz,
ausg.

Kriminologische

Her-

Gegenwartsfragen

Heft 8: Vortrage bei der XIV. Tagung der
Gesellschaft für die gesamte Krirninologie
vom 13. bis 16. Oktober 1967 in Köln.
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1968,
197 pp., DM. 32,—.
Na een herdenkingsvoordracht van Prof.
Würtenberger n.a.v. het 40-jarig bestaan
van de Vereniging volgen 11 referaten met
bijbehorende discussieopmerkingen, achtereenvolgens van Leferenz, Geerds, Witter,
Schaffstein, Bresser, Andenaes, Mayer,
Müller-Dietz, Busch, Schuiert en Menzner.
Al deze voordrachten, ook die van de gast
uit Oslo (Andenaes), zijn gewijd aan de
kriminologische en forensisch-psychiatrische
problematiek van 'recidivisten'. Hoewel enkele bijdragen wat langademig zijn, is het
geheel stellig belangwekkend voor hen die
beroepshalve te maken hebben met deze
zorgwekkende categorie van delinquenten.
Speciaal vermeld zij het referaat van Mayer
over recidiverende verkeersdelinquenten.
J. J. C. Marlet
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Ernest Bornemann

Lexikon der Liebe
(List Taschenbücher)
Paul List Verlag, München, 1968, resp. 576
und 601 pp., DM. 6,50 per deel.
Primair opmerkelijk aan deze zeer uitgebreide seksuologische encyclopaedie in twee
delen is het feit dat één man in staat is gebleken dit enorme aantal trefwoorden verklarend toe te lichten. Dit betekent dat hij
een omvangrijk documentatiemateriaal moet
hebben doorgewerkt. (Een indruk van deze
hoeveelheid bronnen wordt gegeven in een
categoriegewijs gerangschikte literatuurlijst
die meer dan 25 bladzijden beslaat).
De auteur is een antropoloog die o.m. in de
leer is geweest bij de psychoanalytisch geschoolde etnoloog Géza Róheim. Hij heeft
reeds talrijke etnologische publikaties op
zijn naam staan en jarenlang gefilmd onder
Canadese eskimo's en indianen.
Het deel van de trefwoorden waarvan ik de
toelichting kon verifiëren, geeft rijkelijk
voedsel aan mijn mening dat deze encyclopaedie zeer goed en waardevol is. In zoverre de persoonlijke mensbeschouwelijke
opvattingen van de schrijver in de teksten
tot uitdrukking komen, imponeren deze
nogal libertijns. Bornemann dient zich niet
aan als een subtiel moralist. Veeleer tracht
hij ook datgene nuchter-wetenschappelijk te
objectiveren wat voor velen op waardeoordelen afstuit en zich aan verdere analyse
onttrekt. Deze benaderingswijze en het streven naar volledigheid tot in details, gevoegd
bij de hoge wetenschappelijke kwaliteiten
ijken de onderhavige encyclopaedie tot naslagwerk voor artsen, psychologen en andere beroepshalve geïnteresseerden.
J. J. C. Marlet

van ik verdicht zich in een vreemde man
die door de vergruizelende muur binnenkomt, zich op ik werpt en hem probeert te
verkrachten en te vermoorden. Uit de herinnering van ik blijkt dat hij vroeger met de
man Ben geen contact kon maken, daar
agressief van werd en hem geslagen heeft.
In zijn herinnering verplaatst ik zich in de
ervaring die de man Ben van ik gehad heeft
(ik is in zijn herinnering voor zichzelf jij),
waarna de vreemde in de kamer tot Ben
wordt. De beschrijvingen door ik van zijn
ervaring en herinnering worden onderbroken
door die van de lezer voor wie zichtbaar
wordt hoe ik zichzelf angst aanjaagt („ . . .
laat dan de handen dichter naar zijn hals
toe glijden legt er de lange vingers omheen
de duimen over elkaar op de ademsappel
. ..") tot ook voor de lezer er als het ware
twee in de kamer zijn. Het ingewikkelde is
dat er eigenlijk maar twee figuren zijn: de
lezer en ik, maar dat het er veel meer lijken. Vogelaar helpt de lezer door consequent gebruik van stukken met wel en met
geen hoofdletters. Toch heeft het ingewikkelde iets gekunstelds, en het geheel iets
klinisch analyserends.
In het tweede verhaal ook zo iets: een ik
en een zij die geen contact hebben: „ . . .
dat was in de tijd dat we niets tegen elkaar
zeiden geen woord althans ik zei niets meer
de eerste dag zat ze me te treiteren uit te
schelden of begon ze te huilen en aan m'n
schouders te trekken maar ik reageerde niet
ik hoopte dat wanneer ze er eenmaal aan
gewend raakte alles tot rust zou komen . . . " .
Het boek telt vier van deze verhalen.
John Auping
Prof. Dr. M. A. Lathouwers

De

Sovjet-literatuur

Aula, Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen,
1968, 333 pp..
LITERATUUR

Jacq Firmin Vogelaar

Het heeft geen naam
Meulenhoff, Amsterdam, 1968, 158 pp..
Vogelaar heeft van het eerste verhaal een
ingewikkelde constructie gemaakt; drie figuren, de observerende buitenstaander (de
lezer), de man in het interieur (ik) en de
man in de herinnering van ik (Ben). 'Ik'
kan geen contact maken, ligt in een kamer
op zichzelf geworpen, van zichzelf vervreemd, doodsbang voor zichzelf. De angst

Dr. M. A. Lathouwers, sinds 1968 hoogleraar te Leuven, is een van de weinige slavisten in West-Europa die zich bijzonder intensief met de huidige Sovjet-literatuur bezighouden. Sinds enkele jaren verschijnen er
geregeld artikelen van zijn hand (onder meer
in Streven), waarin hij op zeer onconventionele en gedegen wijze de jongste produkten
van de Sovjet-literatuur analyseert. Het gaat
hem daarbij vooral om de ideologie achter
de romans, om de problemen waarmee oprechte marxistische denkers (niet alleen in
de Sovjet-Unie, maar overal ter wereld)
worstelen.
In zijn boek 'De Sovjet-literatuur' heeft Lathouwers deels enkele van zijn eerder ver-
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schenen artikelen opgenomen (helaas wordt
dit niet vermeld), deels vroeger geponeerde
thesen verder ontwikkeld. Het geheel geeft
een uitstekend inzicht in de ontwikkeling
van de allermodernste Sovjet-literatuur,
waarbij de volgende momenten aan de orde
komen: groeiende belangstelling voor de
mens, de zin van het leven, het probleem
van de vrijheid, de ethische problematiek,
de ambiguïteit van het bestaan en de tijdelijkheid van het bestaan.
De titel van het boek is enigszins misleidend, want op de eerste plaats wordt slechts
de zeer recente Sovjet-literatuur er in behandeld (in feite niet eens de hele periode
sinds de 'dooi' in 1953, doch alleen de laatste vijf jaar), maar bovendien zal de lezer
er ook geen overzicht in vinden. Het gaat
hier dus niet om een handboek (zoals bijvoorbeeld het voortreffelijke overzicht van
dr. Jeanne van der Eng-Liedmeier), doch om
een scherpzinnige analyse van een aantal
tendensen in de jongste Sovjet-literatuur.
Dat er naast die hoopvolle tendensen ook
nog een brede stroom 'partijdige' literatuur
in de Sovjet-Unie verschijnt, is wellicht een
feit dat door de auteur meer benadrukt had
moeten worden. Ook in dit opzicht misleidt
de titel van dit overigens bijzonder warm
aanbevolen boek.
J. P. Schuyf
Pater Anastase Prudhomme

SJ.

Annum Veritatis
Drukkerij en Uitgeverij Quibus Peccant
Graviter, Brugge, 1968, 24 pp., ƒ4,50.
Schrijver heeft langzamerhand wel zo een
grote bekendheid gekregen dat wij gerechtigd zijn de woorden van een ander bekend
schrijver, W. F. Hermans, over Van Duinkerken als kritiek geuit, hier van toepassing
te verklaren: Alles is vals aan hem. Zijn
naam, zijn uitgever en zelfs het motto dat
hij het boek mee geeft en dat ontleend is
aan de Nouveau Petit Larousse illustré. De
inhoud klopt niet met de opgave op de kaft
en de logica van het werkje deugt niet.
Zorgvuldig heeft de schrijver er voor gezorgd dat er in zijn werk niets typisch Nederlands is. Om de woorden van W. F. Hermans te gebruiken staat hij ver verheven
boven alles wat hij bespreekt en staat hij in
connectie met een hoge buitenlandse kunstrechter die hem onzichtbaar op de schouder
klopt en zegt: zo is het goede vriend, ik zie
tot mijn genoegen dat jij tenminste niet zo'n
typische hollandse tulpenboer, kaaskoper,
dominee, enz., enz. bent. Duidelijk heeft hij
Wittgenstein, Ayer en Ryle doorgebladerd
en weet nu de oplossing van alle raadselen

en heeft zich zodoende een onaantastbare
kritische superioriteit verworven plus het
honorarium voor twee of drie essays. Want
het is duidelijk dat hij zich verbeeldt dat hij
andere talen kan lezen, vooral Engels.
De moeilijkheid bij dit alles is, wat meent
de schrijver van wat hij in dit werkje neerschrijft. Gezien zijn naam moeten wij wel
aannemen: niets.
C. J. Boschheurne
Siegfried Lenz

Deutschstunde.

Roman

Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg,
19682, 560 pp., DM 26,—.
Het succes van Lenz' nieuwste roman overtreft verre dat van al zijn tot nu toe verschenen romans, verhalenbundels en hoorspelen,
zelfs dat van zijn bij toeval ontstane, alom
gespeelde toneelstuk Zeit der Schuldlosen
(1961). Sinds de Deutschstunde op de laatste
Frankfurter Buchmesse als paradepaard van
de moderne Duitse literatuur fungeerde,
neemt het werk nog altijd de eerste of een
van de eerste plaatsen in op de bestsellerlijsten die de Westduitse boekhandel maandelijks publiceert. De populariteit van deze
aan de waddenkust bij de Deens-Duitse
grens en op een eiland in de Elke bij Hamburg spelende roman lijkt gegrond; het rijk
geschakeerde toetsenbord van thema's en
motieven en de variatie in vertelprocédé's
maken een veelomvattende greep op de werkelijkheid mogelijk. Het woord klassiek
dringt zich op. Allereerst zijn daar het water,
de wind en de wolken, het Sleeswijkse land,
waardoor de stijfkoppige 'Spökenkieker' die
Lenz' roman bevolken, tot in hun diepste
wezen bepaald zijn. Dat de schilder Nansen
iets met de beroemde Duitse expressionist
Emil Nolde van doen zou hebben, zegt Lenz
nergens; maar het is duidelijk, dat hij de
verbanningsjaren van Nolde beschrijft (die
eigenlijk Hansen heette en zich naar zijn
Sleeswijks geboortedorp Nolde noemde).
Nolde's kunst werd door de nazi's voor ontaard verklaard, de schilder zelf uit Berlijn
naar zijn geboortedorp verbannen. Lenz
grijpt met beide handen de gelegenheid aan,
om zowel het expressionisme als het nationaalsocialistisch barbarendom te kritiseren.
De „meest noordelijke politie-agent van
Duitsland" — jeugdvriend van Nansen en
door deze eenmaal van de dood gered —
heeft opdracht, op de naleving van het schilderverbod toe te zien. Hij aanvaardt dit
bevel als vanzelfsprekend, want plicht is
plicht. Ja, nog na afloop van de oorlog zet
hij de bewaking voort; het bevel is immers
niet herroepen! Nooit misschien heeft de
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absurditeit van de Duitse plichtsopvatting zo
indringend gestalte gekregen als in deze politie-agent zonder eigen geweten en in diens
vrouw, een magere, hoekige, blonde, stijfhoofdige Kriemhilde-karikatuur. Intuïtief op
de hand van Nansen is Siggi Jepsen, de
zoon van de agent. Hij probeert de clandestien door Nansen vervaardigde schilderijen
voor zijn vader te verbergen. En ook hij
gaat hiermee na de oorlog door. Het 'tweede
gezicht' stelt hem namelijk in staat, te zien
welke schilderijen in de musea ook na 1945
'bedreigd' zijn. Hij steelt en verbergt ze, om
ze tegen de cultuurbarbaren te beschermen.
Men herkent het hoofdthema van Heinrich
Böll's oeuvre: de naoorlogse Duitsers zijn
niet anders en beter dan de nationaalsocialisten. Siggi wordt gearresteerd en opgesloten
in een opvoedingsgesticht bij Hamburg. Tijdens een Duitse les (Deutschstunde!) wordt
als thema voor een opstel gegeven: Die
Freuden der Pflicht. Nadat de aanvankelijke,
voor een jongen met zulke ervaringen begrijpelijke weerzin overwonnen is, schrijft Siggi
maandenlang in vrijwillige eenzaamheid zijn
levensgeschiedenis neer, om zo helderheid te
vinden over het wezen der plicht. Zijn
'Deutschstunde' groeit uit tot een ware
'Deutschkunde', tot een diep inzicht in het
karakter van de Duitser. — Het vertelprocédé van de roman is eigenlijk traditioneel,
evenals trouwens Lenz' taalgebruik. Hoewel
hij dus de stijl van zijn vorige werken trouw
bleef, ligt het peil van zijn nieuwste roman
niet onbelangrijk boven dat van zijn vroegere
werken. Het lukte Lenz ditmaal voor een
groot deel, de mogelijkheden tot doorkijk en
inzicht te benutten die het dooreenweven
van primair verhaal en raamvertelling biedt,
wanneer men ze daarenboven met flashbacks combineert en gedeelten uit een psychologisch onderzoekingsrapport inlast. Het
lukte hem voor een groot deel, niet geheel!
Want Lenz is met het probleem van de
plicht slechts ten dele klaar gekomen. Hij
laat te veel losse eindjes hangen. Daarom zal
de geschiedenis waarschijnlijk leren, dat deze
roman ondanks zijn grote verdiensten het
predikaat klassiek juist niet haalt.
Th. van Oorschot
Ernst Fischer

Auf den Spuren der
Sechs Essays

Wirklichkeit

Rowohlt, Reinbek, 1968, 263 pp.,
DM. 10,80.
De levensidealen van deze anti-stalinistische
Oostenrijkse communistenleider hebben zijn
relatie tot het literaire kunstwerk nooit in

de weg gestaan; ook in deze reeks opstellen
is nergens enig spoor van dogmatisme terug
te vinden. Wel merk je dat die lijnen welke
hem tot een politieke bekentenis hebben geleid, ook zijn benadering van de literatuur
bepalen. Ook al houden zich enkele opstellen bezig met actuele verschijnselen (Gruppe 61, U. Johnson, P. Weiss, de happening)
dan staat toch de romantiek centraal en S.'s
standpunt is meteen ongewoon. Romantisme is voor hem een poging tot osmose tussen personalistische lyriek en sociale bewogenheid onder de druk van het opkomende
nivelleringsproces van het kapitalisme. Niet
toevallig gaat dan ook S.'s aandacht naar
figuren als H. von Kleist (Die Hermannsschlacht als model van partisanenoorlog) en
Goya (Desastres de la guerra); niet de
'blaue Blume' of 'Night Thoughts' beheersen het denken en voelen, maar het kille
vermoeden van een nieuwe werkelijkheidsbeleving als een uitdaging van de actieve
mens. Deze duidelijke voorstudies tot een
meer algemene en ruimere studie van het
romantisme bezitten nu reeds een eigen gehalte en betekenis.
C. Tindemans
Klaus R. Scherpe

Gattungspoetik im 18. Jahrhundert.
Historische Entwicklung von
Gottsched bis Herder.
(Studiën zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft, bd 2)
J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart, 1968, 300 pp., DM. 32,—.
De autoriteit van J. C. Gottsched als literatuurtheoreticus is verantwoordelijk geweest
voor een evenwichtig systeem van normatieve poëtica tijdens de 18e eeuw, een rationele begrippenleer van de literaire genres,
die in de esthetica een zelfde hiërarchie onderscheidde als in de maatschappelijke orde
en zowel naar inhoud als naar formele middelen geen grensoverschrijdingen duldde.
S.'s verdienste is het in deze studie duidelijk
te maken dat deze schokvrije precepten (uiteengezet in hun historische conditionering)
niet zonder tegenspraak overeind bleven en
dat uit de disputen, eveneens gelijklopend
met veranderende maatschappelijke behoeften, aspecten naar voren zijn getreden die,
op details na, vrijwel overeenkomen met
fundamentele factoren in de hedendaagse
literatuurwetenschap. De contestatie van
Gottsched is uit alle richtingen gebeurd om
even zovele uiteenlopende argumenten; de
starre nivelleringstheorie werd opgeruimd en
figuren als M. Mendelssohn, A. G. Baum-
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gaiten, J. J. Engel, G. E. Lessing, J. G.
Sulzer, J. A. Schlegel, J. J. Bodmer, J. J.
Breitinger, F. G. Klopstock, J. H. von Gerstenberg en J. G. Herder hanteren psychologisch-historische motieven. De Aristoteliaanse beginselen (al dan niet correct benaderd,
cfr. het hachelijke punt der 'mimesis') vervormen zich tot eigentijdse stellingen, b.v.
de lyriek geïnstitutionaliseerd als een der
hoofdgenres, of het promoveren der genres
van vormcategorieën tot ideeënreeksen. Deze theorieën zijn talrijk en onderling erg ongelijk; daarom scherpt S. zijn aandacht
meer op de denkbewegingen dan op de ultieme formules, al wordt geen enkele theorie in een synthese ondergebracht zonder
uitvoerige en grondige analyse. Methodisch
heeft deze diepteverkenning modelkarakter
en S.'s strikt historische argumentatiekader
verhindert niet dat de aansluiting met hedendaagse interpretatietendensen evident
wordt.
C. Tindemans
Norbert Fügen

Wege der

Literatursoziologie

Luchterhand, Neuwied, 1968, 479 pp., DM.
28,-.
Methodologisch vormt deze bundel opstellen een der nuttigste introducties tot het
moeilijke en ingewikkelde veld van de literatuursociologie. S. heeft een aantal grotere
essays samengebracht in 2 afdelingen, een
historische en een systematische. De historische bevat de Franse school als initiator (L.
de Bonald, A. de Toqueville, J. M. Guyau),
de marxistische dogmatiek (G. Plechanow,
W. Lenin, F. Mehring, W. Benjamin en G.
Lukacs) en de Duitse genie-mythologie (J.
Burckhardt, A. von Martin, F. Nietzsche).
De systematische beperkt zich tot 4 gerichtheden: de sociologisch-psychologische analyse van inhoud en vorm (R. Inglis, F.
Sengle, L. Goldmann, Th. Adorno, W.
Nutz), de auteurssociologie (E. Kohier, W.
Bruford, W. J. Lord, D. Strothmann), de
publiekssociologie (R. Escarpit, E. Auerbach) en de bemiddelaars (kritiek, boekhandel, bibliotheek met L. Löwenthal, W. Rüegg, P. Karstedt). Deze dosering is meer
dan een anthologie, ze is een fundamentele
demonstratie van wat momenteel onder literaire sociologie ressorteert: de verschijnselen, de elementen, de factoren, de structuren, de uitstraling. De bundelaar legt in zijn
bijzonder gelukkige maar al te abstracte inleiding nadruk op al deze gegevens zodat én
de documenten én de essentiële theses hier
in een rijk studie-exemplaar verenigd zijn,
hopelijk een aanleiding om ook voor het

Nederlandse cultuurgebied met deze noodzakelijke onderzoeksrichting een ernstige
aanvang te maken.
C. Tindemans
Erich hoest

Öl für Malta
Erzahlungen
Max Burghardt

Fürchtet euch nicht
426 pp., M. 7,80.
Martin Viertel

Sankt Urban
Neues Leben, Berlin, 1968, 455 pp.,
M. 8,20.
Het 'onverwerkte verleden' is jarenlang het
enige en daarna een van de belangrijkste
thema's geweest van de na-oorlogse literatuur in de Bondsrepubliek. De twaalf jaar
welke het duizendjarig rijk van de nazi's
geduurd heeft, vormen natuurlijk ook voor
tal van Oostduitse literatoren een geliefd
thema. Aanvankelijk werd dit thema puur
ideologisch bepaald, zodat de lezer de indruk kreeg dat degenen die in de DDR
leven, van de hel in het paradijs terecht
gekomen waren.
Nu is op het ogenblik kritiek op de eigen
levenswijze nog steeds niet de sterkste zijde
van de Oostduitse literatoren. Schrijvers als
Günther Grass of Heinrich Böll zijn in de
DDR ondenkbaar. Maar wel kan men met
enige vreugde constateren, dat de literatuur
van het 'onverwerkte verleden' ook in OostDuitsland symphatiekere trekken krijgt, hetgeen in een land als de DDR echter natuurlijk nooit kan betekenen dat er geen partij
meer zou worden gekozen. Het minst geëngageerd zijn de vertellingen van Erich
Loest, typische oorlogsverhalen, waarin niet
alleen de Russische, maar ook de andere
geallieerde militairen objectief getekend
worden. Ook de Duitse soldaten worden
trouwens niet gekarikaturiseerd.
De tijd direct na de capitulatie behoort
wellicht nog meer tot het 'onverwerkte verleden' dan de oorlog zelf. Voor de Russische bezettingszone van Duitsland — zo
heette het tot 1948 officieel — betekende
dit een sovjetisering zonder weerga. Dat is
ook het thema van de romans van Burghardt en Viertel, niet bijzonder knap uitgewerkt, maar toch wel evenwichtiger dan de
propaganda-romans van enkele jaren geleden. Dat niettemin de socialistische democratie naar Russisch model uitbundig geprezen wordt, spreekt vanzelf.
J. P. Schuyf
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Johann Peter Hebei

Werke. Herausgegeben von Eberhard
Meckel
Insel Verlag, Frankfurt, 1968, 2 dln., 435 en
559 pp., samen DM. 20,—.
In de eerste plaats is deze dubbele bundel
een keurige anthol^ie van J. P. Hebei
(1760-1826); het le deel bevat een groot
aantal verhalen uit Der Rheinlandische
Hausfreund, plus spectatoriale beschouwingen, het 2e 100 gedichtjes (Alemannische
Gedichte, 1803), 170 brieven, een levenstabel
in data en beelddocumenten, een biografie
(E. Meckel) en reacties van een aantal literatoren tot H. Böll toe. Vooraan staat een
zonder twijfel monumentale verdediging van
Hebeis historische inhoud door de Franse
germanist R. Minder ('Hebei, der erasmische Geist'). Hebei schreef volks-realistische
anecdotes, gekruid met de wijsheid van de
bewuste landman, gemoedelijk-humoristisch,
beminnelijke vertedering, bescheiden en rustig, vol christelijk-belerende tendens en niet
zonder humor van het simpele slag. Zijn
lyriek is dialectpoëzie, idyllische natuurverbeelding, vol bijbelse wijsheid maar ook
aansluitend bij een cultuurbewustzijn dat het
geheel boven de strikte streekpoëzie uittilt.
Toch blijft alles voor een eigentijds lezer
vrij moeilijk. Het genieten van deze intieme
miniatuurliteratuur vraagt mij iets te veel
heimwee naar een levenshouding die vandaag gewoon niet meer bestaat en er is een
behoorlijke portie welwillendheid nodig om
er de historische perspectieven gaaf in terug
te vinden. Waar is, dat de nuchtere, onopgesmukte, rechtstreekse vertelstijl verwijst
naar het bewuste plebejerdom in het Duitse
proza van de 'Neue Sachlichkeit', maar onloochenbaar blijft toch ook dat deze literaire bedoeling vanuit een andere belevenisomgeving vertrok en bijgevolg ook andere dimensies bereikte. Wellicht is ons een natuurlijke, spontane simplicitas verloren gegaan,
maar daarmee leren we nu eenmaal te leven
en vanuit dit besef dient dan ook elke benadering van dit soort intuïtisme beoordeeld
te worden.
C. Tindemans

TONEEL

Dr. Carolina D Maegd So'ép

De vrouw in het werk en het leven
van A. P. Tsjechov
Desclée De Brouwer, Brugge, 1968, 365 pp.,
ingen. BF. 375, geb. BF. 450.
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Dit doctorale proefschrift (Univ. Gent) situeert Tsjechov eerst in tijd en wereld, biografisch raam en intellectuele persoonlijkheid.
S. stelt daarbij vast dat Tsjechovs eerste
schrijfperiode (1880-86) wel in schijn een
ander beeld van de Russische vrouw projecteert (huwelijksproblematiek en vrouwenemancipatie als basis leiden tot komische
typologie van benepen huisvrouwtje, blauwkous, wuftelinge en idealenzwaaister), maar
dat zijn rijpere periode (1886- 1904) in wezen dezelfde themata aanhoudt, zij het met
duidelijke verlegging van het problematische
en met een toenemende ernst in de waargenomen perspectieven (vrouwenemancipatie
met de 'intelligentka' als type, het zoeken
naar een bestemming in dit leven, naast het
huwelijk met, eenzijdig maar daarom juist
objectief, de drie symptomen: echtelijk onbegrip, speels overspel en buitenechtelijke
liefde). Het meest waardevolle in deze studie is dan het pertinente bewijs (aan de petite histoire ontsnappend door een merkwaardige integratie in Tsjechovs kunstenaarsschap) dat de vrouwen die in zijn (lange vrijgezellen-)leven een of andere rol hebben vervuld, duidelijk in zijn werk een onderkomen hebben gevonden. Daartoe kon
S. stevig steunen op documenten en brieven
die totnogtoe niet werden aangetrokken en
dus een unieke argumentatie uitmaken.
C. Tindemans
Dr. W. M. H. Hummelen

Repertorium van het Rederijkersdrama 1500 - ca. 1620
Van Gorcum, Assen, 1968, 414 pp.,
ƒ 45,-.
In 1962 door OKW in opdracht gegeven,
thans door CRM financieel mogelijk gemaakt, brengt dit repertorium alle gegevens
over iets minder dan 600 spelen, anoniem
en bekend, in handschrift en gedrukt. Niet
opgenomen zijn het tot het rederijkersdrama te rekenen oeuvre van Hooft, Vondel,
Bredero en Starter, omdat die elders reeds
bibliografisch opgetekend zijn. Uiteraard is
de bedoeling een werkinstrument te leveren
met het oog op de rederijkersstudie en dat
verklaart waarom de samenstelling gericht
is op inhoud en kenmerken van de dramatische opbouw i.p.v. technische beschrijving;
de literairhistorische waarde haalt het op de
bibliografische presentatie. Hoofdbrok is
het register van spelen, geordend volgens
drukken en handschriften, verzamelingen en
los, vertalingen en bewerkingen; als informatie staan er de titel (uit de inhoudsopgave
afgeleid en daarom niet altijd de traditionele
benaming), de textuele overlevering, de spel-
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gegevens, de namen der spelpersonages, de
moderne edities en een inhoudsopgave. Verdere registers zijn: de bewaarplaatsen van
manuscripten, de auteurs, afschrijvers en eigenaars, de spelende personages, de technische termen voor de soortaanduiding, en inhoudsoverzichten. Bovendien is er een zo
volledige bibliografie dat alleen die reeds
een zelfstandig instrumentarium uitmaakt.
C. Tindemans
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Hugo Claus

Morituri
(LRP 269) 75 pp., ƒ6,50.

Masscheroen
{speciale paperback), 23 ill., 63 pp., ƒ 6,50.
Cyril Tourneur

Wrraaak!

Prof. Dr. H. H. J. De Leeuwe

bewerking Hugo Claus
(LRP 288) 134 pp., ƒ7,50.

Commedia dell'arte, dat is:
puur toneel

De Bezige Bij, Amsterdam, 1968.

Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968,
20 pp., ƒ 3,25.
Niet een originele studie wil deze voordracht brengen, maar een zo bevattelijk mogelijk betoog over herkomst, inhoud, ontwikkeling, personages en kenmerken van de
Commedia deH'arte. S. diende zich te beperken tot 5 grondtypen: Pantalone, Dottore, Brighella, Arlecchino en Capitano, en
toch weet hij nog even in te gaan op de verlengde nawerking tot Jacques Tati en Edward Bond toe. Keurige bibliografie voor
wie verder wil gaan.
C. Tindemans
Marnix Gijsen

Helena op Ithaca
Een opera zonder muziek in drie
bedrijven
Meulenhoff - Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam/'s-Gravenhage/Rotterdam, 1968, 111
pp., ƒ7,90.
Het blijft een raadsel wat M. Gijsen kan
hebben aangezet van de roman over te schakelen op wat technisch voor hem drama betekent. De dramaturgische techniek van
voorbereiden en opvoeren blijkt hij nergens
te beheersen; de helft van zijn personages
dienen voor het spuien van zijn nu toch al
voldoende bekende sentimenteel-cynische
topzware levenswijsheden, de andere helft
etaleert zijn psychologische contactloosheid,
episch boeiend vanwege het rookcirkeltje
dat ieder om zichzelf heen trekt, dramatisch
nutteloos vanwege het uitblijven van elke
raakdimensie, wat dan ook geen relaties
schept en geen continuïteit. Afgezien van
deze elementaire gebreken blijft er het feit
dat de auteur nu al vele boeken lang hetzelfde motief herkauwt, maar misschien kun
je dat een oud man niet kwalijk nemen.
Maar waarom dan zo nodig het theater plagen met deze innerlijke armoede?
C, Tindemans

Morituri, libretto van B. Maderna's opera
Hyperion en het geweld (wereldcreatie te
Brussel op 17 mei 1968) is een typisch scenario voor een regisseur: het geeft alleen
dialoog- en bewegingsmomenten aan die
dan in de voorstelling hun zelfstandigheid
moeten verwerven en bijgevolg als leestekst
hun eigenlijke dimensie nauwelijks blootleggen. Het is een in intensiteit toenemend
trauma (vage verbinding met Vietnamthema)
dat via allusies enige actualiteit verwerft,
maar in wezen de verblindheid demonstreert, niet zozeer van de militaire mens
maar van de mens in een waan van beschavingssuperioriteit. In de hachelijke momenten van persoons- en bewustzijnsverlies duiken de gestalten op, sommige op cartoonniveau, andere dieptepsychologisch, enkele
lyrisch-evocatief voor de edelste motieven in
de mens, samen een legkaart van een complexe zelfvervreemding.
Masscheroen is, via een bewerking van Manken van Nieumeghen, een frontale aanval
op het (christelijk) geloof, waarin aan het
slot Mariken met een olifantenzweep de
(H.) Drievuldigheid van de scène ranselt.
Deze onhistorische manipulatie, geplaatst in
het teken van de kerkelijke ongeloofwaardigheid in eroticis, wil anderzijds ook met
theatrale zoekvormen experimenteren, wisselend tussen geslaagde metaforen in gymnastische expressie en infantiele standjes waar
de band tussen intentie en beeld zoek blijft.
Wrraaak is een post-Elisabethaanse bloedthriller waarvan Claus in een zeer knappe
vertaling en bewerking de accenten verlegt
naar de tragikomedie, eigentijdsheid incluis.
Het renaissancerecht (autonome ethiek, beslissingsaanspraak van het individu) met een
staatsapparaat waarin het bevel-is-bevel triomfeert, wordt gedepersonaliseerd, raakt
zijn psychologische en sociale fundering
kwijt en alles wat overblijft is een ingewikkelde intrige. Er dwars doorheen bouwt
Claus zijn ingenieuze moraal: welke redenen ook de Mens tot straffen en rechtspreken aanzetten, altijd raakt hij de maat kwijt
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en wordt straffend schuldig. Het wordt een
aftakeling van elke autoritaire macht, niet
in prekerige beelden, wel in macabere humor van lyrisch-koele woordpassie en persiflerend, op de spits gedreven scènebeeld.
De parallel met Thyestes ligt voor het grijpen, ook die met Morituri, hoe verschillend
ook tot gestalte gebracht. Politieke participatie en ethisch engagement zijn slechts
nuances. In beide gevallen stelt Claus het
probleem van de menselijke willekeur over
lichaam en geest, in beide gevallen overwint
op een dialectische manier het afgrijzen, de
walg, de weerzin. Belijdenis- zowel als louteringstheater, maar inderdaad en terecht
niet in de klassiek-barokke metafoor, integendeel met een supreem respect voor de
historische verbeelding die een rechtstreekse
mentale aansluiting mogelijk maakt voor de
tijdgenoot via de theatralisering van het
spel-met-de-mens.
C. Tindemans
Helmut Arntzen

Die ernste Komödie
Das deutsche Lustspiel von Lessing
bis Kleist
(Sammlung Dialog bd 23)
Nymphenburger Verlagshandlung, München,
1968, 304 pp., DM. 15,80.
S. legt in zijn inleiding de traditionele omschrijvingen van het genrebegrip 'komedie'
naast zich neer; niet om de vis comica als
zodanig is het hem begonnen, maar om de
spanningsrelatie individu-object waarvan het
reflexieverband een komisch resultaat oplevert. Aangezien hier duidelijk ideologische
tendensen meespelen, die de relativiteit der
komedie per generatie determineren, loopt
S.'s panorama, dat uiteraard (in-)spannende
analyse blijft en te weinig synthese biedt, uit
op het onderscheiden van verschillende
strekkingen: de komedie van resp. het individu (Lessing), het theater als spel, de intimiteit (vroege Goethe), de satire (Sturm
und Drang en een brok Goethe), het fantastische (Goethe, Klinger), de vervreemding (Lenz, Klinger), de maatschappij, de
(burgerlijke) ideologie (Schröder, Iffland),
het fantasmagorische (Tieck), het masker
(Brentano), de handelswaar (Kotzebue),
tenslotte het bewustzijn (Kleist). Buiten twijfel staat dat, hoewel herhaaldelijk betwisting opkomt, een aantal verse en gezonde
criteria en opinies opgesteld staan die bij
meer uitgebreide discussie niet zonder meer
verwaarloosd kunnen worden.
C. Tindemans

Ludwig Büttner

Büchners Bild vom Menschen
Verlag Hans Carl, Nürnberg, 1967, 112 pp.,
DM. 13,50.
Uitgaande van de individuele hoofdfiguren
in G. Büchners oeuvre (Danton, Robespierre, St-Just, Leonce, Lenz, Woyzeck, de
vrouwen, de komische typen), klimt S. geleidelijk op tot een synthese van het inzicht
in mens en bestaan bij deze auteur. Zijn
betoog is in vele opzichten negatief gericht,
als methodische verwerping van een aantal
visies. Eigenlijk wil S. Büchner onttrekken
aan een aantal epigrammatische chlichés (de
communist, de nihilist, de anarchist e.a.) en
meteen redden als een idealist die in een
woelige tijd tot een persoonlijke kortsluiting kwam en daardoor net niet christelijk
bleef. Dat veronderstelt af en toe wel iets
te veel begrip en goede wil, en noch de historische noch de ethische persoonlijkheid
van Büchner als mens én als dichter is
daarbij erg gebaat. Belangrijk blijft wel het
enorme én rechtvaardige accent op de dualiteit in Büchners wezen, zijn weifelen tussen
dwang en vrijheid, een autocratische behoefte en een ethisch geloof in de vrije wil van
de mens. En daarin precies ligt zijn betekenis als dramatisch auteur, ook (en vooral)
voor vandaag.
C. Tmdemans
Rio Preisner

Johann Nepomuk
Nestroy.
Der Schopfer der tragischen Posse
Carl Hanser Verlag, München, 1968, 269
pp., DM. 24,—.
Er lijkt weinig twijfel mogelijk dat dit boek
van de Tsjechische germanist een ten volle
geslaagde rehabilitatiepoging van J. Nestroy is. S. ziet Nestroy als een dramaturg
van de eerste industriële revolutie, de Metternich-era, de revolutietendensen van 1848
en de ontwikkeling van het centraal-Europese kapitalisme. Voorop staat een uitvoerige sociologische analyse, die meteen de
voorgrond uitmaakt van Nestroy's artistieke complexiteit. Nestroy's complexe evolutie neemt aanvankelijk de archaïsche toverposse over, die puinhoopjes van het barokke theater waarin hij zijn eigen ongeloof
omwerkt tot een parodie, die de theatrale
conventie in botsing brengt met de sociale
realiteit. Pas zo komt Nestroy tot de tragische posse: de wereld als langdurige
klucht, theatrale actie als ijl schema, een
onverbindend mechanisme, de mens als manipulatieobject van een wrange humor en
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komiek, de wereld als clownerie waarover
de blinde toeschouwer zich de kramp lacht
omdat hij nauwelijks beseft dat hij in zijn
eigen spiegelbeeld grimassen zit te trekken.
M.a.w. S. haalt de historische Nestroy-thematiek en theatrale methode wel akelignauwkeurig naar vandaag over en de schermutselingen met de censuur klinken als S.'s
eigen strijd met de Novotny-bureaucratie.
Niettemin actualiseert S. Nestroy zonder
uitdrukkelijk ideologie te bedrijven; Nestroy blijft staan waar hij historisch thuishoort: links-conservatief, vol wantrouwen
over de zinvolheid van historische wijzigingen. Uiteindelijk staat Nestroy in zijn wereldbeeld vol skepsis: de mens is een absurd wezen, dat in de revolutie zoekt te ontkomen aan zijn eigen doodsbestemming, de
futiliteit van deze inspanningen wel inziet
en bijgevolg zichzelf in vruchteloze hoop
beschermt in intellectualistische en toch
spontane terre-a-terre-komiek, in cynisch
idealisme en een metafysisch-getinte wijsheid over de banaliteit van het bestaan.
Voor mij is het uitgesloten Nestroy nog
ooit te zien met de oude vermolmde kluchttyperinkjes zoals de Weense Burgtheatertraditie hem de wereld rond colporteert.
C. Tindemans

Theater hier und heute
Beitrage zur Theaterwissenschaft
herausgegeben von Rolf Rohmer und
Joachim May
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1968, 321 pp.,
M. 17,—.
Twintig jaar bestaat de Theaterhochschule
te Leipzig (en 50 jaar de Revolutie) en dus
werd er gefeest, met deze bundel opstellen.
Allereerst een historiek van de hogeschool
(A. G. Kuckhoff) met veel ideologische peptalk. Ernstiger is D. Hoffmeier, die zowel
een classificatie als een qualificatie van
Stanislawskij's late activiteit ontwerpt. W.
Adling beschrijft Gorkij's evolutie naar een
'sozialistisch-humanistisches Menschenbild'.
R. Rohmer onderzoekt het taalgebruik in
het huidige DDR-drama en K. Seelig geeft
merkwaardige marxistische oordelen 'zur
Theorie des tragischen Charakters'. J. Burkhardt tenslotte registreert de sociologische
grafiekjes i.v.m. de 'Besuchersituation' in de
DDR, methodologisch uiterst boeiend, qua
intrinsieke inhoud moeilijk over te dragen
op onze vrije markteconomie. Samen een
prima staalkaart van alle strekkingen die in
deze hogeschool onderzoeksrecht hebben
verworven.
C. Tindemans

Ronald E. Barnes

The Dramatic Comedy of
William Somerset Maugham
Mouton, Den Haag, 1968 (Studies in English Literature. Vol. XXXII), 190 pp.,
ƒ 21,—.
De waardering voor W. S. Maughams dramatische oeuvre is, bij alle pogingen tot
commerciële revival, wankel en broos gebleven en niet te vergelijken met zijn genuanceerde bijval net vóór en na de le Wereldoorlog. S. wil bewijzen dat deze wisselvallige curve onrechtvaardig is. Hij tracht af te
zonderen wat Maugham precies op het oog
had met het gebruik van de 'comedy', zowel via structuur en thema als via plot en
handeling. Op deze compositorische premissen onderzoekt S. het wereldbeeld waarvan
het (altijd labiele) huwelijk exemplarisch
agent is. Hij bereikt de conclusie dat de
drama's vóór 1914 een uitgesproken Edwardiaans fundament bezitten (stabiliteit, vredigheid, veiligheid) terwijl nadien de uitdrukking triomfeert van een glijdende morele code als besef van een zich radicaal
wijzigende maatschappij. Vanwege deze moraal heeft Maugham de reputatie van een
cynicus gekregen, hoewel moralist dichter
bij de waarheid zou blijven. Maughams komische werkzaamheid ziet hij dan ook, veeleer dan bij de doorgaans geciteerde 'comedy
of manners' op Restaurationmanier, aansluiten bij de 'humour noir', wat — minstens
verrassend — hem tot een deelgenoot maakt
van het absurde theater na de 2e Wereldoorlog.
C. Tindemans

BEELDENDE

KUNST

Roger-A. D'Hulst

Olieverf schetsen van Rubens
Gezamenlijke uitgave van de Nederlandse
Stichting Openbaar Kunstbezit en Openbaar
Kunstbezit in Vlaanderen, 1968, 115 pp., 64
pl., 24 klpl., geb. BF. 135,—.
Onder de uitgaven van Openbaar Kunstbezit — een nu al eerbiedwaardig aantal
titels — is het boek van Roger-A. D'Hulst,
professor te Gent, beslist een van de belangrijkste. Het geeft een boeiend overzicht van
de olieverfschetsen van Rubens in Nederlands en Belgisch openbaar kunstbezit. Op
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een korte inleiding, uitstekend geïllustreerd
met enkele tekeningen van Rubens, volgen
zesenvijftig afbeeldingen, waarvan vierentwintig in kleur. Op deze laatste valt wel
wat aan te merken. Het boek besluit met
een catalogus, waarin de afbeeldingen uitvoerig worden toegelicht.
G. Bekaert

Jean Guichard-Meili

Henri Matisse
M. DuMont Schauberg,
pp., 232 ill., 46 klpl..

Köln,

1968,

254

Op de omslag van het boek is het kleurrijke
'knipsel' De Papegaai en de Sirene uit het
Amsterdamse Stedelijk Museum afgebeeld,
een werk dat Matisse in zijn laatste levensjaren maakte, toen hij door jicht verhinderd
werd te schilderen. Een betere samenvatting
van Matisse's oeuvre kan niet gevonden
worden: fris, helder, ritmisch, zinnelijk. Een
prachtvol bloemenbed zou P. Reverdy zeggen. En Matisse zelf omschrijft zijn programma in de titel van een van zijn pointillistische schilderijen uit de jaren 1904 -1905
als Luxe, stilte, wellust.
Jean Guicard-Meili heeft zich in zijn 'held'
ingeleefd. Zijn meeslepend enthousiasme belet hem echter niet ook precies te zijn en
ruime informatie te verstrekken. Deze vindt
haar voortzetting in de illustratie die het
hele oeuvre van Matisse omvat, tekeningen
en plastiek, ceramiek en knipsels. In het
laatste hoofdstuk heeft de auteur het over
de verspreiding van Matisse's werk en over
de bibliografie. Een boek dat in zijn schrijftrant en zijn opmaak Matisse waard is.
G. Bekaert

José Gudiol

Goya
M. DuMont Schauberg, Köln, 1968,
168 pp., 48 klpl., 79 ill..
Francisco José de Goya y Lucientes blijft
een mysterieuze figuur, niet omdat we niet
voldoende over zijn leven geïnformeerd zijn
— op dat vlak zijn er ook nog wel opzoekingen nodig —, maar vooral omdat hij
zich aan de gangbare kunsthistorische en
psychologische categorieën onttrekt. Een eigenlijke interpretatie van de figuur geeft de
auteur niet, maar hij probeert hem met een
uitstekende kennis van zaken te situeren als
een onafhankelijke overgangsfiguur die niet

direct met de traditie breekt, maar in de traditionele vormen een revolutionaire geest
gestalte geeft. Gudiol drukt het ergens zo
uit: „na de fantastische werken, die hij in
de lange uren van eenzaamheid voor zichzelf schilderde, voelde hij er behoefte aan
om naar het openbare leven en het hof
terug te keren". Deze ambiguïteit tussen
hoveling en opstandeling blijven het hele
oeuvre door spelen, maar toch is er een
duidelijke evolutie te ontdekken van de eerste naar de laatste pool, van de officiële
kunst naar de revolutionaire vorm. Na de
uitvoerig geïllustreerde inleiding, waarin tekeningen en vooral de etsen apart behandeld worden, volgen, volgens het opzet van
de serie DuMont's Bibliothek Grosser Maler, achtenveertig gecommentarieerde kleurreprodukties in een behoorlijke uitvoering.
Een bibliografie sluit het boek af: daarin
komen opvallend weinig recente werken
voor.
G. Bekaert

F. Baudouin e.a.

Acht eeuwen schilderkunst —
Schatten uit de Belgische musea
Arcade, Brussel, 1969, 484 pp., 106 klpl.,
922 ill..
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan
van de Belgische Nationale Maatschappij
voor Krediet aan de Nijverheid verscheen
een luxueus boek gewijd aan de schatten
van de Belgische musea: een indrukwekkend overzicht in meer dan duizend illustraties, waarvan een honderdtal in uitstekende
kleurenreprodukties. Het boek bezit geen
heel duidelijk karakter: het wil tegelijk een
soort geschenkboek zijn en een repertorium.
Onderverdeeld in drie delen, geeft het achtereenvolgens enkele korte historische schetsen over de evolutie van de westerse schilderkunst van de hand van F. Baudouin, A.
Dasnoy, R. L. Delevoy, J. Duverger, P.
Haesaerts, E. Langui en W. Vanbeselaere;
een bondige historiek van musea en openbare verzamelingen per provincie opgemaakt door de conservatoren G. Gepts, A.
Janssens de Bisthoven, Ph. Roberts-Jones,
P. Eeckhout, L. Koenig, L. Pion; tenslotte
biografische notities over de geciteerde
kunstenaars. Bij de reprodukties is telkens
een beschrijvend commentaar gevoegd. De
keuze van deze gecommentarieerde werken
is voortreffelijk: in dit boek heeft men een
vrij exacte weergave van de hoogte- én laagtepunten van de Belgische musea. Men leert
er bijvoorbeeld dat er in België slechts één
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Picasso, en dan nog een van 1903, in openEugen Gomringer
baar bezit is; dat het met het werk van Van Josef Albers
Gogh al niet veel beter gesteld is. Men beJosef Keiler Verlag, Starnberg, 1968, 200
grijpt de opmerking van P. Haesaerts, die
pp., 122 pl. ,37 klpl., geb. DM. 95,—.
de praktische leiding van het boek in handen had, dat de Belgische musea een inspanning zullen moeten doen om hun rol te
„Lange tijd voor Op-art als feit bestond,
blijven spelen. Verschillende registers (waarwas Albers ermee vertrouwd en had hij dit
in jammer genoeg talrijke onnauwkeurigfenomeen van alle kanten gedefinieerd",
heden voorkomen) willen de praktische
zegt Will Grohmann in zijn beschouwingen
bruikbaarheid van dit boek verhogen.
over de kunst van Albers, die in deze monoG. Bekaert
grafie zijn opgenomen. Ze figureren naast
die van Clara Diament de Sujo, Norbert
Lynton, Michel Seuphor. Deze persoonlijke
beschouwingen zijn echter niets meer dan
Grete Meyer-Ehlers
een kort nawoord op een briljante presentatie van het „werk van de schilder en BauWohnung und Familie
hausmeister als bijdrage tot de visuele
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1968,
vormgeving in de twintigste eeuw". Die pre212 pp., 257 ill., 140 tab.
sentatie gebeurt door Eugen Gomringer. Hij
koos een chronologische rangschikking van
de tekeningen uit de jaren 1916-1919, de
Prof. Grete Meyer-Ehlers heeft in opdracht
glasramen uit de Bauhaus-tijd, de grafiek
van de Westduitse Bundesminister für Wohvan 1933 - 34, de experimenten in Amerika,
nungswesen und Stadtebau een diepgaand
waar Albers in 1933 heengaat, tot de bicenonderzoek ingesteld naar de woonsituatie
trische series en de structurele constellaties
van de stedelijke bevolking in West-Duitsvan de laatste jaren, in een onberispelijke
land en meer bepaald in Berlijn. Gedurende
drie jaar — en deze tijdspanne is van het
zeefdruk gereproduceerd. De uitgever J.
hoogste belang — volgde mevrouw Ehlers
Keiler heeft geen moeite gespaard om zijn
235 gezinnen in hun nieuwe woning, obserdruktechnieken aan te passen aan de graveerde hoe ze die aanpasten of hoe ze er
fische technieken van het te reproduceren
zich aan aanpasten, praatte met hen over
werk. Eigenlijk mag men hier niet meer van
hun ervaringen en wensen. Het boek Wohreproduktie als van iets tweedehands sprenung und Familie vat de resultaten van dit ken. Het werk van Albers is van meet af
onderzoek samen, en niet alleen de resultaaan voor reproduktie gedacht, waardoor het
ten, maar ook de onderzoeksmethode en de
eens te meer op een trend van de actuele
verzamelde gegevens. Dit maakt dat we hier
kunst vooruitloopt. Het kunstwerk heeft
beschikken over een van de weinige grondig
geen waarde door zijn uniciteit, maar door
doorgevoerde woonenquêtes die ons een
zijn belevingsmogelijkheid, zoals Albers het
beeld kunnen geven van de anonieme bewosuggereert in een van zijn gedichten die in
ner waarvoor gebouwd moet worden. Het
deze uitgave zijn opgenomen. Dit boek is
leert ons de gedragingen van een groep en
dan ook meer dan evocatie van het werk.
de individuele reacties. Het biedt stof voor
Het geeft een direct contact met oorspronde architect, maar ook voor de socioloog
kelijke composities. Het is zelf een kunsten psycholoog. Het onderzoek gaat uit van werk.
een studie van het gegeven woningtype (eenG. Bekaert
gezinswoning) met zijn relaties naar binnen
en naar buiten. Bijzonder veel aandacht
wordt besteed aan de circulatie, en dit verruimt meteen reeds het standpunt: het huis
Otto Demus, Max Hirmer
is immers niet een optelling van ruimten,
Romanische Wandmalerei
maar een organisme met verschillende delen.
Hirmer Verlag, München, 1968, 240 pp.
Pas daarna kunnen de ruimte en ruimtetekst met 80 ill., 250 pl., 102 klpl., geb. DM.
groepen afzonderlijk bekeken worden. De
145,—.
duur van het onderzoek maakte ook mogelijk dat er een studie gemaakt kon worden
van de aanpasbaarheid van de woning aan
De naam van Max Hirmer is waarborg
de wijzigingen in de gezinsstructuur. De
voor hoogste kwaliteit en tevens begrip van
heel verzorgde presentatie van het uitvoerieen werkmethode. Zijn nieuwe boek over de
ge documentatiemateriaal maakt dit boek
Romaanse schilderkunst in West-Europa
tot een voorbeeld in zijn genre.
mag gesteld worden naast en overtreft in
G. Bekaert
menig opzicht zelfs de bekende beelddocu-
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mentaires over Egypte, Griekenland, de Hit
tieten, de vroeg-christelijke kunst, Byzantium en Spanje. Het geeft een vrij volledig
overzicht van de bekende en minder beken
de meesterwerken van de Romaanse schil
derkunst, geografisch en chronologisch ge
groepeerd. Het woord meesterwerk kan mis
leidend werken. Het gaat immers niet om
afgelijnde schilderijen maar om grote en
sembles van wandschilderingen, die moeten
bekeken worden in de ruimte waarin ze zijn
aangebracht. Hirmer heeft expliciet met dit
feit rekening gehouden, hoewel hij niet heeft
kunnen verhinderen dat de voorstelling van
de fresco's toch nog wat abstract blijft. De
inleiding en de wetenschappelijke beschrij
ving van de werken werden verzorgd door
prof. Otto Demus, emeritus van de Univer
siteit te Wenen. Hij behandelt in zijn inlei
ding het opzet en de functie van de Ro
maanse wandschildering, de stijl, de kunste
naars, de restauratieproblemen en geeft een
beknopte beschrijving van de verschillende
kunstlandschappen: Italië, Frankrijk, Span
je, Engeland, Duitsland, Oostenrijk, hetgeen
niet betekent dat belangrijke ensembles in
Zwitserland of België niet zouden behan
deld zijn. Minstens even belangrijk als de
inleiding zijn de uitvoerige notities bij de
afbeeldingen, die op hun beurt nog heel
wat grafische documentatie hebben meege
kregen. Enkele kaarten, een uitgebreide bi
bliografie en uitvoerige registers maken van
dit boek het standaardwerk dat op een ge
lukkige wijze de vele studies over de romaanse plastiek en architectuur aanvult.
G. Bekaert

Hiltgart L. Keiler

Reclarns Lexikon der Heiligen und
der biblischen Gestalten
Philipp Reclam Jun., Stuttgart, 1968, 574
pp., geb. DM. 19,80.
Reclarns Lexikon der Heiligen und der bi
blischen Gestalten, Legende und Darstellung
in der bildenden Kunst is een handig refe
rentiewerk. Door zijn bruikbaarheid heeft
het zijn bestaansreden naast de grote icono
grafische lexica. Van de alfabetisch gerang
schikte figuren verschaft het de nodige bio
grafische bijzonderheden om de voorstellin
gen ervan in de kunst te begrijpen. Bijzon
der handig is de lijst van attributen, die het
mogelijk maakt onbekende figuren te iden
tificeren. Benevens een algemene bevat het
Lexikon een beknopte bibliografie bij de
voornaamste artikelen.
G. Bekaert

Giovanni Carandente

Collections
I. Sicilië

Italië

Nationaal Centrum voor de Studie van de
Vlaamse Primitieven, Brussel, 1968, 68 pp.,
24 pl..
Naast het Corpus van de Vlaamse Primitie
ven waarin de werken wetenschappelijk
worden geanalyseerd, geeft het Nationaal
Centrum van de Vlaamse Primitieven ook
een repertorium uit, waarvan de bedoeling
is: minder bekende of bestudeerde werken
die in de vijftiende of begin zestiende eeuw
ontstaan zijn, van de hand van Vlaamse
meesters of van andere die sterk onder de
invloed van de Vlaamse schilderkunst ston
den, beter toegankelijk te maken. Twee
delen van het repertorium werden reeds aan
de Spaanse collecties gewijd. Met het deel
over Sicilië begint de beschrijving van de
Italiaanse collecties. Het bevat een voorstel
ling van dertig schilderijen, meestal anonie
me of van twijfelachtige oorsprong. Het
repertorium geeft van elk van die schilde
rijen een summiere beschrijving en naarge
lang de betekenis een of meer afbeeldingen.
G. Bekaert

Jakob Rosenberg

On Quality in Art
The Phaidon Press, London, 1968, 264 pp.,
168 ill., geb. 84/-.
De vraag naar het onderscheidingsvermogen
van de kwaliteit van een kunstwerk is meer
dan ooit actueel. Prof. Rosenberg probeert
er in zijn boek een antwoord op te geven.
In een eerste deel onderzoekt hij de criteria
die enkele representatieve kunsthistorici-cri
tici hebben gehanteerd vanaf de renaissance
tot op onze dagen: Vasari, de Piles, Rey
nolds, Thoré en Fry. De conclusies die hij
uit de confrontatie met deze meesters haalt,
past hij in een tweede deel toe op een aan
tal tekeningen uit diezelfde periode, van de
vijftiende tot de twintigste eeuw. Rosenberg
blijft heel genuanceerd en voorzichtig in zijn
conclusies. De criteria blijven, zoals hij zelf
opmerkt, relatief in hun toepassing op het
concrete kunstwerk. Het gaat hem overigens
niet zozeer om een discriminatie van bepaal
de werken, maar om het cultiveren van sen
sibiliteit en oordeel. En ook al blijft men
met vele vragen en twijfels zitten omtrem
de methode van prof. Rosenberg, in dat
laatste is hij dan toch wel geslaagd.
G. Bekaert
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Percy Johnson-Marshall

Rebuilding

Cities

Edinhurgh University Press, Edinburgh, 390
pp., geïïl..
Percy Johnson-Marshall, professor te Edinburgh van Urban Design en Regional Planning, draagt zijn boek op aan allen die geleden hebben onder de verwoesting van steden: het uitgangspunt van zijn boek is immers de verwoesting van steden als Londen,
Coventry en Rotterdam in de oorlog en de
planning van hun wederopbouw. Bij dit uitgangspunt is het echter niet gebleven. De
studie is uitgegroeid tot een compleet handboek van 'urban design'. Het eerste deel
behandelt de historische achtergrond van de
hedendaagse stedebouwkundige evolutie, de
componenten van het stadslandschap, de visie die de technische en administratieve aanpak van de stedebouw moet inspireren. In
het tweede deel heeft de auteur het dan
meer in het bijzonder over de technische,
administratieve en legislatieve aspecten,
vooral geïllustreerd aan de praktijk van de
wederopbouw van de drie genoemde steden.
De studie is meer informatief dan kritisch.
De snelle evolutie van de stedebouwkundige
denkbeelden gedurende de laatste jaren
komt slechts terloops aan bod, hoewel dit
gedeeltelijk te verklaren is door het niet
meer zo recente tijdstip waarop het boek
werd geschreven, met name in het begin van
de jaren zestig. De waarde van het boek
blijft echter onverminderd, omdat deze in
de eerste plaats bestaat uit de verzamelde,
grotendeels historische documentatie. Elk
hoofdstuk bevat immers naast een bondige
inleiding een uitvoerig beeldverhaal. Een
vijfhonderdtal afbeeldingen geven een volledig overzicht van hetgeen men zou kunnen
noemen de eerste periode van de moderne
stedebouw, van Leonardo da Vinei, over
Ledoux, Garnier, Howard, tot Sant' Elia,
Wright, Berlage, Le Corbusier, Hilberseimer, Kahn en Tange.
G. Bekaert

William S. Rubin

Dada, Surrealism, and their Heritage
Museum of Modern Art, New York, 1968,
252 pp., 300 ill., 6 klpl..
Bij gelegenheid van de grote tentoonstelling
over Dada, het Surrealisme en de invloed
die van deze groepen is uitgegaan, in het
Museum voor Moderne Kunst te New
York, gaf de organisator ervan een merkwaardige catalogus uit. Zo goed als alle tentoongestelde werken zijn er in afgebeeld.

Deze op zichzelf al rijke documentatie
wordt nog aangevuld met belangrijke foto's
en documenten die voor de tentoonstelling
niet beschikbaar waren. De tekst sluit nauw
aan bij de illustratie. Op een historisch stramien geeft W. S. Rubin de betekenis aan
van Dada en het Surrealisme voor de hedendaagse kunst. Dit gebeurt als het ware
via een omweg. De relaties worden niet beklemtoond, maar komen vanzelf te voorschijn uit de informatieve evocatie van de
kunstenaarspersoonlijkheden die beide denkrichtingen en levensopvattingen hebben gedragen.
G. Bekaert

FILM

Josef von Sternberg

The Blue Angel
Lorrimer Publishing, London, 1968, 111
pp., geïll., 12/6.
Fritz Lang

M
Lorrimer Publishing, London, 1968, 108
pp., geïll., 12/6.
Ingmar Bergman

The Seventh Seal
Lorrimer Publishing, London, 1968, 82 pp.,
geïll., 12/6.
Draaiboeken van klassiek geworden films
worden nu door een Engelse utigeverij uitgegeven. De keuze lijkt veel gelijkenis te
zullen vertonen met reeds bestaande Franse
en Duitse collecties. In de Engelse reeks
verschenen reeds Godard (Alphaville, Made
in USA, Le petit Soldat), Renoir (La Grande Illusion) en Eisenstein (Potemkin). De
publikatie van Het Zevende Zegel van Bergman is eigenlijk slechts een vertaling en dus
niet zo belangwekkend. Der blaue Engel
van von Sternberg verdient daarentegen wel
speciale aandacht omdat het eerst en vooral
een heel secure en gedetailleerde beschrijving geeft van het hele filmische gebeuren
(en ook de camera-instellingen en -bewegingen niet uitsluit) en voorzien is van een
originele inleiding van de auteur zelf, die er
— in een notedop — zijn eigenzinnige maar
fascinerende zienswijze over film in neerschrijft: superieur en tevens zeer nederig.
M, de film van Fritz Lang, werd op dezelfde nauwgezette manier behandeld.
E. De Kuyper
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Erwin Leiser

'Deutschland,

erwache!'

Propaganda im Film des Driften Reiches
Rowohlt, Hamburg, 1968, 156 pp., geïll..
In 1968 vervaardigde E. Leiser een montage-programma voor de Duitse Televisie dat
als doel had de mechanismen van de propaganda in de filmpolitiek van Goebbels
zichtbaar te maken. De voorliggende uitgave is een bewerkte en aangevulde bundeling
van de documentatie voor deze uitzending
gebruikt. S. gaat er thematisch enkele motieven na, zoals Me heldendood', 'Braun
oder Rot?*, 'de mythe van de Führer-figuur'
en het 'anti-semitisme'. Goebbels ageerde
voor een indirecte propaganda via het medium film, en het is vooral deze latente
omvormingen van de waarheid die Leiser
blootlegt. Boeiend is hoe gaandeweg deze
indirecte tactiek van de Minister voor Propaganda overgaat in een meer directe vorm.
S. heeft echter niet gepoogd een volledig
beeld te schetsen van deze evolutie; het
blijft een beknopte aanduiding van verschillende hoofdthemata die de Duitse filmgeschiedenis tussen 1933 en 1945 op een wezenlijke manier hebben beïnvloed. Om die
reden ook eerder een ontgoochelend werkje,
hoewel het bruikbare feitelijke gegevens levert.
E. De Kuyper

MISCELLANEA

Proces
Sociaal cultureel maandschrift, Jaargang 1,
nr. 1.
Nelissen, Bilthoven, januari 1969, 48 pp.,
abonnementsprijs ƒ 15,— per jaar.
Het nieuwe tijdschrift zal 'themanummers'
gaan uitgeven. Het eerste nummer is gewijd
aan geld. Eigenlijk een schaduwthema want
in feite bevat het nummer vooral progressieve propaganda van de meer doorzichtige
soort. Relatieve uitspringers zijn nog het artikel van drs. M. J. van der Kwartel over
technische verspillingen bij de subsidiepolitiek en het artikel 'Geld in jonge handen'
van drs. G. C. de Haas waarin de grote rol
van de jeugd in ons bestedingspatroon
wordt belicht. Maar voor het overige mag
het wat mij betreft een kortstondig proces
blijken.
J. J. Meltzer

Economische stelsels
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968, 248
pp., ing. ƒ 9,75, geb. ƒ 12,50.
Op 29 oktober 1968 werd voor de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam een openbare discussie georganiseerd over de doelstellingen van het economisch onderwijs. Tot mijn verbazing werd
zeker de helft van de tijd gepraat over een
enkel facet. Over de wenselijkheid namelijk
zeer vroeg in de studie niet-kapitalistische
economische stelsels te behandelen en tot
onderwerp van discussie te maken. De studenten bleken daar grote behoefte aan te
hebben.
Als aan hun wensen tegemoet wordt gekomen dan ligt het leerboek al klaar. Dezer
dagen verscheen namelijk het hier besproken boek dat qua niveau van behandeling
zeer goed past in de propedeutische studie
en ook goed aansluit bij de dan tevens behandelde economische geschiedenis en economische geografie, waarvan het een en ander in dit boek is verdwaald. Maar bovenal
is het geschikt, omdat het werkelijk discussiestof oplevert. Op een enkele overgevoelige student zou het zelfs kunnen werken als
een lap op een stier (stier rood, lap niet).
Hartog etaleert alle economische stelsels
(kapitalisme,
liberalisme,
communisme,
enz.), maar het is net of het ene artikel toch
iets aantrekkelijker uit de verf komt dan het
andere. In ieder geval in de gegeven uitwerkingen (bijvoorbeeld als het gaat over
inkomens-herverdeling en wat daar allemaal
bijhoort) zijn hier en daar duidelijk standpuntbepalingen te signaleren, die — als ik
het goed taxeer — geen gemeengoed zijn in
de studentenwereld.
Economische stelsels is zeker een ook voor
de leek interessant en goed leesbaar boek.
De lezer moet zelf maar uitmaken hoe hij
zich opstelt tegenover de waarde-oordelen
die het hier en daar bevat. Maar op het
waardevrije gedeelte heb ik wel wat detailkritiek. Bij voorbeeld als op p. 35 wordt
gesteld dat de groei als uitdrukkelijke doelstelling van de economie eigenlijk niet zo
oud is. Immers voor Adam Smith (vader
van de economie) en de eerste generaties
van zijn zonen stond groei wel degelijk heel
vooraan. En als rond p. 170 het verschil in
mate van rechtstreekse deelname aan de
produktie van de overheid van een aantal
Europese landen wordt besproken, blijft onvermeld de ijver van de EEG om deze verschillen zo mogelijk te verkleinen of althans
de gevolgen ervan weg te nemen (de zogenaamde 'harmonisatie op de nul-lijn'). Op
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p. 81 wordt wel gerept van invloed op de
prijs maar niet van invloed op de kosten die
uitgaat van het toetreden tot een bepaalde
markt door nieuwe ondernemingen. En zo is
er meer, maar ik kan het boek toch aanbevelen.
Prof. Hartog had gelijk toen hij constateerde dat de markt rijp is voor een nieuw
Nederlands boek over economische stelsels.
Alleen denk ik niet dat het boek die markt
geheel zal verzadigen.
J. J. Meltzer
Dr. H. F. M. Crombag

Studiemotivatie

en studieattitude

Wolters-Noordhoff N.V., Groningen, 1968,
114 pp., ƒ 11,50.
In de zich uitbreidende serie 'Empirische
studies over onderwijs' bevat deze studie,
een handelseditie van een dissertatie, een
onderzoek naar de invloed van het lidmaatschap van een studentenvereniging op de
studiemotivatie en studieattitude en de rol
die deze factoren spelen in de studie van
eerstejaarsstudenten van de Eindhovense
Technische Hogeschool. Uitgaande van een
zeer selectief opgezet literatuuronderzoek
stelt de auteur scherpe hypothesen op die
hij in een empirisch onderzoek op hun juistheid toetst. De veelgehoorde opvatting dat
de houding van studenten t.o.v. de studie
door de gezelligheidsvereniging negatief
wordt beïnvloed, wordt door de resultaten
gesteund. Dit leidt echter niet tot slechtere
studieresultaten, veeleer het tegendeel: verenigingsleden behalen gemiddeld betere studieresultaten dan nihilisten.
G. Wilkens
Dom Helder Cdmara

Le Tiers Monde trahi
Desclée, Tournai, 1968, 232 pp., BF. 120,—.
Dit werk is een verzameling uit het Italiaans
vertaalde voordrachten van de bisschop van
Recife, Brazilië, aangevuld met een interview dat hem werd afgenomen voor de Osservatore Romano (maar dat nooit verscheen) en het document dat de Katholieke
Arbeidersorganisatie van Noord-Oost-Brazilië uitgaf onder de titel 'Développement
sans justice'. De opvattingen van Dom C&mara zijn hier bijeen te vinden, wel eens met
herhalingen, maar steeds de moeite van het
lezen waard. Ze zijn ook vaak geïllustreerd
door treffende ervaringen van een bisschop
die de noden van zijn diocees ter harte
neemt.
G. Boeve

Henri Cartier-Bresson

Meine Welt
Bucher, Luzern, 1968, 196 pp., 210 pl., geb.
DM. 54,—.
In dit boek wordt een uitstekend overzicht
geboden van het oeuvre van de bekende
fotograaf Henri Cartier-Bresson vanaf 1932,
het jaar van zijn eerste tentoonstelling te
Madrid. Het jaar ervoor had hij zijn schilderkunstige ambities opgegeven om fotograaf te worden. Sindsdien heeft CartierBresson de wereld rondgezworven, overal
waar er iets te beleven viel, en van die omzwervingen heeft hij foto's meegebracht.
Men aarzelt om dit werk een kwalitatief
toe te kennen. Op enkele foto's na, lijken
het immers niets anders te zijn dan toevallige kiekjes. Men zou Cartier-Bresson een
amateurfotograaf kunnen noemen, maar
dan een geniale; iemand die niet op foto's
uit is, maar die door bepaalde omstandigheden zo getroffen wordt, dat hij naar zijn
camera grijpt. Wat hem boeit, zijn de mensen, en meer bepaald, de mensen op straat.
Hij heeft er geen behoefte aan te zoeken
wat er achter de straatgevels gebeurt. De
reprodukties van de foto's zijn voortreffelijk. De keuze eveneens. De inleiding is
de enigszins herwerkte tekst uit een vorig
boek dat de titel droeg 'Images a la sauvette', in het Engels 'The decisive Moment',
twee titels die dit werk juist karakteriseren.
G. Bekaert
Léonide Massine

My Life in Ballet
MacMillan, London, 1968, 318 pp., geïll.,
63/-.
Massine (geb. 1896) heeft de tweede periode
van de 'Ballets Russes' van Diaghilev mede bepaald (1914- 1920). Hij heeft nagenoeg met alle grote hedendaagse componisten (o.m. Stravinsky, Prokofiev, de Falla)
en decorateurs-schilders (o.m. Picasso, Matisse, Derain, Miro) balletten ontworpen,
waarvan de meest bekende zijn: Parade
(1917), Le Tricorne (1920), Le Pas d'Acier
(1927) en Symphonie Fantastique (1936).
Deze autobiografie is opvallend in haar zakelijkheid: bijna geen details, geen anecdoten, geen beschrijvingen, geen portretten,
geen ontboezemingen. Louter en alleen een
zakelijke beschrijving van balletten, de omstandigheid waarin ze gecreëerd zijn, en andere neutrale feiten. Een alfabetisch gerangschikte lijst van gegevens omtrent Massine's
werken vult het boek aan.
E. De Kuyper
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Dr. A. A. de Jonge

Het Nationaal-socialisme
Nederland

in

Kruseman, Den Haag, 1968, 200 pp.,
ƒ 15,90, paperback ƒ 10,90.
In dit boek wordt een goed overzicht gegeven van de geschiedenis van de N.S.B. en
de reden waarom tussen alle fascistische
partijtjes die ons land kende, juist deze ene
groot geworden is. Naar de mening van Dr.
de Jonge lag dat enerzijds aan het organisatietalent en anderzijds aan de kleurloosheid
van Mussert. Hij vormde een tegenstelling
tot de andere leiders die teveel een persoonlijkheidsstempel op hun beweging drukten
en daardoor ruzies lieten ontstaan waartegen de kleine bewegingen organisatorisch
niet opgewassen waren. Dit bracht echter
mee, dat er door de hele geschiedenis van
de NSB heen, tot het laatste toe, verschillende stromingen in de partij waren. Dit, naast
de kleurloosheid van Mussert, was dan
weer de oorzaak van het feit dat de partij
niet de steun kreeg van de bezetter die
ze verwacht had. Het gebrek aan beginsel
van de leiding maakte ook dat de Duitse
richting, dat wil zeggen degenen die inlijving bij Duitsland nastreefden, steeds aan
invloed won en de partij steeds meer een
kopie werd van de NSDAP. Men komt tot
de conclusie dat de kracht van de partij,
haar organisatie, er ook de oorzaak van
was dat ze een zuivere Duitse, in plaats
van een Nederlandse vorm van het fascisme
ontwikkelde, dit ondanks het feit dat deze
ideologie blijkbaar op een flink deel van
ons volk een sterke aantrekkingskracht uitoefende. Voor dit laatste geeft de schrijver
echter geen verklaring. Daarbij doet hij het
enigszins voorkomen alsof het fascisme in
ons land alleen maar een voorbijgaande
episode is geweest en er nu dus geen enkel
gevaar voor een dergelijke ideologie meer
is.
Nu heeft Lukacs in Von Nietzsche zu HitIer aangetoond dat het fascisme in Duitsland geen voorbijgaande periode geweest is
maar voortvloeide uit een bepaalde mentaliteit. Om dit te bewijzen gebruikt hij onder
andere de oorlogsverhalen van Arnold
Zweig. Dergelijke geschiedenissen zijn echter ook in ons recente verleden te vinden,
zij het dan niet in Europa, maar in koloniale oorlogen. Oude jaargangen van dit
blad geven zelfs het bewijs van moorden op
op het slagveld achtergebleven gewonde
Atjehers. Er is geen enkele reden om aan te
nemen dat wat dit betreft de mentaliteit
hier anders was als in het buurland.

Een andere kwestie is in hoeverre ook hier
het irrationalisme een grote rol speelde tussen de beide oorlogen. Lukacs en anderen
beweren dat het de grond effende voor het
fascisme. Zeker speelde het een rol in de
Nederlandse letterkunde, onder andere bij
Geerten Gossaert, maar ook bij Greshof en
vele anderen. Ook bij de Stijl, onder andere
in de geschriften van Mondriaan, en bij de
Magisch realisten zijn zeer sterke aanwijzingen voor invloed van de levensfilosofie.
Bolland deed zich voor als hegeliaan, waarmee hij aan het hegelianisme in ons land
vrijwel onherstelbaar kwaad heeft gedaan,
maar zijn aforismen zijn zeker als irrationeel te beschouwen.
Nu voert natuurlijk levensfilosofie of ander
irrationalisme niet zonder meer tot fascisme. Maar in een gepopulariseerde vorm
schijnt het een grote invloed te hebben op
het kleinburgerdom. Lenin wees er in 1920
in de 'Linkse stroming', dus voordat Mussolini een werkelijk gevaar was, al op, dat
het kleinburgerlijk radicalisme veel weg
heeft van het nihilisme; zoals bekend karakteriseerden verschillende biografen van
A. Hitier, beginnende bij Rausching, ook
diens beweging als nihilistisch. Ook voor
Italië is dat opgegaan. In Nederland blijkt
deze strekking uit het gedrag van de landwachters. Maar men ziet het ook bij de
groepen die W. Zaal beschreef. Was dat
ook hier noodzakelijk?
Een vergelijkende studie van de verschillende fascistische partijen, zoals Nolte uitvoerde, bewijst immers dat zeker Italië, Duitsland en Roemenië verschillende soorten van
fascisme te zien gaven. Uit het boek van
Dr. de Jonge zouden wij nu de conclusie
kunnen trekken dat door de eigenschappen
van Mussert in ons land geen eigen vorm
ontstond maar de Duitse vorm klakkeloos
werd overgenomen. Zeker blijkt uit dit boek
dat Mussert essentiële punten van het fascisme niet begreep. Na de verkiezingen van
1937, zo stelt de schrijver, zag hij in dat het
Nederlandse volk niet meer te winnen was
voor de leer en isoleerde zich de partij van
de rest van het volk. Deze isolatie van een
zogenaamde elite van de rest van het volk
is echter essentieel voor de irrationalistische
elite-leer die de grondslag vormt van het
fascisme. Een nader onderzoek zal moeten
uitmaken of de Nederlandse vorm van het
irrationalisme die er bij de specifieke sociale
verhoudingen in dit land was ontstaan, tot
een andere vorm van fascisme had kunnen
leiden en of die vorm misschien toch in
Zwart Front een vorm gevonden had. De
specifieke verhoudingen in ons land, dat de
feodaliteit op wezenlijk andere wijze kende
als de rest van Europa en waar nog steeds
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tradities bestaan uit de middeleeuwse bóeren-republieken, moet ook de filosofie, en
zeker de popularisering van de filosofie specifieke vormen doen aannemen. Indien dat
zo is, bestaat nog altijd het gevaar dat hier,
later dan elders, een eigen vorm van fascisme zal ontstaan. Het is in ieder geval opvallend dat feitelijke irrationalistische opvattingen, zogenaamde 'evidenz'-filosofieën zoals het neo-positivisme, hier voortdurend
weer aan invloed winnen.
Jammer genoeg heeft Dr. de Jonge het irrationalisme van de N.S.B. niet onderzocht
hoewel het duidelijk genoeg naar voren
komt in de titels van de hoofdstukken van
het door hem wel genoemde gedenkboek
'Voor volk en vaderland': een nieuw idee
verovert de wereld, zo vonden wij ons volk,
Volk en ideaal. Oppervlakkig gezien verschilt het slechts gradueel van het irrationalisme in de brochure van Jhr. de Geer van
1950: wie voor 1933 pro-Duits was, had
geen hersens, wie na 1933 pro-Duits was,
had geen hart.
Een onderzoek naar de aard van het irrationalisme dat in ons land toen tot fascistoïde
gedrag heeft gevoerd, zou een waarschuwing voor de toekomst kunnen zijn.
C. J. Boschheurne
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negers, maar een oproep om zelf een vrij
mens te zijn die niet haat. Ze zijn bedroefd
en maken grappen als de gewone man van
'Penny Lane' in Liverpool.
Ik denk niet, dat we hier een diepe filosofie
of zelfs theologie moeten zoeken, zoals sommigen dit reeds deden, maar wel meen ik
dat deze 'opera omnia' van de Beatles wijsgeren, theologen en vooral liturgisten ook
eens moesten laten luisteren naar wat
'Elckerlyc' ze zegt: de jongen en het meisje die zo graag gewoon mens willen zijn in
1969. Persoonlijk ben ik benieuwd naar het
vervolg. Van deze eerste uitgave verscheen
intussen al een tweede druk.
J. H. Nota

Davidsfonds

Cartoonboek

1

Davidsfonds, Leuven, 112 pp., BF. 75,—.

Complete Works

Het Davidsfonds Cartoonboek werd uitgegeven ter gelegenheid van het vierde humorfestival te Heist-Duinbergen, dat een internationale allure en faam aan het verwerven
is, zoal niet door de kwaliteit voorlopig,
dan toch al door de kwantitatieve belangstelling uit niet minder dan veertien landen.
De verzorgde uitgave van dit cartoonboek
kan de wereldcartoonale alleen maar ten
goede komen. Ze wordt ingeleid door 'Gaston d'Urnay'.
G. Bekaert

Thomas Rap Publishers, Amsterdam, 1968,
174 pp., ƒ 9,50.

Junichiro Tanizaki

The Beatles

De uitgeverij Rap heeft het originele idee
opgevat en uitgevoerd om alle tot dusver
verschenen teksten van de Beatles te publiceren. Het is een prachtig, goed geïllustreerd
boek geworden, met zijn ongewone formaat
duidelijk bedoeld om naast de grammofoon
te liggen, zoals de teksten hier om de muziek vragen. Maar ook het lezen van deze
'songs' is al een genot. We beginnen in 1962
en dan hebben John Lennon en Paul McCartney nog niet zo bijzonder vele te zeggen, ook al componeren ze goed en brengen ze het voortreffelijk met hun partners,
maar vooral sinds 1965 blijkt hun geluid dat
van de fans te overtreffen. Zij schreven het
uistekende 'Yesterday'. De fans worden stiller, ze gaan meer luisteren en blijven kopen.
Typisch is dat 'men' in dit technisch tijdperk wil blijven horen over menselijke gevoelens vna altijd: liefde, medelijden, jong
zijn en oud worden, verdriet, eenzaamheid,
verveling, weer liefde, ook als ontsnapping
uit de miserie in de 'Welfarestate'. Wanneer
de Beatles zingen over revolutie, dan wordt
het nog geen protestsong, dat andere teken
van onze tijd vooral bij de Amerikaanse

Dagboek van een oude dwaas
(Literair Paspoort), Meulenhoff-de Bezige
Bij, Amsterdam, 1968, 186 pp..
Hoewel een boek als dit in Japan natuurlijk
niet geschreven had kunnen worden zonder
Europese invloed, blijft de mening van Aziatische en Europese cultuur waarvan het
hele boek getuigt, niet makkelijk te verwerken. De passie van een zeer oude stervende
man voor zijn nog betrekkelijk jonge
schoondochter speelt zich af in de strenge
beslotenheid van de familie en het huis. De
personen uit dit boek gaan veel uit, zowel
naar films als naar traditioneel theater,
maar de thuiskomst is altijd al besloten in
het uitgaan. Anders dan in onze romans is
er geen werkelijk leven in kroegen en op
straat. In zoverre overheerst de Japanse traditie in dit werk de Europese vorm die er
vooral in de vorm van techniek, medicijn en
comfort in tot uiting komt. Voor ons Europeranen ontstaat er zo wel een wonderlijke
wereld. De vraag is of ook de Japanners
dit soort letterkunde waarderen.
C. Drasland

C. J . KELK

Ik kéék alleen
Cornelis Jan Kelk werd in 1901 in Amsterdam geboren. Na eindexamen
Openbare Handelsschool, kreeg hij lessen in Grieks en Latijn, studeerde
enige jaren aan de Amsterdamse Universiteit en werkte daarna in de
export-boekhandel op voormalig Nederlands-Indië. In 1929 benoemd tot
redacteur van De Boekverkoper, adjunct-secretaris van de Ned. Boekverkopersbond, verliet hij in 1934 het land en bleef tot de oorlog uitbrak in
Frankrijk gevestigd, zich voortaan geheel wijdend aan de literatuur. Sinds
de bevrijding letterkundig medewerker aan het Weekblad De Groene Amsterdammer. Ook nam hij deel aan de redacties van De Vrije Bladen,
Ad Interim en De Gids. Schreef aanvankelijk enige gedichten, thans
verzameld in „Aards Vertier" en enkele toneelspelen o.a. „Katrijn",
„De Parasieten" en de opera „De Zwarte Bruid", voorts in samenwerking
met Fred. Chasalle o.a. „De Terugkeer van Don Juan" en „Harlekijn".
Later een tiental romans, waaronder „Jan Steen", „De Dans van jonge
voeten", „Judaspenningen en Pauweveren", „Twee Uitslovers" (sameki
met W. Alings Jr.) en „Souvenir van een Zomer". Letterkundig werk o.a.
„Rondom tien gestalten", „De Nederlandse Poëzie" in 2 dln., „Leven
van Slauerhoff". Vertaalde ongeveer veertig boeken, romans en boeken
over de wijn. Leeft tegenwoordig in Doorwerth, huis Post-en-Enk.
Met „Ik kéék alleen" brengt C. J. Kelk zijn autobiografie in de serie
„Open Kaart". En zijn verhaal begint zo: „Van mijn dertiende, veertiende, vijftiende jaar heb ik boeken vol gedichten bewaard, of liever ze zijn
min of meer toevallig bewaard gebleven omdat het zulke keurig geschreven boeken zijn die ik alleen daarom nooit heb durven weggooien, want
hoeveel honderden uren arbeid zijn daaraan besteed. Het zijn waardeloze
gedichten; men hoort er in de verte de echo van poëzie uit die dagen.
Er is niets stoutmoedigs bij, niets origineels. Ze hebben eigenlijk niets te
maken met het kind dat ik toen was, behalve misschien de hang van het
stadskind naar het buitenleven: de natuur komt onophoudelijk ter sprake.
Ik ben in Amsterdam geboren, en mensen die buiten woonden, die elke
dag als ze wilden naar een bos konden gaan of op een hei zwerven, beschouwde ik, zonder gekheid, als begenadigde wezens. Dit is de enige trek
in mijn 'gedichten' die op werkelijkheid berust.
De eigenlijke schrijflust heeft bij mij haar oorsprong niet genomen, zoals
meer en meer gebruikelijk is te interpreteren, uit een vader-, moeder-,
armoe- of rijkdom-complex, maar zuiver uit levenslust. Ik stel dan ook
noch Homerus, noch Justus van Maurik aansprakelijk voor mijn bescheiden carrière maar veeleer mijn gezellige ouders, hun middelmatige welstand, hun opgeruimde aard, hun goede harmonie, de wijsheid waarmee
ze een kind bezagen, de aangename mensen die hen omringden . . .".
SERIE „OPEN KAART" — 12,5 x 19,5 cm — 164 blz. — 18 foto's —
165 F / ƒ13,50
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Adolfs, Robert, Emmausganger in deze ijtd. — Wereldvenster, Baarn, 1969, 131 pp., ƒ 10,50.
Akker, Mej. G. van den e.a., Vormingswerk en oriëntatie. — Wolters-Noordhoff, Groningen, 1969, 186 pp., ƒ 9,90.
Albrecht, C , Tsjechoslowakije 1968. — De Garve, Antwerpen, 1969, 31 pp., BF. 28.
Bakker, Marcus, Beste Joop, van Anne. — Pegasus, Amsterdam, 1969, 91 pp., ƒ 3,65.
Berger, John, Art and Revolution. — Weidenfeld & Nicolson, London, 1969, 171 pp., 71
ill., 24 pl., 30/—.
Bosgra, S. & A. Dijk, Angola, Mozambique, Guinee. — Paris, Amsterdam, 1969, 168 pp.,
ƒ 5,90.
Broch, Hermann, Esch of de anarchie. — (Literair Paspoort), Meulenhoff-De Bezige Bij,
Amsterdam, 1969, 270 pp.
Bryden, Ronald, The unfinished hero and other essays. — Faber and Faber, London, 1969,
242 pp., 36/—.
Catholy, Eckehard, Das deutsche Lustspiel. — Kohlhammer, Stuttgart, 1969, 220 pp.., DM
14,80.
Celan, Paul, Ausgewahlte Gedichte. — Suhrkamp, Frankfurt/M., 1968, 174 pp., DM. 3,—.
Coole, Marcel, Centrifugaal. — Heideland, Hasselt, 1969, 42 pp., BF. 105.
Cotta, A., e.a., Dictionnaire de science économique. — Mame, Tours, 1969, 437 pp., FF.32.
Deckert O.Carm., P. Adalbert, Karmel in Straubing. — Carmelitanum, Roma, 1968, 400 pp.
Deen, Dr. N., Een halve eeuw onderwijsresearch

in Nederland.

— Wolters-Noordhoff, Gro-

ningen, 1969, 218 pp., ƒ 20,90.
Degraer, H., e.a., Repertorium

van de pers in Westvlaanderen

1807-1914. — (Bijdragen van

het inter-universitair centrum voor hedendaagse geschiedenis, nr. 48), Nauwelaerts, Leuven,
1968, 416 pp., BF. 670.
Devliegher, Dr. Luc, De huizen te Brugge. — Lannoo, Tielt, Kunstpatrimonium van WestVlaanderen, 1968, deel 1 212 pp. en 136 pp. foto's, deel 2 136 pp en 168 pp. foto's, per
deel BF. 450.
Dodde, Dr. N. L., Het rijksschooltoezicht

in de Bataafse

Republiek.

— Wolters-Noordhoff,

Groningen, 1968, 237 pp., ƒ 15,90.
Dossier

Monsieur

Hawarden,

Novelle,

historiek

en filmscenario.

— Standaarduitgeverij,

Antwerpen, 1968, 138 pp., geïll., BF. 150.
Dracoulides, Dr. N., Psychanalyse d'Aristophane. — Ed. universitaires, Paris, 1967, 255 pp.
Les Etudes Philosophiques. Giambattista Vico. — Presses Universitaires de France, Paris.
Farber, Karl, Krise der Kirche. Chance des Glaubens. — Knecht, Frankfurt, 1968, 313 pp.
Franciskaanse leefregel. — Franciskaanse samenwerking, Utrecht, 1969, 35 pp.
Gaus, Helmut en Arthur J. Vermeersch, Repertorium van de Brusselse pers 1789-1914, vol.
II, L-Z, met index van de persoonsnamen A-Z. — (Bijdragen van het interuniversitair centrum voor hedendaagse geschiedenis, nr. 50), Nauwelaerts, Leuven, 1968, 676 en 44 pp.,
BF. 1150.
Girard, René, Lenz.

Genese

d'une dramaturgie

de tragi-comique.

— Klinkcksieck, Paris,

1968, 445 pp.
Hatton, R. M., Charles XII of Sweden. — Weidenfeld & Nicolson, London, 1968, 656 pp.,
84/-.
Heering, Dr. H. J., Dogmatische verkenningen. — Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1968, 248
pp., ƒ 9,50.
Jörg, A. J., Wat gaat ons de toekomst aan? — Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1968, 336
pp., ƒ 12,50.
Kammen, Louise Van, De abele spelen, naar het Hülthemse

handschrift.

— Polak en Van

Gennep, Amsterdam, 1968, 252 pp., ƒ 13,—.
Keizer, Drs. R., Het jonge gezin. — De Toorts, Haarlem, 162 pp., ƒ 13,—.
Kessel, John H., The Goldwater Coalition. — The Bobbs-Merrill Comp., Indianapolis/New
York, 1968, 371 pp., $ 4,75.
Ketelsen, Uwe-Karsten, Heroisches

Theater.

Untersuchungen

zur Dramentheorie

des

dritten

Reiches. — H. Bouvier, Bonn, 1968, 230 pp., DM 29,50.
Koopmans, Dr. L., De beslissingen over de rijksbegroting. — A. E. Kluwer, Deventer 1968,
167 pp., ƒ 16,50.
Kuylman-Hoekendijk, Liebje, Dwarslagen in de christenheid. — Bosch & Keuning, Baarn,
1969,111 pp., ƒ 6,25.

Lennart, Clare, Scheepjes van papier. — Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 169 pp., ƒ 7,50.
Mansergh, Nicholas, The Commonwealth
Experience. — Weidenfeld & Nicolson, London,
1969, 471 pp., 7 0 / — .
Marcuse, Ludwig, Nachruf au] Marcuse. — Paul List, München, 1969, 267 pp., D M . 17,80.
Mesotten, Bart, De overkant van het gedicht. — D e Roerdomp, Brecht/Antwerpen, 1968,
228 pp.
Montagu, Ivor, With Eisenstein in Hollywood.
— Seven Seas, Berlin, 1968, 356 pp., geïll.
Nuffel, Herman van, Lamoraal van Egmont. — Nauwelaerts, Leuven, 1968, 158 pp., 65 pl.,
BF. 540.
Piepers, N . . La „Revue générale" de 1865 d 1940. Essai d'analyse du contenu. — (Centre
interuniv. d'histoire contemporaine, cah. 52), Nauwelaerts, Louvain, 1968, 106 pp., BF. 170.
Pierrard, Pierre, Le prêtre frangais. — Desclée, Tournai, 1969, 192 pp., BF. 150.
Poesiealbum 16. Kuba. — Verlag Neues Leben, Berlin, 1969, 32 pp.
Portugal. — Katholieke Volkspartij, Den Haag, 1969, 36 pp., ƒ 2,50.
Quiller-Couch, Sir Arthur and John Dover Wilson, The Works of Shakespeare. The Tempest. Othello. — Cambridge Univ. Press, London, 1969.
Sietaram, Dr. K., Onderontwikkeld
gebied in eigen land. — Van Gorcum & Comp., Assen,
1969, 281 pp., ƒ 18,—.
Speliers, Hedwig, De astronaut. — Heideland, Hasselt, 1969, 46 pp., BF. 105.
Steggink O.Carm., Otger, La reforma del carmelo espanol. — Institutum Carmelitanum,
Roma, 1965, 518 pp.
Styron, William, De bekentenissen van Nat Turner. — (Literair Paspoort), Meulenhoff-De
Bezige Bij, Amsterdam, 1969, 395 pp.
Trommel, Dr. M. J . van, Huisarts en urineweginfectie.
— Wolters-Noordhoff, Groningen,
1968, 115 pp., ƒ 13,50.
Vardy, Ir. P., Opstand der studenten. Waarom*! Waartegen } — Het Wereldvenster, Baarn,
1969, 125 pp., ƒ 9,50.
Vatikiotis, P. J.., The modern history of Egypt. — Weidenfeld & Nicolson, London, 1969,
512 pp., 6 3 / — .
Vel erna, Dr. E., Het oriëntatie jaar van het lager technisch onderwijs. — Wolters-Noordhoff,
Groningen, 19682, 206 pp., geïll., ƒ 16,90.
Vondeling, Dr. A., Nasmaak en voorproef. — D e Arbeiderspers, Amsterdam, 1968 , 223 pp.
Vulsma, Drs. A. M., Pedagogisch groepswerk. — D e Toorts, Haarlem, 176 pp., ƒ 1 3 , — .
Welte, Bernhard, Determination
und Freiheit. — Knecht Verlag, Frankfurt, 1969, 147 pp.
Werf, Sjoerd van der, Rusland in de ruimte. — La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, 1969, 193
pp., ƒ 14,90.
Wieringen, J. C. van, Groeidiagrammen
Nederland 1965. — Wolters-Noordhoff, Groningen,
1968, 69 pp., ƒ 9,50.
Wineke, Berend, Introspectrum. — Heideland, Hasselt, 1969, 31 pp., BF. 95.
Zöller, Josef O., Abschied von Hochwürden. — Knecht Verlag, Frankfurt, 1969, 120 pp.
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Handelshogeschool voor Juffrouwen
Korte Nieuwstraat 33 — Telefoon (03) 32.74.52 — Antwerpen
— Kandidaat in de Handelswetenschappen (2 jaren)
— Licentiaat in de Handels- en Financiële wetenschappen (4 jaren)
— Licentiaat in de Handels- en Consulaire wetenschappen (4 jaren)
Universitaire beurzen
— Geaggregeerde Hoger Secundair Onderwijs voor Handelswetenschappen
Aan de studie van de moderne talen wordt biezondere zorg besteed !
Een „HOME" is aan het Instituut verbonden
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l e k e n !

HERENKLEDING
KAMMENSTRAAT
ANTWERPEN

O. L. Vrouw-Instituut voor Verpleegkunde
Augustijnenstraat, 9 , MECHELEN
cat. A.S.B.0.
Verpleegster
Verpleegassistente
Voorbereidende afdeling

3 jaar
2 jaar
: 1 7 jaar

Inlichtingen:
Eerw. Moeder Overste
0. L. Vrouw-Instituut

— telefoon 015.127.87
— telefoon 015.144.23

DE

SPECTATOR

Een weekend uitgave die past bij uw standing en culturele ontwikkeling
Weekendbijlage
„De Nieuwe Gids"

„De Antwerpse Gids" - „Het Volk"

Inschrijvingsmodaliteiten per adres :
Koningstraat 105, Brussel

—

Forelstraat 22, Gent

COTED'OR
CAocolade~CcmébtefHe

ANföHYP
Antwerpsche Hypotheekkas
N.V. opgericht in 1881 - Gevestigd Meir 24 Antwerpen
Private spaarkas

• HRA

1163

Uw Spaarkas !

HEILIG

HART

COLLEGE

's Landsroemlaan 126, GANSHOREN - Tel. (02) 26.86.45 - (02) 26.11.69 - P.C.R. 3019.37
Ëxternaat
Half-internaat
Internaat (beperkt)
LAGER ONDERWIJS
MIDDELBAAR ONDERWIJS
Oude Humaniora
: Grieks-Latijnse Latijns-Wiskundige
Moderne Humaniora: Algemeen middelbare Economische

Latijns-Wetenschappelijke
Wetenschappelijke A en B

Speciale lessen i

Zwemmen

Dactylo

Piano

-

Turnen

Tekenen

TECHNISCH ONDERWIJS - B 3/B 2
B 3/B 1
Taal- en Handelsavondschool Boekhouden
—
Vreemde talen
STUDIE EN BEROEPSORIENTERING
Gratis psycho-inedico-sociaal onderzoek.

O. L. VROUWINSTITUUT
Grote S t e e n w e g , 489 -

BERCHEM-ANTWERPEN

Normaalschool voor Middelbaar

Onderwijs

Lager Onderwijs
Kleuteronderwijs
Humaniora
Lagere School
Kleuterschool

Meisje,
Wil je e e n beetje v a n je v r e u g d e

geven

aan de

zieken d i e je n o d i g h e b b e n e n o p je w a c h t e n ?

Verpleegster
zal je zijn
Al d e inlichtingen zijn te b e k o m e n bij het

HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Capucijnenvoer, 39 - LEUVEN - Tel. 016 / 284.21

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43

-

Antwerpen

bijzondere school voor technische ingenieurs
in S c h e i k u n d e , Elektronica e n Electro-mechanica

W e t e n s c h a p p e l i j k e afdeling v o o r b e r e i d e n d o p Al.

Hoger instituut Sint-Lukas
PALEIZENSTRAAT, 70, SCHAARBEEK (Brussel 3), tel. 17.30.42

Architektuur * - Stedebouw *—Binnenhuiskunst—Bouwbedrijf * - Schilderkunst*
Beeldhouwkunst - Publiciteit—Grafiek * - Foto-Film *
*ook toegankelijk voor juffrouwen

S E C U N D A I R

I N S T I T U U T

G r o e n s t r a a t 156, Brussel 3 A7/2 en A7/3 (vanaf 12j.)
Artistieke Humaniora - Plastische Kunsten —Binnenhuiskunst
Bouwkundig tekenen - Beroepsafdeling Sierkunsten
TENTOONSTELLING OP 2 8 / 2 9 EN 3 0 JUNI
V R A A G GRATIS PROSPECTUS EN INLICHTINGEN TEL.: 17.30.42
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wees Modern lees "De Standaard»

a z e t

van

c&ntwerpen

Het beste Vlaamse dagblad
Tal van bijzondere rubrieken, zoals
Kunst en Kuituur, Toerisme, Auto en
Motor, Vrouw en Gezin, enz.
PROEFNUMMERS:

Nationale straat 46, Antwerpen
Telefoon 31.28.80 (20 lijnen)

DON BOSCO - TECHNISCH INSTITUUT

Internaat

Ëxternaat

90. Guldendallaan - Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend door de staatt K.B. 7-5-1934 - N 2.340.005/693 Nederlandstalig Franstalig
LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
Mechanica - Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio - Hout - Schrijn
werkerij - Meubelmakerij • Drukken - Letterzetten - Linotype - Mono
type - Boekbinden • Offsett
HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A2)
Mechanica - Elektronica - Drukkerij
LAGERE SECUNDAIRE BEROEPSSCHOOL (A4)
Mechanica • Constructie - Lassen
Aannemingsleeftijd: 12 jaar, na 't 6e jaar L.O.
Degelijk onderwijs - Verzorgde opvoeding • Gewaardeerde diploma's.

CONSERVEN PICOLO
Hoger
Technisch
Instituut
SINT-LIEVEN
Gildestraat, 7 — GENT
tel (09) 23.20.57
Afdeling

Al 2e graad:

— technisch ingenieur
in de industriële scheikunde
— technisch ingenieur
in de gistingsbedrijven
Afdeling

Al le

graad:

— bedrijfsassistent
in de gistingsbedrijven
— laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
— laboratoriumassistent
in industriële scheikunde
Voor jongens en meisjes

VAN DE POEL & Co
STABROEK

De school beschikt over een pedago
gie voor jongens.
De meisjes kunnen volledig pension
nemen in een meisjes-home.

SPAREN IS GOED

Combi - Sparen
bij de

KREDIETBANK
is

3 x BETER!

BANDEN
Belangstellenden kunnen de band voor het inbinden
van jaargang XXII - deel I (okt. 1 9 6 8 t/m maart 1 969)
bestellen door storting van Fr. 3 0 per band op postcheknumme r884.67 Streven, Antwerpen 1, met ver
melding: „Voor band XXII, deel I".
Tijdige bestelling gewenst.

Slecht drukwerk is even erg als een
slordig handschrift. Het publiek is een
scherpzinnig grafoloog. Maar ons druk
kersmerk waarborgt U dat Uw drukwerk
een uitstekende indruk maakt. — Wij
drukken alles: boekwerk,

tijdschriften,

handels- en familiedrukwerk. Alles in
een eigen, moderne stijl, die prettig en
verzorgd aandoet. Wij houden

hierbij

rekening met Uw wensen en willen ook
U graag adviseren en ten dienste staan.

drukkerij Gregoriushuis
Postbus 64 / Zeist / Telefoon 0 3 4 0 4 - 1 5 7 1 1

Personalia
Geert Bekaert , geboren 1928. Studeerde kunstgeschiedenis, filosofie en theologie. Redactiesecreta ris en kunstredacteur bij 'Strcven', medewerker bij 'De Standaard', B.R.T., 'Tijdschrift
voor architectuur en becldcnde kunsten', 'Kunst . .
en Cultuuragenda'. Publiceerde o .a, 'Pop, het
wezcn van de kunst' en 'In een of ander huis.
Kerkbouw op een keerpunr', Adres: Frankrijklei 91, Antwcrpen.

Dr. I. M . Lechner,
geboren
1927. Studeerde
Spaans aan de Universiteit van Amsterdam. Promoveerde cum laude in 1968 op 'EI compromise
en la poesfa espanola del siglo XX. Parle primera : de la Generaci6n de 1898 a 1939' . Thans
wetenschappelijk hoofdmedewerker voor Spaanse
en Spaansamerikaanse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden , Adres : Aert van Neslaan
302, Oegstgeest.

11. Hemelsoet , pr .. geboren 1929. Studeerde theologie en bijbel in Warmond en Rome. Is lector
aan de KTHA te Amsterdam voor het Nieuwe
Testament. Adres: Ruysdaelkade 33", Amsterdam 7.

Carlos Tindemans, geboren 1931. Doctor in de
Germaanse filologie Gent. Doceert aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Rijksuniversitair Centrum Antwerpen; aan het Rijkshogertechnisch Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding te Brussel. Lid van de Hoge Raad
voor Nederlandstalige Drarnatische Kunst. Adres:
Jan van Mirlostraat I, Edegem-Antwerpen ,

Prof. Dr. If . Robbers S.I., geboren 1894. Studeerde wijsbegeerte aan de Gregoriana, doceerde aan de filosofische faculteit der Nederlandse
Jezuieten van 1929 - 1946, daarna van 19461965 hoogleraar aan de R .K. Universiteit te
Nijmegen. Bij zijn afscheid van de Universiteit
in 1965 werd hem een feestbundel aangeboden
door collegae en promoti. Adres: Houtlaan 4,
Nijmegen .
Dr . Theo P. M . de long, geboren 1938. Studeerde sociale wetenschappen. Werkte free-lance
voor het KASKI, dag- en weekbladen, en was
in 1961 als maatschappelijk opbouwconsulent
werkzaam in Overijsel. Studeerde korte tijd te
Wenen, GUttingen en MUnchen . Vanaf 1962 medewerker aan het Instituut voor Economisch
Onderzoek van de Rijksuniversiteit te Groningen.
Thans betrokken bij het geschiedenisonderwijs
aan sociologen. Adres: Oude Boteringestraat 44,
Groningen .
Henri Van Lier, geboren 1921 (Rio de Janeiro).
Doctor in de filosofie, professor aan het 'Institut des Arts de Diffusion' te Brussel. Publikaties : 'Les arts de I'espace' (1959), een algemene
esthetiek; 'Le nouvel Age' (1962), een studie van
de culturele correlaties tussen hedendaagse technick, wetenschap, kunst en ethiek; 'Les humanites du XXme siecle' (1965) ; 'L'intention sexuelle'
(1968). Medewerker aan de 'Encyclopedie Francaise", de 'Encyclopaedia Universalist, de 'Cahiers du Centre d'Etudes architecturales', 'Critique', 'Communication', enz, Adres: Molierelaan
93, Brussel 18.
Leo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse filologie, medewerker aan 'De Nieuwe' en
'Dietse Warande en Belfort', leraar. Adres:
Waalhofstraat 51, Deurne-Z. (Antwerpen).

Alfons Van l mpe, geboren 192!. Gewezen kabinetssecretaris bij de Minister voor Cultuur.
Thans lellerkundig adviseur bij het Ministerie
voor Cultuur, regeringscommissaris bij de BRT
en de Muntschouwburg. Beheerder van het
Kunst- en Cultuurverbond te Brussel, lesgever in
het RITCS. Schreef (als Luc Vilsen) een paar
romans en verschillende toneelstukken, waarvan
'De gcnaamde Greco' (1962) en 'Storm over
Firenze' (1967) de mcest bekende zijn . Adres:
Herlaarstraat 15, Vilvoorde.
Dr . A. I. H . Thiadens S .I., geboren 1934. Re·
halve de gewone studies van filosofie en theologie studeerde hij biologie te Nijmegen, Kopenhagen en Stockholm . Promoveerde in 1966 op
'Some effects on nucleic acids on two established
mammaJian cell strains' . Leraar biologie aan het
Aloysius College te Den Haag, staflid van de
Werkgrocp 2000 te Amersfoort. Adres: Oostduinlaan 50, Den Haag.

M. C. A. Huiibregts, geboren 1923. Studeerde
enige jaren sociologie in Tilburg en pastoraalpsychologie in Utrecht. Was landelijlc voorzitter
en diocesaan aalmoezenier van het Bedriifsapostalaat, enkele jaren werkzaam in de kinderbescherming, hoofdredacteur van het Bredase bisdomblad 'Onderweg'. Thans regisseur A bij de
K.R .O. Adres: Vaartweg 177 A, Hilversum .
Drs. I. M. H, Domes, geboren 1909. Studeerde
geschiedenis te Nijmegen. Thans leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en
conrector van het Contardo Ferrini avondlyceum
te Amsterdam. Adres: Snelliuslaan 39, Hilver·
sum .

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen OKf,
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Streven, Vlaanderen, 36e jaargang
Hoofdredactie
F. Van Bladel S J . , Frankrijklei 91, Antwerpen. Tel. (03) 312011 of 328828
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Ontwikkelingshulp

of niet?, p. 779

De zinvolheid van ontwikkelingshulp wordt nog steeds van links en van rechts
in twijfel getrokken. In dit editoriaal worden een paar tegenargumenten behan
deld en 'een wereldomvattende solidariteit en sociale rechtvaardigheid' bepleit.

Cultureel werk, p. 781
Er is duidelijk een tegenstelling ontstaan tussen cultuur en beroep, tussen cul
tuur en research. Dat moet leiden tot de dood van de cultuur. Ze wordt iets dat
ooit bestaan hééft. Bijeenkomsten waar ze nog opgeroepen wordt, lijken wel op
spiritische seances: een nieuwe liturgie als opium voor de 'gecultiveerden'. Van
Lier laat zien hoe ze in actieve beoefening (film, architectuur, muziek enz.)
weer een levende, ja, revolutionaire realiteit kan worden.

Katholiek Nieuw Links in Engeland, p. 787
De hoofdredacteur van 'The Month' doet in dit artikel een poging om Katho
liek Nieuw Links in Engeland te beschrijven en te analyseren. Tevens wordt
een prognose gewaagd betreffende de toekomst ervan.

De gezaghebbende kerk, p. 795
Om de algemeen geconstateerde gezagscrisis in de kerk, met name wat betreft
haar leergezag, te overwinnen, is het noodzakelijk dat zowel de traditionele
betrokkenheid op elkaar van 'het volk Gods onderweg' en de hiërarchische
gezagsdragers — waarbij aan het volk Gods het primaat toekomt — als de
wezenlijke historische dimensie van 'het volk Gods onderweg' worden erkend
en in praktijk gebracht. Van hieruit kunnen enige concrete condities worden
opgesteld waaraan het kerkelijk leergezag in 1969 moet voldoen.

Kerkelijk gezag en menselijk leven, p. 807
De auteur geeft een aantal oorzaken aan van de kloof tussen het levensbesef
van de ambtsdragers en die van de gewone geëngageerde gelovige. De band is
niet definitief verbroken, maar men heeft grote moeite om elkaar te verstaan.

Economie en onderwijs, p. 812
In het kader van cultuur en politiek, waarover het april-nummer voor een
groot deel handelde, kan ook het kostenvraagstuk van het onderwijs worden
onderzocht. De auteurs doen dit aan de hand van enige belangrijke economi
sche publikaties.

Theologie van het antisemitisme, p. 818
In het joods-christelijke gesprek blijken de verschrikkelijke gebeurtenissen met
de joden telkens weer te leiden tot de kern van het antisemitisme. Zo zelfs dat
een schrijver een 'theologie van Auschwitz' opstelt en van daar uit een ver
klaring zoekt.

1962: kentering in kunst en leven, p. 821
De wereldgeschiedenis wordt niet geschreven met data uit de ontwikkeling van
de schilderkunst. Hoe autonoom ze soms ook schijnt te verlopen, toch staat die
ontwikkeling niet los van de algemene politieke evolutie. 1962, het jaar van de
Cuba-crisis, waarin voor het eerst computers werden ingeschakeld, kan ook
beschouwd worden als een breuklijn tussen het romantisch expressionisme van
de jaren vijftig, waarin het ego nog centraal stond, en het structuralisme, dat
een belangrijk aspect vormt van de jongste kunstontwikkeling.

De schrijvers en de christenen II, p. 828
Schrijvers hebben bedenkingen en bezwaren tegen christenen (zie het maart
nummer). Maar christenen kunnen ook bezwaren en tegenwerpingen laten
gelden tegen schrijvers. Tussen literatuur en evangelie, tussen schrijvers en
christenen schijnen onophefbare spanningen te bestaan. Maar beiden hebben ze
te maken met het omverhalen van omheiningen, met het terugnemen van wat
gearriveerd is, met machteloosheid temidden van de machtige apparaten, met
lijden aan deze wereld en aan zichzelf, met armoede. Daarin kunnen zij elkaar
vinden.

Alexander Solzjenitsyn: Kanker Paviljoen, p. 836
Een van zijn in de Sovjet-Unie geweigerde werken welke Solzjenitsyn ('Een dag
uit het leven van Iwan Denisowisz') in het Westen liet publiceren, is 'Kan
ker Paviljoen'. Een uitvoerige analyse van deze roman laat zien vanuit welke
kritische instelling ten opzichte van de Sovjet-werkelijkheid Solzjenitsyn denkt
en schrijft, hoe hij zoekt naar integratie van wat hij in die werkelijkheid ver
drongen weet en pleit voor een diepere bezinning op de innerlijke en religieuze
waarden van de menselijke persoon.

Onbehagen met (Nederlands) theater, p. 846
In een theaternummer van het tijdschrift Kentering gaat Parool-criticus H. van
den Bergh vrij hevig te keer tegen opvattingen binnen het Nederlandse toneel
repertoire. Zijn drie stellingen (terug naar realisme, meer duidelijkheid bij de
regisseurs, meer erotiek) worden door onze medewerker onzacht aangepakt.

Ontwikkelingshulp of niet?
Editoriaal

De Bisschoppen van Nederland hebben hun Vastenbrief 1969 gewijd aan het
ontwikkelingsvraagstuk. Deze brief verscheen op een moment toen de discussie
over het al dan niet zinvol zijn van ontwikkelingshulp een nieuw hoogtepunt
had bereikt naar aanleiding van een publikatie van prof. Brugman. Op dat
moment was er ook beroering naar aanleiding van een door de Regering geheim
gehouden rapport over de Nederlandse ontwikkelingshulp, waarvan uitsluitend
de negatieve punten in de publiciteitsmedia uitlekten. Neemt men daarbij een
zekere vermoeidheid van het lezend en kijkend publiek ten aanzien van de voor
lichting rond het ontwikkelingsvraagstuk, dan kan men zeggen dat de brief van
de Bisschoppen kwam op een moment toen wij er net behoefte aan hadden.
Of ontwikkelingshulp een goede zaak is, wordt van links en van rechts in twijfel
getrokken. De woordvoerder van links is vooral prof. Wertheim, ongetwijfeld
een kenner van de landen in Zuid-Oost-Azië. Zijn argumentatie komt hierop
neer, dat een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling in Zuid-OostAzië de verandering van de sociale en politieke machtsstructuren is. Volgens
Wertheim komt de officiële ontwikkelingshulp vooral ten goede aan de huidige
machthebbers, waardoor deze juist in staat gesteld worden om de bestaande
machtsverhoudingen te continueren. Zo komt hij tot zijn conclusie: geen man
en geen cent voor ontwikkelingshulp.
Nu zal niemand willen ontkennen dat in de meeste ontwikkelingslanden de
sociale structuren onderontwikkeld en voor onze begrippen onaanvaardbaar
zijn. Deze structuren zullen ongetwijfeld in de loop van het ontwikkelings
proces moeten veranderen, misschien zelfs met aanwending van geweld. Maar
de tweede stelling van Wertheim is heel wat minder overtuigend.
Een van de voornaamste oorzaken van de ongelijkheid in macht, die de sociale
structuren van de ontwikkelingslanden kenmerkt, is de onwetendheid en apathie
van de grote massa's, die weer samenhangt met hun armoede. Wanneer het
ontwikkelingsproces op gang komt, is altijd het onderwijs een van de sectoren
die het snelst tot ontplooiing komt. Dit is zelfs bij het zo door Wertheim ver
foeide regime in Indonesië het geval. Onderwijs is voorwaarde tot en oorzaak
van bewustwording van het volk. Maar uitbreiding van het onderwijs is slechts
mogelijk als door economische groei de middelen daartoe beschikbaar komen.
Nu wijzen de cijfers uit dat mede door de ontwikkelingshulp de doelstelling
voor het ontwikkelingsdecennium van de Verenigde Naties, n.1. een groei van
5% per jaar van het nationaal inkomen, in deze laatste jaren van dit decennium
gehaald wordt en dat de uitbreiding van het onderwijs, opnieuw mede dank zij
de ontwikkelingshulp, nooit in de geschiedenis zo snel is gegaan. Hiermee wordt
een basis gelegd voor de verandering van de sociale structuren die heel wat
hechter is dan met de 'geen man en geen cent'-theorie van Wertheim het geval
zou zijn. Als zijn opvatting toch veel aanhang heeft gevonden vooral onder
jonge extremistische groeperingen, dan komt dat, naar het mij voorkomt, door-
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dat zij hun verlangen naar revolutie, die volgens hen hier moet plaatsvinden,
hebben geprojecteerd op de ontwikkelingslanden.
Heel anders is de aanval van rechts, die uit een mengelmoes van argumenten
bestaat, variërend van het gouden bed tot de machines die op de kade staan te
roesten, maar die als voornaamste ondertoon heeft, dat de ontwikkeling van
deze landen niet tot onze verantwoordelijkheid behoort.
Wat de eerste argumenten betreft: natuurlijk is het leuk om sterke verhalen te
vertellen over corruptie en gebrek aan efficiëntie, ook in ons land krijgen het
'goede heertje' en een faillerende radiatorenfabriek meer publiciteit dan on
kreukbare ambtenaren en normale bedrijven, maar de suggestie dat door cor
ruptie en gebrek aan organisatievermogen de ontwikkelingshulp zijn doel, n.1.
het versnellen van de groei in de ontwikkelingslanden, niet bereikt, berust op
onbekendheid met de feiten.
In het bovengenoemde rapport over de evolutie van de Nederlandse ontwikke
lingshulp is een studie opgenomen over het effect van de ontvangen hulp op de
economische groei van 42 landen. Hieruit blijkt dat zes landen hun welvaarts
stijging voor de helft of meer te danken hebben aan de buitenlandse hulp, elf
landen voor 20 - 50%, acht landen voor 10 - 20%. Voor zes landen zou bij af
wezigheid van de hulp in plaats van een toeneming van de welvaart een vermin
dering van de welvaart hebben plaatsgevonden, terwijl voor één land (de Domi
nicaanse Republiek) de toch opgetreden welvaartsdaling bijna driemaal zo groot
zou zijn geweest. Tenslotte hebben zeven landen nagenoeg hun totale welvaarts
stijging uit eigen middelen tot stand moeten brengen, terwijl de (relatief geringe)
hulp aan twee landen geen enkel positief effect op de groei heeft gehad.
Het tweede argument tegen de ontwikkelingshulp zit veel dieper: wij zijn niet
verantwoordelijk voor het welzijn van andere landen. De ontwikkelingslanden
zijn nu onafhankelijk, dus moeten ze hun eigen boontjes maar doppen. Deze
stelling zou in de negentiende eeuw geen enkele tegenspraak ondervonden heb
ben, maar zij is volstrekt in strijd met het proces van sociale bewustwording
dat kenmerkend is voor onze tijd. In hun vastenbrief wijzen de Bisschoppen
op deze verbreding van onze sociale horizon: „door de ontwikkeling van trans
port en communicatie, door de verdichting van de internationale economische
relaties en zelfs door de mogelijk geworden vernietiging van het mensdom door
de atoombom is de wereld zoveel kleiner geworden, dat we met de neus op de
werkelijkheid zijn gedrukt, dat het algemeen belang niet beperkt kan blijven tot
de eigen natie en dat de plichten van solidariteit en sociale rechtvaardigheid
het hele mensdom moeten omvatten".
De aarzeling die wij menen te bespeuren ten aanzien van de zin en het nut van
de ontwikkelingshulp sluit aan bij een andere opmerking van de Vastenbrief,
waarmee wij dit editoriaal willen besluiten: „Men moet zich geen illusies maken
en menen, dat deze opvatting (van een wereldomvattende sociale rechtvaardig
heid) al gemeengoed is. De volle doorwerking van deze gedachte zal ook lange
tijd nodig hebben, maar daarom juist moeten wij ons erop toeleggen om dit
nieuwe inzicht te cultiveren. Iedere daad die in die richting gesteld wordt
draagt ertoe bij om de nieuwe mentaliteit veld te doen winnen. (...) Misschien
mogen wij wel stellen, dat het tot stand brengen van een wereldomvattende
solidariteit en sociale rechtvaardigheid de voornaamste eis is, die het gebod van
de liefde in deze tijd aan ons stelt".
L. H. Janssen S J .

Cultureel werk
Henri Van Lier

We hebben een ministerie van cultuur, we hebben of krijgen cultuurcentra;
straks gaan we culturele werkers nodig hebben. De vraag is echter: wat verstaat
men hier onder cultuur? .
Vaak wordt met 'cultuur' een hele beschaving bedoeld of een van haar perio
den: de Chinese, de Griekse, de Dogon-cultuur; of de antieke, de middeleeuw
se, de hedendaagse cultuur. Deze omvat dan het hele leven, in al zijn aspecten:
zowel de manier van schilderen of feestvieren als tafelgewoonten en het onder
houd van een voertuig. Een culturele revolutie als de Chinese wil het hele
mens- en wereldbeeld veranderen.
Maar wie bij ons over cultureel werk spreekt, heeft gewoonlijk iets heel anders
op het oog: hij denkt alleen aan bevordering van 'kunst en letteren'. En nog
smaller wordt het perspectief als men beseft dat 'gecultiveerd zijn' in het ge
wone taalgebruik niet betekent dat je cultuur maakt, maar alleen dat je be
kwaam bent om cultuur te genieten en met smaak te beoordelen. Van iemand
die componeert, een instrument bespeelt of gewoon piano of harmonieleer
studeert, zeggen wij niet dat hij muziekcultuur heeft of verwerft: hij is een
muzikant of een musicus, hij leert muziek. Maar een dokter die 's avonds graag
wat Haendel of Wagner beluistert en die er met zijn vrienden over mee kan
praten, is een 'gecultiveerd' man. Er bestaat duidelijk een tegenstelling tussen
cultuur en beroep, tussen cultuur en research.
Cultuur is te vinden in het rijk van de kunst, niet in dat van wetenschap en
techniek. In de kunst spreken wij van meesterwerken. Ook iemand die niet
schildert en niets afweet van de geschiedenis van de schilderkunst, kan nog
altijd genieten van de meesterwerken van de schilderkunst. In de wetenschap
daarentegen zijn nog alleen praktijk en onderzoek in tel, hier is geen plaats
meer voor bewondering. Zelfs de meest merkwaardige werken over wiskunde,
fysica, geneeskunde uit het verleden — de Optica van Newton, de Geometrie
1

analytique

van Descartes, De corporis

humani fabrica

van Vesalius — noemen

we geen meesterwerken, tenzij we ze bij de literatuur gaan rekenen. De belang
stelling van de wetenschapsman voor het verleden gaat uit naar wat nu nog
geldigheid bezit, naar wat nu nog nuttig kan zijn, niet naar wat hij erin zou
kunnen bewonderen. Van een medische cultuur of een wiskundecultuur spreken
1 Deze tekst steunt op een referaat voor het 12e Nationaal Congres van 'Jeugd en muziek'.

782

Henri Van Lier

wij alleen wanneer een medicus of een mathematicus oude vakwerken uitsluitend voor zijn plezier leest, zo gauw hij dat doet om inzicht te krijgen in de
geschiedenis van zijn vak of om een vroegere hypothese opnieuw op haar waarde te toetsen, valt hij terug in het onderzoek.

Wat is er misgelopen?
Cultuur in deze zin is een recent ideaal. In de zeventiende eeuw is 'cultuur' nog
een activiteit: men cultiveert een stuk grond, men cultiveert worteltjes, of een
kunst, of een wetenschap. Bij Voltaire gaat het 'algemene opvoeding' betekenen,
maar deze omvat dan zowel wetenschap als kunst en veronderstelt echte studie.
Een eeuw later wordt het begrip door Littré nog altijd alleen in die ruime en
actieve betekenis opgevat. Hetzelfde zien we in Duitsland: voor Spengler, in
1917, is 'Kultur' nog altijd dat eerste stadium in de geschiedenis van een volk:
het stadium van de veelzijdige creatieve activiteit. Kortom, eerst moest een
breuk ontstaan tussen kunstenaar en publiek, tussen kunst en dagelijks leven,
eerst moest de vervallende burgerij haar ware privileges vervangen door denkbeeldige privileges ('wij' hebben smaak), voordat 'cultuur' een gevoeligheid kon
gaan betekenen, los van de praktijk, voordat 'cultuur' zich kon beperken tot
bewondering en cultus van meesterwerken, tot de 'schone kunsten'.
Dit ideaal is niet alleen laat ontstaan, het is ook doodgeboren. De massa schijnt
absoluut niets te voelen voor de kost die haar door onze cultuurpolitiek wordt
voorgeschoteld; het duurt wel niet lang meer of men moet de mensen geld gaan
toestoppen om ze nog naar de voor hen georganiseerde voorstellingen, concerten, tentoonstellingen, filmforums te krijgen. Studenten en professoren, van
huis uit 'cultuurdragers', zijn de eersten om over cultuur te spreken in termen
die direct uit Zazie dans le métro stammen. Jean Dubuffet, een van de hedendaagse kunstenaars van wie toch niet gezegd kan worden dat hij bij het publiek
niet in trek is, spreekt van een verstikkende cultuur (Asphyxiante culture); even
meedogenloos, zij het meer genuanceerd en om andere redenen, trekt Vasarely
tegen onze cultuur van leer in zijn Notes brutes. Wat betekent dan nog onze
cultus van de meesterwerken, als die meesterwerken zo door het slijk gesleurd
worden door hen die verondersteld worden ze te maken? De Op en de Pop, de
Minimal Art, de American Art Posters, de muziek van Stockhausen of Berio,
de architectuur van Yona Friedman, de films van Godard weigeren radicaal
door te gaan voor meesterwerken. Zij verwerpen hun eigen mythe.
De cultuur zoals ze tegenwoordig verstaan wordt, is dood. Bijeenkomsten waar
ze nog opgeroepen wordt, lijken wel op spiritistische seances. Ze wordt nog
alleen gedreven door politieke machten die zich bezighouden met een volksopvoeding van eergisteren of die in deze nieuwe liturgie het opium van de
welgestelden ontdekt hebben, zoals Marx in de religie het opium van de verpauperden zag. Als dit allemaal waar is, als het inderdaad naïef of vals is, te
streven naar muzikale, beeldende of literaire 'cultuur' en wij ons beter bezig
konden houden met muziek, schilderkunst, literatuur, dat wil zeggen met actieve beoefening en actief onderzoek van kunst, dan rijst de vraag: hoe kunnen
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die beoefening en dat onderzoek zo gedemocratiseerd worden, dat ieder er deel
aan heeft en ieder er meer mens door wordt?
Welke uitwegen?
Overal zien we groepjes van jongens en meisjes ontstaan die films maken.
Het zullen nooit 'cineasten' worden of wat wij daar op het ogenblik onder
verstaan. Zij beschikken eigenlijk niet over de middelen, maar vaak zijn ze al
aan hun derde of vierde korte film toe. Zij staan zelf in voor scenario, belichting, filmproeven, rushes, montage en synchronisatie. Enkele jaren geleden was
zoiets nog ondenkbaar; op het ogenblik worden 8 mm-camera's verkocht als
foto-apparaten en 16 mm-camera's zijn te huur tegen toegankelijke prijzen.
Knutselwerk, zeggen wij dan verontwaardigd of met een glimlach van vertedering. Maar laten zij zich ook maar enigszins bijstaan door mensen van het vak,
dan beginnen al gauw strenge eisen te gelden. Toch nog altijd knutselwerk,
zeggen wij, want het komt nooit echt in de circulatie. Dat blijft juist nog te
bezien. Tengevolge van de televisie is de traditionele cinema al even dood als
de rest van onze meesterwerkencultuur. Het duurt niet lang meer of er blijven
nog alleen wat Antonioni's of Godard's op de markt voor de filmkenners, wat
superprodukties voor de massaconsumptie, en een massa tv-films, die iets heel
anders zijn dan cinema. Maar dan zou het wel eens zo kunnen zijn, dat de
echte cinema juist in die equipe-films opnieuw tot leven komt. In Amerika is
dit genre al bezig een eigen distributienet op te bouwen, bij ons zoekt het zijn
weg. Het hoort blijkbaar tot de structuren van de komende maatschappij.
Groepscinema, actieve filmbeoefening vervangt filmcultuur (filmforums). Het
is geen knutselwerk, het is een profetisch verschijnsel.
Om jonge mensen in de architectuur in te leiden, stellen wij hun kunstbladen
ter hand, wij organiseren bezoeken aan oude monumenten, in het beste geval
laten wij hun ook wel eens iets moderns zien. Dat is een 'culturele', contemplerende, consumerende benadering. Maar als wij eens een paar aren grond ter
beschikking kregen, een stel metalen buizen, waterdichte zeilen, verplaatsbare
wanden, en als wij dat allemaal eens in elkaar gingen zetten? De methode heeft
een naam: architectuurnabootsing, en financieel ligt ze in het bereik van om
het even welk instituut voor middelbaar onderwijs of cultuurcentrum. Wij
zouden dan in onze spieren en gewrichten ervaren dat er verschillende soorten
ruimte bestaan: grote ruimten die samengeperst zijn, kleine die ruim zijn,
horizontale die wankel staan, verticale die stabiel blijven; wij zouden de
'schuine functie' van Virilio ontdekken in muren en zolderingen, het vermogen
van continuïteit en discontinuïteit, van assen en het ontbreken van assen. Zo
komt niet alleen een hele ruimtefenomenologie op gang, maar ook een methodisch onderzoek van functies en bouwstructuren. Gewapend met de aldus
gevonden codesleutels kunnen wij dan terugkeren naar onze woningen, scholen,
werkplaatsen — waarom ook niet naar oude monumenten? — en hun zin en
onzin, hun sterkte en hun contradicties blootleggen. We behoeven ons daarbij
niet te beperken tot een analyse, we kunnen ook naar middelen zoeken om het

784

Henri Van Lier

bestaande te herstellen of te corrigeren: ingesloten functies vrijmaken, geslaagde functies helemaal tot hun recht laten komen. Direct constateren wij dan
echter dat dat niet uit te voeren is. Niet door gebrek aan ideeën. Niet door gebrek aan geld. Maar omdat in onze tijd van geïndustrialiseerde architectuur alle
projecten vast zitten in kringen van produktie, consumptie, informatie, in een
netwerk van machten die corrupt zijn. Op die manier komen we volop in de
politieke actie terecht, in de verantwoordelijkheid, de tegenpool van de culturele vrijblijvendheid. We zijn de architectuur binnengegaan.
Moeilijker is het voorbeeld van de muziek. Niet alleen omdat de muziek, net
als het valse Louis XV-meubel, in de wereld van vandaag de meest hechte
burcht van de cultus van het verleden is, maar ook omdat creativiteit hier een
veeleisende discipline veronderstelt. Hoe dan kunnen mensen ertoe gebracht
worden dat ze zich niet meer tevreden stellen met consumptie: het beluisteren
van platen, het bijwonen van concerten?
Laten we aan de basis beginnen. Wat is het muziekinstrument bij uitstek van
onze tijd? Niet de piano, zelfs niet de jazzpiano; niet de saxofoon, zelfs niet de
jazz-sax; niet de gitaar, zelfs niet de begeleidingsgitaar. Maar de bandrecorder.
Een reproduktie-apparaat dus en drager van een cultuur waaraan we juist
willen ontsnappen? Maar de bandrecorder reproduceert niet alleen, hij monteert ook, het is een montage-apparaat. Je kunt er klanken mee opsplitsen en ze
aldus uitwerken: je kunt er, met om het even welke geluiden, muziek mee
maken. Op die manier hoef je geen musicus meer te willen worden, hoef je je
niet meer aan een steile discipline te onderwerpen, om muzikale fenomenen aan
te voelen, te betasten, er actief mee te werken. En de sector van de muziek
waar je aldus toegang toe krijgt, is helemaal niet onbelangrijk of secundair.
De muziek van vandaag is montagemuziek: de geluidsband in de film, muziek
met verwisselbare partijen, free jazz. En daar omheen is heel de cultuur van
vandaag gekenmerkt door montage: collages in de schilderkunst, pop- en opwerken met verwisselbare elementen, aanbouwstukken in de meubilering, de
mobiele architectuur van Yona Friedman, de open structuur van de romans
van Robbe-Grillet of Claude Simon, de wiskunde van de verzamelingenleer, de
cybernetica. Kijkt men zo tegen de dingen aan, dan is er geen sprake meer van
een keuze tussen modern en oud: direct zit men in het moderne én het oude, of
juister, in de manier waarop het oude in het moderne werkt en niet omgekeerd,
zoals de cultuur het laat voorkomen, waarvoor het actuele altijd slechts een
uitloper is van het oude. Ook wordt zo de kloof tussen kunst en techniek vermeden: ze raken elkaar in de research (wie geluid opneemt om de stem van
Francoise Hardy te modelleren, is muzikaal even creatief als zij).
Een muziekpolitiek zou dus moeten beginnen met overal geluidsbanden ter
beschikking te stellen, bandrecorders, apparatuur voor opnamen en montages.
Daar kan men dan nog alle kanten mee uit. Je kunt bijvoorbeeld een zin van
Johann Christian Bach direct laten volgen op een van Johann Sebastian, van
Haendel, van Mozart, en meteen voel je als 't ware in je vingers hoe Johann
Christian een overgang vormt. Dat is nog een 'culturele' aanpak, al is hij al
heel wat actiever dan we gewend zijn. Er zullen dus echte montages op moeten
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volgen, waarin oude stukken naast nieuwe worden gezet, instrumentale naast
vocale, muziek naast woord en gerucht
Steeds met medewerking van vakmensen op het gebied van geluid en apparatuur, raken we op die manier binnen
in de creatieve activiteit.
Betekent dit dat we alle concerten maar af moeten schaffen? Neen, evenmin als
de filmforums of de musea (die wel fototheken en diatheken moeten krijgen,
zodat er met materiaal in de hand gewerkt kan worden). In een tijd als de
onze, die zo'n sterk besef heeft van de historiciteit, is het goed te blijven kijken
en luisteren naar waardevolle dingen uit het verleden, alleen maar voor het
plezier, ze te horen, te zien, erover na te denken. Bovendien, wordt het concert
iets méér dan een archeologische reconstructie, zoals het nu meestal het geval
is, dan heeft het niet alleen een culturele functie, maar speelt het ook een rol in
de research en de creativiteit. In de eerste plaats biedt het de mogelijkheid om
aan de bron zelf kennis te nemen van de verst uitgewerkte bouwstenen van de
montage: de muziek-'stukken'. Heeft het concert plaats in de school, dan kan
het niet alleen voorbereid en beluisterd worden, maar ook op band opgenomen.
Dat vraagt echter een goede voorbereiding, want toonligging en geluidsbalans
verschillen naargelang componist en periode, en veronderstellen dus telkens een
verschillende aanpak bij de opname. Vanzelf gaat men aldus actief aan muziekgeschiedenis doen, met het oog op een reëel project, niet meer alleen als culturele verfraaiing van de geest. De musici staan trouwens tot onze beschikking:
wij kunnen hun vragen hoe zij hun muziek maken, hoe zij zelf de opname
wensen, wat ze vinden van het resultaat; gebrekkige passages kunnen hernomen
worden, geslaagde passages een tweede keer misschien anders geïnterpreteerd.
Geen producenten en verbruikers meer, maar mensen die deelhebben aan een
gemeenschappelijk werk, een gemeenschappelijke creatie.
Over toneel, lichaamsexpressie, literaire expressie kunnen we kort zijn. Toneelvoorstellingen gerealiseerd door theatermensen met leerlingen middelbaar
onderwijs, verschillende geslaagde proeven met een improvisatie-theater in
volksmilieus, het gebruik van de bandrecorder (daar is hij weer!) als scriptmiddel: dat alles bewijst dat de mogelijkheid om de 'culturele' approach te vervangen door actieve research in deze domeinen nog duidelijker voor de hand
ligt dan elders.

Wat schuilt erachter?
Als de zaken er zo voor staan, hoe komt het dan dat het vertrouwde ideaal van
de cultuur nog steeds stand houdt? We kunnen spreken van verkalking, kortzichtigheid en gebrek aan verbeelding, zoals altijd. Zij die instaan voor onze
FM-uitzendingen en dag in dag uit muziek uitzenden van een eeuw of twee
oud; de ambtenaren die altijd geld genoeg vinden om volslagen onbenullige
kerken te restaureren; de bezitters van cultuurcentra die hun lokalen inhuldigen
met een toneelstuk, een ballet of een concert dat voor de gelegenheid helemaal
uit de hoofdstad wordt overgehaald; de ministeries die de leiding van het
culturele werk willen toevertrouwen aan afgestudeerden van de universiteit,
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bollebozen in de kunst- en de literatuurgeschiedenis, ja, aan 'cultuurfunctionarissen', in plaats van aan geluids- en beeld-technici, theater- en klankregisseurs,
architecten die nog niet helemaal dood zijn: al deze mensen zijn van een ont
wapenend goede wil, maar blind.
Die blindheid zou nog te genezen zijn als ze niet veroorzaakt werd door een
diep politiek instinct. De cultuur, gericht op verleden en eerbied, blijft in onze
maatschappij, waar de godsdienst niet veel gezag meer heeft, het beste middel
om de bestaande orde te handhaven, het beste middel ook om het klasseverschil
in stand te houden. Geld schept niet zoveel verschil meer, dan moet het verschil
van smaak maar bestendig worden. Kortom, de cultuur is reactionair. Onder
zoek en creativiteit op het gebied van kunst daarentegen (in wetenschap en
techniek ligt dit enigszins anders) zetten de gevestigde orde voortdurend onder
kritiek en de bestaande klasseverschillen voortdurend op de helling. Zij zijn
revolutionair.

•
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— Christendom in hedendaags Turkije ;
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vredesactie.
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rijkste gebeurtenissen binnen de Oos
terse Kerken belicht.
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DE GEEST VAN LIEFDE EN BEGRIP ZAL
DE WEG WIJZEN IN DE LANGZAME
GROEI NAAR EENHEID, WAARVAN ON
ZE EEUW GETUIGE IS.

Katholiek Nieuw Links in Engeland
Peter Hebblethwaite S J .

Er zijn verschillende manieren om Katholiek Nieuw Links (voortaan aan te
duiden met KNL) te benaderen, maar geen van deze manieren voldoet hele
maal. Een van de bekoringen is de eenheid van de groep te overschatten. De
groep bestaat uit (voornamelijk) jonge katholieke leken die in het algemeen het
standpunt gemeen hebben dat christendom en marxisme elkaar wederzijds kun
nen en moeten bevruchten. Maar er zijn ook belangrijke verschillen in opvatting
die nu pas aan het licht beginnen te komen. De indruk die gemaakt wordt van
een samenhang — bijna van een incestueuze samenhang — wordt nog versterkt
door de gewoonte die de meesten van hen er op na houden om uitsluitend
zichzelf of elkaar te citeren, alsof er geen belangrijk katholiek denken was
geweest voor zij eraan gingen staan. Dit is een van de trekken die hen 'nieuw'
maakt. Adrian Cunningham beschrijft de thomistische opleving uit de eerste
jaren van deze eeuw in karakteristieke taal: „Het thomisme vormde een samen
hangend ideologisch geheel voor een bijzondere en allesdoordringende socioculturele attitude" . Cunningham, onnodig dit uitdrukkelijk te zeggen, ver
werpt deze 'attitude' volledig, vooral omdat die eenvoudigweg een rechtvaardi
ging verschafte aan de politieke status quo.
1

Een andere manier om KNL te benaderen zou zijn een poging te doen om ze te
plaatsen in de historische ontwikkeling der ideeën. Dat is niet gemakkelijk. Als
hun meester erkennen zij Raymond Williams. Zijn boek, The Long Revolution
werd door Perry Anderson beschreven als „het enige theoretische uitgangspunt
van werkelijk belang in het Engelse sociale denken van de laatste tien jaar" .
K N L zou het hiermee eens zijn. Williams begon als literair criticus in de school
van F. R. Leavis. Die wordt gekenmerkt door een ethisch gericht enthousiasme
en door een ernstige poging de verhouding tussen cultuur en politiek vast te
stellen. „Het komt me voor", schreef Williams, „dat we een lange revolutie
doormaken, welke onze beste beschrijvingen slechts voor een deel kunnen weer
geven". KNL houdt zich bezig met het stuwen en verhaasten van die revolutie.
Williams zelf is een humanist en is niet helemaal overtuigd van de juistheid en
de kracht van de KNL-opvatting.
y

2

1 „It formed a coherent ideological scheme for a particular and persuasive sociocultural
stance", From Culture to Revolution, p. 119.
2 „the only major theoretical departure in English social thought in the last decade", in
New Left Review, 35, 1966.
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Anderen hebben getracht een nogal amateuristische sociologische verklaring te
geven van het verschijnsel KNL. Het Engelse katholieke schrijven is vanaf de
tijd van Newman hoofdzakelijk in handen geweest van bekeerlingen uit de
middenklasse. Als voorbeelden kunnen genoemd worden Chesterton, Waugh en
Greene, in een latere generatie Muriel Spark. Maar de leiders van de KNLbeweging zijn van arbeiders-afkomst (of lijden er vreselijk onder als ze het niet
zijn) en zijn van hun geboorte af katholiek.
De wet van 1944 op het onderwijs heeft een geweldige stijging te zien gegeven
in katholiek middelbaar onderwijs: K N L is een van de niet zo direct verwachte
resultaten. Vóór die datum zou een intelligente jongen, zo heeft men gesugge
reerd, priester geworden zijn. En dan zou hij, ingelijfd in het korps en verteerd
van ijver, heel onbewust zijn arbeidersafkomst verraden hebben. In KNL, zo
loopt het argument, heeft een nieuwe generatie van Engelse katholieken een
stem gevonden. Tot zover is het zeker waar.
Zij hebben ook een uitgever gevonden. Alle boeken van KNL, zowel indivi
duele als collectieve, zijn verschenen bij Sneed and Ward, voornamelijk onder
de krachtige leiding van Neil Middleton (die sindsdien de firma verlaten heeft).
Sheed and Ward geven ook het kwartaaltijdschrift Slant uit . Een paar artikelen
in New Blackfriars, in de tijd dat het werd geleid door Pater Herbert McCabe
O.P., voltooien de reeds omvangrijke bibliografie. Er zijn een aantal kritische
artikelen elders verschenen, maar slechts een paar waren goed op de hoogte en
sommige waren op een kwaadaardige manier anti .
3

4

De beste manier om vat te krijgen op de positie van K N L is te beginnen met
waar het tegen is. Het is tegen de 'neokapitalistische maatschappij' en deelt met
het marxisme de afwijzing ervan. Zodoende is voor K N L 'liberaal' een uitdruk
king van verachting, die een krachteloze goede wil aanduidt. „Het socialisme
van de managermaatschappij" van Harold Wilson vindt geen genade omdat het
„zo maar wat aanrommelt met de concrete zaken". De 'vernieuwer', zowel in
de kerk als in de politiek, is verdacht, omdat hij niet radicaal genoeg is en
eenvoudig de 'revolutie' uitstelt. Het grootste deel van het katholieke denken,
met inbegrip van een aantal documenten van Vaticanum II, wordt afwisselend
aangeduid als 'individualistisch' of 'dualistisch'. Ik zet al deze woorden tussen
aanhalingstekens, omdat sommige ervan in een bijzondere betekenis gebruikt
worden en omdat ze allemaal het gebruikelijke jargon zijn in KNL-publikaties.
'Revolutie', voorzover het staat tegenover 'vernieuwing', is heel duidelijk een
sleutelbegrip. Het verwijst naar de radicale omvorming van de structuren van
de kapitalistische maatschappij, en alle praten over de noodzaak van een 'men
taliteitsverandering' wordt als volledig inadequaat beschouwd. Wat de 'revolu3 Hier is een niet-volledige bibliografie: Adrian Cunningham, Terry Eagleton, Brian Wicker, Martin Redfern en Laurence Bright O.P., Catholics and the Left; Adrian Cunningham,
Adam; Terry Eagleton, The New Left Church; Neil Middleton, The Language of Christian
Revolution;
Brian Wicker, Culture and Theology en First the Political Kingdom;
From

Culture to Revolution, onder redactie van Terry Eagleton en Brian Wicker.
4 Een uitzondering vormt Slant and Slantism door Hugo Meynell, in The Month, januari
1968. Neil Middleton antwoordde in The Month, juni 1968, met een artikel dat de titel droeg
Where have all the Christians

gone? Long Time . . . .
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tie' geacht wordt tot stand te brengen, is niet erg duidelijk. Neil Middleton zegt
ons dat we niet moeten verwachten in staat te zijn de gevolgen ervan te voorspellen: „Proberen de gestalte van de communistische maatschappij te voorspellen is kijken in een glazen bol — het is een nutteloze bezigheid" . Hoe nutteloos voorspellingen ook mogen zijn, de zaak van een gewelddadige revolutie
wordt krachtig bepleit, al hebben sommige van de KNL-schrijvers wel twijfels.
Men moet een reden hebben voor revolutie en er is heel wat gesproken over
medezeggenschap van de arbeiders op een manier die meer doet denken aan
Bakoenin en de anarchistische vakbonden dan aan Marx zelf. Toch wordt er
over Marx gediscussieerd, maar het is meestal de jonge Marx .
Naast Marx kan men ook de invloed van Wittgenstein waarnemen, die voornamelijk gebruikt wordt in zijn stellingen dat er een serie 'taalspelen' is welke
geleerd moeten worden, dat men die slechts kan leren in de maatschappij, en
dat ficties aangaande 'privé taal' (welke tot dualisme leidt) verlaten dienen te
worden. „Een taal leren, leren spreken, is leren wat andere mensen denken en
voelen; het is zich eigen maken wat gemeenschappelijke ervaring is" . Deze
gedachte verklaart meer bizarre uitingen als de volgende: „Geboorte is evenals
sterven een politiek gebeuren: vernietiging is dat ook". (Iemand in Slant die we
verder maar niet zullen aanduiden). De sleutel tot deze zin is het feit dat de
mens geboren wordt in een maatschappij of een polis. Dit gevoel voor het
collectief — zij zeggen liever voor de gemeenschap — toont mede aan, hoe
KNL er aanspraak op blijft maken tegelijk katholiek en marxist te zijn.
Deze aanspraak vraagt om enige verklaring. De taak van K N L wordt gemakkelijker gemaakt doordat het 'marxisme', hoewel het zelf een bijzonder vaag
begrip is, enige trekken vertoont die ons in staat stellen het te zien als een
seculiere versie van het christendom, of minstens van het messiaanse judaïsme.
Als men dat in aanmerking neemt, moet het mogelijk zijn te wijzen op de
geseculariseerde 'vertaling' van de judaeo-christelijke thema's in marxistische
begrippen en die er dan in aan te treffen. Zo wordt 'vervreemding' gezien als
de 'vertaling' in seculiere termen van 'erfzonde'. De revolutie kan gezien
worden als 'het heilsgebeuren', maar KNL verschilt van de officiële marxisten
in het geloof dat Christus op de een of andere wijze de drijfveer ertoe moet
zijn. Eschatologie brengt met zich mee een oordeel over alle nu bestaande
maatschappijen. Soms gaat de gewoonte om te 'vertalen' heel ver. Zo kon Terry
Eagleton een artikel schrijven getiteld Kapitalisme en het lof. De stelling ervan
was, dat de eucharistie bedoeld was om een consumptieprodukt te zijn voor
iedereen in de voor allen gelijke christelijke gemeenschap; maar dat ze in het
Lof in plaats daarvan een object geworden is dat men van verre kan beschouwen, ongeveer zoals de boeren verlof hebben om van verre hun feodale heer
met open monden aan te gapen. Rijen bloemen en opeengehoopte kaarsen ver5

6

7

5 „To try to forecast the shape of communist society is to gaze into a crystal ball — it is
futile exercise", From Culture to Revolution, p. 217.
6 Bernard Delfgaauw, The Young Marx, Sheed and Ward, London.
7 „To learn a language, to learn to speak, is to learn what other people think and feel;
it is to make one's own what is the common experience", Fergus Kerr O.P., in From Culture to Revolution, p. 76.
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volledigen de symbolische presentatie, omdat die beschouwd worden als typisch
kapitalistische symbolen (die men aantreft op de directie-diners). Een van
de redenen waarom het marxisme zo verleidelijk is, is dat het de sleutel belooft
tot alles wat men wenst te verklaren — en dat je er niet meer mee op kunt
houden, als je eenmaal begint de wereld in die termen te zien. In de dertiger
jaren vervulde Freud deze nuttige functie („Ik zie overal phallische symbolen",
zei de patiënt).
De gewoonte om te 'vertalen' — of om van het ene taalspel op het andere over
te gaan — kan verwarrend zijn voor de oningewijde. Die verwarring wordt nog
verergerd door een analyse van de 'machtsstructuur' binnen de kerk, waarin
conservatieve bisschoppen en theologen gezien worden als verdedigers van hun
eigen belangen, mensen die het Volk Gods de mist in jagen. In Grille, de pas
gestichte Ierse tegenhanger van Slant, kan men lezen: „De paus is werkelijk
alleen maar de gesacraliseerde leider van een persoonscultus, geleid door de
machtskliek in de kerk welke met opzet onze katholieke en apostolische kerk
tegenhoudt
die democratische waarden tot gelding laat komen en een
nieuwe heiligheid vindt" . Feeny gaat verder met het ontwerpen van een dialectiek waarin een 'ontgoddelijkte paus' in een creatief conflict met de hele kerk
„ons zou meeslepen tot aan de rand van de profetie". De Engelse schrijvers
betonen gewoonlijk wat meer terughoudendheid.
8

Hoe, zou men kunnen vragen, staat het met het atheïsme? Het veroorzaakt het
KNL niet veel slapeloze nachten. Zij geven gewoonlijk toe dat het in het
marxisme ingebouwd is, maar ze zien het niet als noodzakelijk voor het marxisme. Er zijn twee belangrijke manieren om er mee klaar te komen. De ene is
te suggereren, dat de verklaring van religieus geloof in termen van vervreemding ('rijst met gouden lepels') tot de negentiende-eeuwse situatie behoort. Moderne gelovigen kunnen zich niet alleen engageren, maar worden gedreven om
zich te engageren juist door hun geloof. Sommige marxisten, zoals b.v. Roger
Garaudy, hebben dezelfde opmerking gemaakt. De tweede manier is erop te
wijzen dat in het vroege christendom de christenen zelf beschouwd werden als
'atheïsten', omdat ze de afgoden verwierpen waarop naar men meende de
Romeinse sociale structuur berustte. Maar christenen moeten altijd afgoden
afwijzen, ook de begrippelijke afgoden die vaak de plaats innemen van 'God'.
Bovendien komt hier een ander punt van vertaling goed van pas. Het 'materialisme' van Marx wordt aanvaard als een manier om het belang van het lichaam
aan te geven en zo kan het worden uitgedrukt in de christelijke leer van de
verrijzenis van het lichaam (tegen, nogmaals gezegd, elk afgezwakt Cartesiaans
dualisme). Het is de vraag in hoeverre elk van deze 'vertalingen' opgaat. Het
belangrijkste is dat zij een argument bieden voor de aanspraak tegelijk marxist
en katholiek te zijn. En ze stimuleren heel zeker het nadenken over belangrijke
kwesties. Een test voor het succes ervan zou zijn na te gaan hoe beroeps-marxis8 „The Pope is really only the sacralised leader of a personality cult led by the power clique
in the Church which is deliberately stopping our Catholic and apostolic Church . . . . asserting democratie values and finding a new holiness". John Feeny, in Grille 2, Autumn, 1968.
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ten hun ideeën opvatten. Al wat men zeggen kan is dat hoewel K N L heel graag
wil praten met de Communistische Partij, (en een conferentie heeft gehouden
samen met de jeugdgroep ervan), het in het algemeen sterk 'revisionistisch' is en
bijzonder weinig bewondering heeft voor wat de communisten doen in Centraal
en Oost Europa. Het is waar dat er tot nu toe nog geen voorbeeld is van een
'communistische' staat: tot nog toe is er alleen maar 'socialisme', de weg naar
het communisme. Van hun kant voelen de communisten zich een beetje in de
war door deze onconventionele bondgenoten, en zijn ze erg wantrouwend.
Een van de redenen voor wantrouwen is de steeds groeiende belangstelling van
K N L in psychologie. Hier is de invloed van Dr. R. D. Laing en zijn boek The
Politics of Experience beslissend geweest. Laing, een Schot, gelooft dat er een
grote fout is gemaakt door schizofrenie te behandelen alsof het een fysieke
ziekte was, met te achterhalen symptomen en een ziektegeschiedenis. Het is
helemaal geen ziekte, maar eenvoudigweg een etiket dat onwetendheid is opge
plakt. Ze moet ook niet beschouwd worden als een individuele aberratie, maar
eerder als de manifestatie van een collectieve dwaasheid van onze zieke, neokapitalistische maatschappij. Laing zegt het zo: „Echte gezondheid brengt op
de een of andere manier de ontbinding mee van het normale ego, dat valse ik
dat zo competent aangepast is aan onze vervreemde sociale werkelijkheid" .
Dit betekent dat de therapie een zaak moet zijn van de gemeenschap en dat er
tot het ogenblik dat de private eigendom weggenomen zal zijn als basis van
menselijke betrekkingen, geen werkelijk bevredigende behandeling zal kunnen
zijn. Deze ideeën zijn zo prachtig in overeenstemming met de houding die K N L
inneemt, dat ze voor een heel groot deel zijn overgenomen. Als een randlid van
K N L psychiatrische hulp nodig heeft, gaat hij naar Dr. David Cooper, een
collega van Laing, wiens boek, Psychiatry and Anti-Psychiatry, ook vermeld
dient te worden.
9

Er zijn een paar trekken in K N L die ontstaan zijn in het Cambridge van de
zestiger jaren, gedeeltelijk onder invloed van de dominicanen Laurence Bright
en Herbert McCabe. Slant is begonnen als een tijdschrift van jongerejaars stu
denten. Sheed and Ward hebben er een breder publiek aan gegeven; velen uit
die groep zijn naar Londen verhuisd; nu is echter het grootste deel weer ver
spreid door het hele land. De enige die een nationaal gehoor bereikte (en hij
had niet altijd zijn KNL-hoed op), was Brian Wicker, die een tijd lang een
wekelijkse kolom had in The Guardian. Hij heeft ook meegewerkt aan Commonweal. Meestal, dat moet worden toegegeven, heeft KNL tot zichzelf gespro
ken en is het er praktisch niet in geslaagd communicatie te krijgen met de kerk
in haar geheel, nog minder met het land in zijn geheel. Daar zijn een aantal
oorzaken voor. Op de eerste plaats een onduidelijkheid van stijl die gedeeltelijk
het gevolg is van het marxistische jargon, maar die nog ingewikkelder werd
door de andere wijsgerige invloeden en de behoefte om te 'vertalen'. Hier is een
lukraak voorbeeld van Adrian Cunningham: „De stap van een anachronistische
organisatiecultus via een functionalisme dat gericht was op de corporatieve
9 „True sanity entails in one way or another the dissolution of the normal ego, that false
self competently adjusted to our alienated social reality", The Politics of Experience, p. 119.
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staat, naar het volledige neokapitalisme van Mater et Magistra geeft de uitein
delijke onafwendbare ineenstorting aan van het katholieke sociale denken als
kritiek op 't kapitalisme" . Terry Eagleton, die kan schrijven, heeft de volgen
de openingszin op zijn geweten: „De moeilijkheden die verbonden zijn aan het
spreken over cultuur in verhouding tot een hele sociale werkelijkheid, lijken
zich verder te ontrafelen tot aan het eerdere probleem welke betekenis van 'cul
tuur' men op 't oog heeft" . Bij Cunningham is't probleem, erachter te komen
wat hij zegt, bij Eagleton, waarom hij er met zijn zeggen zo omheen draait.
Deze kwestie van de stijl is geen bijzaak. Ver van de waarde van de taal te
verlagen — een ernstige zaak voor diegenen die een 'gemeenschapscultuur'
voorstaan — betekent het dat een jargon gebruikt kan worden als een steno
voor het denken, of zelfs als de vervanging ervan. De inteelt van K N L is voor
een groot deel te wijten aan de taal die het gebruikt. Wachtwoorden en slogans
moeten aanvaard worden. Zuiverheid van ideologie wordt gemeten aan simpele
proeven van woordgebruik of stijleigenaardigheden. Maar dat is geen situatie
waarin een efficiënte communicatie met wie dan ook buiten KNL werkelijk
verwacht mag worden.
10

11

Een andere oorzaak van het gebrek aan invloed is heel eenvoudig de eentonig
heid van de thema's die behandeld worden. Hoewel men een sterk besef heeft
van het seculiere en de behoefte om zich te engageren, heeft het, omdat K N L
de kapitalistische maatschappij als rot beschouwt, geen enkele zin om aan het
conventionele politieke spel mee te doen: politiek komt naar het gevoelen van
K N L na de revolutie. Tengevolge daarvan is er een sfeer van zich afzijdig
houden van de lopende kwesties, die nogal vreemd in tegenstelling is met het
openlijk uitgesproken verlangen naar engagement. Deze opmerkingen moeten
nader gespecificeerd worden na de ontwikkeling van de studenten-protest-be
weging in Engeland. In oktober 1968 namen sommigen van KNL deel aan de
demonstraties tegen de oorlog in Vietnam welke eindigden in een treffen met
de politie op Grosvenor Square. Voor de tocht was er een dienst gehouden
door Jürgen Moltmann (De theologie van de hoop) op het redactiebureau van
Slant. Maar dit verandert niets aan het fundamentele punt dat de theoretische
structuur telkens en telkens opnieuw omgewerkt wordt. Er is zo weinig blijk
van verandering in de maatschappij of zelfs van een verlangen naar verande
ring. Dus gaat de algemene aanval maar door met een vermoeiende intensiteit.
Toch ontdekt Neil Middleton een sprankje hoop. In een noot bij zijn hoofdstuk
in From Culture to Revolution zegt hij: „Nadat ik deze noot geschreven had,
heeft de Parijse opstand plaats gehad. Dit feit, samen met de belangrijke ge
beurtenissen in Rome, Turijn, Berlijn en Amsterdam, geven me het gevoel dat
het mobiliseren van links in Engeland tenslotte toch niet zo'n ver verwijderd
doel hoeft te zijn" (259).
10 „The move from an anachronistic organicism, through a functionalism relating to the
corporate state, to the full neo-capitalism of Mater et Magistra, marks the final lurching
collapse of Catholic social thought as a criticism of capitalism", in The Slant Manifesto.
11 „The difficulties involved in talking about culture in relation to a whole social reality
often seem to unravel back to the problem of which meaning of 'culture' is being focused
upon", in From Culture to Revolution, p. 35.
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Neil Middleton raadt het kijken in kristallen bollen af. Maar er zijn heel wat
trekken in het Engelse volkskarakter die doen vermoeden dat zijn optimisme
wat voorbarig is. Engelsen lopen niet erg warm voor ideologieën. Die komen
hun te ver af en te theoretisch voor. Alasdair Maclntyre heeft de vraag gesteld,
waarom er geen communistische partij van werkelijk belang in Engeland is (in
Secularisation and Mor al Change). Engels dacht dat die er wel eens zou komen
en in de negentiende eeuw waren er heel wat omstandigheden aanwezig die
gunstig waren voor haar ontstaan: maar ze kwam eenvoudig niet van de grond.
Maclntyre meent dat een van de oorzaken hiervan het feit was dat de Engelse
werkgevers bereid waren tot een compromis en tot het doen van concessies
onder druk; op die manier leerden de arbeiders hoe ze vooruitgang konden
boeken en heel redelijk verkozen ze lonen boven Weltanschauung. Dat is vol
gens Maclntyre nog zo wat de arbeidersklasse in Engeland betreft. De reactie
van katholieke vakbondsmensen op KNL, als zij zich er al ooit mee bezig
hebben gehouden, was fel en afwijzend. „Intellectuelen die niet weten wat
werken is", is een niet ongewoon commentaar. De band met de arbeiders, die
wezenlijk geacht wordt in alle protestbewegingen, is niet tot stand gekomen en
het ziet er niet naar uit dat dit zal gebeuren. KNL is op die manier een bewe
ging zonder een serieuze basis in het volk.
De katholieke kerk in Engeland daarentegen heeft wel een basis in het volk.
Hoe staat K N L ten opzichte van de kerk? Dit is een onderwerp waarbij we
meer dan ooit individuele verschillen moeten eerbiedigen. Er is geen enkele
verklaring door welke bisschop ook afgelegd over KNL, maar dat kan gewoon
betekenen dat voorzichtigheid het beste is. Er bestaat een gevoelen dat men
over KNL niet veel drukte moet maken. Sommige auteurs van KNL staan zeer
vrij opgesteld ten opzichte van het christendom. De onduidelijkheid in de kern
van hun opzet ligt in de vraag of zij het christendom gebruiken om het marxis
me te steunen of het marxisme om het christendom te steunen. Voor sommigen
schijnt in ieder geval de 'revolutie' datgene te zijn waar het op aan komt en
'christelijk' komt dan later wel om aan te geven wat voor revolutie men hoopt
te verwerkelijken. Neil Middleton's boek The Language of Christian Revolu
tion stelt dit uitdrukkelijk. Voor Middleton moeten de leeruitspraken van het
christendom veranderlijk zijn, omdat taal aan cultuur gebonden is. Dat is niet
van belang, omdat christendom werkelijk gaat over het veranderen van mense
lijke verhoudingen, over — kort gezegd — de revolutie. Hij kan er niets van
zeggen of in dat proces het christelijk element verloren gaat: „Ik weet niet of
het mogelijk is te denken zoals ik doe en toch christen te blijven — misschien
moeten andere christenen dat wel uitmaken" . Er staan soortgelijke afwijkende
meningen in Adam van Adrian Cunningham. Kerkelijk christendom kan nog
wel creatief zijn, maar „een totaal socialistisch humanisme kan het lidmaat
schap van de kerk overbodig maken" (Adam, p. 194).
12

12 „I do not know if it is possible to think as I do and remain a Christian — that is
perhaps for other Christians to decide", Where have all the Christians gone? Long Time
. . . , in The Month, june 1968, p. 356.
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Twee slotbemerkingen. Het zou onjuist zijn te denken dat KNL de hele progressieve stroming van het Engelse katholicisme omvat. Dat is niet zo. Er zijn
groepen als de pas gestichte 'Renewal Movement' die zich bezig houdt met het
celibaat, eigenmachtig optreden van de bisschoppen, de behoefte aan openheid
op de Synode en zo meer. Ofschoon er sommige persoonlijke banden zijn,
onvermijdelijk op een klein en overbevolkt eiland, is 'RenewaP een 'liberale'
beweging en K N L houdt er zich ver van. Het vindt de 'Renewal'-eisen misschien vanzelfsprekend, maar het vindt ze niet belangrijk of radicaal genoeg.
K N L was nooit erg onder de indruk van Vaticanum II, dat beschouwd werd
als een poging van de liberalen om de kerk weer de negentiende eeuw in te
slepen. Herbert McCabe heeft eens een editoriaal geschreven waarin hij de
Magna Carta citeerde om aan te tonen dat medeverantwoordelijkheid in de
staat al een eeuw of negen was aanvaard voordat de kerk er enige notie van
kreeg.
Tenslotte, K N L stelt een meer algemene vraag, n.1. over de rol van minderheidsgroepen binnen de kerk. Ze zijn waardevol, omdat ze de grenzen van het
geloof aftasten en omdat ze ons waarschuwen die grenzen niet te haastig te
trekken. KNL komt uit een heel bijzondere sociale situatie voort. Het is een
van de pogingen om modern te zijn en tot de wereld te spreken in haar eigen
taal. Maar de 'moderne wereld' die het benadert, is de beperkte wereld van
Nieuw Links . KNL is dus een subgroep van een subgroep. Zal het uiteenvallen, zich losmaken of geïntegreerd worden? Mijn verwachting is dat de meest
waarschijnlijke gang van zaken een integratie is die leidt tot uiteenvallen. Ik
bedoel hier alleen maar mee dat sommige van de KNL-opvattingen algemeen
gangbaar zullen worden in de kerk, maar dat ze, als dit gebeurt, veel van hun
agressiviteit en extremisme zullen verliezen. Met andere woorden, aanvaardbaar zullen worden, zoal niet zelfs tot de bon ton zullen gaan behoren, als ze
uitgezuiverd zijn. Dan zou KNL een soortgelijke rol hebben gespeeld als de
beweging van Emmanuel Mounier's Esprit in Frankrijk, een beweging waaraan
KNL heel wat verschuldigd is, hoewel het dat niet erkent. Zulk een gang van
zaken zou de opmerkingen van Marcuse bevestigen over de manier waarop
de neokapitalistische maatschappij in staat is minderheden te integreren en ze
daardoor onschadelijk te maken. Dat zou de ironie van het noodlot zijn, maar
algemeen genomen toch wel wenselijk, want zolang KNL blijft bestaan in zijn
huidige ideologische vorm kunnen de Engelse liberalen het afdoen met het
commentaar: „Dat is nu precies wat we hebben verwacht: de twee totalitaire
groepen, de katholieken en de communisten, moesten tenslotte wel tot elkaar
komen".
13

13 Voor een meesterlijke studie over Nieuw Links cf. J. M. Cameron, The New Left in
Britain, in The Night Battle, pp. 50 - 75.

De gezaghebbende kerk
Kerkelijk leergezag in 1969 *

Felix Malmberg S J .

Rond het begin van deze eeuw begon zich, mede onder invloed van het zoge
naamd 'liberaal protestantisme', binnen de katholieke kerk een denkrichting te
ontwikkelen die door paus Pius X in zijn befaamde encycliek Pascendi (8 sept.
1907) werd gekarakteriseerd als „een rendez-vous van alle ketterijen": het mo
dernisme. Het modernisme (let op de verwantschap in benaming met wat wij
vandaag 'aggiornamento' noemen) is van boven af onmiddellijk met sterke
hand onderdrukt. Toch stelde het meerdere problemen aan de orde, die in onze
tijd wederom als dringend actueel worden erkend. Een van de meest fundamen
tele was wel het probleem van 'godsdienst' en 'gezag'. De titel van Auguste
Sabatier's beroemde boek: Les religions d'autorité et la religion de l'esprit
duidt reeds voldoende aan in welke richting de modernisten de oplossing zagen.
Van buiten af opgelegd gezag, dat niet van binnen uit verlangd wordt, is
onmenselijk, onassimileerbaar en onverteerbaar; het heeft mij niets te zeggen
en is dus geen 'gezag'. En dit zeker waar het betreft het meest intieme en
eigene van de mens: zijn Godservaring, zijn verhouding tot God, zijn religie.
U voelt het al: wij worden hier rechtstreeks geconfronteerd met het probleem
van de gezaghebbende kerk.
1

Sinds het verschijnen van de encycliek van Paulus VI over de geboorteregeling
(Humanae vitae) schijnt dit probleem van de gezaghebbende kerk meer dan
levensgroot uit te groeien. In een recent en zeer grondig artikel Unfehlbares
LehramP, geeft de bekende Tübinger theoloog Hans Küng als zijn mening, dat
deze encycliek het door haar beoogde doelwit heeft gemist: „die Anwendung
'künstlicher' Mittel zur Empfangnisverhütung zu verhindern oder wenigstens
einzudammen ist der Enzyklika nach den Meinungsumfragen in den verschiedensten Landern nicht gelungen"; dat de encycliek echter wel een onbedoeld
neveneffect van onafzienbare afmetingen gaat hebben, namelijk een gewetens
onderzoek in grote stijl over wat in de kerk gezag en in het bijzonder leergezag
betekent: „Aber der in seinen Folgen noch unabsehbare Nebeneffekt der Enzy* Inleiding gehouden binnen het kader van een theologische cursus, die door de Katholieke
Theologische Hogeschool Amsterdam in de eerste maanden van 1969 werd georganiseerd,
met als thema: 'Oriëntatie omtrent Gezag'.
1 Oeuvre posthume, Paris, 1904 .
2 In Attempto (Nachrichten für die Freunde der Universiteit Tübingen), Heft 29/30, 1968,
34 - 45.
2
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klika ist eine Gewissenserforschung grossen Stiles über das, was in der Kirche
Autoritat und insbesondere Lehrautoritat ist" .
Aan dit gewetensonderzoek omtrent de gezaghebbende kerk wil deze inleiding
oriënterend, dus op een zeer bescheiden wijze, medewerken. Primair zal onze
aandacht uitgaan naar wat momenteel primair de kritische belangstelling heeft:
het kerkelijk leergezag. En wel: het kerkelijk leergezag voor ons, mensen van
deze tijd: het kerkelijk leergezag in 1969.
3

„Wie vergeet, dat het begrip 'gezag' op een beangstigende wijze gedegradeerd
is, vergeet ook, dat het idee van het gezag der Kerk nauwelijks weerklank
vindt. Gezag is in de orde der feitelijkheid deskundigheid of meerderheid van
stemmen". Dit is een van de voorbeelden waarmee Perquin in de negende druk
van zijn Pedagogiek (1967) laat zien, dat een her-onderzoek naar de adekwaatheid van termen en begrippen die men gewoonlijk in de godsdienstige taal
gebruikt, steeds opnieuw noodzakelijk is. Hier spelen deze tijd en deze sociolo
gische context een wezenlijke rol .
4

Moeten wij verder gaan en zeggen, dat ook de realiteit die door een term als
'kerkelijk leergezag' gedekt werd, aan de wetten en wisselvalligheden der histo
rie onderhevig is? De vraag is uiterst zinvol en belangrijk, ook, of beter juist en
vooral, voor hen die in een kerkelijk leergezag geloven. De kerk, het volk Gods
onderweg, heeft zo klaarblijkelijk een wezenlijke historische dimensie, en deze
dimensie is zo klaarblijkelijk medebepalend voor haar concrete gestalte, dat de
vraag voor een nadenkend gelovig mens nauwelijks te omzeilen is.
De fundamentaaltheologische en ecclesiologische problematiek die hiermee
wordt opgeroepen, is dermate omvattend en ingrijpend, dat ik mij werkelijk
niet in staat acht, zeker niet in kort bestek, op een enigszins overzichtelijke
wijze daarin 'in te leiden'. Ik beperk mij dan ook in deze inleiding tot het ter
discussie stellen van enige, theologisch verantwoorde, samenhangende vragen
rondom het kerkelijk leergezag en zijn historische bepaaldheid. U zult mij niet
kwalijk nemen dat ik deze vragen niet voortdurend in vraagvorm formuleer.
Het lijkt mij aangenamer voor u en stimulerender voor de discussie, wanneer
er meer 'stellig' gesproken wordt. Zo wordt meteen ook duidelijk, naar welke
zijde het antwoord van de inleider overhelt.
De combinatie van 'leergezag' met 'kerkelijk' is een eerste punt dat m.i. onze
volle aandacht verdient. Het leergezag, waarin wij geloven, is namelijk door
Christus primair geschonken aan zijn kerk. Toen het, toch waarlijk wel vol
doende 'hiërarchisch' ingestelde, eerste Vaticaans Concilie in 1870 de onfeil
baarheid van de paus tot geloofspunt verklaarde, wist het deze niet beter te
bepalen dan door te verwijzen naar de onfeilbaarheid van Christus' kerk .
De Leuvense kerkhistoricus Roger Aubert merkt met zijn gewone precisie hier5

3 a.c, p. 34.
4 Prof. Dr. Nic. Perquin, Pedagogiek. Bezinning op het opvoedingsver schijnsel, RoermondMaaseik, 19679, p. 234.
5 „Romanum Pontificem . . . . ea infallibilitate pollere, qua divinus Redemptor Ecclesiam
suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit" (Denz. 1839).
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bij op: „Dit procédé toont aan dat de onfeilbaarheid van de Kerk er in voorop
staat en dat de Paus slechts het orgaan — of liever een van de organen — van
de Kerk is. Hoogstens kan men zich afvragen of het niet wenselijk zou zijn
geweest, in ditzelfde perspectief, er aan toe te voegen, dat het charisma van de
onfeilbaarheid op een endemische en blijvende wijze in de Kerk aanwezig is,
terwijl de Paus het slechts voorbijgaand en bij wijze van uitzondering bezit" .
Reeds tevoren, in het vierde hoofdstuk van zijn 'Constitutio de fide catholica',
had het Concilie over „de door God geopenbaarde geloofsleer" het volgende
verklaard: „zij is als een goddelijk pand toevertrouwd aan Christus' Bruid,
opdat deze haar getrouw zou bewaren en onfeilbaar verklaren" . De hier gebruikte benaming 'Bruid van Christus' zegt, duidelijker nog dan het woord
'kerk', dat werkelijk heel de kerkgemeenschap wordt bedoeld en niet alleen de
hiërarchie: het wereldepiscopaat of de paus van Rome. Primair is het dus, zelfs
voor Vaticanum I, deze kerkgemeenschap, die krachtens de haar beloofde
bijstand van Christus' H. Geest, niet dwalen kan in het bewaren en verklaren
van de heilswaarheid, die God in Jezus Christus aan ons openbaarde. De kerk
ontleent niet haar onfeilbaarheid aan de paus; integendeel, de paus ontleent zijn
onfeilbaar leergezag aan de kerk.
6

7

Wij komen aanstonds terug op de hoogst belangrijke en actuele vraag, wat dit
'ontlenen' nu precies betekent. Laat ons, bij wijze van aanloop, even stilstaan
bij wat het niet betekent. Het betekent namelijk niet, dat het opperherderschap
van Petrus niet rechtstreeks door Christus zelf aan hem geschonken zou zijn
(vgl. Joh. 21, 15 -17 en de belofte bij Mt. 16, 18 s.); noch dat de eenhoofdige
structuur der kerk niet krachtens goddelijk recht in haar zou bestaan. De
theologie van vandaag is er reeds lang overheen om 'Gods recht' te verlagen tot
een concurrent van onze mensenrechten. Integendeel: een bijzonder ingrijpen
van God heeft voor haar alleen maar zin als een bijzonder geactiveerd worden
van 's mensen eigen aard, als een 'meer zichzelf gemaakt worden' en zo een
meer tot zichzelf komen van de mens in menselijke waardigheid en vrijheid en
recht. Er is geen tegenspraak, zoals de theologie die op het eerste Vaticanum
overheerste het nog scheen te menen, tussen de paus als „organum magistrale
Ecclesiae", als door Christus met en binnen zijn kerk ingesteld orgaan om deze
te beleren, èn de paus die zijn leergezag aan de door Christus ingestelde kerk
ontleent en óók op deze titel niets meer is dan een haar dienstbaar 'ministerieel' orgaan. De vrees voor de restanten van Conciliarisme, Gallicanisme, Jan8

6 „Cette fa^on de procéder montre que rinfaillibilité de 1'Eglise y est première et que le
Souverain Pontife n'est que 1'organe — ou plutót 1'un des organes — de 1'Eglise. Tout au
plus peut-on se demander s'il n'aurait pas été souhaitable, dans cette même perspective,
d'ajouter que le charisme d'infaillibilité réside de facon endémique et permanente dans
1'Eglise, tandis que le Pape n'en jouit que de fagon transitoire et exceptionnelle". Roger
Aubert, V ecclésiologie au Concile du Vatican, in Le concile et les conciles, ChevetogneParis, 1960, p. 282, curs. van mij.
7 „tamquam divinum depositum Christi Sponsae tradita, fideliter custodienda et infallibiliter
declaranda" (Denz. 1800).
8 Zie over dit begrip: KarlRahner, Ueber den Begriff des 'ius divinum' im katholischen
Verstandnis, in: Schriften zur Theologie V, Einsiedeln, 1962, pp. 249- 277. Maar vooral:
P. Schoonenberg, Historiciteit en interpretatie van het dogma, in: Tijdschrift voor Theologie
8 (1968), 2% ss..
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senisme speelde op het eerste Vaticaans Concilie nog een grote rol. Vandaar
de haast berucht onheldere formule: de paus is onfeilbaar „non ex consensu
Ecclesiae", niet op grond van de instemming van de kerk (Denz. 1839). Wel
moet toegegeven worden dat de uitdrukking „caput ministeriale", dienstbaar
hoofd, erfelijk was belast. Dit blijkt b.v. duidelijk uit de veroordeling van wat
op de merkwaardige Synode van Pistoia (1786) hierover werd gehouden, waar
„caput ministeriale" verstaan wordt als „niet van Christus (in de persoon van
Petrus), maar van de kerk" zijn dienende macht ontvangend (Denz. 1503).
Wat betekent het dan wèl, dat het charisma der onfeilbaarheid primair geschonken is aan geheel de kerkgemeenschap en slechts daarbinnen aan de paus
als een leerorgaan, niet boven maar ten dienste van die kerkgemeenschap. M.i.
moet het op zijn minst toch dit betekenen: dat de gemeenschap der gelovigen,
die de kerk is, een wezenlijk en actief aandeel heeft in de uitoefening van het
onfeilbaar leergezag van de paus. Niet alleen in deze zin dat de gelovige gemeenschap, krachtens de bijstand van de H. Geest die in haar woont en werkt,
zich altijd in geloofsgehoorzaamheid zal aansluiten bij een, krachtens de bijstand van dezelfde H. Geest, onfeilbare uitspraak van de paus; maar eerst en
vooral in deze zin, dat zulk een onfeilbare uitspraak niets anders zijn kan dan
het uitspreken van wat er in de gelovige gemeenschap aan geloofservaring,
geloofsbesef, geloofsgevoelen, geloofsbewustzijn leeft, en wel omdat dit geloofsbewustzijn van de kerk, voor eigen beveiliging of uitbloei, zelf om een
dergelijke definitieve uitspraak van haar hoogste leerorgaan vraagt. M.a.w. wij
menen, dat het geloofsleven van de kerk altijd de actieve oorsprong is en zijn
moet van een 'definitio ex cathedra'. De verplichting, die op het eerste Vaticaans Concilie werd erkend, dat de paus, alvorens hij een onfeilbare uitspraak
mag doen, eerst „de geschikte middelen moet aanwenden om te komen tot een
juiste vaststelling en aangepaste formulering van de waarheid" , berust, wat zijn
onderzoek naar het geloofsbewustzijn van de geloofsgemeenschap betreft, op
het wezen zelf van zijn leergezag als orgaan van deze geloofsgemeenschap.
In zoverre is het een verplichting die niet alleen maar te maken heeft met het
persoonlijk geweten van de paus, maar die bovendien voorwaarde is voor zijn
representant-zijn van het geloof der kerk en dus voor de geldigheid van zulk
een uitspraak.
Leest men het eerste Vaticaans Concilie nauwkeurig dan vindt men — zonder
hineininterpretieren — in de tekst zelf een zeker tegenwicht tegen de op het
eerste gezicht eenzijdig hiërarchische en centralistische tendens. Het is „de door
de Apostelen overgeleverde openbaring: de geloofsschat" (Denz. 1836), „de
door God geopenbaarde geloofsleer
als een goddelijk pand aan de Bruid
van Christus toevertrouwd" (Denz. 1800), kortom het is de inhoud van het
levende geloof van Christus' Bruid de kerk, die door middel van de haar ten
dienste staande leerorganen getrouw bewaard en onfeilbaar verklaard moet
worden. Bij een onfeilbare uitspraak is de paus wezenlijk 'representant' van
9

10

9 Aldus de invloedrijke bisschop van Brixen, Mgr. Vincenz Gasser: CL 7, 400b; vgl. Denz.
1836.
10 „universalem Ecclesiam repraesentans" zegt Gasser letterlijk; vgl. CL 7, 399d.
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geheel de gemeenschap der gelovigen, niet meer en niet minder; in hem bewaart
en verklaart de geloofsgemeenschap zelve haar geloof (Denz. 1800): „De heilige
katholieke apostolische Roomse Kerk gelooft en belijdt
" .
Wij willen hiermee natuurlijk niet beweren, dat de Vaders van Vaticanum I de
consequenties van dit door henzelf aanvaarde onfeilbaarheidsprimaat van de
geloofsgemeenschap hebben doorzien; nog minder, dat deze consequenties,
zelfs na Vaticanum II, in de Romeinse centrale worden toegepast. Maar dit
neemt niet weg dat het beginsel zelf 'in beginsel' aangenomen en uitgesproken
werd.
n

In het tweede Vaticaans Concilie ligt de zaak m.i. veel duidelijker. De vitale
verbondenheid en de wisselwerking van het hiërarchisch beginsel en het ge
meenschapsbeginsel in de kerk, waarbij aan dit laatste de prioriteit toekomt,
is een grondgedachte van de dogmatische constitutie 'Lumen Gentium'. Grond
gedachte ook in deze zin, dat men toch ook hier nog enig synthetisch graafwerk
moet verrichten om ze als grondgedachte te ont-dekken. Enkele voor zichzelf
sprekende citaten. De paus wordt beschreven als „hoogste leraar van de univer
sele Kerk, in wien het charisma van de onfeilbaarheid van die Kerk op een
bijzondere wijze aanwezig i s " . Het charisma der onfeilbaarheid van de uni
versele kerk zelf, „de onfeilbaarheid die aan de Kerk beloofd i s " , ligt ten
grondslag aan de onfeilbaarheid van de paus. Actief fundament! Want, aldus
het Concilie, „het geheel van de gelovigen, die de zalving van de Heilige
ontvangen (vgl. 1 Joh. 2, 20 en 27), kan in het geloof niet dwalen („in credendo
falli nequit": het gaat over het geloven, de akt van geloof), en deze bijzondere
eigenschap brengt het door middel van de bovennatuurlijke geloofszin van het
hele volk tot uiting, wanneer het 'vanaf de bisschoppen tot en met de laatste
leken-gelovigen' in zake geloof en zeden zijn algemene overeenstemming doet
blijken" (n. 12). En dan volgt eerst, bij wijze van nadere uitleg, hoe krachtens
die geloofszin, die door de Geest der waarheid in het Godsvolk wordt gewekt
en wordt in stand gehouden, dit Godsvolk de leiding van het leergezag aan
vaardt en zo onwrikbaar gehecht blijft aan het woord van God (n. 12).
In zijn korte maar indringende studie Kerkelijke gemeenschap en kerkelijke
leiding in de conciliekonstitutie over de kerk komt Willems tot het volgend
resultaat, waarbij ik mij gaarne aansluit: „Enkele algemene gegevens van deze
k o n s t i t u t i e . . . , de tekst zelf en de achtergronden ervan, suggereren dat de kerk
niet alleen ten opzichte van 'de anderen' tot een nieuw zelfgevoel komt, maar
ook ten opzichte van haar eigen interne struktuur. Soms zeer duidelijk, een
12

13

14

andere maal uiterst moeizaam breekt het besef door, dat
niet de hiërarchie
of kerkelijke leiding het voornaamste deel van de kerk — laat staan de kerk —
uitmaakt". De wezenlijke zending van de hiërarchie is dienstverlening aan het
geheel. Om deze reden gaat hoofdstuk II (over het volk van God) vooraf aan
11 „sancta catholica apostolica Romana Ecclesia credit et c o n f i t e t u r . . ( v l g . Denz. 1782).
12 „universalis Ecclesiae magister supremus, in quo charisma infallibilitatis ipsius Ecclesiae
singulariter inest" (n. 25).
13 „infallibilitas Ecclesiae promissa" (n. 25).
14 B. A. Willems O.P., in: Tijdschrift voor Theologie 6 (1966), 51 - 59.
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het hoofdstuk over de hiërarchie. „Het (nabije) verleden maakte het de hiërarchen die in concilie bijeen waren soms zeer moeilijk om deze grondvisie van het
christendom te herontdekken" .
15

Deze grondvisie van het christendom. Het is natuurlijk uitgesloten dat ik deze
bewering hier volledig waar kan maken. Willems verwijst terecht naar de voortreffelijke, zeer genuanceerde studie van Congar: La hiërarchie comme service
selon le Nouveau Testament et les documents de la Tradition *. Zie ook van
dezelfde: Le développement historique de Vautorité dans VEglise . Verder
natuurlijk de bekende recente kerk-boeken van Küng en het geladen (in dubbele zin 'geladen') en zeer uitgesproken boekje van John McKenzie, Authority
in the Church .
Volgens het Nieuwe Testament, aldus het diepzinnig inzicht van Congar:
„moet de hiërarchie (tussen twee haakjes: u weet dat het woord hiërarchie helemaal niet in het N.T. gevonden wordt) niet slechts beleefd worden in een geest
van dienstbaarheid, maar
zij is van binnen uit dienstbaarheid, omdat ze
geconstitueerd wordt binnen een bestaan dat dienstbaarheid is" . En over het
tijdperk dat men de schone naam mag geven van 'de kerk der martelaren'
(vanaf de apostelen tot de vrede van Constantijn) zegt hij: „Wij hebben er
overal in ontdekt, door alle generaties heen en op het viervoudige terrein van
het geloof, de eredienst, het apostolaat en het sociale leven van de Kerk, de
eenheid van een hiërarchische structuur en van een communautair uitoefenen
van al de kerkelijke activiteiten. De leken hadden een actief aandeel in heel het
leven van de Kerk" . Kort en krachtig geeft b.v. de grote Sint Cypriaan het
fundament van deze samenwerking aan: „de bisschop is in de Kerk en de Kerk
is in de bisschop" . Cypriaan heeft er dan ook, vanaf het begin van zijn episcopaat, voor zichzelf een regel van gemaakt: „niets te doen slechts naar mijn
eigen privé inzicht, zonder uw advies (namelijk van de priesters en diakens) en
zonder de instemming van het volk" .
1

11

18

19

20

21

22

Wat is er van deze 'actuosa participatio' van de gelovigen, die niet beperkt
bleef tot de heilige liturgie, in onze tijd overgebleven! „Newman schreef in 1859
een artikel dat als titel droeg: 'On Consulting the faithful in matters of doctrine'. Dit artikel werd onlangs (1963) herdrukt en de titel wekte nog steeds evenveel verbazing als toen het artikel voor het eerst verscheen. Dat men er zich
15 a.c, p. 59.
16 In: L'Episcopat et VEglise universelle, Paris, 1962, pp. 67-99.
17 In: Problèmes de Vautorité, Paris, 1962, pp. 145 -181.
18 Ned. vertaling: Het gezag in de kerk, Lannoo, Tielt, 1967.
19 „la hiërarchie ne doit pas seulement être vécue en esprit de service, mais . . . . elle est
intrinsèquement service paree qu'elle se constitue dans une existence qui est service". Problèmes, p. 150.
20 „Nous y avons découvert partout, a travers toutes les générations et dans le quadruple
domaine de la foi, du culte, de 1'apostolat et de la vie sociale de 1'Eglise, 1'union d'une
structure hiérarchique et d'un exercice communautaire de toutes les activités ecclésiales.
Les laïcs avaient une part active dans toute la vie de 1'Eglise". (a.c. p. 153).
21 „scire debes episcopum in Ecclesia esse et Ecclesiam in episcopo". Epist. 66, 8; Bayard,
t. II, p. 226.
22 „nihil sine consilio vestro et sine consensu plebis, mea privatim sententia gerere". Epist.
14, 4; Bayard, t. I, p. 42.
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zozeer over verbaast dat iemand kan spreken over het raadplegen van de gelo
vigen, is een duidelijke aanwijzing dat het algemene denkbeeld over het leer
ambt van de kerk hoognodig moet worden herzien" . „Het tweede Vatikaans
Concilie heeft door zijn werkzaamheden de theologen ertoe aangezet die pro
blemen te bestuderen, waarvan zij reeds lang wisten dat ze eens moesten wor
den aangepakt, waarvan zij echter evengoed wisten dat er voor bestudering van
die problemen vóór het Concilie geen gunstig klimaat heerste" . Een van deze
problemen is ongetwijfeld dat van het kerkelijk leergezag.
23

24

Voor zover we het nog niet wisten, worden we vandaag door de sociologen
nadrukkelijk op de hoogte gebracht van de Gezagscrisis in de kerk? . In een
goed gedocumenteerd artikel constateert Kerkhofs: „De crisis is universeel. Ze
raakt zowel de manier waarop het gezag wordt uitgeoefend als de grond zelf en
de competentie van het gezag" . Indien dit zo is, dan hebben m.i. de gezags
dragers er recht op, of zij dit nu gaarne willen of niet, dat de geloofsdenkers-exprofesso, de theologen, hun deskundig woord in deze crisis medespreken.
Waaraan bij de theologen, of zij dit nu gaarne willen of niet, een evenredige
plicht correspondeert. „Theologie is slecht — aldus wederom McKenzie —
wanneer ze bedeesd is, wanneer ze weigert creatief en zelfs avontuurlijk te zijn,
wanneer ze weigert gevestigde posities te verlaten en begint te stagneren, wan
neer ze de confrontatie met actuele problemen afwijst, met één woord: wan
neer haar eerste doel veiligheid is. Vaak kan men slechts door vooruit te gaan
veiligheid vinden. Men kan geen rijdende voertuigen ontlopen door op de
rijweg te blijven staan. Men kan ze alleen ontlopen door niet op rijwegen te
komen, maar dan kan men natuurlijk ook nooit een straat oversteken" . Zo
aangemoedigd durf ik u een viertal beknopte suggesties te presenteren, die
eigenlijk één voor één een hele verhandeling verdienen, maar juist daarom in
deze beknopte vorm zeer geëigend lijken voor discussie.
5

26

27

1. Krachtens de menswording van Gods Woord is de kerk, het Lichaam van
Christus, het volk Gods onderweg, wezenlijk historisch bepaald, wezenlijk
onderworpen aan de wetten en wisselvalligheden der historie. Deze wezenlijke
historische dimensie vinden wij niet enkel terug in wat men pleegt te noemen
'de dogma-ontwikkeling'. Neen, „de beginselen die het samengaan bepalen van
onveranderlijkheid en ontwikkeling binnen de gehele geschiedenis van de
kerk" zijn alleen maar toepasbaar op de dögma-ontwikkeling juist omdat en
inzoverre zij primair gelden voor de ontwikkeling van geheel de historische
realiteit dezer kerk. Het is dus geenszins uitgesloten dat ook het kerkelijk leer
gezag wat betreft structuur, uitoefening en object, in 1969 geheel anders moet
28

23 McKenzie, o.c, p. 182.
24 McKenzie, o.c, p. 9.
25 Vgl. Jan Kerkhofs, Gezagscrisis in de kerk, in: Streven (dec. 1968, pp. 241 -249). Zie
b.v. ook: H. Hoefnagels, Die Krise der kirchlichen Autotitat, in: Stimmen der Zeit 93
(1968), pp. 145 - 156.
26 a.c, p. 241.
27 a.c, p. 170.
28 T. M. Schoof O.P., Aggiornamento, Baarn, 1968, p. 229.
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zijn en dus geheel anders kerkrechtelijk omschreven moet worden dan, laat ons
zeggen, in 1870. Sprekend over de theologische begrippen 'goddelijke instelling'
en 'goddelijk recht' zegt Schoonenberg: „Vooreerst zal men zich moeten reali
seren dat de instellingen en het recht die in het nieuwe testament goddelijk
genoemd worden, worden toegeschreven aan de God-m^ns- Jezus Christus. Zij
zijn dus tevens ten volle menselijke instellingen, wat meebrengt dat zij geen
schepping uit niets zijn maar nieuwe zin en gestalte geven aan historische wer
kelijkheden die al aanwezig waren. Vervolgens moet de gehele historische
ontwikkeling na Jezus' aardse leven in het begrip betrokken worden. Op deze
wijze is de goddelijke instelling veeleer een werk van de Heilige Geest en van de
verheerlijkte Christus in geografische, sociale, historische situaties die tot een
bepaalde structuur uitnodigden. Dit brengt tenslotte mee dat deze instellingen
niet per se blijvend zijn tegenover de gehele geschiedenis
maar dat dezelfde
Geest binnen dezelfde geschiedenis een verdere ontwikkeling van gegeven struc
turen of ook veranderingen daarvan kan invoeren. Zij zijn dus toevertrouwd
aan onze verantwoordelijkheid, wederom geleid door de Heilige Geest" .
29

2. Toevertrouwd aan onze verantwoordelijkheid: aan de verantwoordelijkheid
van ieder van ons persoonlijk voor geheel het Lichaam van Christus, aan de
verantwoordelijkheid van geheel dit Lichaam voor het aggiornamento, de 'up
dating', ook van zijn structuren. Hier speelt de 'sensus fidei', de geloofszin
waarover Vaticanum II zo'n duidelijke taal sprak, wederom een allerbelang
rijkste rol. Vooral in zoverre deze binnen de kerk tot uiting komt in de publieke
opinie .
In zijn boeiende filosofie van de zedelijke grondhoudingen, De goede mens en
zijn gebreken, schrijft Vander Kerken: „Zodra
de religieuze overgave een
stremming, een onvastheid of, wie weet, een verlamming der menselijke activi
teit ten gevolge zou hebben, moet haar authenticiteit in twijfel getrokken
worden" . Welnu, ik meen niet te overdrijven wanneer ik stel, dat veel vol
wassen christenen, dat veel goede gelovigen, veel goede priesters, veel goede
theologen ook, de overgave aan het kerkelijk leergezag in zijn huidige vorm en
uitoefening als een dergelijke aanslag op hun menselijke activiteit ervaren. Ik
leg de nadruk op 'goede', op diegenen die Thomas van Aquino noemde 'homines virtuosi'. Een antwoord met een beroep op hun zondigheid bevredigt dus
niet. Zij voelen zich in deze afwijzing niet alleen niet zondig, maar gewoon
meer 'mens'. En het gaat waarachtig niet alleen om Nederland. Overal waar
de christenmens de gelegenheid kreeg om als mens en als christen mondig te
worden en aan deze mondigheid uiting te geven, wijst de publieke opinie binnen
30

31

29 Historiciteit en interpretatie van het dogma, in: Tijdschrift voor Theologie 8 (1968), p.
296 s..
30 Men had op Vaticanum II bij de behandeling van de onderlinge verhouding tussen leken
en hiërarchie (n. 37) voorgesteld: „ut hic fusius agatur de opinione publica in Ecclesia".
De subcommissie antwoordde: „deze kwestie gaat niet alleen de leken aan en is bovendien
in zeker opzicht reeds behandeld onder n. 12, namelijk waar het over de geloofszin ging"
(Schema De Ecclesia, Typ. Polygl. Vatic, 1964, p. 134).
31 Dr. L. Vander Kerken S.J., De goede mens en zijn gebreken. Een filosofie van de zede
lijke grondhoudingen, Antwerpen - Amsterdam, 1957, p. 225.
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de kerk in gelijke of gelijkende richting. De reeds vernoemde socioloog Kerkhofs stelt vast: „Ook binnen de kerk wordt de laatste tijd het gezag op een
steeds radicaler wijze naar zijn menselijk en evangelisch werkelijkheidsgehalte
ondervraagd. De volwassen christen in onze landen zoekt naar nieuwe gezagsvormen in de kerk. Voor de jongeren wordt een nieuwe wijze van gezagsuitoefening zelf steeds duidelijker een voorwaarde om nog langer in de kerk te
blijven
Sociologisch gezien moet een
beleidsvorm, gegroeid in een
eeuwenoud klimaat van absolute monarchie en gebaseerd op oligarchische
groepen, nu leiden tot een conflictsituatie. Het hele systeem is vervolgens zozeer
in functie van behoud van traditie opgebouwd, dat de institutionele apparatuur
om de toekomstgerichte dynamiek van onze tijd op te vangen ontbreekt. Zulk
een conflictsituatie kan slechts opgelost worden door midrjel van diepgaande
wijzigingen. Komen die er niet, dan zal het gezag enerzijds voor steeds heviger
reacties komen te staan en anderzijds voor velen totaal irrelevant worden" .
32

3. Door middel van diepgaande wijzigingen. Op gevaar af de indruk te wekken
dat ik juist op dit vitale punt verstek laat gaan, beperk ik mij hier tot het aanduiden van enkele beginselen waardoor de kerk van 1969 zich bij het zoeken
naar en het realiseren van die diepgaande wijzigingen m.i. moet laten leiden.
Het zijn ten dele algemeen menselijke ethische verworvenheden, zoals b.v. de
'rechten van de mens', het primaat van het persoonlijk geweten, het te erkennen
gezag van deskundigheid, dat wat de Fransen noemen 'honnêteté'. Maar voor
het overgrote deel zijn het theologische verworvenheden, die mede dank zij
Vaticanum II algemeen theologisch gedachtengoed geworden of aan het worden zijn. Ik noem: het collegialiteitsbeginsel, het beginsel der actieve participatie van de mondige leek, het oecumenisch beginsel, het beginsel van dienst aan
de wereld, het voor dit alles vereiste beginsel van (m.i. nooit afgesloten) dialoog. Steeds duidelijker begint ook te worden wat ik zou willen noemen: het
beginsel der pluriformiteit in ruimte en tijd (die geenszins in strijd behoeft te
zijn met de eenheid in geloof en liefde van de kerkgemeenschap, wèl met depersonaliserende en dus onchristelijke uniformiteit). Maar boven alles en dit alles
omvattend en dragend: het beginsel der evangelische dienstbaarheid van het
kerkelijk gezag, dat volgens Paulus 'geestesgave' is en juist daarom het meest
persoonlijke 'zelf' van de gemeenschap van geloof en liefde, èn van ieder lid
van deze kerkgemeenschap tot zijn recht moet laten komen. Sociologen zeggen
ons dat „für den heutigen Menschen die kirchliche Autoritat nur dann als der
christlichen Gemeinschaft eigene Autoritat erfahren werden kann, wenn sie
eine demokratische Gestalt annimmt" . Dit moge waar zijn, maar dan toch
alleen, indien deze dtmokratie niets te maken heeft met wereldlijke macht en
alles met de evangelische macht van de dienende personaliserende liefde.
Er is m.i. nog ontstellend veel te doen. De huidige kerkelijke gezagsstructuur
moet, om een uitdrukking van Van Iersel te gebruiken, 'ondersteboven' , de
33

34

32 a.c, p. 243.
33 Hoefnagels, a.c, p. 151.
34 B. van Iersel, De kerk ondersteboven, in: H. Kuitert - H. Fiolet, Uit tweeën één, Rotterdam, 1966, pp. 165 - 177.
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piramidestructuur moet op zijn kop gezet . Maar indien wij, geleid door
bovengenoemde beginselen, durven en mogen gaan zoeken naar een nieuw
structureel referentiekader (hoe voorlopig dan ook); indien wij ergens reëel
durven en mogen beginnen (hoe klein dan ook); dan zal vanzelf wel blijken
'wat gaat en wat niet gaat' en dan zullen vanzelf ook weer nieuwe beginselen
duidelijk worden waardoor wij ons moeten laten leiden.
Het behoeft wel nauwelijks meer gezegd dat met dit 'wij' niet alleen en zelfs
niet primair de hiërarchie bedoeld is. In de loop van de kerkgeschiedenis
kwamen vele en hoogst belangrijke initiatieven tot vernieuwing niet van boven
maar van beneden af. En psychologisch is het toch ook voor de hand liggend,
dat bij verouderde gezagsstructuren het initiatief tot vernieuwing niet in de
eerste plaats van de dragers van dit gezag verwacht kan worden. Geheel ons
voorafgaand betoog ging in de richting, dat zulke initiatieven van beneden af
ook theologisch volkomen verantwoord kunnen zijn. Op de plicht der theo
logen in deze wees ik reeds in het voorbijgaan. Maar ik meen dat ook alle vol
wassen leden van de kerk hun verantwoordelijke taak hierin hebben, een taak
die zal variëren naar gelang de verschillende functies die zij in het Lichaam van
Christus bekleden; een taak die hun toekomt „niet uit pontifikale vrijgevig
heid" , maar doodgewoon vanwege hun lidmaatschap van de kerk, dat hen
persoonlijk mede-verantwoordelijk maakt voor het geheel. „Het is mogelijk dat
er betere middelen bestaan om de communicatie met volwassen mensen te
vernietigen dan hen als kinderen te behandelen, maar ik kan mij niet voorstellen
welke middelen dat dan zijn" .
36

37

Antwoordt men, dat dit alles niet realiseerbaar is in een wereldlichaam als de
rooms-katholieke kerk, dat, wil het in stand blijven, strak van boven af geor
ganiseerd moet zijn, dan rijst onverbiddelijk de vraag of dit dan nog wel het
lichaam is dat aan het evangelisch kerkbegrip gestalte geeft.
Het zal u zijn opgevallen, dat wat gezegd werd in dit derde punt niet alleen het
kerkelijk leer-gezag betreft, maar überhaupt alle kerkelijk gezag. Wij voegen er
daarom ter afsluiting nog een vierde punt aan toe: een noodzakelijkerwijze zeer
algemene en zeer onvolledige slotsuggestie over het kerkelijk leer-gezag in 1969.
De samenhang met het voorafgaande zal wel vanzelf duidelijk zijn.
4. De eigenlijke specifieke taak en opdracht van het kerkelijk leergezag, waar
bij het krachtens de belofte van de Heer kan rekenen op de bijstand van zijn
heilige Geest, is het ambtelijk bewaren en verklaren door alle tijden heen van
de door God in Jezus Christus aan ons mensen geopenbaarde heilswaarheid.
Deze christelijke heilswaarheid, de zogenaamde geloofsschat, ligt niet ergens
veilig ter bestudering in een brandkast opgeborgen, maar leeft, goddelijk safe
en menselijk kwetsbaar, in het geloof van Jezus' volgelingen, in het geloofsbe
wustzijn van de kerk. Het leergezag heeft de inhoud van dit levende geloofs
bewustzijn van de kerk eerbiedig en dienstbaar te inventariseren, te interpre35 a.c, p. 176.
36 McKenzie, o.c, p. 229.
37 McKenzie, o.c, p. 228.
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teren, te discrimineren, te coördineren, te formuleren; dit alles overeenkomstig
de naar tijd en plaats variërende noden van de geloofsgemeenschap, van het
volk Gods onderweg. Komt het leergezag aldus tot leer-uitspraken, dan zullen
deze uiteraard formuleringen moeten zijn, waarin het gelovige volk zichzelf als
gelovig erkent, m.a.w. waarin Gods heilsboodschap vandaag voor allen gezamenlijk en voor ieder van hen, de concrete weg des heils die Jezus Christus
is, als heilsboodschap verneembaar, gezagvol geleerd, d.w.z. verkondigd en beleden wordt. De term 'leergezag', het latijnse 'magisterium', is niet zonder meer
gelukkig. Hij doet te gemakkelijk denken aan geleerden of aan onderwijzers.
De dragers van het kerkelijk leergezag mogen gerust geleerd zijn (waren zij
soms maar meer beslagen in de hedendaagse theologie!); zij hebben zeker de
deskundige hulp der godgeleerden en van andere geleerden nodig (maakten zij
van die deskundige hulp maar meer gebruik!); maar zelf zijn zij in wezen door
Christus gezonden en daarom gezagvolle verkondigers, verkondigers in actuele
menselijke taal van de actuele heilsboodschap die actueel wordt aangeboden
aan en actueel gelovig wordt aanvaard door het actuele volk van God. Hiermede is meteen de wezenlijke historische dimensie van het kerkelijk leergezag
gegeven. Trachten wij deze iets meer te concretiseren met het oog op onze tijd.
Het kerkelijk leergezag zal, in deze post-conciliaire tijd van aggiornamento van
de gehele kerk, ook zichzelf moeten 'aggiornare' en door het volk Gods moeten
laten 'aggiornare'. Het zal zelf actief èn passief betrokken moeten zijn in wat
wij Küng hoorden noemen: de „Gewissenserforschung grossen Stiles über das
was in der Kirche
Lehrautoritat ist". Daartoe zal het o.a. aan de volgende
voorwaarden moeten voldoen (ik stip er slechts een viertal aan, al zijn er
natuurlijk veel meer; maar deze zijn wellicht van het meest onmiddellijk belang).
A. Het zal een dialogerend leergezag moeten zijn: in dienstbare, open, nooit
afgesloten dialoog met geheel het volk van God. Mèt de andere gelovigen
samen mede luisterend naar wat de heilige Geest van Christus in deze tijd aan
Christus' kerk en aan ieder van ons persoonlijk te zeggen heeft. Luisterend naar
die onfeilbare geloofszin van het Godsvolk en naar de publieke opinie binnen
de kerk waarin deze geloofszin, zij het soms nog zo zoekend en stamelend en
gebrekkig, tot uiting komt. Hiermede hangt ten nauwste samen de noodzakelijkheid van dialoog met de andere christelijke kerken, met de niet-christelijke
godsdiensten, ja met alle mensen die van goeden wille zijn en leven volgens het
licht van hun geweten.
B. Het zal bijgevolg een leergezag moeten zijn ten dienste van de werkelijke
christelijke eenheid in geloof en liefde, die niets te maken heeft met 'uniformiteit'. Dat Gods openbaring in Jezus Christus, de heilswaarheid der blijde boodschap, door ons mensen in ruimte en tijd op veelvormige wijze aanvaard wordt,
beleefd en beleden, behoeft niet alleen niets af te doen aan de eenheid van die
openbaring, maar is integendeel een noodzakelijke implicatie van de mens-wording van Gods Woord. Het is nu eenmaal een onloochenbaar feit dat, in de
geschiedenis van het mensdom, het 'mens-zijn' niet op uniforme wijze wordt
geleefd. En nogmaals: Gods Woord is mens geworden.
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C. Het zal bijgevolg een leergezag moeten zijn, dat zich geloofwaardig maakt
door zijn onverkorte, authentieke, hedendaagse menselijkheid. In het levensge
voel van de op zijn naakte existentie teruggeworpen hedendaagse mens passen
b.v. geen verouderde wetten en verstarde structuren, geen versleten symboliek
en geen abstracte of niet in eigentijdse categorieën en eigentijdse taal vertolkte
en niet aan eigentijdse menselijke noden en aspiraties beantwoordende heilsverkondiging meer. Hij plaatst ze in een museum en stoft ze van tijd tot tijd
af om er met verbazing naar te kunnen kijken.
D. Het zal bijgevolg een leergezag moeten zijn dat, in vertrouwvol geloof aan
de menselijkheid van zijn Heer, alle ruimte laat aan het voor een waar aggiornamento vereiste experiment. Het is wederom een onloochenbaar feit, dat veel
wat vroeger vasr-stond en vastheid gaf, als actuele richtlijn voor geloof en
leven aan waarde heeft ingeboet of zelfs zijn waarde heeft verloren. De intrede
van Gods Woord in onze menselijke historie maakt het ons niet gemakkelijk.
In ieder nieuw tijdperk van de geschiedenis, in iedere nieuwe situatie van de
mens en zijn wereld, heeft het ons iets nieuws te zeggen. Dit nieuwe komt niet
uit de lucht gevallen. Het wordt ook niet louter door introspectie verkregen.
Naar menselijke trant en wijze moet het voor het geloofsbewustzijn van de kerk
oplichten uit haar confrontatie met de nieuwe situatie waarin zij geplaatst is,
uit haar gelovig verstaan van de tekenen des tijds waarin Gods mensgeworden
Woord tot haar spreekt. Dit vraagt van haar gewone gelovigen — en wij stellen
hier gewone gelovigen niet tegenover het hiërarchisch gezag, maar tegenover de
op een bijzondere wijze profetisch begaafden, en tegenover de heiligen wier
uitzonderlijke liefde hen vaak begiftigt met een uitzonderlijk scherpe blik —
gewoonlijk een tijd van gelovig experiment. Gelovig experiment: dus niet
lukraak of heimelijk of ieder op zijn eigen houtje; maar openlijk binnen de
geloofsgemeenschap en door deze gesteund en begeleid. Zo kunnen dan geleide
lijk nieuwe inzichten, nieuwe formuleringen, een nieuw ethos, nieuwe struc
turen en wetten ontstaan, die weer voorlopig nieuwe vastheid kunnen geven.
Mits het geloof aan de belofte van de Heer dat Hij met ons zal zijn tot het
einde der tijden, en het vertrouwen op zijn woord dat Hij de wereld overwon
nen heeft, aan dit experimenterend zoeken ten grondslag ligt, behoeft moed en
durf geenszins in tegenspraak te zijn met christelijke voorzichtigheid en wijs
heid.
Ik hoop dat het ook deze inleiding over het kerkelijk leergezag in 1969 niet aan
moed en durf, en vooral niet aan christelijke voorzichtigheid en wijsheid heeft
ontbroken.

Kerkelijk gezag en menselijk leven
Mario Schoenenberger S J .

Dat de katholieke kerk op dit ogenblik een innerlijke crisis doormaakt, wordt
ook in hoogste instantie toegegeven. De toespraken van paus Paulus VI druk
ken diepe bezorgdheid uit. Het samenroepen van de bisschoppensynode, die in
de herfst van dit jaar voor de tweede keer te Rome moet vergaderen, staat er in
verband mee. Een belangrijk aspect van de algemene onzekerheid en onrust
manifesteert zich in de gezagscrisis, die de positie van bisschoppen en paus niet
onaangetast laat.
Over de oorzaken van deze crisis worden vele beschouwingen ten beste gege
ven. De schuldigen worden nu eens onder de theologen, dan weer onder de
leken, een andermaal onder de gezagsdragers zelf gezocht. Het zoeken naar
schuldigen is in de grond weinig vruchtbaar en het wederzijds gesmaal van
'conservatieven' en 'progressieven' zou beter achterwege kunnen blijven. Wan
neer in onderstaande uiteenzetting de kritische situatie van ambt en ambts
dragers in de kerk onder ogen wordt gezien, dan gaat het daarbij niet zozeer
om een door individuele foute houdingen en beslissingen veroorzaakte toestand,
als wel om het feit dat het menselijk en gelovig bewustzijn een meer algemene
mutatie heeft ondergaan.
Aan de gezagsdragers in de kerk wordt door vele gelovigen het verwijt gemaakt,
dat zij al te zeer buiten het menselijk leven staan. Lofwaardige uitzonderingen
niet te na gesproken: de jongere clerus wordt dikwijls nagegeven dat zij het
contact met het reële leven gemakkelijker vindt. Wat echter in preken, in
herderlijke brieven tot en met encyclieken, over de vragen en de problemen
van het leven gezegd wordt, ervaren zeer vele christenen als niet genoeg realis
tisch, als niet genoeg uit het leven stammend en er mee verbonden. In de
ambtelijke verkondiging en terechtwijzing horen zij een absoluutheid meeklin
ken, een aanspraak op waarheid en geldigheid, die alleen mogelijk is bij mensen
die niet met beide voeten op de bodem der werkelijkheid staan.
Vooraanstaande, verantwoordelijke vertegenwoordigers van het kerkelijk gezag
zijn evenwel een andere mening toegedaan: zij verstaan hun eigen spreken en
handelen, hun woord en hun bevel wel degelijk in verband met het leven. Zij
zien zichzelf in dienst van het ware menselijk leven, van zijn nood en zijn
geluk, van zijn zwakheid en zijn grootheid. Ja, overeenkomstig zo'n verstaan
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van hun ambt geloven zij de rol te bekleden van hem die leven brengt, op
grond van een goddelijke opdracht. Dienovereenkomstig hebben zij een ethisch
hoogstaande opvatting van hun ambt. Die kan in afzonderlijke gevallen wel
gepaard gaan met starheid, maar zij uit zich ook in onzelfzuchtige inzet, in
zelfverloochening en offerzin.
Waarom vindt de gelovige christen dan toch dat het ambt in de kerk in zijn
houding en uitspraken niet dicht genoeg bij het leven staat? Is misschien het
leven waarvan het ambt de bemiddelaar zou zijn, zijn misschien geopenbaarde
waarheid en sacramentele genade iets onwerkelijks geworden voor deze chris
ten? Om de bron van het diep onbehagen en van het conflict tussen ambt en
leven te vinden, moeten wij nagaan wat de gewone mens, de niet-clericus met
het woord Teven' poogt uit te drukken. Voor hem is leven de zich elke dag
vernieuwende, beweeglijke, veranderlijke, schone maar ook gevaarlijke grondervaring: het is hem het allernaaste en dringendste dat hem telkens weer,
materieel en geestelijk, voor nieuwe situaties stelt, dat zich aan hem opdringt,
hem uitdaagt, hem draagt en verheft. Wanneer de moderne mens en christen
er over denkt dit fenomeen van het leven te beschrijven, dan komen hem geen
theologische formuleringen als 'bovennatuurlijk' leven en 'bovennatuurlijke'
genade op de lippen. De gelovige christen denkt dan allereerst aan zijn heel
concreet menszijn, in verbondenheid met andere mensen, aan ontmoetingen,
aan verdeeldheid: leven ervaart hij als waarachtigheid en werkelijkheid van
menselijke relaties, als last en rijkdom van deze relaties. Daarin ziet en ervaart
hij zijn lot, dat nu eens in donker dan weer in licht verkeert. En deze relaties
zijn niet enkel van geestelijke aard; zij hebben hun materiële, harde, aardse
kant: en dat is het wat ze tot levenslot maakt. Leven beschrijft hij als beweging,
verwachting, hoop, teleurstelling, telkens nieuw, telkens anders. Niet alleen het
eigen lot dus, maar ook het lot van hen met wie hij verbonden is, van zijn
'naasten', ja, het lot van al zijn tijdgenoten ziet de gelovige christen als Teven'.
Een zo begrepen leven en lot speelt zich hier op aarde af, hier en nu: in de tijd,
niet in een verre eeuwigheid; in de zichtbare, grijpbare werkelijkheid, niet in
een onzichtbare transcendentie.
De kloof die tussen het levensbesef van de ambtelijke kerk en die van de
gewone geëngageerde gelovige is ontstaan, is zo diep dat zij op dit ogenblik
nauwelijks te overbruggen lijkt. Niet alleen de woorden van het ambt komen de
christen vreemd voor, niet te benaderen en irreëel, maar ook het leven van de
ambtsdragers. Verheven boven de onzekerheid van de broodwinning, boven het
risico van een eigen gezin, schijnt hem hun leven op een onwerkelijke wijze
rustig en verzekerd toe. Niet dat het van ergernis en opwinding verschoond
blijft, verre van daar. Maar ergernis en opwinding maken nog geen levenslot,
raken niet aan het levende, stellen het persoonlijke bestaan niet in de waag
schaal. Voor de mensen die in het leven staan, brengt de stem van het kerkelijk
gezag dan ook weinig steun: wanneer dit gezag voortgaat in een voor hen
onbegrijpelijke taal te spreken, wanneer het voortgaat zich buiten het laagland
van het leven in een 'ander' leven te bewegen, dan 'is' zulk gezag er voor vele
geëngageerde christenen eenvoudigweg niet, niet werkelijk. Zij voelen maar al
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te goed dat geen hoog, ambtelijk woord hun de eigen levenslast ontneemt. De
kloof tussen ambtelijke levenstheorie en praktische levenservaring is te groot.
De vooropgestelde theorie heeft te zwakke wortels; daarom gaan leven en
ervaring er immer meer aan voorbij.
Niettemin ware het vals te zeggen dat het verband tussen het kerkelijk ambt en
het leven van de christenen reeds definitief verbroken is. De christenen zelf
laten niet na met het kerkelijk gezag en zijn vertegenwoordigers telkens weer in
discussie te treden. Zelfs als deze discussie ten dele een polemisch karakter
aangenomen heeft, getuigt zij er toch van dat leven en ambt, in het bewustzijn
van deze christenen, voor als na betrekking hebben op elkaar en dat het daarom
voor hen niet onverschillig is of het gezag 'juist' of onjuist, verstaanbaar of
onverstaanbaar, helpend of hinderend over het leven spreekt.
Dat het leven nog iets te maken heeft met de uitspraken van het kerkelijk ambt,
heeft zijn grond onder andere daarin dat zich in deze uitlatingen vroegere
ervaringen, maar die echte levenservaringen waren, uitdrukken: op de eerste
plaats de oeroude ervaring van het evangelie, waarvan geen christen beweert
dat zij niet realistisch en levensverbonden zou zijn. In zoverre dit element van
echtheid in woord en houding van de ambtsdrager doorschemert, niettegen
staande alle tekorten, laat het de luisterende, geëngageerde christen niet met
rust. Des te meer wordt deze echter tot contestatie aangezet door wat hem
onevangelisch, onrealistisch, 'wettisch' lijkt te zijn.
De conflictsituatie is in feite lastig: zowel ambt als geëngageerd leven hebben
zowel met verleden als met heden te doen. Het ambt moet voor het behoud en
de voortzetting van een levenstraditie instaan. Het moet een voorbij leven —
namelijk het leven van Jezus — in verkondiging en sacrament tegenwoordigstellen. Het hoort tot de speciale verantwoordelijkheid van het ambt naar dit
achter ons liggende, naar deze traditie — als een vandaag nog levende — te
verwijzen. Maar ook de geëngageerde christen ervaart het van zijn kant als
behoefte en uitdaging met dit 'verleden', dat in geloof en sacrament zijn eigen,
persoonlijke verleden is, in het reine te komen. Hij plaatst de accenten echter
anders dan het ambt: terwijl het ambt bij de traditie aanvangt en deze probeert
tot leven te brengen, zo dat zij heden wordt, zet de geëngageerde christen met
nadruk in bij het heden. Doordat hij het heden van zijn eigen leven ten volle
ernstig neemt, gelooft hij het evangelie en zijn historische traditie opnieuw te
ontdekken en getuigenisvolle actualiteit te laten worden. Die beide accentuaties
zijn niet zuiver uit elkaar te halen; zij blijven onderling op elkander betrokken.
Het leven van de geëngageerde christen heeft toch iets te maken met het leven
waarvan het gezag spreekt. De ambtelijke taal 'herinnert' hem in zekere mate
aan iets wat hijzelf is, wat hij in zichzelf de baas moet worden, doordat hij het
van dood verleden in levend heden verandert. Omgekeerd heeft het ambt voor
de levende verkondiging behoefte aan de harde, werkelijkheidsnabije stoot uit
het leven van de christenen. Maar over de manier waarop de integratie van
verleden en heden moet worden voltrokken, zijn de geesten het niet eens. Het
kerkelijk ambt zou de integratie vanuit het verleden onder controle willen
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houden, het overzicht op de continuïteit tussen gisteren en vandaag bewaren.
De geëngageerde christen wil het verleden als het ware 'vergeten', om het heden
helemaal ernstig te nemen. Hij doet het in het vertrouwen dat het voorbije
vanuit zijn oorsprong opnieuw actueel zal worden in het gewonnen heden en
dat het dan ook weer 'gevonden' kan worden. Het is in de grond een conflict
tussen theorie en praktijk. Het probleem grijpt ver over de kerkgemeenschap
heen en heeft algemeen menselijke draagwijdte. De kerkelijke ambtsdragers
zouden niet al te gemakkelijk moeten menen dat zij het recht aan hun kant
hebben. Het kon toch wel eens zijn dat Gods stem eens anders dan op de
vertrouwde wijze weerklinkt en zich meer in het 'doen' dan in de reflexie baanbreekt.
Het ambt, dat vanuit de traditie denkt, schijnt het vandaag in feite moeilijk te
hebben het eigen verleden zo te overwinnen dat het voor het heden weer levend
en werkzaam wordt. In deze toestand bevindt zich overigens niet alleen de
kerkelijke autoriteit: het lijkt tegenwoordig het lot van alle gezag te zijn. Geen
enkel gezag echter als het kerkelijke heeft zoveel reden tot vertrouwen: meer
dan elk ander gezag mag het zich verlaten op het zoeken en streven van zijn
'volk', en hoeft contestatie niet als blinde vernielzucht te zien. Waarom zouden
voor één keer het kerkelijk ambt de teugels niet een beetje uit de handen
genomen worden, zodat het voor één keer niet van de 'gewone' gelovigen vertrouwen en geloof voor zichzelf verlangt, maar deze gelovigen vertrouwen en
geloof schenkt? Zou op dit ogenblik zulk vertrouwen niet een verheven en
hoogst actieve daad van het gezag zijn en als zodanig determinerend worden
voor onze tijd? Vertrouwen in de creatieve impulsen van het menselijk en
christelijk leven, in de goddelijke leiding daarin. Zulk een 'overgave' van het
ambt aan het leven ware geen capitulatie, geen negatieve, maar een eminent
positieve, actieve mogelijkheid.
Praktisch zou dat voor het optreden van het kerkelijk ambt tegenwoordig
hierop neerkomen: ten aanzien van de huidige ontwikkeling in de kerk — die
zich zowel in het praktische leven als in het gelovige bewustzijn en in de theologische reflexie uit — het inzicht te aanvaarden dat de aan de gang zijnde
veranderingen in de kerk van de kant van het gezag niet tegengehouden kunnen
noch moeten worden. Natuurlijk moet een selectie van het onbruikbare en het
verkeerde geschieden. Deze zal ook geschieden, maar op een andere manier:
in de wisselwerking van verscheidene factoren. Ten eerste werkt de zelfkritiek
die in elke gelovige mens huist en hem nooit met rust laat, selecterend en verhelderend; vervolgens is er de directe confrontatie tussen uiteenlopende, ja
dikwijls tegenstrijdige denkmodellen en levensexperimenten; tenslotte zou de
begeleidende activiteit van de gezagsdragers, hun vertrouwen, hun bevorderen
van begrip en ontmoeting, hun aanmoedigen en kalmeren helpend meespelen.
Het inschakelen echter van formele, gebiedende of verbiedende autoriteit om
de aan gang zijnde ontwikkeling te richten deugt tegenwoordig niet. Niet
alleen verhindert het de eerste twee 'natuurlijke', richtinggevende factoren volop te functioneren; het schept al te gemakkelijk nieuwe complicaties door van
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buiten opgedrongen, imperatieve beslissingen. Het gezag geraakt daardoor on
vermijdelijk in de voor hem hoogst gevaarlijke, nadelige, het gebeuren verwar
rende rol van 'tegenspeler'. De voor het ontwikkelingsproces en het gezag nut
tiger, want opbouwende rol van medespeler wordt daarmee gemist.
Uitzonderingen op deze regel zouden in zeer bepaalde gevallen nochtans wel
kom kunnen zijn; daar namelijk waar een ontwikkelingsproces van zijn kant
dreigt een pseudo-autoritair karakter aan te nemen doordat het tegen hem
opkomende kritiek niet ernstig neemt en met overtrokken tegenargumenten
ontkrachten wil. Daar zou het inschakelen van formeel gezag eventueel ver
helderend kunnen werken om een geblokkeerde ontwikkelingsgang weer vrij
baan te geven of een verhard meningsfront weer soepel te maken. Daarbij zou
het er echter niet zozeer om mogen gaan een toestand die door de gezagsdra
gers zelf (in de praktijk of in de reflexie) voor wenselijk of verplicht gehouden
wordt, kunstmatig in stand te houden of te herstellen, maar veel meer daarom,
een discussie openheid, vrijheid en beweeglijkheid, in één woord 'leven' terug
te schenken.
Van zulk een 'geloofsakt' van het gezag in zijn eigen kracht en mogelijkheden
zou vertrouwen en geruststelling kunnen verwacht worden. Er bestaan zicht
bare tekenen bij de kerkelijke hiërarchie, die de hoop van de geëngageerde
christen in deze richting wakker houden.

Economie en onderwijs
J. J. Meltzer en Th. A. J. Meys

De onderwijsuitgaven absorberen momenteel 7% van het Nederlandse natio
nale inkomen. Dit percentage zal in de toekomst zeker nog stijgen en in het jaar
2000 wellicht 11% bedragen. Alleen al om deze reden is een diepgaande bestu
dering van de economie van het onderwijs geboden. Het onderwijs heeft echter
niet alleen een kosten-aspect, maar ook bijvoorbeeld psychische, sociale en
culturele aspecten. Men bedenke in dit verband dat de specifieke overheids
uitgaven voor cultuur (jeugdvorming, volksontwikkeling, sport, kunsten e.d.)
slechts 1% van het nationale inkomen blijken te omvatten.
De belangstelling voor onderwijsuitgaven groeit allerwegen. Sinds nog niet zo
lange tijd houdt ook een kleine groep economen zich intensief met de economie
van het onderwijs bezig. Het is dan ook tekenend dat in 1968 de aloude Ver
eniging voor de staathuishoudkunde de jaarvergadering aan de economie van
het onderwijs heeft gewijd . Het onderwerp werd door een vijftal preadviseurs
van groot gezag op heldere en grondige wijze behandeld.
De heer L. Emmerij had de vraagstukken van onderwijspolitiek en -program
mering tot uitgangspunt gekozen. Prof. M. Frank uit België heeft aan de hand
van buitenlandse literatuur enkele begrippen aangaande de maatschappelijke
opbrengstzijde van het onderwijs behandeld. Drs. O. F . Staleman besprak de
interne efficiency van het onderwijs. Prof. P. de Wolff en Drs. R. Ruiter analy
seerden de methoden om de betekenis van het onderwijs voor de economie te
bepalen en gaven een prognose van de ontwikkeling van het onderwijs in de
komende jaren. In aansluiting daarop bracht het weekblad Economisch- Statis
tische Berichten (18 december 1968) een speciaal-nummer dat geheel aan onder
wijs en economie was gewijd . Deze preadviezen tezamen met de artikelen in 't
E.-S.B.-nummer geven een vrij goed en volledig beeld van de onderwijsecono
mie . Wij zullen ons in de volgende beschouwing voornamelijk op deze twee
publikaties baseren en enige belangrijke aspecten nog eens belichten.
1

2

3

1 De economie van het onderwijs, preadviezen voor de Vereniging voor de staathuishoud
kunde door L. Emmerij, Prof. M. Frank, Drs. O. F. Staleman, Prof. P. de Wolff en Drs. R.
Ruiter, 's-Gravenhage, 1968.
Voor een samenvatting hiervan J J. Meltzer en Th. A. J. Meys: Economisch-Statistische
Berichten (E.-S.B.) 20 november 1968, pp. 1066 - 1070.
2 Auteurs: Prof. J. Vaizey, Prof. Dr. J. Tinbergen, L. Emmerij, Drs. P. Ressenaar, Prof. M.
Blaug, Prof. P. de Wolff, J. King, Prof. Dr. W. Drees jr. en Drs. P. A. de Ruiter.
3 L. Emmerij: Onderwijseconomie in perspectief, in E.-S.B., 1968, p. 1196.
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De kostenzijde van het probleem
Economen benaderen het onderwijs van vier kanten: de kostenkant, de kostenen-batenkant, voorts volgens de beroepsstructuur-prognosemethode en tenslotte
aan de hand van de macro-economische produktiefunctie. Elk van deze vier
methoden zullen wij in het kort beschrijven.
Analyses van de kosten van het onderwijs treffen wij aan in nagenoeg alle hier
boven genoemde publikaties. Het relatieve aandeel van de onderwijsuitgaven
in het nationale inkomen is in de laatste vijftien jaar verdubbeld, het relatieve
aandeel in de rijksbegroting is zelfs verdrievoudigd en beloopt thans 2 2 % .
Deze stijging werd veroorzaakt door toegenomen deelname aan het onderwijs,
een verhoging van het voorzieningsniveau en door toenemende overheidsfinan
ciering.
De vraag welke kosten aan het onderwijs zijn verbonden, is overigens moeilijker
te beantwoorden dan op het eerste gezicht lijkt. Het is namelijk niet zo duide
lijk wat allemaal tot de kosten moet worden gerekend. Een belangrijk twistpunt
vormen de inkomsten die de leerling tijdens zijn studie derft omdat hij op
school zit en daardoor geen of weinig inkomsten uit arbeid kan hebben. Moe
ten die gederfde inkomens nu tot de kosten van het onderwijs worden gerekend
of niet? De preadviseurs verschillen hierover van mening. Een van de stand
punten is dat het gederfde inkomen door het individu als een kostenfactor
wordt gezien, maar dat vanuit het oogpunt van de maatschappij gederfde
inkomens geen kosten zijn. Dit standpunt is aangevochten door Prof. Dr. W.
Drees jr., die het gederfde inkomen volledig als kosten ziet, maar daartegen
over de psychologische voordelen die de studie oplevert voor degene die zo een
studie volgt, op de kosten van het onderwijs in mindering wil brengen.
Dan is er de kwestie of de kosten van het levensonderhoud van de leerling als
onderwijskosten moeten worden aangemerkt.
4

Een specifieke moeilijkheid doet zich tenslotte nog voor bij het bepalen van de
kosten verbonden aan het hoger onderwijs. Een belangrijk deel van die kosten
betreft uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek. Zijn dat nu onderwijskosten
of niet? Dit is een heel belangrijke vraag want in de B-faculteiten is ongeveer
de helft van alle uitgaven bestemd voor het onderzoek. Kwantitatief belangrijk
zijn ook de kosten verbonden aan de medische studie. Men mag niet uit het oog
verliezen dat een deel van de kosten (academische ziekenhuizen) rechtstreeks
betrekking heeft op de volksgezondheidszorg en er dus veel voor te zeggen is
deze niet in hun totaliteit als onderwijskosten aan te merken.
De kosten- en batenmethode
Meer in het algemeen stelt deze methode de totale kosten die uit een bepaalde
beslissing voortvloeien tegenover alle huidige en toekomstige voordelen die zo
een beslissing gaat afwerpen. Men kan een dergelijke berekening uitvoeren voor
de maatschappij als geheel. Destijds heeft men bijvoorbeeld de kosten van de
4 Tijdens de vergadering van de Vereniging voor de staathuishoudkunde. Het verslag van
die vergadering verschijnt in 1969 bij Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage.
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deltawerken gesteld tegenover de nuttigheden die er uit voortkomen zoals de
grotere landbouwproduktie en de grotere veiligheid. Een dergelijke berekening
kan ook voor een afzonderlijk individu worden uitgevoerd. Iemand kan bijvoorbeeld de koopprijs van een nieuw huis stellen tegenover de te verwachten
netto huuropbrengsten en op grond van die berekening zijn beslissing nemen.
Deze kosten- en batenmethode, ook wel 'cost benefit'- en 'rate of return'methode genoemd, kan ook worden gevolgd als men de kosten en opbrengsten
van het onderwijs tegen elkaar wil afwegen. En ook in dat geval kan de berekening worden uitgevoerd voor de maatschappij als geheel ofwel voor een
bepaald individu (i.c. de aankomende student of zijn ouders). De cost-benefitberekeningen zijn in principe eenvoudig. Uit een aantal onderzoekingen kan
worden afgeleid hoe groot het totale inkomen is dat gemiddeld in de loop van
het gehele leven zal toevloeien aan iemand die een bepaald type onderwijs
heeft genoten. Door dit bedrag te stellen tegenover de kosten die voor het
volgen van het onderwijs zijn gemaakt, kan inzicht worden verkregen in de
rentabiliteit. Er wordt daarbij natuurlijk wel verondersteld dat de verschillen
in over het gehele leven verdiende inkomen van de individuen een goede uitdrukking vormen van de verschillen in hun bijdrage tot het nationale inkomen.
Ook wordt verondersteld dat de verschillen in inkomen van de individuen
voornamelijk kunnen worden toegeschreven aan verschillen in genoten onderwijs. Dat is slechts tot op zekere hoogte inderdaad het geval. In navolging van
de Amerikaanse econoom E. F. Denison is het gebruik ontstaan inkomensverschillen voor 60% toe te schrijven aan verschillen in niveau en duur van
genoten onderwijs. De cost-benefitberekeningen leveren nog wel een aantal
moeilijkheden op. De berekeningen gaan uit van het verdiende inkomen. Er is
op gewezen dat het inkomen als maatstaf voor de baten die uit het onderwijs
voortvloeien, op individueel niveau gemakkelijker kan worden aanvaard dan
op nationaal niveau. Het zou ook kunnen voorkomen dat het inkomen geen
geschikte basis is omdat er belangrijke schaarstepremies in dat inkomen zijn
opgenomen . Het inkomen van medici bijvoorbeeld zou geen goede grondslag
voor beslissingen zijn als door een gebrek aan artsen dat inkomen kunstmatig
zou blijken te zijn opgeschroefd.
5

6

Een principieel bezwaar verbonden aan de cost-benefitmethode is dat de
berekeningen alleen betrekking hebben op in geld uitgedrukte of in geld waardeerbare kosten en baten. De psychische, sociale en culturele bijdragen van het
onderwijs worden buiten beschouwing gelaten. De immateriële bevrediging die
het volgen van onderwijs afwerpt kan bij de berekening van de baten niet
worden meegeteld. Dit wordt wel aangeduid als het consumptieve aspect van
het onderwijs. Dan is er nog het immateriële inkomen dat men verkrijgt
doordat dankzij het onderwijs een betrekking kan worden verkregen waaraan
immateriële voordelen zijn verbonden in de vorm van bijvoorbeeld een bijzonder prettige werksfeer of een belangrijke status .
7

5 P. de Wolff en R. Ruiter op p. 113 van hun preadvies.
6 Door Prof. Dr. J. S. Cramer tijdens de in noot 4 bedoelde vergadering opgemerkt.
7 P. de Wolff, De economie van het onderwijs en de cost-benefit berekeningen, in
1968, p. 1182.
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Wanneer wij deze bezwaren maar steeds goed voor ogen houden, zijn wij het
geheel met Blaug en met De Wolff eens dat deze methode dan toch bijzonder
waardevol kan zijn. Het volgende moge dit verduidelijken. Wanneer macroeconomische cost-benefitberekeningen voor bepaalde onderwijsvormen lage
rendementen zouden opleveren, moet hieruit dan geconcludeerd worden dat er
reden is die onderwijsvormen te beperken of stop te zetten? Uiteraard niet;
het onderzoek heeft ons dan echter geleerd hoeveel het ons maatschappelijk
gezien kost de bedoelde onderwijsactiviteit in stand te houden. Als de onweeg
bare voordelen van die activiteit ons dat offer waard zijn, dan is er geen enkele
reden de gevolgde politiek te wijzigen. De berekeningen hebben dan bijgedragen
tot een rationelere bepaling van de uitgavenprioriteiten .
Voor de resultaten van de cost-benefitberekeningen verwijzen wij naar de door
ons vermelde literatuur. Wij volstaan met het noemen van twee belangrijke
uitkomsten. 1) De privaat-economische rendementen (dat zijn de resultaten
voor afzonderlijke individuen) zijn over de gehele linie hoger dan de overeen
komstige sociaal-economische rendementen (de rendementen voor de maat
schappij als geheel). 2) De sociaal-economische rendementen liggen vaak even
ónder die voor andere overheidsinvesteringen.
8

Wij willen dit onderdeel besluiten met de conclusie dat wij een grote stap
verder zouden komen wanneer de cost-benefitmethode gecombineerd zou kun
nen worden met de zogenaamde manpower-approach . Bijvoorbeeld alleen al
vanwege het aan de cost-benefitmethode inherente nadeel dat wordt uitgegaan
van de huidige inkomensverhouding. Dit brengt ons op een bespreking van de
'manpower-approach' ofwel de beroepsstructuur-prognosemethode, die niet
mank gaat aan het genoemde bezwaar.
9

De

beroepsstructuur-prognosemethode

Deze methode tracht het verband tussen de ontwikkeling van onderwijs en
economie te kwantificeren door middel van een raming van de toekomstige
beroeps- en onderwijsstructuur van de arbeidende bevolking. De methode is
opgebouwd uit de volgende stappen .
I. In de eerste plaats wordt een prognose gemaakt van de groei van het bruto
nationaal produkt zowel in totaliteit als per sector van de economie.
II. Daarna wordt een schatting gemaakt van de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit per sector. Aan de hand hiervan en van de gegevens over de
groei van de produktie die in de eerste stap werden verkregen, kan nu de toe
komstige beroepsbevolking worden bepaald, zowel voor het gehele land als per
sector.
10

III. Vervolgens wordt een schatting gemaakt van de beroepsstructuur voor de
afzonderlijke economische sectoren. Men gaat dus een raming maken van de
aantallen ingenieurs, technici, arbeiders enz., die nodig zullen zijn in het kader
8 P. de Wolff, op. cit., p. 1182.
9 Deze conclusie wordt zowel door M. Blaug als door L. Emmerij getrokken.
10 Deze schets vrij naar L. Emmerij, Verband tussen onderwijs en economie, in
1968, p. 1171.
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van de in de beide eerste berekeningsstappen vastgestelde groei van produktie
en arbeidsproduktiviteit.
IV. De beroepsstructuur moet nu nog worden vertaald in een opleidingsstructuur. Daarbij moet rekening worden gehouden met eventuele veranderingen in
de opzet van het opleidingssysteem per beroepsgroep.
V. Voor elk van de opleidingskanalen moet worden berekend hoeveel leerlingen dienen te worden afgeleverd en dus dienen te worden toegevoegd aan de
beroepsbevolking, rekening houdend met afval door overlijden, pensionering
e.d.
VI. In de berekeningen moet nog worden verdisconteerd het feit dat niet alle
afgestudeerden ook inderdaad tot de beroepsbevolking toetreden.
De eerste beide berekeningsstappen zijn algemeen-economische planningsproblemen. De laatste vier vormen de typische 'manpower'-vraagstukken, die het
specifieke werkterrein uitmaken van de beroepsstructuur-prognosemethode. De
punten III en IV leveren de grootste moeilijkheden op.
Evenals de kostenmethode en de kosten- en batenmethode is de beroepsstructuur-prognosemethode niet van problemen vrij. Het aantal personen met bepaalde kwalificaties dat nodig is voor de produktie van een bepaalde eenheid
goederen (dit is de derde stap van de beroepsstructuur-prognosemethode) wordt
berekend volgens 'technologische' en 'complementaire' maatstaven zonder dat
rekening gehouden wordt met de prijs (salaris), die voor deze arbeid betaald
moet worden . De huidige beroepsstructuur-prognoses schenken geen of bijna
geen aandacht aan de differentiële salarisstructuur en evenmin aan de heersende prikkels op de arbeidsmarkt in het algemeen.
De behoefte aan een synthese van de kosten- en batenmethode en de beroepsstructuur-prognosemethode komt hier duidelijk naar voren. De methoden zijn,
los van elkaar gezien, uitersten waarvan de meest relevante aspecten moeten
worden gecombineerd. Bij een dergelijke combinatie kunnen een aantal van
bovenvermelde bezwaren worden ondervangen.
11

Onderwijs en de macro-economische

12

produktiefunctie

De economische wetenschap hanteert het begrip (macro-economische) produktiefunctie om het verband aan te tonen tussen de hoeveelheden van de aangewende produktiefactoren en de omvang van het met behulp daarvan vervaardigde (nationale) produkt. In de meeste gevallen wordt met twee produktiefactoren (arbeid en kapitaal) gewerkt, die echter niet de gehele produktie
(-stijging) vermogen te verklaren. Er blijft een zogenaamd onverklaard residu.
Aanvankelijk werd dit aan de technologische ontwikkeling toegeschreven, later
trachtte men de produktiefunctie te verfijnen door verbetering en vergroting
van het aantal der verklarende variabelen. Daarbij werd in eerste instantie
gedacht aan de kwaliteitsverhoging van de produktiefactor kapitaal. Anderen
11 L. Emmerij, Preadvies, p. 10.
12 Vergelijk J. Tinbergen: Onderwijs, technologische verandering en de
in E.-S.B., 1968, p. 1168.
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hebben gewezen op de kwaliteitsverhoging van de factor arbeid. De Ameri
kanen Th. W. Schultz en G. C. Becker zijn in dit opzicht pioniers. Deze onder
zoekers hebben vooral getracht het economisch rendement van het onderwijs te
schatten. Daarbij fungeerde als kern het verband tussen inkomen en genoten
onderwijs. E. F. Denison heeft vrij recentelijk schattingen gemaakt over het
verband tussen een toeneming van de produktie per hoofd van de bevolking
over een zekere periode en de vergroting van de hoeveelheid genoten onderwijs.
Hij kwam hierbij op het reeds eerder vermelde percentage van 60. Vanwege het
technische karakter van deze methode zullen wij te dezer plaatse niet tot een
verdere uitwerking overgaan.
Besluit
Zoals uit bovenstaande schets blijkt is het vraagstuk zeer complex. Toch
hebben wij de grote lijnen ervan willen weergeven in de hoop daarmede bij te
dragen tot het wekken van belangstelling. Deze belangstelling is vereist, omdat
economen geen schijn van kans hebben deze problematiek alleen op te lossen.
Een interdisciplinaire benadering is de enig mogelijke.

Theologie van het antisemitisme
O. J. R. Schwarz

Het antisemitisme is al lang onderwerp van het joods-christelijk gesprek. Dik
wijls wordt van joodse, maar ook van niet-joodse zijde erop gewezen, dat het
antisemitisme in zijn uiteindelijke hitleriaanse gedaante op rekening gezet
moeten worden van het christendom. Eckert-Ehrlich in hun boek Judenhass Schuld der Christen? zetten er nog een vraagteken achter. Insgelijks de samen
stellers van het boek Antijudaismus im Neuen Testament? . Hier worden in een
reeks referaten van christelijke zijde die passages in het N.T. onderzocht die
meestal aangevoerd worden om aan te tonen dat het antisemitisme zijn wortels
al in het Nieuwe Testament zou hebben. Zoals altijd is het ook hier „le ton qui
fait la musique" en het is de juiste interpretatie der teksten waar het op aan
komt. Zonder vraagteken poneren echter aan de joodse kant Pinchas Lapide
in zijn inleidend gedeelte tot De laatste drie Pausen en de joden en aan katho
lieke kant de Weense geschiedenisfilosoof Friedrich Heer in zijn boek Gottes
erste Liebe de christelijke schuld aan het antisemitisme.
Hoofddoel van Lapide was aan te tonen, dat er door de donkere bladzijden der
geschiedenis van jodendom en christendom een rode draad loopt: de houding
der Pausen tegenover de Joden, vooral zoals die steeds positiever bij de laatste
drie Pausen tot uiting komt.
Deze rode draad vinden we echter bij Heer niet. Zijn boek heeft een ander
doel. Het is een 'mea culpa' van een Weense katholiek die zich door het anti
semitisme vroeger en heden en door zijn funeste gevolgen getroffen voelt in zijn
eigen, christelijke existentie. Zijn boek wil een alarmkreet zijn om zoveel moge
lijk christenen op te roepen tot een groot 'confiteor' in zake het 'christelijke'
aandeel in het antisemitisme. Veel dingen in dit boek van Heer zijn voor mis
verstand vatbaar, zo b.v. zijn denken in eeuwen, — zijn manier om samen
hangen te zien tussen verschijnselen die eeuwen uit elkaar liggen en waar ook
geen rechtstreekse verbindingslijnen tussen bestaan. Het hele boek is trouwens
geschreven om te schokken, en om daardoor tot bezinning op te roepen. Toch
kan zulk een 'schoktherapie' ook een averechtse uitwerking hebben, temeer
omdat men van verschillende zijden al attent gemaakt heeft op zakelijke on1

2

3

1 Hans Driewer Verlag, Essen, 1964.
2 Chr. Kaiser Verlag, München, 1967.
3 W. de Haan, Hilversum, 1967.
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juistheden of slordigheden in het boek, waardoor men de wetenschappelijkheid
ervan aangetast meent te zien. Ik vrees dat velen zich achter deze imperfectie
van Heers kolossale oeuvre zullen verschuilen om zijn ware bedoeling niet
onder ogen te hoeven zien. Toch zou men zijn oren voor dergelijke klachten en
aanklachten niet mogen sluiten. De christelijke liefde als zodanig en de liefde
van Jezus de Koning van Israël voor zijn volk gebiedt dat wij als christenen,
als katholieken, dergelijke beschuldigingen moeten aanhoren, doordenken,
doorbidden, en doorlijden.
Ook b.v. de verschrikkelijke dingen die R. L. Rubenstein schrijft in De God van
de Joden na Auschwitz in het eerste artikel „De religieuze fundamenten van de
dodenkampen" (een psychoanalytische interpretatie): „De grondslag van de
dodenkampen was het plan om van de joden faeces te maken, uitwerpselen,
voedsel van de duivel en tegelijkertijd zijn blazoen en zijn wapen
Dat wat
de christelijke mythe aan de jood als Judas, als de moordenaar van Christus,
toedichtte als diens uiteindelijk doel — het volkomen uit de weg ruimen van
alles wat zijn anarchistisch begeren in de weg stond — werd door hun Duitse
moordenaars tot werkelijkheid gemaakt. Hier in de kampen konden ze zich
bevrijden van alles wat hun in de weg stond om hun joodse God geweld aan te
doen, en tegelijkertijd wraak nemen over zijn dood" . Volgens Rubenstein
waren de Nazi's geen ongelovigen, maar „opstandigen, rebellen tegen de gods
dienst". Ze namen het christendom inzoverre ernstig, dat zij geen nieuwe
'boosdoeners' uitvonden, maar heilig geloofden „in de oude christelijke traditie
dat de joden in wezen schurken zijn". Ze wekten daarom ook geen nieuwe
haatgevoelens op, maar wakkerden alleen een oude haat aan, die volgens
Rubenstein even oud is als het christendom. Toch voegden zij er een nieuw
element aan toe. „Zij transformeerden een theologisch conflict (nl. tussen het
oude en het nieuwe Israël), dat in zijn destructieve werking toch duidelijk door
religieuze en morele overwegingen werd begrensd, in een biologisch, dat maar
één conclusie over liet: alle joden moesten worden uitgeroeid".
Iets dergelijks zegt ook U. E. Simon in zijn boek A Theology of Auschwitz .
„Door de Joden aan te vallen meende Hitier afrekening te kunnen houden met
de joodse ideologieën, die via de Kerk — het nieuwe Israël — het Duitse volk
van zijn teutoonse oorsprong hadden vervreemd" .
4

5

6

Israël en Christus
Om een 'Theologie van Auschwitz' te kunnen schrijven vergelijkt U. E. Simon
de passie van Christus met de passie der in Auschwitz omgekomen joodse
slachtoffers. Er is verschil en er is overeenkomst. Door Auschwitz wordt
Golgotha voor ons meer reëel en Golgotha geeft zin aan de schijnbare zinloos
heid van Auschwitz. „Geen van de slachtoffers van Auschwitz kon verzoening
bewerken. Dat was niet de taak die God hun had opgelegd. Veeleer waren zij
4 Rubenstein, De God van de Joden na Auschwitz, Ambo, Utrecht, p. 48 s.
5 Victor Gollancz, London, 1967.
6 Simon, o.c, p. 36 s., Rubenstein, o.c, p. 21.
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bedoeld nieuwe normen voor martelaarschap te scheppen die in geen énkel
theologisch schema passen. Het lijden was een onderdeel van hun levenswerk
en zij gingen Gods verzoeningswerk binnen door hun navolging van de Die
naar, door het einde met nederige gehoorzaamheid en in sereniteit aan te
nemen". Zij leefden en stierven het „Ave Crux, spes unica!" De doden van
Auschwitz stierven als een zoenoffer voor de wereld. Gelijk Christus zijn ook
zij verrezen. En wel zijn zij verrezen in de terugkeer van de diaspora naar
Israël. Hun levensoffer heeft a.h.w. de lucht gereinigd, niet alleen in Israël,
maar ook elders. Er is de Jodendeclaratie van het Vaticaans Concilie, er is
samenwerking van christenen en joden. „Een grote toenadering is gekomen
tussen beiden in plaats van de vroegere verschrikkingen" .
Als een bijzonder waardevolle bijdrage van christelijke kant tot die samenwer
king mag het boek van Friedrich-W. Marquardt beschouwd worden: Die Entdeckung des Judentums für die christliche Theologie. Israël im Denken Karl
Barths . Dit boek zou alleen maar recht gedaan kunnen worden door een uit
voerige bespreking, die in dit kader echter niet gegeven kan worden. In het
hoofdstuk 'Israël in het perspectief van de leer omtrent de uitverkiezing' wijst
de auteur er op, dat Israël, ook in hetgeen men zijn verwerping noemt, niet van
Christus als de substantie van uitverkiezing en verwerping te scheiden is. Juist
door de leer van Christus als wezenskern van de uitverkiezing wordt een
abstracte leer over de verwerping van Israël onmogelijk. Ook het jodendom is
„christologisch relevant, niet enkel in negatieve, doch ook in positieve zin".
Zonder zover te gaan als Simon — want „geen enkel joods lijden en sterven
behalve dat van die ene jood Jezus van Nazareth heeft tot nu toe de wereld
kunnen veranderen" — vraagt de auteur zich toch af, of vanuit Auschwitz niet
een nieuw licht op een inadequate christelijke interpretatie van het lijden van
het joodse volk zou vallen.
7

8

In een preek over Rom. 15, 5 - 1 3 in 1933 had Karl Barth erop gewezen dat
door Jezus' bede om vergiffenis, aan het Kruis van Godswege de finale breuk
van het verbond verhinderd werd, zodat het binnenkomen van de heidenen
niet het gevolg is van de verwerping van Israël, doch van de bede van de Heer
om vergeving voor Israël. Marquart stelt nu de vraag of die bede van Jezus
om vergeving voor Israël niet ook eist dat wij op Gods barmhartigheid, bic et
nunc aan Israël betuigd, onze blik vestigen en of niet pas daarin onze vreugde
volkomen zal zijn .
9

7 Simon, o.c, pp. 90 - 93.
8 Chr. Kaiser Verlag, München, 1967.
9 Marquardt, o.c, p. 96 s.

1962: kentering in kunst en leven
H. L. C. Jaffé

In de discussie over de hedendaagse schilderkunst — een discussie die al daar
om valt toe te juichen, omdat daaruit de belangstelling, de betrokkenheid bij
de moderne kunst meer blijkt dan uit de zo vaak geciteerde marktcijfers —
hoort men vaak het argument dat tegen de hedendaagse kunst wordt aange
voerd: hoe kan zo een stroming een fundamentele geestelijke houding van onze
tijd weerspiegelen, als die stromingen om de zoveel jaren wisselen? Het argu
ment trekt een subjectieve constatering door, formuleert in algemene termen
een vaag onbehagen, maar gaat — naar het mij voorkomt — juist niet op de
belangrijke en boeiende feiten in, die zich in de laatste jaren hebben voorgedaan
zowel op het gebied der beeldende kunst als op dat der wereldbeschouwing,
waarbij deze term in de ruimste zin wordt gebezigd. Heel begrijpelijk — en
soms wel aangrijpend — is de persoonlijke klacht van sommigen, die met
de hedendaagse stromingen der beeldende kunst geen raad weten en die toch in
de kunst der vijftiger jaren een beeld van hun eigen wereld hebben gevonden,
ja die zelfs door de beeldende kunst van deze jaren tot een beter inzicht zijn
gekomen van hun houding ten opzichte van wereld en leven. Vaak hoort men
juist deze mensen, zich beroepend op hun in het jongste verleden bewezen
toewijding voor de kunst, de stromingen van het heden afwijzen, en zelfs nog
verder gaan: het bestaansrecht van deze stromingen betwisten door te stellen
dat richtingen als 'op-art' en 'hard-edge' slechts formalistische spelletjes zouden
zijn, die geen verband houden met de richting der gevoelens en gedachten die
onze tijd beheersen.
Op dit argument zijn tal van antwoorden mogelijk. Het meest voor de hand
liggende antwoord houdt in dat er in onze tijd geen sprake kan zijn van één
stroming in de beeldende kunst, die de andere aflost, maar dat wij de jongste
geschiedenis der beeldende kunsten veel eerder moeten zien als een polyfone
partituur, als een symfonie waarin vele stemmen telkens motieven van elkaar
overnemen, en dat men daarom hoogstens zou kunnen stellen, dat in een zekere
periode een thema, een stroming, de boventoon voert. En men zou dan kunnen
proberen, de samenhang tussen dit overheersende thema en de dominerende
houding op andere gebieden van het menselijk denken en voelen in dezelfde
periode bloot te leggen en aan te tonen. Daarnaast zou men kunnen wijzen op
wat Pinder in de titel van zijn boeiende — en soms verleidelijke — boek heeft
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genoemd: 'das Problem der Generationen in der Kunstgeschichte', en men zou
de daar geschetste problematiek kunnen uitbreiden over de grenzen van de
wereld van de kunstenaar heen — grenzen waaraan Pinder zich heeft gehouden
— tot de wereld van de beschouwer: zijn kijk op kunst is meestal bepaald — en
tevens beperkt — door de kunst van de tijd waarin hij is opgegroeid en zijn
geestelijke vorming heeft verworven. Want de kunst van deze jaren behoort
immers ten nauwste bij al de andere verschijnselen die tot de vorming van een
generatie hebben bijgedragen — zij behoren tot de constellatie waaronder een
groep mensen gezamenlijk is opgegroeid. Constellaties mogen dan niet plotseling en abrupt veranderen — toch wordt het feit van die verandering ineens
onderkend, zoals de overgang van winter naar lente. En het is een merkwaardig feit, dat er bij de velen die telkens verzuchtingen slaken over 'het einde der
kunst' en de 'voosheid der nieuwe stromingen', zo weinigen zijn die enig besef
tonen voor de verandering der seizoenen, d.w.z. voor het feit dat een verandering in de beeldende kunsten, als zij niet slechts een kortstondige mode is, ook
in onze tijd ten nauwste samenhangt met veranderingen op vele andere gebieden van de houding van de mens ten opzichte van zijn omgeving. Eén van deze
'waterkeringen' in de geschiedenis der hedendaagse kunst — het jaar 1962 —
moge het onderwerp uitmaken van de hier volgende bespiegelingen.
Aan de kunst der vijftiger jaren en haar romantische geaardheid, heeft schrijver
dezes elders (Quadrum, XI, 1961, pp. 5 -18) een uitvoerige beschouwing gewijd,
waaraan hij hier ten dele zal mogen refereren, ten einde een omschrijving van
het artistieke gebeuren te geven (of althans dat te proberen) van de periode vóór
de kentering. Enkele kenmerken, die in het besef van de historicus menige overeenkomst vertonen met de typerende eigenschappen der romantische kunst,
kunnen ter omschrijving van deze periode dienen, die vaak met begrippen als
'action painting', 'vitaliteit', spontanisme' werd aangeduid: het dynamisme van
de factuur, van het handschrift, draagt evenzeer bij tot het romantische karakter van deze kunstwerken als het nieuwe gevoel voor ruimtelijkheid, waarin de
onbegrensdheid der beweging sterk de aandacht trekt. En tenslotte hoort bij de
wereld van deze kunstwerken de duidelijke overheersing van de spontaneïteit,
d.w.z. een nieuwe houding ten opzichte van het kunstwerk zelf: een schilderij,
een beeldende uiting, ontstaat niet volgens een vooropgezet plan, maar komt
tot stand bij de gratie van het gelukkige ogenblik, van het temperament van de
kunstenaar, of van zijn inspiratie.
Deze formele kenmerken van een kunstwerk vinden hun evenbeeld in de kenmerken van sociaal en individueel gedrag — zij corresponderen met eigenschappen van het politieke, het sociale en culturele leven, zowel in de naoorlogse
periode als in het tijdperk dat ter karakterisering van de vijftiger jaren door de
schrijver is aangehaald: het romantisch tijdperk van 1815 tot 1848. Als voorbeeld diene slechts de — volkomen legitieme — uitspraak van Karei Appel,
waarmee de schilder zijn werkwijze heeft omschreven: „ik rotzooi maar wat
aan". Met deze woorden kenmerkt de schilder een houding ten opzichte van het
kunstwerk die hij in tal van zijn beste schilderijen waar heeft gemaakt: een
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houding van driftige geladenheid, die in het proces van schilderen tot uitbarsting komt. Het is een door en door romantische benadering van het kunstwerk,
een benadering die — op het gebied der muziek — haar evenbeeld vindt in het
oude, romantische genre van het 'impromptu' of van het 'capriccio', twee typen
van muzikale compositie die juist in het romantische tijdperk (Chopin) hun
opkomst en glorie hebben gekend. Op het gebied van de letterkunde is een
soortgelijk voorbeeld aan te halen in de regels van Victor Hugo's Préface de
Cromwell, het in 1827 geschreven manifest van de romantische dichtkunst:
„L'auteur de ce livre connaït autant que personne les nombreux et grossiers
défauts de ses ouvrages. S'il lui arrivé trop rarement de les corriger, c'est qu'il
répugne a revenir après coup sur une oeuvre refroidie. Qu'a-t-il fait d'ailleurs
qui vaille cette peine? Le travail qu'il perdrait a effacer les imperfections de ses
livres, il aime mieux 1'employer a dépouiller son esprit de ses défauts. C'est sa
méthode de ne corriger un ouvrage que dans un autre ouvrage". Deze regels
zijn in 1827 geschreven — zij zouden echter net zo goed uit een manifest van
de Cobra-groep kunnen stammen, zo duidelijk omschrijven zij het wereldgevoel
dat na de oorlog overal heeft geheerst, maar vooral in de landen die onder de
oorlog, de bezetting, de tirannie hadden geleden. Dit tussen-rijk tussen de
verdreven verschrikkingen en de vage hoop op een lichtende toekomst is eveneens een punt van overeenkomst tussen de jaren na 1945 en de periode die op
de napoleontische oorlogen volgde. Moeilijk is een pakkender beschrijving van
dit levensgevoel te vinden dat beide perioden heeft beheerst en bezield, dan in
Alfred de Musset's La confession d'un enfant du siècle, verschenen in 1836,
maar even toepasselijk op de jaren na de tweede wereldoorlog: „Trois éléments
partageaient donc la vie qui s'offrait alors aux jeunes gens: derrière eux un
passé a jamais détruit, s'agitant encore sous ses ruines, avec tous les fossiles des
siècles de 1'absolutisme; devant eux 1'aurore d'un immense horizon, les premières clartés de Pavenir; et entre ces deux mondes
quelque chose de semblable a 1'Océan qui sépare le vieux continent de la jeune Amérique, je ne sais
quoi de vague et de flottant, une mer houleuse et pleine de naufrages traversée de temps en temps par quelque blanche voile lointaine ou par quelque
navire soufflant une lourde vapeur; le siècle présent, en un mot, qui sépare le
passé de l'avenir, qui est ni 1'un ni 1'autre et qui ressemble a tous deux a la fois,
et oü 1'on ne sait a chaque pas qu'on fait, si 1'on marche sur une semence ou
sur un débris. Voila dans quel chaos il fallait choisir alors, voila ce qui se
présentait a des enfants pleins de force et d'audace, fils de 1'Empire et petitsfils de la Revolution".
Alleen de laatste zin verwijst naar een duidelijk historisch moment — de stemming, het levensgevoel, in de daaraan voorafgaande zinnen opgeroepen, slaan
evenzeer op de situatie zoals de generatie van jonge mensen, van jonge kunstenaars, die heeft beleefd toen zij aan het einde van de oorlog, in 1945, om zich
heen keken. Het tijdperk van toen is — evenzeer als dat der 19e-eeuwse romantiek — bezield en bezeten van een gevoel van verzet tegen knellende regels, van
een dorst naar vrijheid en ongebondenheid. Het grote avontuur is een van de
kenmerkende belevenissen van de tijd — de dichters van de Romantiek hebben
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zich geïnspireerd op de Griekse bevrijdingsoorlog en hebben deze oorlog mede
zelf geïnspireerd. Een oorlog ter bevrijding van een onderdrukt, bedreigd en
gemarteld volk, dat enthousiaste vrijwilligers uit alle landen aan zijn kant vindt
— dat was immers de situatie tijdens de Griekse bevrijdingsoorlog, evenzeer als
tijdens de oorlog om Israëls onafhankelijkheid in 1948. Overal in het gebeuren
viert dan ook de spontaneïteit, de improvisatie hoogtij — de catastrofes van
deze jaren waren even onvoorzien als hun triomfen. De romantische houding
immers bleef in verzet, bleef tegen de stroom optornen — zoals ook Baudelaire
haar heeft omschreven: „Tous participaient du même caractère d'opposition et
de révolte; tous sont des représentants de ce qu'il y a de meilleur dans 1'orgueil
humain, de ce besoin, trop rare chez ceux d'aujourd'hui, de combattre et de
détruire la trivialité".
Pas toen deze romantische houding geen levenshouding, maar slechts een uiterlijke attitude werd, kwam de kentering. Toen de spontaneïteit, de improvisatie
tot loze geste dreigde te worden, bleek een ander, een veranderd klimaat niet
alleen in de beeldende kunst, maar in de houding der mensen ten opzichte van
hun omgeving te heersen. De maxime van 'ik rotzooi maar wat aan', die gedurende de vijftiger jaren niet alleen in de beeldende kunst, maar ook in de
politiek, de sociale verhoudingen en nog vele andere domeinen als leuze had
gegolden, bleek niet meer op de situatie te passen: het model van de romantische benadering der wereld was niet meer hanteerbaar. In het jaar 1962, het
jaar van de Cuba-crisis, is dit gebleken.
Zeker, men zou nooit kunnen stellen dat een jaar — een willekeurige chronologische eenheid tussen twee zuiver administratieve data — een kentering betekent. Maar als wij de vergelijking van het historische verloop met een symfonische partituur even volhouden, dan zal ons het feit treffen dat daar ook een
kentering, een hoogtepunt of een ommekeer in het melodisch verloop zich zal
voordoen in een bepaalde maat, in de eenheid dus die door twee — willekeurige
— maatstrepen is begrensd. Zeker, die kentering, dat hoogtepunt of die ommekeer is in de voorafgaande maten voorbereid, maar pas op een bepaald ogenblik blijkt die verandering te zijn gebeurd, wordt zij duidelijk, zichtbaar, hoorbaar. Het is hetzelfde chronologische probleem dat de historicus bezighoudt
die zijn gedachten laat gaan over de feiten en de chronologische bepaling van
— om slechts een voorbeeld te noemen — de Franse Revolutie: de 14e juli
1789, de bestorming van de Bastille, was voor de toenmalige Franse politici
een feit als vele andere, een gebeurtenis die b.v. door Lodewijk XVI niet eens
is opgemerkt. En toch beseft men thans dat op deze dag een ontwikkeling aan
het licht is getreden die sinds jaren was voorbereid en die in belangrijke mate
niet alleen een politieke ontwikkeling was, maar een historisch gebeuren dat
alle stemmen van de 'symfonische partituur' gelijkelijk heeft doortrokken. Ook
hier gaan sociale en artistieke gebeurtenissen hand in hand, ook hier bereikt de
kentering op alle gebieden gelijktijdig een beslissend stadium.
Wat betekent dan deze kentering? De feiten in de wereldpolitiek leggen vooral
het accent op het feit dat een spontane, emotionele reactie moet plaats maken
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voor een zorgvuldig afgewogen oordeel: voor de beslissing in de Cuba-crisis
werd voor het eerst gebruik gemaakt van het — bij uitstek van subjectieve roer
selen onafhankelijke — medium computer. Hetzelfde feit bleek ook op het ter
rein der beeldende kunsten zich voor te doen: de vloedgolf van een spontane,
emotionele schilderkunst, van romantische oorsprong en aard, was over zijn
hoogtepunt heen, en de stroom begon in tegenovergestelde richting te vloeien.
In plaats van de dionysische hevigheid en extase begon een apollinische orde
ning, een vernieuwing van de strenge tucht der geometrie, in de partituur der
beeldende kunst de boventoon te voeren. De eerste duidelijke tekenen van deze
kentering verschijnen in Amerika zowel als in Europa: in de Verenigde Staten
zijn het vooral de werken van Kenneth Noland en van Ellsworth Kelly die de
aandacht vestigen op het nieuwe begrip 'hard-edge', een term die al in 1960 in
Engeland was gebruikt door de criticus Lawrence Alloway. Essentieel voor
deze nieuwe stijl is het feit dat grote, in effen kleuren opgezette vlakken hard
tegen elkaar zijn afgezet, zonder overgang, maar ook zonder een lineaire grens;
de strakke grenslijn, die door het naast elkaar staan van twee gekleurde vlak
ken ontstaat, is een voldoende afscheiding. In het werk van Noland staan deze
vlakken soms naast elkaar als lange, soms geknikte banen, die eerst over het
ruitvormige doek naar beneden lopen en dan, een hoek vormend, weer naar
boven; soms sluiten zij in elkaar als de cirkels van een schietschijf, maar steeds
staat het ene vlak duidelijk tegen het andere, steeds ook zijn de vlakken strak
van kleur, zonder dat een penseelstreek, een handschrift, zichtbaar zou zijn;
de vlakken zijn dan ook in feite meestal met de verfspuit — een eveneens vrij
onaandoenlijk medium — aangebracht. In het werk van Kelly zijn het niet in
de eerste plaats rechte of geometrisch vast omschreven lijnen die de vlakken
tegen elkaar afgrenzen, maar hier ontstaan, meer nog dan bij Noland, duidelijk
omschreven vlakken die — op een neutrale achtergrond — ten opzichte van
elkaar in spanning, in een labiel evenwicht zijn gebracht.
Irj deze richting komt een stroming weer naar boven die gedurende het tijdperk
van de heerschappij der spontane subjectiviteit naar de achtergrond was ge
drongen: zij sluit aan bij werken van Josef Albers, die de traditie van het
Bauhaus naar Amerika had gebracht en juist in deze jaren in zijn reeksen
Hommage to the square een hoogtepunt van zijn werk had bereikt; zij hangt
ook samen met het werk van Barnett Newman, die in de 50er jaren in zijn
grote doeken een discipline en een gespannen verstilling had getoond door de
kracht van een enkele lijn, die een gekleurd vlak in krachtvelden van ver
schillende waarden verdeelt. Maar het zijn eveneens de 'stabiles' van de grote
Amerikaanse beeldhouwer Calder die een zelfde gerichtheid verraden: grote
ruimtelijke bouwsels, ontstaan uit scherp uitgesneden metalen platen, die in
heldere duidelijke hoeken op elkaar stoten en zo een spanning doen ontstaan
niet alleen van vlakken, maar van ruimte, van een geordende ruimtelijkheid.
In Europa komt de nieuwe benadering van de werkelijkheid — want daarom
gaat het in feite — voor het eerst duidelijk tot uiting in de beeldhouwwerken
van Anthony Caro. Hij had in 1959 de Verenigde Staten bezocht en heeft na
zijn terugkomst in Engeland een nieuwe vorm gekozen: in plaats van in zacht
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materiaal te modelleren, heeft hij nu met het lastoestel en de klinkhamer stren
ge plastieken vervaardigd, waarin geometrisch omschreven ruimtelijke vormen
met elkaar in verhoudingen van evenwicht of spanning zijn gebracht. Om elke
mogelijkheid van het schilderachtige spel van het materiaal uit te sluiten, geeft
hij aan zijn plastieken een effen kleur; zij zijn in vaak sterke tinten van geel,
rood of oranje beschilderd. In de jaren die op de kentering volgden, is Caro de
aanvoerder geworden van een hele school van jonge Engelse beeldhouwers.
Naast Engeland werkt de nieuwe stroming vooral in Zwitserland en in Neder
land door: in Zwitserland is het Max Bill die met zijn vrienden — vooral
Richard P. Lohse — het accent opnieuw legt op de constructieve kant van de
kunst, op de 'mathematische denkwijze', zoals hij zijn vormgeving omschrijft.
De reeks en de regels, voor de generatie der vijftigers een schrikbeeld, komen
hier weer tot hun recht: Bill onderzoekt de grammatica en de syntax der
beeldende kunst, om aldus precieser en pregnanter te zeggen waar het hem om
gaat: dat namelijk de werkelijkheid, die de kunstenaar voor zijn medemensen
zichtbaar en aanschouwelijk kan maken, niet een brok chaos is, dat in uit
barstingen een stralende vuurgloed te voorschijn tovert, maar een sluitend
systeem, dat door de mens en vooral door de kunstenaar kan worden benaderd
en beluisterd — een systeem waarvan de grondslag is bepaald door maten en
cijfers, door verhoudingen en contrasten. Zijn werken — zowel in de schilder
kunst als in de derde dimensie van het beeld — zijn dus echt een vorm van
wereldbeschouwing, zijn ontwerpen van een model voor de wereld, waarin de
mens zijn weg en zijn plaats zal moeten vinden. Wikken en wegen is een van
de kenmerken van deze nieuwe richting, die het om precisie, om objectiviteit te
doen is, en die de vondst, hoe gelukkig die ook moge zijn, bij voorbaat afwijst.
Een strenge, controleerbare discipline beheerst deze werken en geeft tevens de
sleutel tot een ander, tot een vernieuwd wereldbeeld. In de beeldhouwkunst
blijkt deze nieuwe kijk op de wereld zowel in het werk van de Zwitser Luginbühl als in de strenge plastieken van de Nederlanders Visser en Volten: l\et
wiskundige wereldbeeld wordt in Vissers werken zichtbaar door een voort
durend teruggrijpen op een organische wetmatigheid; bij Volten is het de geest
van de architectuur, die direct naar het rijk van getal en verhouding verwijst.
Deze voortdurende omgang met maatstelsels, met reeksen en regels, waarmee
wij de beeldende kunstenaars sinds 1962 in steeds sterkere mate bezig zien,
hangt inderdaad samen met een wereldbeeld dat op alle mogelijke domeinen
van het leven — niet alleen in de politiek — een vaste vorm heeft aangenomen.
Het wikken en wegen is in feite kenmerkend voor deze benadering van de
wereld, die tot een oordeel, tot een besluit niet komt door een impulsieve
opwelling, maar op grond van een naar mogelijkheid geordend materiaal.
Als de besluitvorming tijdens de Cuba-crisis op grond van impulsieve reacties
tot stand was gekomen, dan zou misschien geen mens meer over deze histori
sche feiten kunnen denken of schrijven. De oplossing, in deze kritieke dagen
gevonden en voor een gedeelte stellig gedicteerd door de complexiteit der
problemen, heeft het nieuwe wereldbeeld voor het eerst duidelijk zichtbaar
gemaakt: de oplossing was gebaseerd op de poging, alle elementen van de crisis

827

1962: kentering in kunst en leven

samen te brengen tot een soort van wiskundige vergelijking, en deze vergelij
king op te lossen. Het 'mathematische denken', door Max Bill in de beeldende
kunst naar voren gebracht, beheerst ons denken in deze jaren steeds meer: in
de ruimtevaart, in de besliskunde, in het gebruik van computers, in de automa
tisering — overal speelt het getal, de verhouding, de functie een beslissende rol.
Overal ook gaat dit procédé terug op de ontleding van complexen in hun
elementaire bestanddelen en op de ordening van deze elementen.
Met deze omschrijving is dan meteen ook een samenhang aangetoond tussen
deze wiskundige systematiek en de wereld van de kunsten: de mythe van
Apollo doet hem de god der kunsten zijn, omdat hij de klanken heeft weten te
ordenen en te verdelen in de zeven snaren van de lier. De nieuwe kunst, zoals
wij die sinds 1962 zich steeds duidelijker zien ontplooien, mag zich dan ook op
Apollo beroepen als haar beschermer, als degeen die wet en regels heeft gesteld
voor het spel, dat juist zonder zijn spelregels zijn zin verliest. Het zijn deze
'spelregels' die ook het creatieve spel zijn sociale betekenis verlenen, omdat op
deze wijze de mogelijkheid bestaat voor velen, een eigen vorm aan hun spel te
geven volgens gemeenschappelijke regels. Dat is het wat wij op het grote
wereldtoneel in 1962 hebben zien gebeuren, en wel in het teken van een apollinisch wereldbeeld. Aan het slot van deze bespiegelingen mogen de regels uit
Nietzsche's Geburt der Tragödie staan, die schrijver dezes in 1961 tot besluit
van een beschouwing over de polariteit tussen het apollinische en het dionysische element in de kunst — en niet alleen in de kunst — heeft aangehaald:
„Wo sich die dionysischen Machte so ungestüm erheben, wie wir dies erleben,
da muss auch bereits Apollo, in einer Wolke gehüllt, zu uns herniedergestiegen
sein, dessen üppigste Schönheitswirkungen wohl eine nachste Generation
schauen wird".

De schrijvers en de christenen *
IL Bezwaren en tegenwerpingen van de Christenen

Paul Konrad Kurz S J .

Het specifieke, formele object dat de christenen tot taak is gesteld bij het
verstaan van zichzelf en van de wereld, de bijzondere gezichtshoek waaronder
zij de werkelijkheid moeten bezien, het perspectief waarin zij het mens-zijn
behoren te interpreteren, is het Woord Gods, dat tot en in de wereld is ge
sproken en dat zich in de geschiedenis manifesteert. Een manifestatie die hoge
eisen stelt en die zich tegelijkertijd verbergt, een manifestatie die in de mense
lijke geschiedenis blootstond aan beproevingen en verduistering. Men zou zich
kunnen voorstellen dat de christenen op grond van hun aldus ingestelde optiek
dingen waarnemen die de schrijvers als schrijvers niet of niet op gelijke wijze
waarnemen. Als de schrijvers zo nadrukkelijk aanspraak maken op inzicht,
mogen zij dit, willen zij fair zijn, ook de christenen niet ontzeggen. Anders is
een dialoog onmogelijk. Zonder dit uitgangspunt kan de andere partij — in dit
geval de christenen — niet als gesprekspartner worden aanvaard.
Er zijn om te beginnen een aantal argumenten van de schrijvers, die de christen
zonder meer kan omkeren. Wat de schrijvers de professionele christenen ver
wijten, nl. dat zij in literair opzicht onbeschaafd, onderontwikkeld, achterlijk
zijn, kunnen ontwikkelde christenen op theologisch gebied met evenveel recht
van de schrijvers beweren. Welke auteur tussen Berlijn en München zou Karl
Barth, Friedrich Gogarten, Karl Rahner, Urs von Balthasar, Jürgen Moltmann,
Wolfhart Pannenberg, Hans Küng of Johannes B. Metz hebben gelezen?
Vele auteurs missen met betrekking tot wat christelijk is, niet alleen belangstel
ling maar ook kennis. Zij verwisselen de katechismus uit hun kinderjaren, de
eertijds opgelegde plichten, hun emotioneel over- en onderbelicht beeld van de
christen met christen-zijn als zodanig. Zij onttrekken zich evenzeer aan de dis
cussie met christenen, aan het gesprek met theologen, als de theologen dit
doen ten opzichte van de schrijvers. In de afgelopen jaren werden herhaaldelijk
auteurs van naam door studentenpastores en christelijke akademies uitgenodigd
voor discussie of lezing, tijdig met speling ten aanzien van de datum en tegen
een behoorlijk honorarium. In vele gevallen hebben auteurs van naam aan
zulke uitnodigingen geen gevolg gegeven. Alleen maar tengevolge van datum
moeilijkheden? Of was het ook een kwestie van willen, van durven, van be* Evenals het eerste deel, Bedenkingen en bezwaren van de schrijvers, in Streven, maart
1969, pp. 635 - 641, is ook dit deel eerst in de Frankfurter Hef te verschenen.
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duchtheid voor eigen image? Waarom praten non-conformisten van professie
zo weinig met hen die zij smalend conformisten noemen? Misschien zouden zij
aan de overzijde ontdekkingen doen. Misschien ook zouden zij zich in het
gesprek bloot stellen. Het zou kunnen dat zij enkele vooroordelen lieten varen.
Dit zou in eigen kamp misschien hun image enigszins kunnen schaden en dat
zou weer onvrijheid, establishment betekenen! Waar blijft de veelgeprezen
vrijheid, ook in het kleine?
Er zijn schrijvers die zó nadrukkelijk beklemtonen dat zij zonder vooroordelen
zijn, dat men zich afvraagt of zij die zich de spreekbuis wanen van de onbevooroordeelden, soms alleen doelen op wat men in de conversatie onbevooroordeeld noemt. Dikwijls klinkt in de toon een emotionaliteit door, die slechts
uit ressentiment valt te verklaren. Het lijkt alsof met die zogenaamde onbevooroordeeldheid en onbevangenheid ten aanzien van het christelijke eigenlijk
bedoeld wordt: ik geloof niet in jouw, in jullie noemer. Ik heb mijn eigen
noemer. Jullie dragen een bril, ik niet, tenminste niet jullie bril.
Gevraagd naar zijn opinie over het christendom antwoordde de schrijver Arno
Schmidt:
„Het is weer eens hoog tijd het Christendom duidelijk te maken wat een onbevooroordeelde ervan denkt, vandaag, tegen een achtergrond van synodes en
godzoekers, van schimmen met scholastiek gefronste en omfloerste voorhoofden, onfeilbaar, misprijzend, bejaard . . . " .
Ter staving van zijn 'neen', zijn 'niet veel zaaks' noemt Schmidt de aanvechtbaarheid van de stichtingsoorkonde (dus van de bijbel), „de (mij) niet bevredigende persoonlijkheid van Jezus van Nazareth. Tenslotte de beschouwing van
de resultaten van het christendom in zijn machtsgebied". De bijbel wijst hij af,
omdat deze „laag geschat, 50.000 tekstvarianten" heeft en een boek is „waarin
niets van mensenverstand te bespeuren valt". Als derde argument ontkent
Schmidt gladweg dat het „christendom de som van het goede, ware en schone
in de wereld vermeerderd heeft. Het bewijs: oorlogen, onverdraagzaamheid,
onwaarheid, Galileï, de scholastieke cultuur van de Middeleeuwen, de geringe
aandacht en zorg voor het schone". Zijn logica redeneert als volgt: „Hoe zou
de schilderkunst ook tot bloei hebben kunnen komen daar waar eeuwenlang
ikonoklastische twisten dikwijls alle grond onder haar voeten wegtrokken?"
En tussen de beide reeds genoemde nog dit argument:
„De persoonlijkheid van de man aan wie toch nog altijd dertig percent van de
mensheid haar naam ontleent, bevredigt mij niet! Wat zouden wij tegenwoordig
zeggen wanneer een jonge man uit een of andere onbetekenende dwergstaat zou
komen, uit een van die steeds weer voorhanden en niet alleen maar 'economisch
onderontwikkelde' gebieden in het Oosten, iemand die geen van de grote
cultuurtalen beheerst en die volledig onkundig is van wat gedurende duizenden
jaren wetenschap, kunst, techniek, ook vroegere religies hebben gepresteerd —
en zo iemand zou voor ons gaan staan met de opgeblazen woorden: Tk ben de
Weg, de Waarheid en het Leven'? We zouden er eerst nog een tolk bij moeten
halen om het te laten vertalen uit het barbaarse dialect. Zouden wij hem niet,
half vermaakt, half niet begrijpend, de raad geven: 'Jonge man, leef eerst maar
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eens, en kom dan over dertig jaar terug!' Dit was echter juist het geval met
Jezus van Nazareth
Wat zo iemand beweert, daar valt voor mij van meet
af aan niet over te praten" .
De kritische lezer zal vragen hoe hier 'onbevooroordeeld' en 'van meet af aan
niet over te praten' samengaan, hoe zulk een niet- en misverstaan mogelijk is.
Wij hebben hier de directe bekentenis van de auteur. Wanneer deze zienswijze
doordringt in het werk, in beschreven handelingen, in woorden, in beelden,
als zij scherp is ingesteld op het alledaagse en op de taal, wordt zij niet onmid
dellijk zichtbaar, maar in spiegel en scherven van realiteit, door de suggestie
van de gevormde zinnen. Dan ontstaat een literatuur die draden van uiteen
lopende kwaliteit ineen weeft, waarin met het ziende ook een scheel of zelfs
zwak oog de woorden voedt. Er zijn hedentendage schrijvers die het christelijke
met schele en afgunstige blik bekijken. Mag de scheelogige dan verbaasd staan
als de christen hem met een zeker voorbehoud tegemoet treedt? Hij heeft het
eerst de christen afgewezen, in het geval van Arno Schmidt bovendien globaal,
zonder verdere nuancering.
Ook bij schrijvers die zich christenen noemen, treft men een verbazingwekken
de onkunde aan, een mijlenver tenachterblijven bij de theologische discussies en
de huidige stand der wetenschap.
Vindt men de gemakkelijke noemers, de etiketten, de opbergladen, de cliché
voorstellingen niet ook bij de schrijvers? Dit is het bezwaar van de zijde van
christenen met een kritische geest. Minder ressentiment en meer kennis, oor
deelsvorming die op meer kritische wijze tot stand komt, zou menig christen
soms bij de schrijvers willen aantreffen.
Wie van de schrijvers zou hedentendage rekenschap kunnen geven van de zeer
gedifferentieerde stromingen op theologisch gebied? Over de wijze waarop de
christenen zelf over het geloof, de kerk, de eschatologie denken? Zij zouden
tenminste (impliciet of expliciet) niet mogen doen alsof er op het terrein van de
theologie geen bewust kritisch denken bestaat. Welke schrijver zou tegenwoor
dig kunnen zeggen of laten zien wat 'heil' werkelijk betekent? Heil als belofte
en testament van die man uit Nazareth die geweldig persoonlijk deelnam aan
de discussies van zijn tijd en leefruimte en die daarin strandde? Zeker, het heil
heeft veel namen, horizonnen, perspectieven, aspecten. Kafka's K. en Becketts
landlopers, de marxistische utopisten en de ingenieurs van de samenleving, zij
die verzot zijn op hun individualiteit, zij die altijd alleen maar naar hun eigen
identiteit vragen (de voornaamste helden bij Max Frisch), zij die dromen van
het verloren of te hervinden paradijs, de voorvechters van een „laatste, grootse
vrijheid" (Zwerenz): zij allen richten geboeid hun blik op aspecten van het heil.
Op aspecten, dat wil zeggen, zij gaan haeretisch te werk (haireo: ik neem voor
mij eruit). Ondanks verzekeringen dat zij dynamisch zijn, brengen zij op hun
wijze fixaties tot stand, fixaties met betrekking tot de richting, het veld, de
noemer, de sector. Mogen zij zich verbazen dat de christen, door Christus
onderricht, een ruimere horizon van waarheid en realiteit ziet, nog andere lagen
1

1 Arno Schmidt in Was halten Sie vom Christentum? Hrsg. K. Deschner, München, 1961,
p. 64 ss..
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van vrijheid, van leven, van tot-zich-zelf- en tot-de-ander-komen in het oog
krijgt?
Volgens kritisch ingestelde christenen is het besef dat schrijvers van waarheid
en van verhouding tot de waarheid hebben, dikwijls voor kritiek vatbaar.
Schrijvers hebben de neiging waarachtigheid gelijk te stellen met waarheid,
persoonlijke oprechtheid met de feitelijke gesteldheid van de wereld als zodanig.
Zij zien te weinig het verschil tussen subjectieve oprechtheid en objectieve waar
heid, tussen nauwkeurige beschrijving van een gebeurtenis, van een bewustzijn,
van iets wat men beleefd heeft, en die objectieve eis van waarheid waaraan de
gebeurtenis, het bewuste, het beleefde, de optiek van het verstaan is onderwor
pen
Wat gebeurt er met de waarheid, wanneer een auteur, van laten wij
zeggen marxistische huize, een filosofie van de samenleving belijdt die hij tot
criterium van de waarheid zonder meer maakt, waarvan hij beweert dat zij
(althans in beginsel) alle problemen oplost? Wat gebeurt er anderzijds wanneer
een auteur de 'kentheoretische' zijde van de waarheid eenvoudig wil uitsluiten
en de 'morele' verplichting ten opzichte van kenbare waarheid vernauwt tot de
vraag: „Hoe blijf ik al schrijvend mijzelf trouw? Hoe leg ik het aan dat mijn
waarheid aanvaardbaar wordt? Hoe breng ik haar tot gelding?" , Hoe is het
gesteld met de waarheid van de auteurs, als deze hartstochtelijk pretendeert
heil te beloven, en later blijkt dat ook dit alleen maar een mengsel van verlan
gen, partiële kennis, pathos, kritiek op de samenleving en gebrekkig inzicht in
de realiteit is, gegoten in een suggestieve literaire vorm? Ook de waarheid van
de schrijvers is aanvechtbaar, voor kritiek vatbaar, dikwijls zelfs van de zijde
van hen die men tegenwoordig graag het stempel zondebok van deze wereld
opdrukt, van de zijde van de christenen. Heeft niet elke generatie aan de voor
afgaande generatie van schrijvers bewezen hoe zij hun eigen waarnemings- en
denkschema's hadden, hoe zij — afgezien van enkele heel grote schrijvers — op
hun manier zich kritiekloos mee lieten drijven met de stroming van de tijdgeest
en van de mode? En hoe staat het met de ijdelheid die de waarheid verminkt?
Met het niet willen lijden, maar het commercieel voordeel willen halen van
menige schrijver? Hoe staat het met de categorieën 'vriend' en 'vijand' van
menige auteur en literaire criticus? Hoe is het gesteld met hun morele noemers?
Dringt zich niet meermalen bij de lezer de indruk op dat volgens de schrijvers
goed is wat zich ver genoeg links van het midden opstelt, dat goed is wie vol
doende geëmancipeerd is, dat alleen de schrijvers goed zijn, de christenen
slecht?
2

Een andere groep bezwaren van schrijvers tegen christendom en zijn profes
sionele christenen wordt door talrijke christenen met een open oog voor deze
tijd niet alleen toegegeven, maar ook gedeeld. De tijdelijke terugtocht naar het
innerlijk, de bloedeloosheid, de bleekheid van de christenen, het ontbrekend
gevoel voor de gebogen lijnen van al wat leeft, voor het niet-schematische, voor
het waagstuk, het gevaar, het teveel aan moraliseren, een eenzijdig materieel,
2 G. Zwerenz, in Schwierigkeiten heute die Wahrheit zu schreiben. Hrsg. H. Friedrich,
München, 1964, p. 172 ss..
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casuïstisch en eigengereid ingestelde moraal, de tot in de twintigste eeuw voortgezette harmonisatiepogingen, het afbakenen van een sacraal gebied naast en
boven het hachelijke leven: over dit alles wordt al lang binnenkerkelijk en hier
en daar met veel kennis van zaken gediscussieerd. Van de gebrekkige taal op
religieus terrein is men zich hevig bewust. Sommige theologen zouden weliswaar
de vraag stellen of er niet een aanvoelen bestaat van het levende, een feeling
voor de verschillende aspecten van het leven en voor de wijzen waarop het zich
voltrekt, voor spontaneïteit en totaliteit, die degenen die het intellectuele, het
absurde, het parodistische, de schizoïde sex beschrijven, zijn kwijt geraakt.
Er bestond in de christelijke en vooral in de katholieke kring een gemakkelijke
waarheid van het zonder meer gesloten systeem. Maar tegenwoordig bestaat
ook onder schrijvers een gemakkelijke openheid, een tendens om zich niet vast
te leggen, een intellectualistische en kunstmatige ironie, die bijna alles relativeert, alles in twijfel trekt en alle antwoorden en consequenties van een antwoord ontwijkt. Beseffen zij voldoende dat de mens van vragen alleen niet kan
leven en wat het kost het woord te vinden dat tot het antwoord leidt?
Christenen zouden voorts de vraag stellen of de schrijvers, wanneer zij al te veel
de klemtoon leggen op maatschappelijke moraal, niet op hun manier tot eenzijdigheid vervallen, wanneer zij een persoonlijke en existentiële schuld niet
meer willen erkennen. Brecht is wel het meest kenmerkende voorbeeld van het
elimineren van een vervreemding en schuld welke niet voorkomen uit de samenleving en alleen daarin kunnen worden geconstateerd. In dit opzicht is hij wel
de uiterste tegenpool zowel van Strindberg en Ibsen als van Kafka, Kleist en
van T. S. Eliot. Kritische christenen zouden ook de vraag stellen of de radicale
onttaboeïsering zo'n grote zegenrijke belofte inhoudt, of deze zo ondubbelzinnig en eersterangs is als sommige epigonen denken. Zij zouden verder vragen
of bij het met hoofdletters geschreven begrip 'vrijheid' niet de aanvullende
begrippen binding en schuld behoren, ideeën welke naar inhoud en perspectief
elkaar integreren. Ook zouden zij vragen of het mensbeeld van vroegere generaties, dat de schrijvers hebben laten vallen, of het laten zien van wat teloor is
gegaan, van de negativa van deze generatie, de totale kritiek op wat er nu is,
op de duur toereikend zijn — of dat het streven naar totale kritiek en de
aggressieve toon niet op zekere dag, nu al, op de critici zelf neerkomen.
Generaties of beroepen die historische traditie geringschatten, die overleveringen met hedendaagse snobistische oppervlakkigheid tegemoet treden, accepteren gemakkelijker de telkens nieuwe hypothesen en inzichten in naam van
echte, dikwijls ook quasi wetenschap. Zij willen tijdgenoten zijn en daarvoor
met kwartjes en dubbeltjes betalen. Zij vragen immers juist niet naar de verenigbaarheid van wat gisteren was met wat heden is, van wat heden is met wat
eergisteren was. Zij hebben immers de spanning van de historische continuïteit
laten varen. Volgens hen hoort de totaliteit van geloof en weten thuis in de
depots van de musea. Zij zijn niet meer bestand tegen het conflict van historie
en totaliteit. Zij kennen nauwelijks nog andere maatstaven dan de eigen en
eigentijdse. D e christenen maken het zich op dat punt moeilijker. Galileï in de
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zeventiende eeuw, Darwin in de negentiende, polygenese in de twintigste eeuw,
ook Freud en Marx, telkens voorgesteld als de boodschap van de tijd zonder
meer, vormden voor hen een probleem.
De oude Goethe kende de spanning tussen heden en traditie. „Wij bevinden ons
in een voortdurende strijd, schreef hij in zijn Maximen und Reflexionen, en de
eis dat wij de ervaring van de huidige tijd op eigen gezag moeten opdoen,
roept ons eveneens op tot een hachelijke strijd. En toch voelt een mens aan wie
een originele taak ten deel is gevallen, zich geroepen deze dubbele strijd per
soonlijk uit te vechten, die door de vooruitgang der wetenschappen niet verlicht
maar verzwaard wordt" .
Hoe uitte Thomas Mann zich in een weliswaar aanvechtbare samenhang over
de literatoren, over de auteurs met hun krampachtige zucht om actueel, be
schaafd en links-georiënteerd te zijn? „Een literator is dus iemand die altijd
precies weet: ,Men moet nu' — en dit ook direct kan. De rest is alleen maar
commentaar. De literator is nl. niet, hij oordeelt slechts, — een vermakelijk,
benijdenswaardig lot, zoals ik vaak ondervond. Want hoe gemakkelijk is het
voor wie alleen maar oordeelt, altijd in het bootje te springen, nooit de aan
sluiting te missen, altijd arm in arm met de modernste jeugd te worden aange
troffen" . Ondanks de ondubbelzinnige tendens die Thomas Mann in zijn
Betrachtungen eines Unpolitischen vertegenwoordigde (later heeft hij deze her
zien), is hier iets herkend van wat nog altijd tot het fenomeen van de literatuur
behoort. Niet alle schrijvers zijn literatoren in de door Thomas Mann beschre
ven zin. Maar op de literaire beurzen wordt zulk soort literatoren ook tegen
woordig genoteerd en verhandeld.
3

4

Niet alleen christenen, ook schrijvers hadden hun existentie ingeperkt tot de
subjectiviteit van het individuele, de innerlijkheid van de bel-esprit, een sub
tiele zelfgenoegzaamheid, in narcisme en esthetisch genieten. Een tekort aan
existentie heeft, zoals bekend is, de christen Kierkegaard in zijn tijd de schrij
vers verweten. Tegenwoordig doen veel schrijvers, die nagenoeg geheel opgaan
in politiek en uiterlijkheid, alsof innerlijkheid de grootste zonde zou zijn. Zij
lijken maar weinig besef te hebben van de gezonde spanning tussen uiterlijk en
innerlijk en van het bij elkaar horen van beide. Het huidige probleem bij schrij
vers — en ook al bijna bij christenen — is niet de overwaardering van de inner
lijkheid, maar het uitschakelen van het innerlijke, de alles absorberende drang
naar wat met politiek en publiciteit te maken heeft.
Een derde groep van moeilijkheden komt voort uit min of meer latent onop
hefbare spanningen tussen literatuur en evangelie, tussen schrijvers en christe
nen. Het evangelie getuigt van een gebeurtenis en verkondigt een boodschap.
Beide, gebeurtenis en boodschap, bevinden zich in een vlak dat nu juist niet
dat van de literatuur is. Literatuur spreekt tegenwoordig geheel en al uit eigen
naam. De christen beroept zich op de naam van een ander, en wel van die man
die van zichzelf getuigde dat Hij Gods Zoon in het vlees was en naar wiens
3 Goethe, Werke. Hamburger Ausgabe, Bd. 12, p. 39.
4 Th. Mann, Betrachtungen
eines Unpolitischen,
Frankfurt, 1956, Stockholmer Ausgabe,
p. 482.
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messiaanse functie de christen genoemd is. De christen kan Gods zaak niet
uitschakelen. In dit vlak ligt de ergernis, de ergernis van de aanspraak en de
ergernis van het heil. Daarover heeft Paulus al gesproken. Ook tegenwoordig
zoekt men in deze wereld 'tekenen' en 'wijsheid' in eerste instantie elders. De
boodschap van de Gekruisigde is voor de een 'ergernis', voor de ander 'dwaasheid' (1 Kor. 1, 22 ss.). De christen moet er op staan deze wereld niet slechts te
verstaan als een wereld die gemaakt en georganiseerd kan worden, maar ook
als een die door God is geschapen, als een die, in de nacht van de zonde geraakt, door Christus is verlost en transparant verwijst naar een laatste doel.
Hij kan niet, zoals de schrijver, zeggen, dat de wereld voor hem in eerste
en laatste instantie taal is — tenzij hij het woord van de openbaring, de aanwezigheid en afwezigheid ervan in de aldus verstane taal betrekt. Maar juist
dat doet de schrijver als zodanig niet. De schrijver zoekt in nooit aflatend
pogen naar de 'tekst' van deze wereld. De christen daarentegen moet geloven
dat hij een beslissend deel van deze tekst, de 'oertekst' van de bijbelse openbaring reeds in bezit heeft, dat hij hem moet begrijpen, aannemen, realiseren,
doorgeven. Deze 'oertekst' is geen gemakkelijk bezit. Levenslang moet de mens
en de mensheid zijn standpunt dienaangaande bepalen, zich deze tekst eigen
maken of verwerpen. De schrijver gaat tegenwoordig dikwijls uit van een
tabula-rasasituatie. Hij haalt alle inhouden neer (vindt ze ten dele al neergehaald). Hij trekt in uitspraken die betrekking hebben op de menselijke existentie, alles in twijfel met uitzondering van zijn eigen realiteitservaring. Minder
dan ooit is hij bereid andermans interpretatie over te nemen. De christen moet
zich overleveren aan de ervaring van anderen en aan hun getuigenis. Deze
anderen zijn die mannen en vrouwen die eertijds met Christus zelf verkeerden
en die ervoor en erna deel hadden aan de profetische en getuigenis-afleggende
Geest. Natuurlijk liep de christen gevaar deze 'oertekst' alleen naïef, dat wil
zeggen met betrekking tot zijn ontstaansgeschiedenis en genres niet-literair op
te vatten. Het was de vrees mèt het tot literatuur maken van deze tekst de
onverbiddelijkheid van de zaak te verliezen. De christen loopt ook altijd weer
gevaar de 'oertekst' van zijn geschriften zonder meer gelijk te stellen met de
'oertekst' van wereld, realiteit, geest en taal, alleen maar te kijken naar zijn
tekst, en andere teksten van menselijk zelfbestaan die elders en in latere tijden
ontstaan, gering te achten of te ignoreren of ze primitief als iets van slechts
ondergeschikte betekenis te beschouwen. Dat de bijbel niet alle woorden en
antwoorden bevat, dat de groeiende en door de mens veranderde en te verantwoorden realiteit nieuwe teksten schept, heeft hij inmiddels geleerd. Maar voor
hem ligt de bijbelse 'oertekst' principieel in een ander vlak dan ieder volgend,
dan ieder binnenwerelds woord. Waar hij met zijn 'oertekst' niet denkt alles te
weten, kan en moet hij de naar de 'oertekst' zoekende schrijvers ontmoeten.
Waar de schrijver van zijn kant op zijn speurtocht naar de 'oertekst' van de
wereld de 'oertekst' van de openbaring toelaat, open blijft of wordt voor het
bijbelse woord, kunnen schrijver en christen elkaar ontmoeten. Beide hebben
elkaar dan existentie, werkelijkheid, zin, taal, zelfs kritiek mee te delen.
Ook hier rest een probleem. Voor de schrijvers betekent taal: uitbeelden van
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wat gezien en gehoord kan worden, van wat zich afspeelt binnen het bereik van
de zintuigen. Voor de christenen bestaat van oudsher de moeilijkheid van het
onaanschouwelijke, van hun object, dat niet op adequate wijze kan worden
uitgebeeld. Er waren tijden waarin de christenen deze moeilijkheid spelenderwijs ondervingen door een uitzonderlijk en bijna naïef gebruik te maken van
beelden.
Sinds de dialectische theologie aan het woord kwam, is men zich weer heel
scherp bewust geworden van de onrechtmatigheid van het spreken in categorieën, van het niet grijpbare, en niet zichtbare, van God als de geheel Andere.
Spotters en ongelovigen die staan op aanwijsbare realiteit, op de legitimatie van
een filmisch constateerbare God en handelen Gods, hebben het altijd gemakkelijk. Het streven om alleen wat filmisch constateerbaar is, als realiteit te laten
gelden, dateert bij schrijvers en kunstenaars niet pas van vandaag. Weliswaar
hebben zij besef van het psychische, van moeilijk te objectiveren ervaringen van
het bewustzijn. Maar juist daar waar er sprake is van een binnengaan van God
in de psyche, van de verandering van een bewustzijn waarop een 'bovennatuurlijk' geloof zijn stempel heeft gedrukt, maken zij er zich als van een principiële
illusie gemakkelijk van af. De wetenschap is hun daarin gedeeltelijk voorgegaan.
Ik kan de indruk niet van mij afzetten dat veel schrijvers niet zo onbevooroordeeld, zo edelmoedig, zo up-to-date en up-to-yesterday zijn als veel omroepstudio's voorgeven, veel feuilletons willen doen geloven. Dikwijls heeft men de
indruk alsof de vraag naar het woord voor de schrijvers ook een machtskwestie
is. „De literatoren hebben de rol van de clerus overgenomen", schreef Saul
Bellow. Hij haalde Walt Whitman aan: „The priests depart, the divine literatus
arrivés" .
Geloof en literatuur, levend christendom en literatuur die doordringt tot in de
existentie, hebben naar het mij voorkomt, te maken met het omverhalen van
omheiningen, met het terugnemen van wat gearriveerd is, met machteloosheid
temidden van de machtige apparaten, met lijden aan deze wereld en aan zich
zelf, waarschijnlijk zelfs (zoals alles wat leeft en creatief is) met armoede. Wat
zei Gottfried Benn? „Laten wij met elkaar praten".
5

5 Geciteerd uit H. Domin, Wozu Lyrik heute?, München, 1968, p. 97.

Alexander Solzjenitsyn:
Kanker Paviljoen
M. A. Lathouwers

De Sovjetschrijver Alexander Solzjenitsyn is in het Westen vooral bekend geworden door zijn roman Een dag uit het leven van Iwan Denisowitsj. In dit
werk, dat ook in het Nederlands vertaald is, werd op een opmerkelijk openhartige wijze gesproken over de verschrikkingen van de Siberische kampen
onder Stalin. Chroesjtsjows verguizing van Stalin, in 1957, maakte de verschijning van deze roman mogelijk. Hij had onmiddellijk een ongekend succes en
gaf in feite de stoot aan een 'literaire ontmaskering van het verleden' in heel de
Sovjetletterkunde. De laatste jaren werd er gefluisterd, dat Solzjenitsyns positie
als schrijver steeds moeilijker werd. Zijn jongste boeken zouden door de Sovjetcensuur afgewezen zijn, omdat de strekking ervan niet overeen kwam met hetgeen men van hogerhand van de literatuur eiste. Solzjenitsyn heeft thans aan
alle onzekerheid een einde gemaakt. Hij zond zijn in de Sovjet-Unie geweigerde
werken naar het Westen en liet ze daar publiceren. Een van deze werken is de
roman Kanker Paviljoen .
1

In deze roman beschrijft Solzjenitsyn de sfeer in een kliniek voor kankerpatiënten. Hij tekent hun gesprekken op, beschrijft hun ervaringen en emoties. Het
paviljoen staat in feite model voor heel de Sovjetsamenleving. De schrijver laat
zien, hoe zich hier hetzelfde tekort openbaart dat ook in deze samenleving is
aan te wijzen. Hij laat zien hoe de menselijke persoon, in dit geval de patiënt,
tot nummer dreigt te worden; ook daar waar men blijkbaar toch primair werkt
aan zijn genezing. Wanneer men de mens vooral als fysiologisch object beziet
en onder zijn genezing dus vooral een herstel van de normale functionering der
fysiologische processen ziet, redeneert Solzjenitsyn, vervalt men tot dezelfde
fout die men maakt wanneer men het heil van de mens eenzijdig in sociaaleconomische categorieën duidt. In beide situaties blijft de menselijke persoon
als totaliteit, met alles wat zijn innerlijk aan eigen rijkdom, oorspronkelijkheid
en onherhaalbaarheid inhoudt, buiten beschouwing. Men blijft ergens aan de
oppervlakte, terwijl toch juist in de voorbij geziene diepte van het innerlijk het
eigenlijke wezen van de mens besloten ligt. Dit alles spitst zich in de roman toe
op de vraag: „Wat geeft het leven zin?"
Met deze laatste vraag verbindt de schrijver nog een tweede vraag: moet de
voortduring van het leven tegen elke prijs gekocht worden? Solzjenitsyn leert
1 Alexander Solzjenitsyn, Kanker Paviljoen, De Boekerij Baarn, 1969, 278 pp., ƒ 13,90.
Amerikaanse pocket-editie: Cancer Ward, Bantum Books, ƒ 5,25.
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dat men, door te leven vanuit de diepte van zijn innerlijk, in een zeer beperkte
tijd, in één moment zelfs, een levensintensiteit en levensvolheid deelachtig kan
zijn die met de levensduur op zich niets meer te maken heeft. Met andere
woorden: niet de duur van het leven, maar de diepte ervan is hier het enige
criterium. Wanneer dus de 'oppervlakte' van het leven — langer leven, fysieke
gezondheid, sociaal-economische welvaart — wordt vergroot, en dit blijkt te
geschieden ten koste van zijn diepte, is deze vergroting immoreel. Ze verlaagt
de mens van persoon tot een biologisch feit zonder meer, dat vegeteert maar
niet werkelijk leeft. Solzjenitsyn komt hier zeer nabij aan wat Dostojewskij in
zijn romans zegt over de prioriteit van het levende leven boven een 'kristallen
paleis' of een 'mierenhoop' .
2

Grenssituaties als ontmaskering
Wat Solzjenitsyn in zijn roman bijzonder duidelijk laat uitkomen is, hoe vooral
grenssituaties als lijden en dood de mens terugwerpen op zichzelf. De mens
vindt zich hier als het ware op een verlaten strand aangespoeld, om te ontdek
ken hoe eenzaam hij in feite is. Hij ziet de waarden en zingevingen van het
'totaal', van de gemeenschap, die als zodanig geen grenssituaties kent, van hem
wegvloeien. En hij vraagt, voor het eerst misschien sinds lang, weer vanuit zijn
eigen existentie naar het waarom en waartoe van al wat is.
Daarbij worden nogal wat officiële waarden door de schrijver op hun betrek
kelijkheid ontmaskerd. Op de eerste plaats: de ontoereikendheid van de weten
schap om de mens werkelijk inzicht in het leven te schenken. In het paviljoen
is het met name de ex-politieke gevangene Kostoglotow, die daarover bijzonder
behartenswaardige dingen zegt, zoals blijkt uit het volgende gesprek tussen hem
en de jonge Dimka. Daar leert Kostoglotow de laatste precies datgene wat
Dostojewskij in De gebroeders Karamazow Aljosja zeggen laat tot zijn broer
Iwan: dat de zin van het leven niet op het vlak van de abstractie, de logica en
de wetenschappelijke reflectie gevonden wordt, doch alleen in het leven zelf :
3

„Ik probeer zoveel mogelijk te lezen. Zolang ik kan. Ik zou naar de universiteit willen
gaan.
Dat is goed. Alleen moet je er wel rekening mee houden, dat ontwikkeling nog niet ver
standiger maakt.
Hoezo: 'niet verstandiger maakt'?
Precies zoals ik het zeg.
En wat maakt dan wel verstandiger?
Het leven . . ."4).

Later zal Solzjenitsyn een van zijn romanfiguren tegen een jonge communist
laten betogen dat de wetenschap, hoe interessant ook, toch nooit in staat is de
mens ethische criteria aan te reiken en de mens evenmin innerlijk kan verlichten
2 Zie hiervoor b.v. mijn boek Dostojewskij, Desclée de Brouwer, Brugge, 1968, pp. 54 - 60.
3 „— Ik geloof, dat alle mensen vóór alles het leven op aarde moeten liefhebben.
— Het leven meer liefhebben dan de zin daarvan?
— Inderdaad, de liefde gaat voor de logica, zoals je zegt; beslist: eerst het leven liefhebben
en pas daarna zul je de zin van het bestaan begrijpen. Dat is iets wat mij al lang voor ogen
staat".
4 A. Solzjenitsyn, Rakowyj Kor poes, YMCA-Press, Paris, 1968, p. 30.
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(p. 321). Ook hier wijst Solzjenitsyn op iets waarover Dostojewskij telkens weer
spreekt. Bijvoorbeeld in Het dagboek

van een schrijver, waar hij als volgt

polemiseert met een denkbeeldige opponent:
„Mag ik U vragen, wat U onder verlichting verstaat? De wetenschappen van het Westen,
nuttige kennis en vakmanschap? Of geestelijke verlichting? Voor het eerste, d.w.z. voor
wetenschap en vakkennis mogen we ons inderdaad niet afsluiten, en we kunnen ze inderdaad
niet de rug toekeren . . . . Maar onder verlichting versta i k . . . . datgene wat in het woord
verlichting reeds letterlijk is uitgedrukt, het geestelijke licht dat de ziel verheldert, het hart
verlicht, de geest leiding geeft en hem de weg des levens wijst".
Verderop in de roman zal Kostoglotow zich voor zijn levenshouding onder
meer ook beroepen op de uitspraak van Descartes: „Onderwerp alles aan de
twijfel" (p. 121); waarmee hij opnieuw duidelijk de waarde van alle zogenaam
de zekerheden en theorieën, ook en zelfs met name van de partij-ideologische
zekerheden, relativeert. Tussen hem en Pawel Nikolajewitsj, een partijganger
die zijn hoge positie daaraan te danken heeft dat hij in de Stalintijd letterlijk
over lijken ging, talloze mensen waaronder dikwijls zijn beste vrienden vals
beschuldigde en daardoor soms tot zelfmoord bracht, ontwikkelt zich dan een
fel twistgesprek. Daarbij wordt door Kostoglotow tegelijk het recht op vrijheid
van denken hartstochtelijk verdedigd. Verder wordt hier vooral het eenzijdige
optimisme van de partij-ideologie, waarin voor grenssituaties als de dood geen
ruimte is, aangevallen op zijn ontoereikendheid om het individuele, persoon
lijke leven een werkelijke zin te geven. Duidelijk laat Solzjenitsyn nog eens
zien, dat het collectief als zodanig géén grenssituaties kent; dat de mens juist
in deze grenssituaties teruggeworpen wordt op zichzelf en dus zelf naar een
persoonlijke zingeving zoeken moet:
„Er zijn vragen, waarover al een vastomlijnde mening is tot stand gekomen. En U hoeft
daar dus niet meer over te oordelen! . . . De zedelijke vervolmaking van Leo Tolstoj en zijn
volgelingen heeft Lenin eens en voor altijd afgedaan. En evenzo kameraad Stalin! En
Gorkij!
Pardon . . . . 'Voor eens en voor altijd' kan niemand iets op aarde zeggen. Want dat zou
betekenen dat het leven stilstond. En alle volgende generaties zouden niets meer te zeggen
hebben . . . . En waarom wilt U eigenlijk de mond dichtstoppen van die man — hij wees
met zijn beide, enorme handen naar Poddoejew — die nadenkt over de zin van het leven,
nu hij zich op een punt bevindt waar leven en dood elkaar raken? Waarom windt het U zo
op, dat hij daarbij Tolstoj leest? Wie ondervindt daar nadeel van? Of moeten we Tolstoj
misschien op de brandstapel zetten? Heeft misschien de allerheiligste Synode de zaak niet
ver genoeg doorgedreven?
Waarom zou men iemand moeten verhinderen na te
denken? Want waartoe voert uiteindelijk onze levensfilosofie? — 'Ach, hoe mooi is het
leven! . . . . Ik houd van je, leven! Het leven is er voor het geluk!' — Wat een diepte!
Dit kan zonder ons ook ieder dier zeggen: een kip, een kat, een hond.
Ik vraag U, ik smeek U . . . . laten we niet spreken over de dood. Laten we haar zelfs niet
noemen!
U hoeft me niets te vragen . . . . Als er hier nog niet eens over de dood mag worden
gesproken, waar moet men er dan over spreken? — 'Ach ja, we zullen eeuwig leven' —.
Wat? . . . Wat wilt U dus? Dat we de hele tijd maar spreken en denken over de dood? . . . .
Niet voortdurend . . . . Maar toch wel soms. Dat is nuttig. Maar wat hebben wij de mens
zijn hele leven voorgehouden? 'Je bent een lid van het collectief! Je bent een lid van het
collectief!' Dat is waar. Doch dat geldt alleen zolang hij leeft. Maar wanneer het stervensuur
slaat, laten we hem vallen uit het collectief. Hij mag dan al een lid zijn, maar sterven moet
hij alleen. En het gezwel krijgt alleen hij, en niet het collectief . . . . Wat vreest U op dit
5

5 Hier wordt gedoeld op het feit, dat Tolstoj in 1901 door de Synode van de RussischOrthodoxe Kerk werd geëxcommuniceerd.
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ogenblik meer dan wat ook ter wereld? Te sterven! En waarover bent U, meer dan waarover ook, bang te spreken? Over de dood. Weet U hoe we dat noemen? Huichelarij!"
(p. 125).

Oog in oog met de dood laat de mens, laat elke mens zijn schijnzekerheden en
hybris vallen en wordt aan elk dogma vaarwel gezegd. Voor het aanschijn van
de dood staat men zonder zekerheden, geheel naakt. Kostoglotow ziet dit ook
aan een lector in de filosofie: „Wat kletst hij dan in zijn colleges? Misschien
brengt hij alleen maar de geesten in verwarring?
En waar dient eigenlijk al
zijn filosofie toe, als hij door zijn ziekte zo van de kaart is?" (p. 135).
Een andere romanfiguur die de erkenning van de dood ervaart als een ontmaskering van de gevestigde waarden, is Jefrem Poddoejew, een primitief lijkende
figuur, die geneigd is tot meditatie en inkeer:
„Toen ze ziek werden, toen werden én hun specialiteit én hun handigheid, én hun werk én
hun loon tot niets. En uit hun hulpeloosheid, die hier manifest werd, en uit hun verlangen
om tot het bittere einde tegen zichzelf te liegen dat ze geen kanker hadden, kon men
concluderen, dat ze allemaal slappelingen waren en aan iets in het leven waren voorbijgegaan" (p. 93).

Jefrem herinnert zich uit zijn jeugd, hoe de ouderen toen tegenover de dood
stonden; hoe ze die wisten te aanvaarden in verootmoediging, in eerlijke overgave zonder zelfbedrog: een overgave waaruit geen lafheid sprak, maar eerder
wijsheid en rust. Het lezen van enkele werken van Leo Tolstoj, geschreven in
diens latere, religieuze periode, brengt hem vervolgens langzaam maar zeker tot
het inzicht dat alleen in en vanuit een dergelijke zedelijk-religieuze beleving van
het bestaan, waarin de ootmoed en niet de revolte centraal staat, het antwoord
op de vraag naar de zin van het leven en de dood kan worden gevonden.
De positieve houding die Solzjenitsyn hier inneemt tegenover de mogelijkheid
van een religieuze beleving, spreekt ook duidelijk uit een passage waarin de
jonge Dimka met een oudere vrouw een gesprek voert over leven, dood en
lotsbestemming. Zij leert Dimka hetzelfde waarover hierboven Jefrem sprak:
deemoed en overgave. Ze doet dit vanuit haar oude religieuze overtuiging. En
Dimka bemerkt tot zijn verbazing, dat deze oudere, religieus denkende vrouw
de enige is die hem in zijn opstandige onrust kalmeren kan:
„Vanaf de eerste klas al, toen hij nog niet eens lezen of schrijven kon, werd aan Dimka
geleerd en wist hij al goed, dat de religie opium was, een driedubbel reactionaire leer, die
alleen maar goed was voor zwendelaars. Door die religie zouden ook hier en daar de arbeiders zich niet uit hun exploitatie kunnen bevrijden. En afrekenen met de religie zou betekenen: een wapen in de hand en vrijheid. En tante Stefa zelf met haar komische (liturgische)
kalender, met het woord God voortdurend op haar lippen, met haar zorgeloze glimlach,
zelfs in deze kliniek, en met haar paastaart was een Volkomen reactionaire' figuur. Maar
niettemin ging Dimka nu, op deze zaterdagmiddag waarop de artsen weg waren gegaan en
elke zieke met zijn eigen gedachten hadden achtergelaten, waarop een sombere en korte dag
nog wat spaarzaam licht wierp en op de gangen de lampen al brandden, hinkend naar
buiten om overal juist die reactionaire tante Stefa te zoeken, die hem niets anders kon
leren als zich te verdeemoedigen" (p. 114).

Vis-a-vis met de dood ontmaskert zich het diepste wezen van de mens, met al
zijn hopen op een wonder, zijn intuïtief weten van een mysterie dat zich juist in
de grenssituaties uitspreekt en dat hier door Solzjenitsyn letterlijk zo wordt
genoemd.
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Binnen zo'n perspectief waarin ook plaats is voor het Mysterie — de auteur
schrijft het woord nadrukkelijk met een hoofdletter — komt dan tenslotte ook
weer ruimte voor de gedachte dat de dood niet het absolute einde is, niet een
definitieve terugkeer tot het Niets kan zijn. Op verschillende plaatsen in zijn
roman laat Solzjenitsyn zijn personages duidelijk suggereren dat er hier een
uitweg zijn moet, dat er — hoe dan ook — een positief antwoord moet bestaan
op het eeuwige verlangen van de mens naar onsterfelijkheid, al blijft het wezen
van dit antwoord ons verborgen. De schrijver blijkt ook hier vooral te denken
in de categorieën waarin ook Leo Tolstoj over een onsterfelijkheid dacht: als
een terugkeer tot het Al, enigszins zoals dat in Hindoeïsme en Boeddhisme
gedacht wordt :
6

„In dit blauwe boekje met zijn gouden opdruk, dat al voor de vierde nacht achtereen bij
Jefrem onder het matras lag, stond iets over de Hindoes; hoe die geloven, dat we niet
helemaal sterven, maar dat onze ziel verhuist naar andere levende wezens of andere mensen.
Zo'n perspectief beviel Poddoejew. Al zou hij maar iets van zichzelf kunnen redden . . . .
iets kunnen laten reiken over de dood h e e n . . . !" (p. 180).

Elders in de roman beschrijft Solzjenitsyn hoe de oude arts Oresjtsjenkow —
een mens die tegenover zijn collega's steeds de waarde van de menselijke persoon verdedigt — mediteert over leven en dood. Duidelijker nog dan in het
vorige citaat wordt hier gesproken over iets eeuwigs, een eeuwigheidsbeginsel
in de mens. Tegelijk wordt daarbij de noodzaak van geestelijke inkeer door de
schrijver nog eens nadrukkelijk onderstreept. Alleen deze inkeer kan de mens
van dit eeuwigheidsbeginsel bewust maken:
„Zijn innerlijke gesteltenis verlangde, vooral sinds de dood van zijn vrouw, naar woordloze
verdieping, vrij van ieder geluid van buiten, van ieder gesprek, van zakelijke gedachten,
zelfs van al datgene wat hem tot arts maakte. Zijn innerlijke gesteltenis eiste als het ware
van hem, dat hij zich zou reinigen, innerlijk verlicht zou worden. En juist die zwijgzame
onbeweeglijkheid met haar niet geconcretiseerde, zich zelfs niet vaag aandienende gedachten,
gaven hem die zuiverheid en volheid. In deze ogenblikken leek hem heel de zin van het
bestaan — van zijn eigen bestaan met zijn lange verleden en zijn korte toekomst, en dat van
zijn overleden vrouw, van zijn jonge kleinkind en überhaupt van alle mensen — niet te
vinden in die voornaamste activiteiten waarmee ze voortdurend bezig waren, waarin ze al
hun interesse legden en waardoor men hen kende. Maar daarin, in hoeverre ze erin geslaagd
waren om dat beeld van de eeuwigheid dat in iedereen ligt ingebed, onbezoedeld, onaangetast en niet verminkt te bewaren. Als een zilveren maan in een stille vijver" (p. 361).

Het duidelijkst spreekt Solzjenitsyn wel over zijn geloof in de onsterfelijkheid
van de mens waar hij beschrijft hoe de jonge Oleg een bezoek brengt aan een
medepatiënt, de oude en doodzieke Sjoeloebin, Solzjenitsyns ideeën verraden,
zoals eigenlijk heel de roman, ook hier de grote betekenis die Tolstoj voor hem
heeft:
„ Tk sterf niet helemaal', fluisterde Sjoeloebin. 'Ik sterf niet helemaal'.
Hij leek dus te ijlen . . . .
Tets blijft er, iets, ja?' fluisterde de zieke. En pas toen drong het tot Oleg door, dat Sjoeloebin niet ijlde, maar hem zelfs herkend had: hij herinnerde hem aan hun laatste gesprek,
vlak voor de operatie. Hij zei toen: 'Soms ervaar ik dat heel duidelijk: wat er in mij is, dat
ben ik niet helemaal. Er is iets dat volstrekt niet te vernietigen is, iets heel verhevens! Iets
als een scherf van de Wereldziel. Voelt U dat niet zo?' " (p. 405).
6 Zie hiervoor bijvoorbeeld mijn boekje Leo Tolstoj, Desclée de Brouwer, Brugge, 1964,
pp. 53 - 56.
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Er is nóg iets waarover Solzjenitsyn in zijn roman voortdurend schrijft, iets dat
overigens ten nauwste samenhangt met al het bovenstaande. Hij wijst erop, hoe
een eenzijdig rationalistische en positivistische benadering van de mens niet
alleen voorbijgaat aan het wezen van de mens, maar dit zelfs rechtstreeks be
dreigt. Door de fysiologische, materiële kant van de mens centraal te stellen,
krijgt men een gevaarlijke perspectiefvertekening. Solzjenitsyn meent dat dit
met name in zijn eigen leefklimaat het geval is. Juist zoals hier uit de samen
leving de diepere dimensie, die van het persoonlijke, dreigt weg te vallen, zo
dreigt op zijn beurt uit de mens zelf de diepere dimensie van diens innerlijk,
de ziel of de geest, te worden geëlimineerd.
Wat de schrijver hierover zegt doet weer denken aan bepaalde passages uit het
oeuvre van Dostojewskij. Bijvoorbeeld aan wat in De gebroeders Karamazow
Dmitri hierover opmerkt. Deze heeft toevallig iets vernomen over de negentiende-eeuwse Franse fysioloog Claude Bernard. Diens puur natuurwetenschappe
lijke verklaring van de mens heeft hem zeer geschokt. Gedachten en emoties
zijn er volgens al die Bernards dus enkel en alleen, vraagt hij zich af, „omdat
er van die draadjes zijn en helemaal niet omdat ik een ziel heb?
Maar wat
blijft er hierna dan nog over van de m e n s . . . ?" In Solzjenitsyns roman is het
Oleg die dit verwoordt in het volgende gesprek met de vrouwelijke arts Vera:
„In de twintiger jaren hadden de boeken van een zekere dokter Friedland, een arts voor
geslachtsziekten, bij ons een geweldig succes. Men achtte het toen hoogst nuttig om über
haupt alles te 'onthullen' aan de bevolking, aan de jeugd. Het was zogezegd een sanitaire
propaganda over juist die zaken waarover nooit gesproken werd. En in het algemeen kan
men ook wel zeggen dat dit nodig was. Het is beter dan huichelachtig te zwijgen. Er was
een boek: Achter de gesloten deur en nog een ander: Over het leed van de liefde . . . . Ik
heb het doorgelezen; ik geef het toe, ik was nog erg jong, misschien twaalf jaar. Ik hield het
natuurlijk verborgen voor de ouderen. Het was literatuur die je schokte, maar die het leven
tegelijk ook tot een lege woestijn maakte. Je had het gevoel, dat je meer wilde l e v e n . . . .
Het was zo'n consequent, logisch en onweerlegbaar materialisme, dat je je inderdaad af
vroeg: waarom dan nog leven? . . . . Die harteloze overtuigdheid dat iedere psychologie in
het seksuele leven slechts van tweederangs betekenis was. De auteur had alleen maar de
fysiologie nodig om elk 'men past niet bij elkaar' te verklaren, . . . . Maar dit vernietigt al
wat menselijk is op aarde. Als je je daaraan gewonnen geeft, als je dat allemaal zou aan
nemen
" (pp. 285 - 286).

Wanneer Olegs gesprekspartner Vera nadenkt over dit alles, begrijpt ze het
gelijk van Oleg maar al te goed. Een bewijs van de juistheid van diens opvat
tingen ontdekt ze in zichzelf: in haar volstrekte trouw aan een reeds lang
gestorven verloofde, een trouw die in feite 'tegen alle natuurwetten in' gaat.
Er moet iets in de mens, in de wederzijdse liefde zijn, weet ze, dat over de dood
heen reikt en aan de blinde natuurwetten niet onderworpen is. Men herinnere
zich wat Solzjenitsyn schreef over de onsterfelijkheid. Met name het besef van
de onherhaalbaarheid van elke menselijke persoon, een onherhaalbaarheid die
vooral in de liefde ervaren wordt, wijst haar hier de weg naar het inzicht:
„Natuurlijk, als we denken op het niveau van Friedland, dan is het onzin, een anomalie,
idioot om je een of andere dode te blijven herinneren en geen levende te zoeken. Dat kan
toch immers niet, omdat 'de wetten van het weefsel' niet buiten werking kunnen worden
gesteld, en evenmin de hormonen en de wetten van de leeftijd.
Kan dat niet? Maar Vera wist, dat ze in haar allemaal wél buiten werking waren gesteld!
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Niet, dat ze zich voor altijd gebonden voelde aan haar belofte: Tk ben voor altijd van jou\
Maar het was zo: iemand, die ons té nabij is, kan niet helemaal sterven. En dat betekent
dat hij ons een beetje ziet, een beetje hoort; dat hij aanwezig is, bestaat. En dat hij zonder
iets terug te kunnen doen en zonder een woord te kunnen spreken, ziet hoe je hem bedriegt.
En hoe kunnen er trouwens zulke wetten van de celgroei, van reacties en afscheidingen zijn
en waarvoor zijn die er, als er geen tweede mens zo bestaat? Er is er geen andere zo! Maar
wat hebben we dan nog met die cellen te maken? En met die reacties?
Maar met de jaren stompen we af. We raken vermoeid. We hebben geen echt talent meer,
noch voor het leed, noch voor de trouw. We leveren die over aan de tijd. Maar om elke dag
voedsel door te slikken en onze vingers af te likken, daarin weten we van geen wijken.
Geef ons twee dagen lang geen voedsel, en we zijn onszelf al niet meer en kunnen tegen de
muur opvliegen.
Het is erg met ons gesteld, mensheid" (p. 293).

Solzjenitsyn ontdekt nog een andere samenhang. Wanneer de mens eenzijdig
gezien wordt als een fysiologisch functionerend onderdeel van een collectief,
waarover vooral in sociaal-economische categorieën gedacht wordt, dan komt
ook het begrip 'kwaad' in de lucht te hangen. Hier ageert Solzjenitsyn vooral
tegen de partij-ideologische opvattingen, waarin het kwade primair als sociaaleconomisch verschijnsel geduid wordt, en niet als iets dat in het innerlijk van de
mens zelf zijn wortels heeft. Wat hij hierover schrijft, behoort tot de felste
passages van de roman. Er ontwikkelt zich het volgende gesprek tussen ener
zijds Kostoglotow, die het duidelijkst de eigen ideeën van de schrijver verkon
digt, en anderzijds de partijleden Wadim en Roesanow:
„Maar dat: dat is de menselijke hebzucht, en niet: het bourgeois-bewustzijn. Voordat de
bourgeoisie er was, waren er al hebzuchtige mensen; en die zullen er ook na de bourgeoisie
zijn! . . . .
Maar als je je in die gevallen verdiept, dan blijkt er toch altijd een sociale afkomst uit de
bourgeoisie . . . .
Dat is allemaal onzin, die 'sociale afkomst' . . . . Dat hebben ze er bij jullie alleen maar zo
ingehamerd. . . . En waar halen jullie eigenlijk die 'sociale afkomst' vandaan? Dat is geen
marxisme, dat is racisme! . . . .
. . . . Dat is een ideologische afwijking!
. . . . Zodra iemand het ook maar in iets niet helemaal met hen eens is, spreken ze al van
een ideologische afwijking! . . . . Weet je hoe ze in de twintiger jaren spraken? 'Laat je eelt
zien! Waarom zijn je handen zo wit en zo zacht?' Dat was marxisme! . . . . Ik ben mis
schien een koopmanszoon, van het derde gilde, maar ik heb heel mijn leven geploeterd. En
hier heb je mijn eelt, kijk maar. Maar ik ben dus toch een bourgeois? Omdat ik van mijn
vader andere eritrocieten of leukocieten meekreeg? Neen, ik zeg U: uw visie wordt niet
bepaald door klassebewustzijn, maar door rassenbewustzijn. U bent een racist! . . ." (pp.
342 - 343).

Pleidooi voor een ethisch-religieus socialisme
Solzjenitsyn heeft op heel veel punten ernstige kritiek op de bestaande Sovjet
samenleving. Hij ziet het menselijk tekort daarin nog alleszins aanwezig en hij
stelt het zich als schrijver tot taak, hier een grondig demasqué te voltrekken.
Al hetgeen we hierboven behandelden, maar ook wat hij in zijn werk voort
durend schrijft over het individuele lijden van degenen die tussen de raderen
van het gigantische Sovjetmechaniek bekneld zijn geraakt, over het gepleegde
verraad, over de angst van zovelen, de lafheid van zoveel anderen, over de
verschrikkingen van de Siberische kampen die ook in deze roman aan de orde
komen: dit alles moet men in het licht van deze ontmaskering zien.
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Hieruit mag men echter niet de conclusie trekken dat Solzjenitsyn daarmee
vaarwel zegt aan het socialisme als zodanig. Integendeel: ongeveer aan het
einde van zijn roman getuigt hij, bij monde van zijn romanfiguur Sjoeloebin,
van zijn geloof in het socialisme; maar dan in een socialisme waarin ook die
dimensie zal zijn geïntegreerd die hij in de huidige in Rusland bestaande vorm
van het socialisme geëlimineerd ziet. In feite pleit hij voor wat men een ethisch
socialisme zou kunnen noemen; een socialisme waarin liefde en zedelijkheid in
plaats van de sociaal-economische categorieën en de klassenhaat centraal staan.
De namen die Solzjenitsyn in dit verband noemt: Dostojewskij, Tolstoj, Kropotkin , Wladimir Solowjow , spreken hier voor zich. Het lange gesprek, dat
Sjoeloebin hierover heeft met zijn medepatiënten Oleg en Kostoglotow, ontwikkelt zich aldus:
„—
U moet uit uw lijden en uit deze verschrikkelijke jaren niet concluderen dat het socialisme schuldig is. Dat wil zeggen: hoe U het ook wendt of
keert, het kapitalisme blijft toch voor altijd door de historie uitgestoten
Daarom moet het 't socialisme zijn. Maar welk? We hebben er ons handig van
af gemaakt; we dachten dat het genoeg was om de aard van de produktie te
veranderen, om ook de mensen onmiddellijk anders te doen zijn. Maar voor
den duivel: ze zijn helemaal niet veranderd! De mens is een biologisch type. Hij
kan alleen door duizenden jaren veranderd worden.
— Maar wat voor een socialisme moet er dan zijn?
— Wat voor een? Is dat een raadsel? Men zegt wel eens: een 'democratisch
socialisme'. Maar dat is slechts een oppervlakkige aanduiding, die dan nog niet
eens betrekking heeft op het wezen van het socialisme, maar enkel op haar
uiterlijke vorm, op de aard van de staatsinrichting. Dat is alleen maar een aanduiding dat er geen koppen zullen worden afgehakt. Maar er wordt met geen
woord over gesproken waarop dat socialisme zal worden gebouwd. En socialisme kun je niet bouwen op 'overvloed van waren', omdat zolang de mensen
buffels zullen blijven, zij die waren zelf zullen vertrappen. En het is ook niet
dat socialisme dat maar aldoor blijft spreken over haat. Omdat het maatschappelijke leven nooit op haat kan worden gefundeerd. En wie jaar in jaar
uit brandt van haat, kan niet van de ene dag op de andere zeggen: genoeg!
Vanaf vandaag heb ik genoeg van het haten en voortaan zal ik alleen maar
liefhebben. Neen, hij zal een hater blijven; hij zal het slachtoffer van zijn haat
alleen dichterbij zoeken. Ken je dat vers van Herweg: 'We hebben lang genoeg
7

8

7 Peter Kropotkin (1842 -1921), grondlegger en theoreticus van het Russische anarchisme.
De Grote Sovjet Encyclopedie schrijft over hem o.m.: „Zijn anarchistische theorie zocht
Kropotkin te gronden met behulp van de burgerlijke, pseudo-wetenschappelijke filosofie var*
de positivisten Spencer en Comte". Zij constateert verder „subjectivistisch idealisme en metafysica in zijn sociologie" en geeft toe dat hij „bijzonder fel ageerde tegen de marxistische
dialectiek" en dat „zijn anarchistische ideeën vijandig zijn aan het marxisme en schadelijk
voor de zaak van de arbeidersklasse" (deel 21, p. 485).
8 Wladimir Solowjow (1853-1900), Russisch theoloog, wijsgeer en dichter. De Grote Sovjet Encyclopedie schrijft over hem als over iemand die „weliswaar demagogisch opriep om
de sociale en nationale tegenstellingen te elimineren", maar „in plaats van tot de revolutionaire weg opriep tot de valse religieuze weg", waarbij hij, aldus de GSE, onder meer meende, dat „men over de zedelijkheid niet kan spreken zonder de erkenning van een religieus
beginsel" (deel 41, p. 40).
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liefgehad
We willen eindelijk haten!' Jullie hebt dat op school geleerd,
maar men had jullie precies andersom moeten leren: 'We hebben lang genoeg
gehaat, we willen eindelijk liefhebben!' Naar de duivel met jullie haat. We
willen eindelijk liefhebben! Dat is, wat het socialisme zou moeten zijn.
— Dus een christelijk (socialisme), raadde Oleg.
— 'Christelijk', dat is iets teveel gezegd. Wat betreft die partijen die zich zo
noemden, in die samenlevingen die onder Hitier en Mussolini vorm kregen:
ik heb er geen idee van op wie of in wiens naam zij dat socialisme eigenlijk
wilden bouwen. Toen Tolstoj aan het einde van de vorige eeuw besloot om het
christendom in de praktijk wortel te doen schieten in de samenleving, bleken
zijn klederen onverdraaglijk voor de tijd waarin hij leefde. Zijn prediking had
geen enkele band met de werkelijkheid. Maar ik zou zeggen: juist voor Rusland
met onze opwellingen van berouw, met onze belijdenissen en onze opstandig
heid, met een Dostojewskij, een Tolstoj, een Kropotkin, is er maar één echt
socialisme mogelijk: een zedelijk. En dat is volledig reëel
Men zou aan de
wereld zo'n maatschappij moeten tonen waarin alle verhoudingen, grondslagen
en wetten zouden voortkomen uit de zedelijkheid en alleen uit haar! (Cursief
van Solzjenitsyn)
— Maar dat is bijna niet mogelijk! Dat zou nog eens tweehonderd jaar duren!
Maar wacht eens even. Kostoglotow fronste zijn wenkbrauwen. Er is iets wat
ik niet goed begrijp. Waar blijf je dan met de 'materiële basis'? De economie
moet er toch het eerste zijn?
— Het eerste? Dat hangt er maar vanaf. Wladimir Solowjow heeft bijvoor
beeld met voldoende overtuigingskracht de idee ontwikkeld dat men de econo
mie kan en moet bouwen op de basis van de zedelijkheid.
— Wat? Eerst dus de zedelijkheid en dan pas de economie? — vroeg Kostog
lotow met verbaasde blik.
— Ja! Maar luister eens, Rus, U hebt van Wladimir Solowjow natuurlijk nog
geen regel gelezen? . . . " (pp. 370 - 372).
Conclusie
Solzjenitsyns roman Het kankerpaviljoen laat zien, dat er in de hedendaagse
Russische literatuur vanuit een onmiskenbaar kritische instelling wordt nage
dacht over de Sovjet-werkelijkheid waarin men leeft. Hij laat verder even
duidelijk zien, dat er wordt gezocht naar integratie van datgene wat men in
deze werkelijkheid verdrongen weet. Men pleit voor een diepere bezinning op
de waarden van de menselijke persoon, op het innerlijk, op de grenssituaties
van het leven en tenslotte ook op de welhaast religieuze diepte van het bestaan.
En men doet dat — en dit is niet minder belangrijk — in een rechtstreeks
beroep op de vóórrevolutionaire Russische literatuur en cultuur, met name
zelfs op de religieus-ethische aspecten daarvan.
Veel van wat Solzjenitsyn schrijft kan men ook in de legaal gepubliceerde
literatuur terugvinden. Solzjenitsyns werk is als zodanig geen novum. Alleen:
de mate waarin deze schrijver de ontmaskering hier voltrekt is directer; de
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wijze waarop hij dat doet is feller. Hij noemt dingen bij de naam, die in de
legale literatuur hoogstens nog maar voorzichtig kunnen worden aangeduid.
Zijn werk was in dit opzicht zozeer een drempeloverschrijding, dat een legale
publikatie onmogelijk werd.
Dat Solzjenitsyn in zijn overtuigingen niet alleen staat — iets waarvan men zich
bij het lezen van zijn roman voortdurend bewust moet zijn — lijkt ons tenslotte
niet minder hoopvol dan het feit dat hij met zijn publikatie in het buitenland,
na Sinjawskij, Daniël en zoveel anderen uit de laatste jaren, opnieuw een bewijs
geleverd heeft dat de Russische literatuur zich niet meer zal laten weerhouden
om de waarheden die ze eenmaal heeft ontdekt steeds openlijker uit te spreken.

Onbehagen met (Nederlands) theater
Carlos Tindemans

'Kentering' heeft zijn eerste aflevering van 1969 laten uitgroeien tot een speci
aal theater nummer. Daarin haalt Jan-Willem Overeen ('De heilige poehaY)
de meest heilige huisjes neer en stelt Otto Dijk ('Waarom de underdog niet
meer blaft') de meest pertinente vragen. Of Jan-Willems ongenoegen de juiste
huisjes treft, blijft een open vraag. Zijn zondagse ernst lijkt dat wel te sugge
reren, maar hij schijnt blind te zijn voor het evidente feit dat niet alleen hij,
maar ieder intrinsiek-belangrijk theaterman zich de grondvragen naar funde
ring en verantwoording van zijn vak stellen moet, wil hij er gewoon mee door
kunnen gaan. Zo raakt hij, terwijl hij personen viseert, het medium zelf. Overi
gens is het Parool-redacteur Hans van den Bergh ('Functioneert ons toneel wel
zinvol?') die de grootste dosis controversiële gedachten opgooit. Het woord
'crisis' of 'malaise' komt in zijn bijdrage niet voor. Op grond daarvan zou je
het zure stukje al positief kunnen noemen. Is het dat echt?
Van den Bergh gaat uit van de twee doeleinden welke de overheid zich na de
oorlog gesteld had: „a. voorziening in en stimulering van de behoefte aan goed
toneel; b. verhoging van het sociale peil der toneelkunstenaars met behulp van
overheidssubsidies". Alleen het tweede is volgens hem bevredigend opgelost.
Dat zal wel niet volledig overeenstemmen met de opinie van het Nederlands
Verbond van Toneelkunstenaars; dezen menen immers, terecht, dat daarmee
nauwelijks een detail van de complexe problematiek is weggewerkt. Niettemin
is deze visie tekenend voor Van den Berghs betoogtrant: zijn beschouwingen
dringen niet verder dan tot het evidente en precies dit (vaak al te) evidente zou
de discussiebasis behoren te zijn. Vrijblijvend wijzen op verschijnselen en om
standigheden die ieder bewust vakman en toeschouwer zelf steeds weer in
discussie stelt en blijft stellen, is niet meer dan een partijtje schaduwboksen.
Averechts kan Van den Bergh gelijk hebben, dat zijn inzichten en stellingen te
zelden onderwerp van gesprek en uiteenzetting vormen; als hij zelf echter zijn
taak beperkt tot signaleren zonder meer, komen we niet verder.
Van den Bergh pakt uit met statistiekjes: 95% van de Nederlandse bevolking
komt de schouwburg niet in. Bij alle belangstelling die aan de diverse kunst
momenten wordt besteed, blijft het theater buiten spel. Waarom? Van den
Bergh herkent drie redenen:
1. Het theater moet het afleggen tegen de 'werkelijkheidsillusie' van de film:
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„Een groot deel van het publiek zoekt in de theatergebeurtenis nu eenmaal
illusie, amusement, spanning, vervoering en sentiment, plus het totale aanbod
van een andere, zo mogelijk fraaiere werkelijkheid. Het is dus de vraag of de
voortschrijdende purificatie van het toneelgebeuren, waarbij bovenstaande
elementen zorgvuldig worden weggewassen, niet een onherstelbare vervreemding van het grote publiek ten gevolge moet hebben". Conclusie: „Wil een
opvoering de toeschouwer tot meevoelen en meedenken prikkelen, dan moet de
niet al te elastische fantasie van het publiek ruim voldoende aanknopingspunten
geboden worden". Te vermijden is dan ook een andere boeman: „Een te ver
doorgevoerde absurditeit van de situatie en te sterk ontmenselijkte personages
kunnen dus de relatie met de zaal en daarmee het zinvol functioneren van het
toneel verstoren". Bewijs: L. de Boer's Lykensynode.
2. Zelfs „een herkenbare wereld" volstaat niet: „Er moet, als het even kan,
ook nog wel iets beweerd worden". Van den Bergh klaagt uitvoerig over de
beperking tot vakkundig afleveren van een elders afgekeken effect. En wie zich
als persoonlijk regisseur naar voren wil werken, lijkt duidelijkheid en eenvoud
zoveel mogelijk te mijden. Dat leidt tot een onaardig knokpartijtje met Erik
Vos. Van den Bergh verwijt Vos „troebele kwasi-geleerdheid" en „warhoofdigheid" in verband met de Prometheusproduktie. Andere voorbeelden: een positief voor Johan Greter in Molières Tartuffe bij het Nieuw Rotterdams Toneel,
een negatief voor Erik Vos in Molières Vrek bij de Nederlandse Comédie, dat
een gedachteloze navolging van Roger Planchon's regie van Molières George
Dandin zou zijn geweest. Facit: „Onbekookte originaliteitsdrift, imitatie van een
slecht begrepen voorbeeld en miskenning van de eigen wezenlijke waarden van
een stuk". En: „Onderzoeken van achtergronden, eventueel herinterpreteren en
helder zichtbaar maken van de ontdekte essentie".
3. Slechts één citaat, uiteraard niet uit zijn verband te halen: „Zowel stukinhoud als opvoeringspraktijk dreigen steriel te worden wanneer de mens er te
weinig als wezen, behept met een lijf en bezeten van erotiek in wordt gepresenteerd".
Finale: „Inderdaad wordt een gemeenschapskunst als het toneel (...) fundamenteel bedreigd als de publieke belangstelling voortdurend terugloopt. Natuurlijk wordt hier niet gepleit voor een stompzinnig dingen naar de volksgunst, maar wel voor het beëindigen van een situatie, waarin een aantal willekeurige toneeldirecties — deels bezeten van de kruideniersdrift hun zaakje goed
sluitend te runnen, deels gedreven door onkritische en oncontroleerbare idealen
— zich onvoldoende afvragen welke kant het met hun bedrijfjes opmoet.
Wil het toneel zinvol kunnen functioneren in de maatschappij van vandaag en
morgen, dan zullen de directies door een intelligent en weloverwogen repertoirebeeld op een verbetering van de 'image' van het theater moeten aansturen".
Wat nu te denken van de argumentatie van deze man die beroepshalve over
het Nederlandse theater schrijft?
1. Historisch-evolutioneel heeft het theater altijd aan zichzelf geleden. Nu de
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concurrentiële spanning met andere media, terecht of niet, is toegenomen, is
ook het tempo van deze ontwikkeling opgevoerd. De betrekkelijk kleine schaar
onmiddellijk geïnteresseerden in het wezen van drama en/of theater loopt
daarmee uiteraard vooruit op de onvermijdelijk inerte massa, al kan alleen om
deze reden over dat massapubliek geen kwaad woord worden gezegd. Ook het
publiek gaat rustig door, zijn persoonlijk collectief klimaat en zijn gedeelde
verlangens geleidelijk te verleggen; het tempoverschil is als zodanig een eeuwig
verschijnsel. Van den Bergh vergist zich als hij meent deze constante kunstmatig te kunnen afremmen.
2. De realiteitsbehoefte is, hoe onbewust wellicht ook, een zowel ethisch als
esthetisch fenomeen. Hoe triviaal Van den Bergh dit ook vertaalt, hij wil een
primitieve aansluiting bij de esthetica (maar niet te breed en niet te ruim; hier
revolteert ook bij hem een intuïtieve 'veredeling' tot 'kunst'); maar de esthetica
is duidelijk de emanatie van een grondstelling met ethische inhoud. Bovendien
is 'herkenbaarheid' een wel erg rekbaar begrip, dat wisselt van individu tot
individu, van temperament tot temperament, van landstreek tot landstreek.
Valt hierin enige lijn te trekken? Theoretisch nog wel, praktisch nauwelijks.
3. Depersonalisering of abstrahering van het moderne theater (maar waarom
noemt Van den Bergh alleen maar datgene wat in zijn waardering blijkbaar een
extreem karakter draagt?) tegenover de film stellen, is zelfbedrog. Natuurlijk
denkt Van den Bergh uitsluitend aan de consumptiefilm, waarvan we toch wel
zoveel weten dat hij thematisch, dramaturgisch en zelfs genretechnisch rechtstreeks aansluit bij het soliede voorbije theater. Meer nog, de filmproduktie van
de laatste tien jaar die wezenlijk interessant én belangrijk wordt geacht, worstelt
met precies dezelfde problemen van realiteitsafstoting en ethisering die het
theater verweten worden.
4. Van den Bergh heeft gelijk (al verwijst hij dit argument naar de tweede
plaats) dat het actuele theater met zijn wezenseigen terugvinden van de plaats
van de mens in een tollende wereld, aan de toeschouwer slechts 'verkocht' kan
worden mits de grootst denkbare helderheid en spanning. Dat zijn echter geen
vreemde, externe factoren; dat zijn integendeel de bestaansimmanente kenmerken van het verschijnsel theater. Sensatie, feest, geboeidheid, sentiment, begrip
zijn aspecten die uit de voorstelling zelf behoren op te komen. De participatie
van de toeschouwers moet uit de aard en kwaliteit van de voorstelling zelf —
en uit dit motorisch gegeven alleen — opkomen.
5. Dit directe inwerken van een voorstelling op de ontvankelijkheid en bereidheid van de toeschouwers kan slechts gebeuren via de acteurs en de regisseur.
Vreemd genoeg komen de acteurs in Van den Berghs opstel helemaal niet voor.
Het aantal uiteenlopende opdrachten die de toneelspelers seizoen in seizoen uit
worden opgelegd, maken het onmogelijk een instrumentarium uit te bouwen op
grond waarvan een minimum van kansen kan ontstaan waarlangs het samenspel scène-zaal zou kunnen slagen. Het was de bedoeling van T 68 juist aan die
technische absolute minima te gaan werken, maar omdat ook in Zuid-Nederland deze fundamentele voorwaarden veronachtzaamd worden, lijkt het voornemen onuitvoerbaar te worden.
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6. In grote trekken heeft van den Bergh het bij het rechte eind als hij de door
snee-regisseur verwijt zich te gedragen als een reproduktiemachine. Voor som
migen is het een werkideaal, onzelfstandig-creatief de geldige oplossingen van
erkende meesters vlijtig na te knutselen. Maar van de andere kant: kan een
aspirant-regisseur die een voorstelling wil opzetten vanuit zichzelf, zijn artis
tieke credo, zijn bewuste behoefte aan een autochtone vormgeving en een
intelligente interpretatie, op onvoorwaardelijke steun rekenen? Ook van mensen
als Hans van den Bergh? Om zijn eigen voorbeeld over te nemen: Johan
Greter. Deze regisseur heeft zijn eigen weg uitgestippeld: van handwerker heeft
hij zichzelf omhooggewerkt, van scenograaf tot regisseur. Omdat zijn eerste
proeven (met een keurige dosering in moeilijkheidsgraad en met voorbeeldige
tussenpauzes) lekker liepen, maar nu, met Romeo en Julia bij het N R T en
Dodendans bij de Nederlandse Comédie, ook zijn mechanisme en inspiratie
blijkbaar kunnen stokken, moet hij ineens doodgepest worden. Overwerk,
termijndruk, materiaalvermoeidheid baten niet als excuses; op slag is elk relati
veren zoek. Over zijn Tartuffe en de daarin uitgestalde potentie wordt niet
meer nagekaart. Soms wel door Hans van den Bergh?
7. Het probleem Erik Vos. Over Van den Berghs vooringenomenheid wil ik
het hier niet hebben. Over de grond van zijn onbehagen ben ik het met hem
eens, dan wel met nuances. Het is niet waar dat Vos zomaar anderen imiteert.
Vos heeft wel degelijk ideeën, ongewone én persoonlijke. En hij debiteert die
welsprekend. Ze fungeren zelfs als legger voor zijn regiemethode. Maar als
regisseur mist hij kennelijk de vakkundige kracht om de afstand tussen idee en
realisatie bij de acteurs over te dragen. Uit dit besef is Vos gaan vlinderen,
heeft hij allerlei rookgordijnen opgetrokken. Origineel is dan niet langer vol
doende. Kijk maar even naar zijn Spaanse Brabander. 'Wat durf ik toch geil te
doen! Had je niet gedacht, wat?' Maar vaklui hebben dat gauw door. Waarom
heeft de Nederlandse Comédie Koning Lear verdaagd, een opdracht die Vos
was toebedeeld? En hoe moeizaam is het meer intieme werk aan Frisch' Biogra
fie verlopen? Daarom is het niet fair van Hans van den Bergh alleen Greter en
Vos te citeren. Als hij zijn tweede conclusie presenteert als een in de toekomst
te verwezenlijken wens, dan verzwijgt hij toch een aantal (toegegeven, een te
klein aantal) regisseurs die in aanpak, standpunt en analytisch vermogen toch
iets weten te brengen. Het hoeft geen instemming met hun visie in te houden
als we Van den Berghs normen toch reeds bij een Kees van Iersel of een Peter
Oosthoek aantreffen. En ik houd maar op om niet al te sterk mijn voorkeur op
te dringen.
8. Van den Berghs derde recept verraadt het wellicht niet helemaal direct,
maar de randliteratuur bij zijn stelling komt neer op een pleidooi voor bloot.
Onmisbaar is in dit verband de verwijzing naar Hugo Claus. Nu mag het waar
zijn dat Claus zijn verantwoording van deze (functionele) stunt te Knokke van
uit de erotische expressie heeft voorgebracht, maar voor wie zoals ik bij de
creatie van Masscheroen aanwezig is geweest, was dit duidelijk een (kostbaar)
maneuver. De absolute onaantrekkelijkheid van de bewuste corpora delicti laat
ik nog buiten beschouwing. Waar is veeleer dat het ten tonele voeren van deze
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drie blote jongens volstrekt thematisch was en metaforisch verbeeld. De vol
strekte negatie van het zoniet theologische dan toch religieuze fundament in
Mariken van Nieumeghen bleek voor Claus een aanleiding om alle daarvoor
aangewende symbolen te onttakelen; uit deze onthullingsdrang resulteerde con
sequent in beeldoverdracht het naakt (niet eens bloot, en dat lijkt me een
belangrijke nuance) presenteren van de (heilige) drievuldigheid. Van erotiek
viel geen spoor te bekennen.
9. Getuigt Van den Berghs vraag naar meer theaterbloot niet van een ver
bazende onbekendheid met de kijkwensen van het doorsneepubliek, waarvan hij
eerst hoog opgaf er alles over af te weten? De happigheid op de erotische film
blijkt voor een beperkte groep gereserveerd. En de geregelde protesten die uit
het 'weldenkende deel des volks' opstijgen bij een wat drastisch-potig opdringen
van paradijselijke openheid (ik oordeel niet, ik noteer) zou hem zijn forsig
vooruitdenken wat kunnen doen matigen.
10. Al loochent Van den Bergh met zoveel woorden dat hij zich wil inschake
len op de brede golflengte, toch is dat de enige conclusie die uit zijn betoog te
trekken valt. Er wordt hoe dan ook in stelling nummer één te goedkoop ge
dongen naar de volksgunst. Dat blijkt ook nog als hij — in de finale — de
problematiek herleidt tot „een intelligent en weloverwogen repertoirebeeld".
Dat zijn gevaarlijke, erfelijk belaste adjectieven, waarachter een wereld van
landerigheid en dor fatsoen, van intelligentieloze volgzaamheid te voorschijn
komt. Het theater heeft vanuit zichzelf en vanuit zijn functie in de artistieke
zelfexpressie van de mens, het recht en de plicht met alle experiment en obsessie
die een bewust zelfrespect oplegt, door te gaan, ook als dat het risico inhoudt
de aanhang van de massale toeloop kwijt te raken of niet terug te winnen. Het
anders willen is een opzettelijke daad van verminking, een proces dat het
bestaan zelf van het theater, althans het zinvolle bestaan, ernstig aantast. Het
enige voordeel zou erin bestaan dat dan meteen ook alle Van den Berghs over
bodig zijn geworden.

Politiek Overzicht
Internationaal

Vietnam
Ruim een jaar geleden kondigde president Johnson een beperking van de
bombardementen op Noord-Vietnam aan en reageerde Hanoi met de bereid
verklaring na stopzetting van de bombardementen besprekingen te beginnen.
Begonnen in mei leverden zij tot nu toe geen merkbaar resultaat op. Lang
probeerden de Verenigde Staten tot een splitsing van de besprekingen te komen
in die geest dat de Verenigde Staten en Hanoi zouden spreken over terugtrek
king van hun troepen in Zuid-Vietnam, terwijl Saigon en de NLF, de politieke
organisatie van de Vietcong, zouden spreken over de problemen van ZuidVietnam na het einde van de gevechten. De Zuid-Vietnamese president Thieu
wilde daarvan echter niet horen, maar schijnt eindelijk zo sterk onder druk te
zijn gezet, dat hij nu heeft verklaard met de N L F te willen praten. De open
bare reactie van de zijde der N L F was ongunstig, maar officieel kwam er geen
weigering; men rekent er nu op, dat er geheim overleg tussen beide partijen
plaats heeft zodat er eindelijk een einde kan komen aan de voortdurende en
nauwelijks in hevigheid afnemende oorlog in Zuid-Vietnam. Ook tussen Was
hington en Hanoi zouden er reeds enige tijd geheime contacten bestaan over
terugtrekking van troepen.
Israël
Einde februari overleed Levi Esjkol na meer dan vijf jaren premier van Israël
te zijn geweest. Al die tijd heeft hij zijn gave om te bemiddelen moeten gebrui
ken zowel op binnenlands terrein als in de buitenlandse politiek. Zijn overlijden
leek te zullen leiden tot een vervroegde machtsstrijd tussen de vice-premier,
Allon, en de zeer populaire minister van defensie, Dayan, een strijd die men
pas verwacht had na de parlementsverkiezingen in november dit jaar. Hij is nu
voorkomen door de aanwijzing van mevr. Golda Meir, die van 1956 af optrad
als minister van buitenlandse zaken, maar zich na '66 om gezondheidsredenen
terugtrok uit het politieke leven. In het belang van Israël meende zij echter nu
deze kandidatuur te moeten aanvaarden.
Merkwaardigerwijs zijn Israël en Egypte het in de laatste weken op één punt
geheel met elkaar eens, n.1. in de afwijzing van de bemoeienissen van de grote
vier met de vrede in het Midden-Oosten. Vrede kan slechts tot stand komen in
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besprekingen tussen de direct bij het conflict betrokkenen; in hoeverre bij deze
gelegenheid de mogelijkheid bestaat om de in juni door Israël bezette gebieden
in Arabische handen te doen komen, is onzeker. Tot nu toe wees Israël steeds
elke teruggave af, maar onlangs werd van Israëlische zijde de mogelijkheid van
ontruiming van bepaalde gebieden opengelaten. Minimaal lichtpuntje.

Nederland
Partij-politieke

duidelijkheid

Het is nog steeds hommeles in het Nederlandse politieke leven. Voortdurend
roepend om grotere duidelijkheid slaagt men er wonderwel in het tegendeel te
bereiken. Pratend over samenwerking tussen verschillende politieke groeperin
gen, komen niet alleen de onderlinge tegenstellingen tussen de deelnemers aan
deze gesprekken te voorschijn, maar er blijken ook steeds grotere menings
verschillen binnen de partijen te bestaan, zodat men soms niet meer weet wie
nu eigenlijk met wie onderhandelt.
De z.g. groep van Achttien, bestaande uit leden van de KVP, ARP en CHU,
die ruim een jaar geleden haar eerste rapporten publiceerde, bestaat nog steeds,
zij het dat de besprekingen door de radicale figuren binnen genoemde partijen
met minder of meer reserves worden gevolgd. Voorshands is men nog niet veel
verder gekomen dan een aanbeveling om bij de gemeenteraads- en provinicalestatenverkiezingen in 1970 uit te komen met gezamenlijke kandidatenlijsten —
hetgeen in sommige gemeenten dan ook schijnt te gaan gebeuren — terwijl men
over de kamerverkiezingen in 1971 meent nog geen zinnig woord te kunnen
zeggen, daar men het nog niet eens is over een gemeenschappelijk uitgangspunt,
een in hoofdzaken duidelijk program en over de manier om dit program uit te
voeren. Daar komt bij dat de radicalen verlangen, dat dit program 'consequent
vooruitstrevend' moet zijn, terwijl de KVP-fractievoorzitter bij herhaling heeft
verklaard, dat zijn partij vasthoudt aan het 'consequent vooruitstrevend' beleid
waartoe de partijraad had besloten. Zo te zien zou men zeggen dat beide groe
peringen het met elkaar eens zijn, maar men verstrikt zich in woorden, waar
aan praktisch iedereen een andere inhoud geeft. Of een beleid vooruitstrevend
is, zal moeten blijken uit praktische punten en niet uit een hoeveelheid vergaderingsrethoriek.
Naast de deelname aan het gesprek der Achttien voerde de ARP op aandrang
van haar radicale vleugel ook besprekingen met de PPR, die echter geen resul
taat opleverden, daar men het niet eens was over de inhoud van de term:
politieke duidelijkheid, en de PPR een uitspraak verlangde over samenwerking
met de PvdA, die de ARP op dat ogenblik (eind '68) niet meende te kunnen
geven. De besprekingen werden daarop door de PPR als weinig zinvol niet
voortgezet.
Op 15 augustus 1968 deed de PvdA een voorstel aan D '66, PSP en PPR om te
gaan praten over een progressieve concentratie. Beide laatstgenoemden namen
het voorstel graag aan, al miste de PPR een uitnodiging voor de ARP, maar
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D ' 6 6 zag om verschillende redenen geen heil in deelname aan dit — deze
benaming zou later worden gebruikt — Progressieve Akkoord (PAK), daar
zij vooreerst geen basis zag tot samenwerking met de PSP; verder was zij van
mening, dat er nu geen meerderheid te vinden zou zijn voor een dergelijke
onder sterke socialistische supervisie staande concentratie en tenslotte vond zij,
dat besprekingen aan de top onjuist waren, omdat de vertrouwenscrisis zich
afspeelt aan de basis en er dus — als men werkelijke vernieuwing wil — aan die
basis zou moeten worden begonnen. De besprekingen tussen de drie overgebleven partijen zijn inmiddels begonnen op 10 januari, maar gezien de moeilijkheden in de PvdA weten zowel de PSP als de PPR hier al helemaal met met
wie zij eigenlijk praten.
Vroeger reeds spraken wij over interne tegenstellingen binnen de PvdA, waar
Nieuw Links oppositie voerde tegen het partijbeleid. Tegenover deze oppositie
plaatste zich Democratisch Appèl, dat verontrust was over de aanvallen op
partij-standpunten en wenste te ageren tegen figuren die sympathiek stonden
tegenover allerlei vormen van communisme en zich lijnrecht tegenover de
NATO plaatsten. In deze situatie zag men met spanning het twaalfde congres
van de partij van 6 - 8 maart in Den Haag tegemoet. Voorafgaande schermutselingen hadden plaats n.a.v. de aanbeveling door het zittende partijbestuur
voor de verkiezing van een nieuw bestuur. Nieuw Links wenste dat een van
haar mensen, drs. van Dam, als secretaris zou worden voorgedragen, maar dr.
Vondeling verklaarde in dat geval zijn kandidatuur als voorzitter niet te zullen
aanvaarden; wel werd men het eens over een voorstel aan het congres om een
nieuwe bestuursfunctie te creëren, waarvoor dan de heer Van Dam in aanmerking zou komen. Men kon overigens niet tot een bestuursaanbeveling komen
voor een voltallig nieuw bestuur en liet het maar bij een aanbeveling voor vijf
topfunctionarissen.
Het congres zelf verliep nogal verward. De bovenvermelde nieuwe bestuursfunctie vond geen genade en voor de Nieuw-Linkser Van Dam was geen plaats
van de beschikbare 21 bestuurszetels kreeg Nieuw Links er bij de eerste stemming slechts vijf, hetgeen een tegenvaller betekende, maar bij herstemming de
volgende dag voor nog vijf resterende zetels kreeg deze groep er via een niet
openlijk uitgesproken dreigement nog vier bij, zodat Nieuw Links van de
21 (vroeger 24) zetels er nu 9 (vroeger 7) bezet, m.a.w. een duidelijke versterking, te meer daar de kandidaten van Democratisch Appèl nauwelijks aan bod
kwamen. Een voorstel om Nederland uit de NATO te doen treden werd verworpen, maar een ander om over te gaan tot erkenning van de D D R zonder
enige voorwaarde werd aangenomen. Verder vond men, dat de kamerfractie
een scherper oppositie moest voeren maar juichte men de in eerste instantie
verantwoordelijke man, fractie-voorzitter den Uyl, uitbundig toe. Met grote
meerderheid wees men elke samenwerking met de KVP zowel voor als na de
a.s. kamerverkiezingen van de hand.
Dat op deze manier de zo hevig beleden politieke duidelijkheid verkregen is,
wagen wij te betwijfelen. Wij weten dat de PvdA een 'consequent progressief'
beleid wenst, maar wat zij hieronder verstaat, weet zij blijkbaar evenmin als de
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andere partijen die deze kreet slaken. De gelederen binnen de partij zijn niet
gesloten; oud-premier dr. Drees meende, dat een buitengewoon congres opheldering zou moeten brengen; dr. Mansholt dacht over uittreden en de vorming
van een nieuwe partij; de heer Kloos, voorzitter van het NVV, zei niet aan de
PvdA getrouwd te zijn en dacht aan een alle arbeiders omvattende partij.
Nieuw Links blijft bestaan; Democratisch Appèl heft zich bij nader inzien
toch maar niet op. Hoe zullen de kiezers reageren? Volgens sommigen met een
grote uittocht, maar dat zal dan op zijn vroegst volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen blijken en deze zijn evenmin als de statenverkiezingen een
juiste maatstaf.
De duidelijke afwijzing van de KVP lijkt ons politiek niet handig; de PvdA is
nu eenmaal evenmin als de KVP in staat zelf een regeringsmeerderheid te
leveren; zij veroordeelt zich tot een oppositie, of hoopt zij zo de besprekingen
in de Achttien te laten mislukken? Mogelijk probeert zij deze concentratie te
dwingen tot samenwerking met de VVD en haar zo een conservatief etiket op
te plakken, maar is dit niet erg veel rekening houden met partij-politieke overwegingen en het landsbelang buiten beschouwing laten? Het is niet vreemd,
dat men al dit gekrakeel in de verschillende politieke partijen bekijkend een
zeer sterke winst voorspelt voor D '66, al begint men zich ook hier af te vragen
waar deze partij nu eigenlijk staat; jong zijn alleen is tenslotte niet voldoende.
Lonen en Prijzen
Ook in andere opzichten gaat het in het politieke en economische leven in
Nederland niet van een leien dakje. Er zijn moeizame onderhandelingen gevoerd over collectieve arbeidsovereenkomsten voor buschauffeurs en de bouwwereld. Een cao komt tot stand in onderling overleg tussen vertegenwoordigers
van werkgevers en werknemers. Een aantal autobus-ondernemingen weigerde
de tot standgekomen overeenkomst te tekenen en dit leidde tot een staking van
buschauffeurs in Friesland, terwijl in Limburg en Zeeland een staking dreigde.
Men wilde volledige doorvoering van de cao, waarin behalve aan een verbetering
van de lonen ook gewerkt werd aan de gelijkstelling van de werknemers bij het
streekvervoer en die in dienst van de gemeenten. In Friesland gaven de ondernemers toe, terwijl in Limburg partijen akkoord gingen met de instelling van
een commissie van goede diensten, die zal moeten uitzoeken welk standpunt het
juiste is.
Was hier sprake van een door de werkgevers niet algemeen aanvaarde overeenkomst, in de bouwwereld waren beide partijen het geheel met elkaar eens
geworden en gezien de reeds enige tijd gevoerde vrije loonpolitiek zou deze
cao nog slechts de goedkeuring der overheid nodig hebben om van kracht te
worden; zou deze laatste binnen een bepaalde termijn niet hebben ingegrepen,
dan trad de cao automatisch in werking. Op het laatste ogenblik vroeg minister
Roolvink echter nog ruim een week uitstel voor zijn beslissing om nog een
rapport te bestuderen over de ontwikkeling van de bouwprijzen in de komende
jaren. Dit omdat in deze cao voor 1970 een loonstijging van 5,5% was vastgelegd, gekoppeld aan een werktijdverkorting; de minister was bang, dat dit
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voorbeeld maatgevend zou zijn voor eisen in andere bedrijfstakken.
De bouw-cao vond tenslotte genade in de ogen van het kabinet, maar noch de
minister van financiën, Witteveen, noch die van economische zaken, De Block,
zullen er erg gelukkig mee zijn, omdat de inflatie hierdoor versterkt dreigt te
worden. Alle officiële prognoses over de prijsstijging als gevolg van de invoe
ring van de BTW zijn steeds van andere zijde tegengesproken en blijkbaar
terecht, daar nu eindelijk ook van overheidswege wordt toegegeven, dat de
stijging van de prijzen eerder in de buurt van 7 dan van 5% zal liggen, hetgeen
weer betekent, dat loonsverhogingen worden geëist. Met een algemene prijsstop, zoals die nu is afgekondigd, past men een paardemiddel toe met de daar
aan inhaerente kwade gevolgen.
9 - 4 - '69

J. Oomes

België
Vanden Boeynants' hergroepering
De maand maart werd van meet af aan beheerst door een reeks ideeën over
een eventuele hergroepering van de partijen, voorgesteld door oud-premier Paul
Vanden Boeynants. Op 6 maart ontwikkelde hij zijn opvattingen hierover op
een studentenvergadering te Leuven. Daarna hernam hij verscheidene malen
zijn suggesties, op vergaderingen, in de pers en voor de T.V.
De heer Vanden Boeynants werd misschien niet altijd juist begrepen door
'columnists' die in zijn woorden meer zochten dan hij zelf bedoeld had.
Als men Vanden Boeynants' teksten zakelijk ontleedt, blijkt dat hij de drie
traditionele partijen als afzonderlijke entiteiten wil behouden. Over een aantal
kapitale vraagstukken van het Belgisch staatsleven wil hij ze echter een overeen
komst doen afsluiten van algemene aard, op pragmatische grondslag, met
behoud van eenieders eigenheid. De drie partijen (voor de heer Vanden Boey
nants bestaan er geen andere) zouden zich verbinden enkele wel bepaald diep
gaande hervormingen samen tot stand te brengen, eventueel verenigd in een
drie-partijenregering — formule die Vanden Boeynants' voorkeur heeft — of in
een ander verband. De partij in de oppositie zou dan toch meewerken aan de
transformatie van het staatsleven. Dit zou in alle openheid geschieden, en aan
de kiezer bij voorbaat worden voorgelegd als een soort nationaal pakt.
Over die voorstellen liepen de meningen sterk uiteen. Volgens sommigen was
het een stap naar de ontkrachting der partijen en de voorbereiding van een
drieledige eenheidspartij die een gevaar zou zijn voor de werking van de parle
mentaire democratie.
Volgens anderen was de heer Vanden Boeynants alleen van plan langs die weg
zijn uitgangspositie voor de gemeenteverkiezingen, volgend jaar te Brussel, voor
te bereiden. Vandaar de vasthoudendheid waarmee hij een unitaire, niet-federale Staat bleef verdedigen. Vandaar ook zijn sterk op de P.V.V. afgestemde
formuleringen en voorstellen. De P.V.V. lijkt immers op gemeentelijk vlak de
aangewezen partner voor de heer Vanden Boeynants in 'zijn' C.V.P., waarvan
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de verbindingsschakel met de overige C.V.P. niet altijd goed zichtbaar is.
Eigenaardige

persoonlijkheid

Misschien zoekt iedereen het allemaal veel te ver. Het feit blijft dat van alle
Belgische politici de heer Vanden Boeynants degene is die met de grootste vaar
digheid de openbare informatiemedia in beweging weet te brengen.
Dit dankt hij aan zijn persoonlijkheid zelf — niet aan een grote vaardigheid
van taal of voorstellingsvermogen. Hij spreekt beide landstalen zonder enige
distinctie, en zijn woordenschat en intellectuele background zijn beperkt. Zijn
hele wezen en zijn optreden hebben echter die onbepaalde eigenschap dat ze
mensen weten te boeien — eigenschap die de loopbaan van enkele der meest
vooraanstaande politici verklaart.
Met de jaren is de heer Vanden Boeynants daarenboven een man met grote
ervaring geworden, die praktische zaken met talent kan manipuleren. Ook dat
kentekent de succesvolle beroepspolitici, voor wie de staatszaken een eigen
domein geworden zijn waarin ze zich met plankvastheid en virtuositeit bewe
gen, zonder diepgaande leerstellige bindingen, en wellicht zelfs zonder een diep
inzicht in de politieke tijdsproblemen. Maar ze weten instinctief de accenten zo
te leggen dat een groot aantal mensen van het 'massa-type' zichzelf en hun vaak
geestelijk bekrompen horizont in hen erkennen.
In het oplossen van praktische vraagstukken van het staatsleven zijn figuren als
Paul Vanden Boeynants onmisbaar, en veel sterker dan de zuivere intellectuelen
zonder instinctieve daadkracht die voor de politiek meestal minder waard zijn
dan ze zelf denken.
Vlaming noch Waal?
De heer Vanden Boeynants heeft een lange weg afgelegd sedert de eerste na
oorlogse jaren, toen hij in het Brusselse als middenstandspoliticus van wal stak,
m e t een geestelijke en politieke bagage die uiterst rudimentair w a s .
Zijn verhouding tegenover de Vlaamse en Waalse gemeenschappen is typisch en
gaat de betekenis van zijn persoonlijk geval te buiten: hij geeft zich graag uit
voor iemand die met geen enkele der twee volksgemeenschappen verbonden is,
en subjectief is dit inderdaad ook zo, met alles wat dit aan culturele en geeste
lijke verarming meebrengt.
Maar in feite is de heer Vanden Boeynants onbetwistbaar een Vlaming, zij het
dan uit een erg afgevlakt bewustzijn. Hij is het door zijn afkomst, door zijn
moedertaal (Vanden Boeynants' moeder kende in feite enkel Nederlands, zij het
dan in dialectvorm) en door zijn algemene achtergrond, die meebrengt dat hij
jegens Vlaanderen tenslotte anders is ingesteld dan de Walen of de Franstalige
hoofdstedelingen.
Hij voelt wel geen positieve verplichtingen jegens de Vlaamse volksgemeen
schap, maar weet dat hij ze niet tegen zich in het harnas mag jagen als hij een
eerste-rangsfiguur van de Belgische politiek in haar geheel wil blijven.
De heer Vanden Boeynants is een politiek type zoals er buiten België geen te
vinden is. Hij belichaamt iets 'Belgisch' in de zon van culturele slordigheid en
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leegheid, geestelijke oppervlakkigheid en stijlloosheid. Maar tevens zijn derge
lijke mensen voorzien van een speciaal zintuig voor praktische compromissen
— de compromissen waardoor de unitaire staat recht-op gehouden wordt
ofschoon hij sociologisch al lang voorbijgestreefd is.
Of deze ex-premier en ex-president van de C.V.P. inderdaad de 'nieuwe con
stellatie' van de drie traditionele partijen tot stand kan brengen, lijkt twijfel
achtig. Maar hij heeft andermaal zijn eigen plaats in het openbare leven beves
tigd.
B.T.W.: 1 januari 1970
Terwijl de regering Eyskens ballast moest uitwerpen wat de grondwetsherzie
ning betreft — vóór het Paasreces werd bij de Kamer geen definitieve tekst
ingediend wegens gebrek aan eensgezindheid tussen de twee regeringspartijen —
schijnt ze haar tijdschema inzake de Belasting over de Toegevoegde Waarde
(B.T.W.) strikt te willen toepassen. Nadat geruchten in omloop gekomen waren
over een uitstel van de toepassing der nieuwe omzetbelasting, werd alle twijfel
weggenomen na een topoverleg met de leiders van de twee regeringspartijen op
5 maart: de B.T.W. zal op 1 januari 1970 in werking moeten treden.
Voor de regering Eyskens schept dit thans reeds talrijke moeilijkheden van
politieke en sociaal-economische aard.
Ofschoon niemand met zekerheid kan voorspellen welke uitwerking op de
levensduurte de (slechts voorlopig bepaalde) aanslagvoeten van de B.T.W.
zullen hebben, begint er een psychose van zeer aanzienlijke te verwachten prijs
verhogingen te ontstaan.
Wat in Nederland met de B.T.W. gebeurt, bevestigt die vrees: technisch-fiscaal
werd de invoering van de B.T.W. in Nederland fraai afgewerkt — denkt men
in België —, ook wat de aanvankelijk moeilijkste hoofdstukken betreft: het
fiscaal regiem van de voorraden, de behandeling van de investeringen, het
administratief-technisch fiscaal werk in de ambtelijke wereld en in het zaken
leven. Maar de prijsverhogende werking in Nederland, en de daarop door de
Nederlandse regering genomen maatregelen, hebben in België een diepe indruk
gemaakt.
Zonder een prijzenbeleid lijkt de regering Eyskens de B.T.W.-zaak niet meer
aan te kunnen. Maar een prijzenbeleid is een van de moeilijkste taken die een
regering op zich kan nemen.
In de klassieke handboeken van staathuishoudkunde werden in de vorige eeuw
de belastingen, volgens de huidige opvattingen, rudimentair behandeld. Maar
tenminste één standpunt van de liberale econoom doet het ook thans nog: van
oudsher bekende belastingen en belastingmethoden moet men liefst niet zonder
dwingende noodzaak veranderen. De oude belastingen zijn de beste, de nieuwe
zijn steeds een waagstuk.
België, dat in Europa de Staat is met de op economisch gebied vermoedelijk
meest beslagen econoom — die lof komt prof. Eyskens wel toe — zal weldra
ondervinden dat zelfs Adam Smith over de belastingen nog iets geldigs te
zeggen heeft.
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Moeilijkheden in de legerleiding
In zijn nochtans zeer makke pogingen om de Vlaams-Waalse verhoudingen in
de hogere legerleiding iets minder uitdagend te maken, is minister van lands
verdediging P. W. Segers gestoten op ostentatieve onwil van een deel der gene
raliteit, die zich blijkbaar door de daaraan voorafgaande capitulaties van de
minister niet heeft laten ontwapenen.
Nadat de minister een sanctie had opgelegd aan luitenant-kolonel Guy Weber
— wegens publikatie van een krantenartikel waarin het personeelsbeleid van de
minister op ontoelaatbare manier was aangevallen — wist de officier in kwestie
de sanctie te doen opheffen door gebruik te maken van een procedure die op
zichzelf al van een onduldbare geringschatting jegens de minister getuigt: De
luitenant-generaal met de hoogste anciënniteit, Donnay, maakte op 7 februari
de sanctie ongedaan.
Segers' nederlaag
In zover er een krachtmeting plaats gehad heeft tussen het burgerlijk gezag en
een groep opperofficieren, heeft die 'junta' het gehaald en werden de burger
lijke autoriteiten bejegend op een manier die in een parlementaire democratie,
die naam waardig, ongehoord is en onmogelijk diende te zijn.
Of minister Segers zijn woord gestand zal doen, en bij wet de herhaling van de
aan het 'ancien régime' herinnerende beroepsprocedure van luitenant-kolonel
Weber zal onmogelijk maken, moet men afwachten.
In elk geval is gebleken dat de faam van zeer invloedrijk politicus, die aan
minister Segers graag wordt toegeschreven, veeleer op het plaatselijke partij
politieke en syndicale vlak dan in de hoge staatkunde gegrond is.
Voor de Nederlandstalige pers is dit belangrijke politieke incident een aanlei
ding geweest om — zij het veel te zwak — de verhoudingen bij de hogere leger
leiding aan te klagen: terwijl bij de dienstplichtigen 58,4% Nederlandstaligen
en 41,6% Franstaligen zijn, en bij de beroepssoldaten eveneens een sterk
Vlaams overwicht bestaat: respectievelijk 62,4 en 37,6% — zakt de verhouding
bij de onderofficieren en de lagere officieren — in het nadeel van de Vlamingen
— respectievelijk 58,6 en 5 1 % Nederlandstaligen.
Bij de hoofd- en opperofficieren zijn de relaties toetaai scheefgetrokken, met
respectievelijk 23,7 en 20% Vlamingen, en 76,3 en 80% Franstaligen. Een
situatie die in geen enkel pas-ontvoogde Afrikaanse kolonie denkbaar is.
Het is steeds opnieuw bevreemdend dat een zo schreeuwende ontwrichting van
het Belgisch leger — anders kan men dat niet noemen — niet nadrukkelijker tot
inzet van de actuele politiek verklaard wordt. Welke machten verhinderen het?
9-4-'69

Hektor de Bruyne

Forum

Dood op bestelling
Enige tijd geleden heeft de Engelse Re
gering een wetsvoorstel ingediend dat
de mogelijkheid opende om onder be
paalde omstandigheden euthanasie toe te
passen. Een dokter zou zijn patiënt pijn
loos de dood in mogen helpen wanneer
deze bij leven en welzijn en in aanwezig
heid van twee getuigen een verklaring
had getekend, waarin hij de wens te
kennen gaf zo'n dood deelachtig te
mogen worden wanneer hij ooit zou ko
men te lijden aan een ernstige ziekte, die
redelijkerwijs ongeneeslijk moest worden
geacht en die hem alleen nog maar pijn
en ellende kon opleveren. De dokter, die
in zo'n geval euthanasie zou willen toe
passen, zou dit alleen mogen doen na
consult met een collega. Het voorstel
omringde de euthanasie dus wel met
ettelijke waarborgen; het kwam bepaald
niet neer op een slordig legaliseren van
de zelfmoord.
Uit praktische overwegingen vond men
er ook wel iets voor te zeggen. Dat de
wetenschap in staat is mensen te doen
voortleven in een toestand waarin niets
menselijks meer te bekennen valt, staat
wel vast, maar vast staat ook, dat daar
voor instrumentaria nodig zijn, zo kost
baar, dat zij slechts in uiterst beperkte
mate beschikbaar kunnen worden gesteld
en veel beter kunnen worden aangewend
om een jong en veelbelovend leven te
redden, zo meende men onder andere.
Alle praktische overwegingen ten spijt
echter heeft het Hogerhuis het voorstel
verworpen. Deels uit morele, deels ook
uit praktische overwegingen. Praktisch

bijvoorbeeld uit de overweging, dat men
met een dergelijke wet de medici in een
uiterst moeilijk parket brengt. Hun be
roepsethiek schrijft voor, dat zij alles
moeten doen om het leven te behouden
en te verlengen. In feite doen zij dat niet
altijd. Zij gebruiken bijvoorbeeld in zul
ke gevallen als waarvoor de wet de eu
thanasie wilde toestaan, pijnstillende
middelen, die tevens de tendens hebben
de dood naderbij te brengen. Velen ach
ten dit een ethisch geoorloofde vorm van
euthanasie; regelt men echter de eutha
nasie bij de wet, dan wordt dit een wet
telijk ongeoorloofde vorm met alle con
sequenties van dien. Een ander bezwaar
richtte zich op de vraag: hoe vrij is een
patiënt om die verklaring te tekenen?
Hoe gemakkelijk zijn mensen in een be
paalde gemoedsstemming niet onder
pressie te zetten van de liefhebbende erf
genamen? Hoe vrij blijft vervolgens die
beslissing? Zal, wanneer de wet eenmaal
het beginsel van de euthanasie heeft er
kend, de Staat niet vroeg of laat het
beslissingsrecht daarover aan zich trek
ken — uit overwegingen van 'algemeen
belang' uiteraard!
In een hoofdartikel van de Observer
wordt nog een heel ander aspect van de
zaak belicht. Heeft de maatschappij, zo
stelt dit blad, niet veeleer de plicht om
zich te gaan bezig houden met de vraag
hoe vorderingen van de medische weten
schap moeten worden aangewend en
daar niet meer, zoals tot dusverre, de
schouders over op te halen en het ant
woord op deze vraag aan de medici
over te laten? Dit komt vooral neer op
de vraag: wat moeten wij eigenlijk doen
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voor de ouden van dagen? Dit is een
sociaal probleem van de eerste orde aan
het worden. Alleen wij zien het niet. Wij
sluiten de ogen voor het feit dat er
steeds meer ouden van dagen komen en
dat de grote sociale mobiliteit van vandaag veel van deze ouden van dagen
afsnijdt van samenwonen met hun kinderen. Wij zijn nog zo druk bezig met
de sporen van de klassen-tegenstellingen
uit de vorige eeuw op te ruimen, dat wij
voor dit nieuwe sociale vraagstuk nauwelijks enige aandacht over hebben.
Heeft men in feite de euthanasie niet
aangegrepen als een ontsnappingsmanoeuvre, omdat men het probleem van
de ouden van dagen niet aandurft of
nog niet aan kan?
H. H.

Portugal en Salazar
Veertig jaar geleden riepen enkele generaals, die kort tevoren het bewind in
Portugal in handen hadden genomen,
een toen nog jong en onbekend hoogleraar in het belastingrecht aan de Universiteit van Coïmbra naar Lissabon om
orde te scheppen in de chaos van de
staatsfinanciën, waar zij geen van allen
weg mee wisten. Korte tijd later werd
deze idealistisch ingestelde en ingetogen
levende celibatair, Salazar, ministerpresident en sedertdien heeft hij onafgebroken geregeerd over Portugal. Aanvankelijk bewonderd om de vooruitstrevendheid van zijn denkbeelden en om
de wijze waarop hij het staatsbestel van
Portugal ombouwde. Later verguisd om
de starheid waarmee hij de nieuw geschapen orde in zijn land handhaafde.
Salazar is nu teruggetreden uit het politieke leven. Zijn opvolger, prof. Caetano, heeft weliswaar enkele, door Salazar
gevangen gezette oppositieleiders bevrijd, maar of dit een inleiding vormt
tot een radicale koerswijziging mag men
ernstig betwijfelen. Er zijn namelijk,
schrijft Jean Nicolas in de Etudes (febr.
1969) geen krachten in de Portugese samenleving aanwezig, die een dergelijke
koerswijziging kunnen of willen afdwingen.
D e Kerk leeft sedert Salazar aan het be-
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wind is gekomen in een soort huwelijkuit-berekening met de Staat; de kerkelijke hiërarchie was het bovendien met
de ideeën van Salazar in sterke mate
eens. De arbeiders zijn georganiseerd in
een soort officiële vakverenigingen, die
in een paternalistisch regime zijn opgekomen en geen ervaring hebben met oppositie. Bovendien is de mentaliteit van
de Portugese arbeider ook niet zo dat
hij gemakkelijk in de contramine gaat.
Portugal heeft nog maar een jonge industrie; het is nog steeds overwegend
agrarisch en de industriearbeiders staan
nog dicht bij de agrarische mentaliteit,
waarin de verantwoordelijkheid voor het
eigen gezin domineert. D e studenten
vormen wel een roerig element, zoals
overal, maar zij zijn betrekkelijk gering
in aantal. Nog maar één op de vierhonderd Portugezen studeert aan de Universiteit. Daarenboven is de democratisering van de universitaire opleiding nog
maar betrekkelijk weinig gevorderd. D e
meeste studenten staan ver af van de
sociale problemen in hun land. Het leger
zou misschien iets kunnen doen, maar
heeft de handen vol aan de wrede oorlog
tegen het opkomend nationalisme in de
koloniën.
De enige mogelijkheid die Jean Nicolas
ziet, is dat er een nieuwe Salazar opstaat,
die niet meer alleen oog heeft voor de
beginselen van orde-handhaving en financiële sanering maar ook voor die van
vrijheid en democratie.
H. H.

Spelevarend

uitvaren

Bij de opbouw van het verkoopassortiment legt de industrie eigen ethische
normen aan. In een aantal gevallen
meent het publiek dat die normen niet
ver genoeg gaan. En dat leidt dan tot
bijvoorbeeld demonstraties en protesten
tegen oorlogsspeelgoed, overigens zonder veel succes. Er zijn niet alleen oorlogsschepen en kanonnen in de handel,
maar het speelgoed geeft zelfs duidelijke
vingerwijzingen naar de gevolgen van
oorlogsgeweld. Er is een fijne sortering
brancards met gewonden in de handel.
Men herinnert de kindertjes ook graag

861
aan gewoon civiel lijden. Het aantal modellen miniatuur ablulance-auto's dat in
de handel is, lijkt ontelbaar.
Alleen voor het allerlaatste gevolg
schrikt men terug. D e dood is taboe.
(Dat geldt natuurlijk niet uitsluitend
voor de speelgoedhandel. Ook de literatuur moet oppassen. Niet voor niets
werd de verspreiding in het buitenland
belet van het winternummer 1968 - '69
van 'Delta' dat geheel aan de dood is
gewijd). In de speelgoedwinkel vindt
men de gekste modellen miniatuurauto's,
alleen een lijkwagen zal men er vergeefs
zoeken. Ineens komt dan blijkbaar de
ethiek van de verkoopleiding in het geweer. Ik acht het daarom zeer belangrijk
dat er nu een onderneming is, die het
heeft gewaagd dit taboe te doorbreken,
blijkbaar beseffend dat de industrie
zichzelf in dit geval toch te strenge normen had opgelegd. D e firma Monogram
Models Inc., te Morton Grove, 111.,
brengt in bouwdoosvorm een bijzonder
fijn model van een gemotoriseerde Amerikaanse lijkkoets uit de vorige eeuw.
Tegen de prijs van ƒ 10,85 is het model
in vrijzinnige Nederlandse speelgoedhandels te koop. Necrofielen behoeven zich
dus niet meer te behelpen met het omknutselen en zwart schilderen van miniatuur ziekenauto's en bestelauto's.
J. J. Meltzer

Brecht spelen
Omdat de Parijse uitgeverij L'Arche
haar Franse uitgave van B. Brechts oeuvre zopas met de delen 11 en 12 heeft
afgesloten, maakt Bernard Dort (oudredacteur van het theatertijdschrift Théatre Populaire, dat voor het verspreiden
van Brecht niet alleen in Frankrijk maar
in heel West-Europa enorme verdiensten
heeft, bovendien ook auteur van verschillende publikaties over Brecht) in La
Quinzaine littéraire (16 - 31 maart 1969)
de stand op van Brechts image in Frankrijk. Deze balans is vrij droevig. Dort
weet wel dat het ook in Duitsland met
Brecht niet overal zo schitterend gesteld
is, maar hij verwijst dan toch met weemoed naar de stunt van de Suhrkamp
Verlag, die in 1967 Brechts verzameld
werk in 20 delen aanbood tegen 80 DM
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voor intekenprijs, 100 D M na verschijnen. Daarvan waren 50.000 exemplaren
zo weg, en sedert kort is een nieuwe oplage van 25.000 beschikbaar. Des te opmerkelijker, omdat alle delen vroeger al
afzonderlijk waren verschenen en van
sommige daarvan nauwelijks 1000 exemplaren verkocht werden (831 van het 9e,
laatste deel, de Gedichte). Ondanks het
verheugende succes blijft Suhrkamps
verzameleditie echter knoeiwerk: geen
dagboek, geen privé-notities, geen brieven, geen repetitieverslagen werden opgenomen, geen kritisch apparaat. Langs
zijn neus weg signaleert Dort dat een
uitgave waarin dat allemaal wel opgenomen zou worden, in de D D R onderweg
was, maar intussen werd opgegeven
(wat de DDR-insinuaties plausibel maakt
dat deze documenten te veel subversieve
slippertjes zouden bevatten).
Over het gehalte van de L'Arche-selectie
is Dort wel tevreden. Klachten heeft hij
alleen over het feit dat de theoretische
uiteenzettingen onvertaald zijn gebleven.
Met name het ontbreken van Der Messingkauf acht hij een wezenlijk gemis.
Waarom? Omdat „de theoretische geschriften van Brecht noch kwantitatief
noch kwalitatief een bijkomstig onderdeel van zijn oeuvre uitmaken". Daaruit
haalt hij een actuele stelling: „Wellicht
is het door uit te gaan van de Brechtideeèn meer nog dan van zijn stukken —
althans van de vertoningen waaraan wij
gewend zijn gemaakt — dat het ons mogelijk wordt op een vraag te antwoorden
die met toenemende aandrang herhaald
wordt. Te weten: is Brecht voorbij?"
Dit brengt Dort tot rouwige bekentenissen, waarachter zonder twijfel ook ideologisch niet onbelangrijke meningsverschillen schuilgaan: „Momenteel wendt
men zich van Brecht af, er is minstens
een crisis in de Brechtstijl. Wat ons ondraaglijk is geworden, zijn de vertoningen die de stukken behandelen als behoorden ze tot een theaterorde die eens
en voor altijd bepaald is: de Brechtorde.
En listig is er een nieuw illusionisme opgedoken; het berust op de kopie, niet
van de werkelijkheid, maar van de vertoningen die door het Berliner Ensemble
tien of twintig jaar geleden werden opgezet".
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Heil vindt Dort in de hier reeds geciteerde Turandotvertoning (cfr. Streven,
april 1969, p. 750) te Zürich door regisseur Benno Besson. Uitvoerig analyseert
hij deze voorstelling en wat hem als belangrijke en uitzonderlijk-produktieve
winst voorkomt is de resolute duidelijkheid waarmee Besson de retheatralisering van Brecht bedrijft. Dat kan niets
anders betekenen dan dat Dort zelf de
doctrinaire dorheid van vele regisseurs,
ook van eigen Franse regisseurs, ad patres verwenst en dat hij in de extreemstilistische aanpak van Besson een herkennen van B rechts ludisch fundament
verwelkomt. Andermaal een niet mis te
verstane trap naar het Berliner Ensemble. Hij ziet in Bessons uitgangspunt een
begin van een antwoord op de wezenlijke Brechtvragen: „Vertrouwen stellen
in het theaterspel — het spel als spel —
én in de Brechttekst, levert resultaten op:
Brecht spelen (wat ook zeggen wil, spelen met Brecht) in volle vrijheid — wat
noch exactheid noch nauwkeurigheid uitsluit — is zonder twijfel het beste middel om de 'Brechtstijl' achter zich te
laten".
C.T.

Het drama
tussen 1948 en 1968
World Théatre-Le
Théatre dans le
Monde (XVII, 1 - 2 ) viert het 20-jarig
bestaan van het I.T.I. (International
Théatre Institute) met een feestnummer.
Het tijdschrift pleegt wel eens meer oppervlakkige schrijfsels te publiceren dan
gezond is voor reputatie en standing,
maar dit dubbelnummer is keurig en
richtingaangevend, op de bijdrage van
Ossia Trilling na wellicht. De Pool
Adam Tarn synthetiseert de voornaamste dramatische richtingen tussen 1948
en 1968. Het is geen weemoedige terugblik, evenmin een definitieve evaluatie,
maar een voortreffelijke poging tot ordening en classificatie, waarbij het uiteraard niet om volledigheid gaat, maar om
inzicht en diepteïmpuls. Beginnen ziet hij
het bij Strindberg: het individu wordt
gedepersonaliseerd, de psychologische
motivering wordt weggevaagd, de objec-
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tieve actie wordt vervangen door het
subjectieve 'worden', eenheid van persoon komt in plaats van eenheid van
handeling, de karakters zijn geen protagonisten meer maar variaties op een
grondtoon. Wat Tarn boeit is minder de
absolute schoolvorming dan het schakelverband dat uiteenlopende stromingen
ergens toch met elkaar verenigt. Hij is
het uitvoerig oneens met Martin Esslin,
die het absurd-realistische bij Harold
Pinter en het reëel-irreële bij Bertolt
Brecht tot een en dezelfde kern herleiden wil. Tarn stelt daarentegen Brecht
scherp in oppositie tot Samuel Beckett.
Brecht (en zijn aanhang) gebruikt het
verhaal als een instrument, Beckett als
een state of mind, een perceptievorm.
Het grote verschil: de onderbewuste
(ver)houding van de auteur t.o.v. het
ruwe materiaal van zijn werk. Pinter bijvoorbeeld is onderweg naar psychologische realiteit, en al kent hij niet de juiste
afstand en reisroute, hij is er toch al in
geslaagd de valstrikken van het naturalisme te vermijden die innig verstrengeld
liggen met het conventionele Freudianisme. Tarn vermijdt in zijn verkenning de
gebruikelijke affichenaampjes en zoekt
eigen bakens. Sommige auteurs noemt
hij kopiisten (b.v. José Triana), anderen
kortademige vlijtigerds (b.v. René de
Obaldia); anderen zijn absurd begonnen
en komen geleidelijk tot oudvertrouwde
vormen (b.v. Edward Albee), weer anderen vinden volkomen eigen alogische
kernen (b.v. Slawomir Mrozek, Fernando Arrabal, Tadeus Rozewicz, Vaclav
Havel). D e epici blijken zichzelf meer te
herhalen dan te verdiepen (b.v. Arthur
Adamov, John Arden, Max Frisch,
Friedrich Dürrenmatt, Peter Weiss). D e
na-oogst ademt moeizamer maar met
duidelijke aanleg (b.v. Jens Bjorneboe,
Noorwegen; Peter Hacks, DDR; Haldum Taner, Turkije).
Betekent dit nu stabilisering? La Cantatrice Chauve is van 1950, En Attendant
Godot van 1952. Is de avantgarde moe?
Ja en nee. Tarn is van oordeel dat de
sociale desintegratie in het theater grote
weerklank heeft gevonden, dat de ethische, vooral niet-esthetische tendensen
in elke nationale toneelletterkunde breed
en bont verspreid liggen. Het absurde
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heeft opgehouden een 'metafysische
angst' te zijn die deze verblindende wereld vulgariseert. D e klacht dat Beckett,
Genét of Ionesco ons geen veilig paadje
tonen om aan de interne chaos te ontkomen, is zonder motief gevallen. Het absurde van het scenische theatergebeuren
is onverwacht, maar niet onvoorzien, in
de zaal zelf terecht gekomen, in een
wereld die ten allen prijze verdedigd
wordt tegen de meest tegenstrijdige belangen en wensideeën. Aansluiting vindt
soortgelijk besef bij auteurs als LeRoi
Jones of Edward Bond: de droom van
geweld en vernieling, van revolutieverbeelding, wordt een profetische daad om
een als on-menselijk ondergane cultuur
van zich weg te vechten. D e Brechtianen
stellen zich daarentegen nog altijd politieke oplossingen voor, maar kan dat eigenlijk zonder de shocktherapie a la
Artaud, met het demonstrerende alibi
uit het voorverleden, de ideologische
dividenden van Marx' kapitaal? Momenteel althans lopen de intelligente vraagtekens van een Armand Gatti, een Rolf
Hochhuth, een Heinar Kipphardt, zeker
ook een Peter Weiss te vaak uit op aandacht voor het voorbije, een sentimenteel pleisteren bij jeugdsyndromen. Daarom kan de ideologisch-bourgeois criticus
zoveel dramaturgisch boni onderscheiden in de erfenis van Brecht, een bijval
die pertinent zou zijn als hij niet uitging
van valse premissen. Er is maar één conclusie te trekken: het drama, zowel absurd als Brechtiaans, Artaudiaans of documentaristisch, heft de wapens tegen
een sociale realiteit, een maatschappelijke moraal, een menselij k-geïnstitutionaliseerde voorbestemming en kraait revolte. D e metafoor op het podium, eeuwenoude expressiekern van mensbeleven
en wereldverbeelden, staat vandaag
meer dan ooit in het onmiddellijke teken
van de omineuze actualiteit. D e toekomst van het theater is de toekomst
van de maatschappij.
C. T.

Paus en visprijs
Visser Petrus is nog niet weg of de Pausen verloochenen hun afkomst. In de
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American Economie Review van december 1968 publiceert F. W. Bell een onderzoek naar de gevolgen van het intrekken van het verbod voor katholieken op
vrijdagen vlees te eten. In het gebied
'New England', dat een katholieke bevolking heeft van 45 %, in de Verenigde
Staten, daalde de vraag naar vis zo sterk
dat de aanvoerprijzen met 1 2 ^ % omlaag gingen. Voor grote schelvis bedroeg
de prijsdaling zelfs 21%. Zouden soms
ook in die contreien katholieken zich op
de vrijdagse lunch met broodjes schelvislever hebben beholpen? Hoe dan ook,
het artikel verwacht grote economische
moeilijkheden voor een aantal kleine
Amerikaanse vissersplaatsjes.
Gezien de uitkomsten van dit onderzoek
is er misschien aanleiding ook andere
bedrijfstakken eens onder de loep te nemen. Wat dacht men van de Paus en de
prijs van luiers?
J. J. M.

De tragedie van Johnson
Toen Lyndon B. Johnson in 1964 tot
President van de Verenigde Staten werd
gekozen, kon hij zich — waarschijnlijk
met recht — de machtigste man noemen
die ooit in het Witte Huis had gezeten.
Gekozen door een overweldigende meerderheid en in zijn kielzog meeslepend
een eveneens overweldigende meerderheid in de beide Huizen van het Congres. Johnson had het op dat moment in
zijn macht om van het Amerikaanse presidentschap een soort modern Frankenstein-monster te maken.
D e politiek echter, deze, door zijn wispelturigheid en wisselvalligheid meest
riskante menselijke bedrijvigheid, heeft
anders beschikt en Lyndon Johnson gedoemd om de held te worden van een
bijna Aristotelische tragedie, aldus Tom
Wicker in The Saturday Evening Post.
Hij was populair toen hij kwam. „Een
man om mee naar de bron te gaan",
zouden ze in Texas zeggen. Ook zijn
leus: 'The Great Society' ging er wel in.
Hij leek het grote werk van Roosevelt te
gaan voltooien. Het heeft niet mogen
zijn. Zijn plannen werden gedwarsboomd door de oorlog in Vietnam. Zijn
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populariteit zakte met de maand en leef
de pas weer enigszins op toen hij zijn
besluit bekend had gemaakt om zich in
1968 niet meer herkiesbaar te stellen.
Men waardeerde ook zijn persoon steeds
minder naarmate hij tot kleine leugentjes
en grove mistekeningen van de werke
lijkheid zijn toevlucht nam om zijn po
pulariteit te redden. Hij werd afgedankt
als een man die, ondanks alles wat hij
beloofde te zullen worden, niets had ge
presteerd van blijvende waarde.
Tom Wicker meent, dat dit niet hele
maal eerlijk is.
Johnson heeft wel degelijk veel tot stand
gebracht. Aan het eind van de Eisenhower-periode waren 45 sociale ontwik
kelingsprogramma's binnen Amerika in
gang; aan het eind van Johnsons bewind
435. Eisenhowers laatste budget bevatte
nog geen tien miljard voor sociale voor
zieningen; Johnsons laatste budget meer
dan 25 miljard. Drie jaren lang wist
Johnson het werkloosheidspercentage be
neden de 3,8 te houden. In die drie jaren
steeg de werkgelegenheid met meer dan
tien miljoen nieuwe arbeidsplaatsen. Niet
minder dan 18 miljoen mensen passeer
den tijdens zijn bewind de armoe-grens
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op weg naar boven. Dit zijn allemaal
cijfers die een duidelijke taal spreken.
Johnson heeft meer gedaan. Hij heeft de
eerste stappen gezet om Amerika aan
een andere denkrichting te wennen.
Amerika beschouwde het vóór hem als
de voornaamste taak van de centrale
Regering om te zorgen dat de levens
standaard voortdurend omhoog ging.
Met zijn leus van de 'Great Society' be
gaf Johnson zich op terreinen die daar
helemaal buiten lagen; met name op het
terrein van de verbetering en verfraaiing
van het gemeenschapsleven.
De oorlog in Vietnam is echter zijn
noodlot geweest. Had hij werkelijk zijn
sociaal program willen uitvoeren, dan
waren vele miljarden méér nodig ge
weest — en het waren die miljarden die
door de oorlog werden opgeslokt.
„Een President", heeft Johnson eens ooit
gezegd, „schept geen persoonlijke nieu
we visie op Amerika. Hij schraapt zo'n
visie bij elkaar uit de scherven van de
hoopvolle verwachtingen uit het Ameri
kaans verleden".
Wat hijzelf heeft achtergelaten zijn óók:
scherven van hoopvolle verwachtingen.
H. H.

Boekbespreking

THEOLOGIE

J. Jeremias

De gelijkenissen van Jezus
Patmos, Antwerpen, 1968, 174 pp., BF. 155.
Het boek van J. Jeremias is het klassieke
werk over de gelijkenissen van de Evangeliën geworden. Dat het thans voor het Nederlands lezerspubliek toegankelijk wordt
gesteld, is daarom verheugend. Men lette er
evenwel op dat onze vertaling slechts de
verkorte versie weergeeft (in het Duits in
zakformaat verschenen naar de zesde uitgave van het werk): het zuiver vaktechnisch
en taalkundig materiaal is eruit weggelaten,
zodat het best gelezen kan worden ook door
hen die het Grieks niet machtig zijn. De
lezer moge voldoende kritisch staan tegenover een paar punten die bedenkingen oproepen, zo b.v. het secundair karakter van
de allegorische trekken en de afwezigheid
van elk perspectief op de Kerk en op de
tweede Komst in de oorspronkelijke verkondiging van de parabelen.
J.-M. Tison

Paul Anciaux, Herman Mertens

Tekens van Geloof en Zending
(De Christen in de Tijd), Patmos, Antwerpen, 1968, 68 pp., BF. 60.
Dit werkje gaat uit van de band tussen de
buitensacramentele en de sacramentele
Christusontmoeting, om daarna in de drie
overige hoofdstukken de wezenlijke functie
van het geloof vóór, tijdens en na het sacra-

menteel gebeuren uiteen te zetten: de aanvankelijke geloofsinzet als vraag naar het
sacrament; het sacrament als geloofsbelijdenis en bewerkend teken van geloofsgroei;
het sacrament als teken van roeping tot
leven-in-geloof. Doorheen dit alles trachten
de auteurs het eigene van de sacramentele
Christusontmoeting te formuleren. Deze niet
te moeilijk geschreven en toch degelijke
bladzijden bevelen wij aan aan een ruim publiek.
C. Traets

Dr. B. A. M. Barendse O.P.

Thomas van Aquino,
Een geloof op zoek naar inzicht
Het Wereldvenster, Baarn, 1968, 133 pp.,
ƒ 13,—.
Er is moed voor nodig in 1968 een boek te
schrijven over Thomas van Aquino en we
mogen blij zijn, dat de hoogleraar in de
Thomistische filosofie te Amsterdam deze
moed heeft opgebracht voor de reeks 'Theologische Monografieën'. In het eerste hoofdstuk behandelt S. de tijd waarin Thomas
leefde, zijn leven en zijn werken. Terecht
waarschuwt hij tegen de verwarrende gewoonte Thomas en thomisten op één lijn te
zetten, waarbij we overigens wel graag enig
onderscheid hadden zien aangebracht tussen
bv. paleo-thomisten en neo-thomisten van
verschillende pluimage. Na het opwerpen
van de vraag, of we hier te doen hebben
met verkapte theologie of verkapte filosofie
wordt nader uitgewerkt, dat Thomas primair
een gelovige is die in zijn theologie zoekt
naar dieper inzicht in dit geloven en daartoe
ook de filosofie gebruikt: een geloof op
zoek naar inzicht. De leer over God, schepping en mens krijgen dan bijzondere aandacht. Een kort kritisch waarderend Na-
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woord getuigt nog eens hoezeer dit boek
werd geschreven in de 20e eeuw, met een
diep zich inleven in de historie van de 13e
eeuw die een Thomas mogelijk maakte.
De interpretatie van Barendse heeft de grote
verdienste zeer persoonlijk de feitelijkheid
die hij door en door kent uiteen te zetten.
Daardoor roept hij uiteraard bij een andere
persoon vragen op: Moeten wij Thomas wel
zo nauw verbonden zien met Aristoteles? Is
bovendien Aristoteles' visie op de wetenschap wel zo eenzijdig deductief? Heeft
Thomas Aristoteles niet werkelijk 'gedoopt',
zelfs indien we alleen maar letten op de
verschillen die B. zelf aangeeft? Is het wel
juist 6 december 1373 als sterfdag van de
theoloog Thomas te noemen? Thomas' mystiek ligt niet in één moment. Zijn mystieke
geloofservaring, zijn uitgesproken liefde
voor Christus ligt aan de grond van zijn
denken, dat daarom wel degelijk existentialistisch genoemd mag worden. En dan had
ik graag gezien, dat de filosoof B. meer gewezen had op de grote verdienste van Thomas, dat hij in zijn tijd de wijsbegeerte in
haar autonomie heeft beoefend. Maar men
leze dit boek zelf. De auteur stimuleert de
lezer om door te denken op zijn persoonlijke
synthese.
J. H. Nota

Vanuit het kerkelijk karakter en de symboolwerkelijkheid der sacramenten, tracht
schr. de traditionele inzichten betreffende
de algemene sacramententheologie en de
afzonderlijke sacramenten op een soms vernieuwende wijze te herdenken en bepaalde
pastorele conclusies te formuleren. Na een
slotbeschouwing geeft de auteur in een reeks
uitvoerige notities een kritisch overzicht van
de recente Duitstalige vakliteratuur ter zake
(ook o.m. betreffende de uit het Nederlands
vertaalde publikaties m.b.t. de eucharistische
verandering). Zonder een exhaustief sacramententraktaat te willen schrijven, is schr.
er in geslaagd de wezenlijkste aspecten ervan
te geven, en sommige perspectieven te openen naar de hedendaagse bezinning en beleving. Van de lezer wordt een voldoende
kennis van de klassieke sacramententheologie verondersteld.
C. Traets

Jean Stern

Geen enkel document van Vatikaan II heeft
op zo beslissende wijze de gang van het
Concilie beïnvloed als de Constitutie over
de Goddelijke Openbaring. Geen enkel ook
werd even lang en even gepassioneerd besproken: de discussie begon tijdens de eerste zitting en werd eerst tegen het einde van
de laatste afgesloten. Over deze Constitutie
handelt onderhavig tweedelig werk. Eerst
wordt ons de Latijnse tekst met Franse vertaling geboden, nadien wordt de historiek
van de Constitutie geschetst. Het derde deel
bevat commentaren over de verschillende
hoofdstukken van het document; de studie
van H. de Lubac over de openbaring is op
zichzelf reeds een volmaakt traktaat over
het onderwerp. Aangezien de Constitutie
van zeer nabij de oecumenische beweging
interesseert, wordt een vierde deel gewijd
aan bijdragen van niet-katholieke christenen
(waaronder K. Barth). Een vijfde deel geeft,
bij wijze van aanhangsel, een aantal documenten uit de jaren 1962 - '65, die tot een
goed begrip van de Constitutie kunnen bijdragen. Een alomvattend, betrouwbaar
werk, dat onmisbaar is voor wie dieper inzicht wil bekomen in de huidige theologie
van heilsgeschiedenis en openbaring.
J.-M. Tison

Bible et Tradition chez Newman
Aux Origines de la théorie du
développement
Aubier-Montaigne, Paris, 1967.
In deze als boek uitgegeven dissertatie wordt
de verhouding tussen schriftuur en traditie
bij Newman beschreven. S. gaat Newmans
leven na en beschrijft de invloeden die hem
ten slotte geleid hebben tot zijn uiteindelijk
oordeel over die verhouding. S. maakt echter van zijn bevindingen geen uitgebreide
synthese. Hij tracht ook te weerleggen dat
Newmans ideeën over geloofsontwikkeling
eigenlijk een nieuwe openbaring suggereren,
terwijl toch de openbaring afgesloten is met
de dood van de laatste apostel.
P. Zeno

Alois Winklhofer

Kirche in den Sakramenten
Josef Knecht, Frankfurt a. Main, 1967, 325
PP-

La Révélation divine
Constitution dogmatique
"Dei Verbum
9

(Unam Sanctam — Vatican II, 70a-70b).
Le Cerf, Paris, 1968, 2 dln, 6% pp., per
deel FF. 34, samen FF. 63.
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GODSDIENST

Dr. Piet Penning de Vries

Geestelijke Oefeningen, inleiding,
vertaling, en Geestelijk Dagboek,
inleiding, vertaling en begeleidend
commentaar
Lannoo, Tielt, 1968, 336 pp., BF. 180.
De grootste verdienste van dit boek ligt zeker in het feit dat ons hier in een zeer goede, en nu wel definitieve, vertaling teksten
worden aangeboden die tot nu toe ofwel in
een slechts matig bevredigende versie (de
G.O.) ofwel, althans in hun geheel, helemaal niet (het G.D.) in het bereik van de
Nederlandse lezers lagen. Het geheel blijft
weliswaar een vrij log compositum waarin
men zich niet zo gemakkelijk thuis kan voelen. Deze indruk is o.i. te wijten aan het
feit dat S. niet heeft kunnen besluiten tot
publikatie van twee afzonderlijke boekdeeltjes (dit zou alleszins aan al wie de G.O.
te geven of te volgen heeft het voordeel
hebben verschaft van het 'oefenboekje' in
een handig formaat te bezitten); en ook
aan het feit dat S. niet heeft kunnen kiezen
tussen twee vormen van publikatie, nl. vertaling plus inleiding en uitvoerig commentaar, of vertaling plus tot het strikt noodzakelijke beperkte inleiding. Voor de G.O.
koos hij eerder de tweede vorm en voor het
G.D. de eerste. Zo kwamen we dan 1° voor
de G.O. tot een zeer (te!) summiere inleiding gevolgd door Ignatius' tekst, met toch
nog hier en daar wat los commentaar (men
begrijpt echter niet goed waarom juist nu
dat en op dié plaats . . . ) — en 2° voor het
G.D.: na een zeer diepgaand voorwoord
(waarover het titelblad zwijgt): 'Ter kritische aanbeveling' (pp. 139-144) door Leo
Bakker S.J. (die raak en scherp de verdiensten en de leemten van het tweede deel bespreekt), tot een inleiding door de S. van
ongeveer 30 bladzijden, gevolgd door de
tekst van Ignatius, telkens voorafgegaan —
waarom niet gevolgd? — door uitvoerig
commentaar. De inleiding zelf bedraagt drie
hoofdstukjes: I. De plaats van deze uitgave
van het G.D.) te midden van andere, II.
Een summiere historische karakterisering
van het soort ervaringen dat in Ignatius'
dagboek opvalt (wat aanleiding geeft tot een
— inderdaad summiere — schets van de
mystiek tot in de XVIIde eeuw). III. Schets
van de grote lijnen in Ignatius' dagboek
(zeker het meest originele maar ook voor
de gewone lezer het minst toegankelijke

deel). 'Stroefheid' blijft hierom wel een
grondkenmerk van dit verdienstelijke werk.
„Om in de lijn te blijven van Ignatius' persoonlijke stijl, heb ik juist die stroefheid gezocht", zal S. terecht aanbrengen. Ja, maar
het had allemaal toch wat aantrekkelijker en
overzichtelijker gemaakt kunnen worden, al
was het maar door een meer gevarieerde typografie. Wat niet belet dat we S. dank
moeten weten, dat hij de bibliotheek van
onze Nederlandstalige boeken over spiritualiteit nu met een 'ster van eerste grootte*
rijker heeft gemaakt. — Op een paar plaatsen treft men nog storende drukfouten aan:
b.v. p. 144, de verwijzing naar pp. 28-29;
p. 198 onderaan en p. 207, de vier laatste
regels; om niet te spreken van de katastrofe in de naam van een Franse grand seigneur: „Mgr. Francois de Salignac de la
Motke-Fénélon" (p. 160).
G. Neefs
Robert Adolfs

Emmausganger in deze tijd
Het Wereldvenster, Baarn, 1969, 131 pp.,
ƒ 10,50.
S. verzet zich terecht tegen despotisme, domheid, klerikalisme, wereldvlucht, huichelarij,
stilstand, fantasieloosheid. Dit alles signaleert hij in de katholieke kerk. In het ontmaskeren van die antimenselijkheid is hij
geslaagd. Maar wij zijn geneigd om te citeren: „Het negatieve aspect van 'links', namelijk de omverwerping van de bestaande
orde, krijgt zodoende een overaccentuering,
terwijl er te weinig positieve doelstellingen
duidelijk zijn" (p. 118). Waar S. op zijn Emmaustocht de Schriften vergeet, voor het
Breken des Broods geen oog heeft en de
terugkeer naar Simon weigert (vgl. Luk. 24,
25 - 35), weet hij zijn hoofdthema nauwelijks
positief te belichten. Bovendien, de hoogkerkelijkheid gaat wel voor de bijl, maar
zijn economische, historische en sociologische visies missen nog (theologische) diepte.
Het beeld van de woestijn — eveneens door
S. gebezigd — lijkt dus meer aangebracht
dan dat van Emmaus.
De analyses van het vroegere zijn gevoelig,
maar lopen daardoor ook gevaar rechtlijnig
uit te vallen; zo vindt men veel absolute uitspraken en exclusief denken. De herinnering
aan theologen als Lippert, Blondel en Guardini, of aan kerkmensen als Poels en Cardijn zou misschien voor de nodige relativering hebben gezorgd? De toon is dood-ernstig en soms grimmig; men mist er iets in
van het ludieke uit het Rijke Roomse Leven.
Een specimen van religieuze journalistiek uit
het postklerikale tijdperk.
F. Kurris
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Annie Perchenet

Chrétiens ensemble,
Journal d'Upsal
Desclée, Paris, 1968, 204 pp., BF. 120.
Een gebeurtenis als de vierde algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken
(Uppsala, juli 1968) kan men op vele wijzen
verslaan. De katholieke Annie Perchenet —
die reeds lang in de Franse oecumenische
beweging staat — doet dit op een vlotte,
boeiende, ongedwongen maar totaal geëngageerde wijze: wat in die dagen gebeurde
gaat haar persoonlijk aan. In een eerste deel
biedt ze ons het dagboek van haar reis, van
haar ontmoetingen en belevenissen in Zweden. Het tweede deel bevat persoonlijke reflecties bij enkele themata die er aan de
orde waren of bij enkele aspecten van het
gebeuren: de eredienst, de jeugd of de katholieken in Uppsala. In bijlage vindt men
enkele technische gegevens over de conferentie en uittreksels van documenten. In dit
boekje wordt de doorsnee-belangstellende op
een levendige, persoonlijke en competente
wijze over de assemblee te Uppsala ingelicht.
J. Vercruysse

WIJSBEGEERTE

Dr. A. Stam

Van Marx tot Mao
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968, 390
pp., ƒ 31,—.
Het eeuwige misverstand bij de Marx-interpretatie blijft dat men in Marx een socioloog, een econoom (zoals L. de Jong) of
een politicus wil zien. Marx is en blijft een
filosoof en zelfs in de eerste plaats een kentheoreticus. Indien men dat niet voor ogen
houdt bij het schrijven van een geschiedenis
van het Marxisme, zoals bij deze schrijver
het geval is, dan krijgt men feitelijk een geschiedenis van het vulgair-marxisme. Dit is
des te belangrijker omdat ook de latere
marxisten dit kentheoretisch uitgangspunt
nooit uit het oog verloren, maar daarbij
soms wel grote en ernstige vergissingen
maakten. Stalin met name verviel in een
idealistische theorie, toen hij in 'Het Marxisme en de Nationaliteiten' niet de produktiemogelijkheden in een bepaalde streek,
maar de taal tot natie-vormend bestemde.
Zijn steun aan de theorieën van I. Mar, die

niet de arbeidsverdeling maar de religie als
bepalend voor het ontstaan van taal, noemen, beklemtoonde deze afdwaling. Nu is
de moderne ontwikkeling na Stalin van het
marxisme niet te begrijpen als men vergeet
dat, reeds tijdens het leven van de dictator
en zelfs onder diens leiding, een reactie
ontstond in het Pavlovisme. Deze opvatting
is zuiver materialistisch maar gooit het andere wezenskenmerk van het marxisme, de
dialectiek, overboord. Dit alles ziet deze
schrijver niet; ook niet dat de problemen
waarvoor Mao, Castro en Che staan, in wezen ook vraagstukken van de dialectiek zijn,
met name de vraag: Hoe kan het bij het
individu ontstane klassenbewustzijn, dat wil
zeggen het bewustzijn van het feit dat het
naieve bewustzijn bepaald wordt door het
behoren tot een klasse, omslaan in de praxis
van de sociale, en dus niet individuele revolutie? Indien men deze wijsgerige basis van
het marxisme en zijn ontwikkeling uit het
oog verliest, zoals de schrijver doet, dan kan
men ook de samenhang in de politieke ontwikkeling van het marxisme niet in het oog
houden en verliest men dus de kijk op de
verbanden. Voor een werkelijke kennis van
de ontwikkeling van het dialectisch materialisme is dit boek van geen nut. Ernstig is
daarbij dat de schrijver ook de werken van
Marx zelf onvoldoende heeft bestudeerd, zodat hij niet ziet dat het wezen van diens
opvattingen reeds te vinden is in het eindexamenopstel. Dientengevolge kent hij aan
Engels een veel te grote rol toe in de ontwikkeling van het socialisme.
C. J. Boschheurne
Y. Murakami

Logic and Social Choke
Routledge & Kegan Paul London, Dover
Publications Inc., New York, 1968, 136 pp..
Schrijver geeft een vernuftige formalisering
van de persoonlijke en de sociale keuze. Hij
laat zien dat men bij de eerste met een iets
ander axiomasysteem moet werken als bij
de ander. Het is wel duidelijk dat deze hele
formalisering nog vrij sterk in de kinderschoenen staat omdat de schrijver er telkens
op moet wijzen dat hij bepaalde in de praktijk voorkomende gevallen buiten beschouwing moet laten. Op den duur kan deze
discipline echter ook belangrijk worden
voor de zo noodzakelijke automatisering
van de rechtspraak. De wet immers is een
beslissing die uiteindelijk een social choice
is en die dus als zodanig ook gecodeerd zal
kunnen worden als ze toegepast moet worden.
C. J. Boschheurne
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GESCHIEDENIS

L. J. Rogier

Eenheid en scheiding
Geschiedenis der Nederlanden 1477 1813
2

Aula, Utrecht / Antwerpen, 1968 , 319 pp.,
ƒ 2,50.
Deze behoorlijk uitgebreide herdruk van een
jaren geleden verschenen werk van Rogier
boeit van het begin tot het einde. Het evenwicht tussen details en de grote lijn is verbluffend. Van tal van persoonlijkheden kan
men zich via details een levend beeld vormen en nergens wordt het moeilijk om de
lijn der ontwikkeling te blijven volgen. Belangrijk is dat vele stereotiepe misvattingen
over ons verleden ontmaskerd worden en
dat dit gebeurt in een uitgave die een wat
ruimere verspreiding vindt.
De kwestie van de protestantisering van het
noorden is nog steeds een controversieel
punt: is deze noodgedwongen geschied zoals Rogier stelt? Een volgende druk moet
uitmaken of de huidige discussie in vaktijdschriften een verandering in zijn standpunt
zal brengen. Op een ander belangrijk punt
wil ik hier nog even ingaan: de eenheid.
Brengt Rogier wel naar voren wat het eenmakende element in onze geschiedenis is
geweest? Hij geeft het 'Groot-Bourgondische Rijk' van Karei de Stoute (gest. 1477)
geen kans tot eenheid te groeien omdat de
etnisch-nationale basis te smal was. Maar
terwijl hij zelf stelt dat ook in Klein-Bourgondië (de 17 Nederlanden) die basis niet
zoveel beter is en vooral dat taalgrenzen en
etnische grenzen nooit definitief zijn, ziet
hij daar toch ten tijde van de afscheiding al
een zodanige eenheid en nationaal gevoel
gegroeid, dat hij de afscheiding een 'breuk'
noemt. Die 'eenheid' moet dus een andere
hoofdoorzaak hebben. En wellicht dezelfde
hoofdoorzaak die de afgescheiden noordelijke provincies uiteindelijk tot werkelijke
nationale eenheid bracht. Want de nationaal-etnische grondslag, hoe gunstig ook,
verhinderde daar niet een gewestelijk particularisme. De langdurige lotsverbondenheid
en gemeenschappelijke geschiedenis bracht
hier uiteindelijk die eenheid. Lotsverbondenheid en gemeenschappelijke geschiedenis wegens de staatkundige verbondenheid. Bij de
groeiende eenheid der 17 Nederlanden,
waarin dan die 'breuk' komt, was ook de
lotsverbondenheid en gemeenschappelijke geschiedenis (wegens staatkundige verbonden-

heid, i.c. de gemeenschappelijke dynastie)
de hoofdoorzaak. Maar die eenheid was
nog maar zwak; de gemeenschappelijke geschiedenis was nog maar kort en het aantal
erflanden stond niet definitief vast. Maar
men kan zich dan afvragen of ook 'GrootBourgondië' door eenzelfde lotsverbondenheid en gemeenschappelijke geschiedenis, op
de duur en met nog meer moeite, niet een
goede kans op eenheid zou hebben gehad.
Tenslotte wil ik wijzen op een vergissing:
Keizer Frederik III op p. 149 vermeld moet
zijn Keizer Ferdinand III.
M. Chappin
Paul van 't Veer

Maar Majesteit!
Koning Willem 111 en zijn tijd
De Arbeiderspers, Amsterdam, 1968, 214
pp., ƒ 14,90.
De journalist Paul van 't Veer, bezig aan
de studie over een 19de eeuws onderwerp,
kreeg in de leeszaal van het Algemeen
Rijksarchief de dagboeken van generaal-majoor en minister (oorlog, later koloniën a.i.)
Weitzel onder ogen en vond daarin voldoende interessante kopij voor een speciaal
boekdeel. Het is niet zo verwonderlijk, dat
niemand — daargelaten dan de vermetele
die nog tijdens de regering van Willem III
het schotschrift 'Uit het leven van koning
Gorilla' dorst publiceren — zich bepaald
geroepen voelde, dit koningsleven te beschrijven. Het ging hier immers om een duidelijke vervaltijd van onze monarchie en een
nieuwe opleving onder koningin Wilhelmina
gaf allerminst aanleiding tot een dergelijke
pijnlijke (uitermate onhoffelijke) onderneming. Minister Weitzel was stellig geen
schotschriftschrijver, maar de ondervindingen die hij met zijn vorst opdeed gedurende
een reeks van jaren noopten hem toch, op
vrij regelmatige wijze stoom af te blazen in
de vorm van dagboeknotities, waarvan hij
mocht verwachten dat ze te eniger tijd
openbaar zouden worden gemaakt. Weitzel,
die in 1896 op 80-jarige leeftijd stierf, was
toch al zeer verknocht aan de pen. Hij
schreef niet minder dan negen (ongenietbare) boeken over politiek en talloze tijdschriftartikelen over militaire onderwerpen
(de oorlog in Indië), maar nergens was hij
meer zichzelf dan in zijn 'Merkwaardigheden', waarvan dan nu het geheim ontzegeld
is. Als gematigd liberaal ergerde hij zich
aan 's konings fanatiek-conservatieve hebbelijkheden waarin zich nog zoveel heerszuchtige trekken (van Russische voorvaderen?) aftekenden. Persoonlijk moet hij zich,
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blijkens het dagboek, voortdurend door de
vorst 'op z'n nummer gezet' gevoeld hebben,
als gevolg waarvan hij tevergeefs naar mili
taire promotie streefde. Gevoelens van ran
cune zijn duidelijk kenbaar, maar niettemin
heeft Weitzel zich laten leiden door de geest
van matiging. Zijn onbarmhartige kritiek
wordt beheerst door de wil tot verstandig
inzicht in 's konings psyche, die hij niet
helemaal verantwoordelijk stelde voor wat
er allemaal aan 't hof aan afkeurenswaardigs
gebeurde. En er gebeurde wat! Het huwe
lijk met koningin Sophie, de voortdurende
wrijving tussen vader en zoons, de onbe
kookte uitlatingen van de koning bij allerlei
delicate aangelegenheden, zijn verhouding
met mademoiselle d'Ambre na de dood van
de koningin, de komst van het huwelijk met
de jonge Emma van Waldeck-Pyrmont, de
fatale tegenwerking van de grote 'amour'
van kroonprins Willem (met freule Mattie
van Limburg Stirum), de geboorte van een
prinsesje en de dood van twee koninklijke
prinsen . . . . het is met recht een konings
drama geweest.
„Weitzel" — zo schrijft Paul van 't Veer
aan het eind van zijn inleiding — „nam
geen blad voor de mond, maar hij schreef
geen Koning Gorilla en hij was evenmin
een dolgedraaide rancunemens als de radi
cale journalist E. Meeter, die in 1857 fanta
sievolle 'memoires' schreef over zijn relaties
met koning Willem II. Op zijn manier had
Weitzel met de Oranjes het beste voor, zo
als o.m. blijkt uit zijn sympathie voor ko
ningin Emma, voor de prinsen Willem en
Alexander — die door hem wel in een heel
ander licht worden gesteld dan de overleve
ring wil — en uit zijn ernstig bedoelde, en
ernstig genomen, waarschuwing bij de op
voeding van prinses Wilhelmina. Hij was
een ernstig, al te ernstig man. Als zijn ge
schriften op ons hier en daar een komische
indruk maken ( ), dan was het door hem
niet zo bedoeld. Hij was, als zijn tijdgenote
Victoria, niet vermaakt. Hij was veront
waardigd . ..".
Een document humain; dat geldt in dit
boek meer voor Weitzel dan voor koning
Willem III.
Herman Besselaar
Jeremy Bennett

British Broadcasting and the
Danish resistance movement 19401945.
A Study of the war-time broadcasts
of the B.B.C. Danish service
Cambridge University Press, London, 1966,
266 pp., 50/-.
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Wat de studie van de oorlogspropaganda zo
ingewikkeld maakt is de omstandigheid, dat
deze propaganda terzelfdertijd gericht moet
zijn op de meest uiteenlopende groepen pu
bliek, die allemaal op een andere manier
moeten worden benaderd — op een manier,
aangepast aan de omstandigheden waarin
zij verkeren. Oorlogspropaganda gericht op
de vijandelijke strijdkrachten is anders van
inhoud en anders van toon dan oorlogs
propaganda gericht op de eigen strijdkrach
ten, op het achterland van de vijand of op
het eigen achterland. De oorlogspropaganda
benadert de eigen bondgenoten anders dan
die van de vijand, de neutrale landen an
ders dan de bezette gebieden. En zelfs in
de benadering van deze laatste doen zich
nog belangrijke varianten voor. Het boek
van Jeremy Bennett handelt over zo'n vari
ant: de propaganda die in de jaren van de
Tweede Wereldoorlog vanuit Engeland werd
gericht op het bezette Denemarken. Dene
marken was namelijk op een andere manier
'bezet' dan bijvoorbeeld Noorwegen en Ne
derland; de Regering, met de Koning aan
het hoofd, had geen weerstand geboden aan
de Duitse weermacht en werd in ruil daar
voor althans enige tijd door de Duitsers
ongemoeid gelaten. Officieel was Denemar
ken dus niet met Duitsland in oorlog. Het
Deense volk stond achter dit beleid en be
schouwde iedere poging om tot verzet tegen
de Duitsers aan te sporen als een zaaien
van tweespalt tussen volk en vorst. Als een
inmenging dus in de binnenlandse politiek
van Denemarken. Daar moest de geallieer
de oorlogspropaganda doorheen breken.
Nu volgde de Britse oorlogspropaganda één
stelregel waar zij tegenover geen enkel pu
bliek van afweek: zij gaf betrouwbaar
nieuws. Zij verdoezelde geen nederlagen en
zij overdreef geen overwinningen — zulks
in schrille tegenstelling tot de Goebbels-propaganda. Daarmee bereikte zij, dat zij op de
lange duur overal een grondslag van ver
trouwen legde en daarop steunend kon zij
geleidelijk overgaan tot het geven van aan
sporingen en richtlijnen, nauwgezet inge
steld eensdeels op de wisselende strategische
plannen van hun legerleiding en anderdeels
op de situatie in de verschillende landen,
waarop die aansporingen en richtlijnen wa
ren gericht. Heel in het begin van de oorlog
bijvoorbeeld was het duidelijk, dat de ver
zetsbeweging in Noorwegen afgeremd moest
worden omdat deze veel te hard van stapel
liep en haar kruit voortijdig dreigde te ver
schieten. In Denemarken echter lag de zaak
anders. Hier stond de Britse oorlogspropa
ganda voor de vraag hoe de verzetsbewe
ging van de grond te krijgen zonder de
Koning en althans de goedwillenden in zijn
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Regering te schaden. Een uiterst delicate
taak voor de Deense afdeling van de B.B.C.
Van die taak heeft de B.B.C. zich goed
gekweten. Daarbij stelde zij voorop, dat het
vóór alles aankwam op het verzamelen van
uitgebreide en betrouwbare inlichtingen uit
Denemarken zelf. De propaganda mocht,
zeker in den beginne, de inlichtingendienst
niet in de wielen rijden. Eerst heel langzaam
kon de geest van het verzet worden gekweekt. Daarbij was het beroemde V-teken
dé grote vondst, juist in Denemarken, waar
door die eigenaardige situatie van de Regering tegenover Duitsland ook de Regering
geen peil kon trekken op de aanwezigheid
van die geest van verzet. Toen het V-teken
echter eenmaal door de B.B.C. de lucht in
was geslingerd bleek uit het massaal opduiken van dit teken overal in Denemarken
eensklaps hoe sterk het verzet reeds begon
te leven.
Bennett behandelt de hele geschiedenis van
de Deense B.B.C. diepgaand. Niet alleen
gedetailleerd met een uitgebreide verwijzing
naar rapporten en documenten, maar ook
met een diep inzicht in de problemen van
de oorlogspropaganda in het algemeen.
Voor zover mij bekend is dit het eerste
boek, dat een zo degelijke en goed-doordachte en -gefundeerde analyse geeft van de
radio-propaganda in de jaren van de Tweede Wereldoorlog. Een voortreffelijk boek.
Hans Hermans
Edgar Hoesch

Geschichte der Balkanlander
Urban Büchern band 112
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 160 pp., 2
kaarten, DM. 4,80.
De Balkanlanden zoals ze door de auteur
werden beschouwd omvatten Joegoslavië,
Bulgarije, Albanië en Roemenië. Ze zijn wel
eens het kruitvat van Europa genoemd en
nog altijd zijn ze ideologisch 'einmalig'. Alhoewel ze na de Tweede Wereldoorlog onder de invloed stonden van de Sovjet-Unie
(zoals in 1944 overeengekomen tussen Churchill en Stalin), gingen ze toch min of meer
hun eigen weg. Joegoslavië sprong in 1948
over het muurtje van het Oostblok en leunde sedertdien sterker aan tegen het Westen
zonder nochtans zijn eigen specifieke volksdemocratische aard te verliezen. Roemenië
schiep zich een eigen nationaal-communisme, waarvoor in het binnenland zelf heel
wat sympathie bestaat. Albanië ging geleidelijk uit het verband met Moskou weg om
scheep te gaan met China. Alleen Bulgarije
bleef tot nu toe ideologisch trouw. De Bal-

kanlanden zijn fascinerend mooi. De studie
ervan is spannend en rijk aan allerlei ontdekkingen. Maar hun geschiedenis is heel
ingewikkeld. Het is een hele verdienste van
dit Urban-boekje om in een kort bestek een
compacte geschiedenis van de Balkan te hebben geboden, vanaf de begintijden tot de
stichting van de volksdemocratieën. Een
degelijke inleiding, die in een goede bibliografie naar verdere studie verwijst.
A. Van Peteghem
Walter Rathenau

Tagebuch 1907-1922
Herausgegeben und kommentiert von
Hartmut Pogge-von Strandmann.
Mit einem Beitrag von James Joll und
einem Geleitwort von Fritz Fischer
Droste Verlag, Düsseldorf, 1967, 319 pp.,
geïll., DM. 26,—.
Rathenau is een intrigerende persoon. De
biografische schets door James Joll laat zien
hoe vol tegenstrijdigheden zijn doen en denken is en ook hoe zijn persoon stereotiepe
opvattingen doorbreekt. Immers, hij is bewust Jood en even bewust Pruis. In de oorlog gelooft hij aan de uiteindelijke Duitse
overwinning en hij is tegen de aanvraag om
wapenstilstand. Na de oorlog, als minister
van buitenlandse zaken, is hij evenwel voor
het nakomen van het dictaat van Versailles
(een reden van de moord op hem). Hij wil
allerlei sociale hervormingen, maar leeft,
rijk grootindustrieel als hij is, in grote welstand. Hij is vol kritiek op het wilhelministische establishment, maar wil er graag bijhoren. Zijn gespletenheid weerspiegelt goed
het Duitsland van zijn dagen; het is met
Rathenau als met de velen met wie hij omging, ze betekenen niet zo heel veel maar ze
symboliseren op treffende wijze hun tijd.
Ook de vele geschriften die hij heeft nagelaten — hij dacht een roeping als filosoof
te hebben — zijn niet zeer origineel maar
geven weer wat er leefde aan gedachten bij
velen.
Voegen de nu gepubliceerde dagboekaantekeningen veel toe aan het beeld dat wij
reeds van hem hadden uit zijn brieven en
werken? Het antwoord is ontkennend. Wel
geven deze aantekeningen in telegramstijl
een goede aanvulling wanneer we zijn levensloop chronologisch willen volgen, wanneer we een indruk willen krijgen van zijn
intensieve arbeid, en de frequentie willen
leren kennen van de contacten met zijn tijdgenoten. De twee memoranda over de Duitse koloniën in Afrika onthullen vooral de
bedroevende koloniale politiek van het
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Tweede Rijk. De aantekeningen over gesprekken met ministers en diplomaten over
de jaren 1918 -1922 vormen een waardevolle aanvulling op onze kennis van de politieke geschiedenis van de betreffende jaren.
De wijze van uitgeven van dit dagboek is
voortreffelijk. Talrijke toelichtingen op de
inhoud vindt men in voetnoten. Het personenregister geeft biografische aantekeningen
bij de vermelde personen.
M. Chappin

PSYCHOLOGIE

W. J. Bladergroen e.a.

Psychologen over het Kind
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968, 158
pp., ƒ13,—.
Een aantal leden van de Sectie Kinder- en
Jeugdpsychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft in samenwerking
deze bundel kinderpsychologische opstellen
geschreven om een beeld te geven van de
huidige stand van het kinderpsychologisch
onderzoek in Nederland. Het boek draagt
de stempel van deze opzet. Een grote verscheidenheid van onderwerpen komt aan de
orde, hetgeen de compleetheid van het beeld
zeker ten goede komt. Een nadeel van deze
opzet is uiteraard dat er betrekkelijk weinig
lezers zullen zijn die door alle bijdragen
aangesproken worden. Om de lezer de gelegenheid te geven zelf te oordelen of dat
er voldoende zijn om het boek aan te schaffen, beperk ik mij tot een opsomming. De
bundel opent met een bijdrage van Van
Paneren over het leren van vreemde talen.
Een opstel dat de aandacht zal trekken,
gezien de vele experimenten op dit gebied
die momenteel op diverse scholen worden
ondernomen. Wie in schoolpsychologische
vragen geïnteresseerd is, vindt nogal wat
van zijn gading: aan de schoolpsychologische praktijk, aan het probleem van de aansluiting l.o. - m.o., aan de cognitieve ontwikkeling bij l.o. kinderen en aan de l.o.m.school zijn bijdragen gewijd. Voorts handelen een aantal opstellen over specifieke problemen van het gehandicapte kind. Belangwekkend en zeer welkom voor hen die werken met probleemkinderen lijken mij de indicaties en tegenindicaties voor therapie, die
door Klinkhamer-Steketee worden aangegeven. Calon wijdt een historische beschouwing aan de katharsis-idee in de psychothe-

rapie. Tenslotte is er een samenvatting van
Bladergroen van een aantal enquêtegegevens
over kinderspel en speelgoed die voor een
deel al bekend zijn geworden via perspublikaties.
P. van der Linden
Anne Anastasi

Toegepaste psychologie in twee delen
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968, 583 en 432
pp..
Het handboek Fields of Applied Psychology
van de bekende hoogleraar in de psychologie aan de Fordham University wordt ons
nu in een Nederlandse vertaling aangeboden in de Aula-serie. Alle onderdelen van
de toegepaste psychologie komen er uitvoerig aan de orde: de personeelspsychologie,
de ergonomie, de consumentenpsychologie,
de klinische psychologie, de counselingspsychologie, alsmede in een slothoofdstuk
de relatie die de psychologie heeft tot diverse maatschappelijke sectoren als het onderwijs, de geneeskunde, de wet en de rechtspraak.
Een inhoudsregister, een zeer uitgebreide
bibliografie, tot 1964 bijgehouden, alsmede,
in een appendix, een aantal beroepsethische
bepalingen geldende voor de leden van het
Nederlands Instituut van Praktiserende Psychologen verhogen nog de waarde van dit
monumentale overzicht van de toegepaste
psychologie.
G. Wilkens
Drs. R. Keizer

De weg naar de medemens
De Toorts, Haarlem, 1968, 216 pp., ƒ 12,50.
De reden waarom de schrijver de titel van
de le druk ('De ander en ik') liet vallen,
wordt niet vermeld. Als de lezer toch mag
raden, laat hij dan veronderstellen dat de
oorspronkelijke titel te veel puur wetenschappelijkse verwachtingen opriep, verwachtingen waaraan de auteur zich liever —
en in dit boek met enige moedwil — onttrekt.
Hij schrijft over zaken waar hij zijn hart bij
heeft. Hij filosofeert een beetje over de geschiedenis van de psychologie, memoreert
het nodige uit de literatuur, tekent verzet
aan tegen een te rationele, technische,
'exacte' psychologie maar voelt zich goed
thuis bij representanten van de fenomenologische psychologie en de existentiële antropologie. Ook over de metabletica is hij vol
lof. Maar hij probeert 'de ander' nog anders
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te ontmoeten en onthult zich in het gezegde
over het hart van het menselijk bestaan:
de verhouding tot God en tot de 'ander'.
Vooral in het laatste hoofdstuk openbaart
Schr. zich als een diepgelovig en Bijbelvast
mens; hij noteert ergens: „Wie God een
entree tot eigen leven heeft gegeven, neemt
anders waar, want niets is zo scheppend,
hervormend en niets maakt zo vitaal als de
omgang met de Heer".
In dit boek ontmoet de lezer primair de
psycholoog Keizer (een prettige kennismaking). Over 'de' psychologie der menselijke
verhoudingen komt hij minder te weten,
hoewel voldoende om over na te mijmeren.
Zeker kreeg hij in overvloed stenen om de
weg naar de medemens mee te plaveien.
Gaarne aandacht voor dit medemenselijk
werkstuk.
J. J. C. Marlet
F. J. Bröcker

Evolutie en psychologie
A. Roelofs van Goor, Amersfoort, 1968,
241 pp..
Wanneer iemand geïnteresseerd is in de
ontgoocheling van een psychiatrisch geschoolde arts die niet meer in Freud kan
geloven, omdat het niet allemaal waar is
wat de grote meester heeft verteld, hij leze
dit boek, waarin de schrijver voor zichzelf
met Freud afrekent. Alternatieve verklaringen, voorzover aangevoerd, tracht de schrijver te putten uit de evolutie-hypothese.
Voor de lezer van dit in soms moeilijk leesbare redeneertrant gestelde requisitoir, waarin o.m. wordt nagegaan hoe men een waan,
als b.v. het Oedipuscomplex, voor wetenschap heeft kunnen verslijten, is het wellicht nog van belang te weten, dat „klemmende actuele vragen van de psychotherapeut in dezen hier dan niet verder ter sprake komen" (p. 216). Jammer.
G. Wilkens
A. M. L. Rogier

Meisjes
De Toorts, Haarlem, 1968, 275 pp., ƒ 15,—.
Aan 1500 meisjes en 200 jongens „in puberteit en adolescentie" — tijdens het onderzoek bleken dat jongeren van 10 tot 23 jaar
te zijn — heeft schr. een groot aantal vragen gesteld. Vragen over hun belevingswereld, over hun contacten met leeftijdgenoten,
ouders en andere volwassenen, over school,
opleiding en toekomstperspectieven. Het zal
geen verwondering wekken dat het boek

voor hen die met jongeren, en met name
met meisjes en jonge vrouwen, werken of te
maken hebben veel interessants te bieden
heeft. Toch ben ik bang dat het bij de vele
lezers die het ongetwijfeld zal bereiken, een
gevoel van onbevredigdheid zal achterlaten.
Bij mij groeide dat gevoel met ieder hoofdstuk; hoe verder men leest, hoe meer men
verzandt in een chaos van op zich belangwekkende gegevens, die steeds minder spreken tot de lezer omdat men ze nergens aan
op kan hangen. Het boek is weliswaar ingedeeld in hoofdstukken, maar men krijgt het
gevoel dat dit alleen gebeurde omdat het
ongebruikelijk is om 260 bladzijden tekst
ononderbroken achter elkaar af te drukken.
Enige structuur wordt door deze indeling
niet aangebracht. Schr. voert aan het begin
van haar boek een pleidooi voor breed opgezette psychologische studies naast de
„veelal happerige detailstudies", omdat de
laatste voor de praktijk zo weinig bruikbaar
zouden zijn. Ik kan haar daarin wel steunen,
maar geloof niet dat een bredere en daarom
praktisch meer relevante vraagstelling impliceert dat men iedere vorm van methodologische verantwoording achterwege kan laten.
Het feit dat de lezer de gestelde vragen niet
kent, slechts zeer sporadische gegevens over
de ondervraagde jongeren verneemt en weinig exacts te weten komt over de frequentie
van bepaalde antwoorden, dat alles versterkt
het gevoel van onbevredigdheid. Een gevoel
dat óók mensen in de praktijk voor wie het
boek bestemd is, niet bespaard zal blijven,
vrees ik.
P. van der Linden

ECONOMIE

Eprime Eshag

From Marshall to Keynes
An Essay on the Monetary Theory of
the Cambridge School
(Reprints of Economie Classics), Augustus
M. Kelley, New York, Basil Blackwell, Oxford, 19652, 144 pp., $ 5,—.
Augustus M. Kelley is een zeer grote uitgever, die zich vooral bezighoudt met de heruitgave van publikaties die uit de roulatie
zijn verdwenen en een prachtig fonds heeft
opgebouwd. Het onderhavige boek verscheen overigens pas in 1963 en wordt door
Kelley in de Verenigde Staten geïmporteerd.
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Tot de belangrijkste economen aller tijden
behoren ongetwijfeld Alfred Marshall (18421924) en John Maynard Keynes (1884-1946).
Keynes had een door de gedachten van
Marshall geïnspireerde wetenschappelijke
vorming genoten. De economische wetenschap van vandaag bevat nog vele elementen in dezelfde periode en door dezelfde
kringen bijgedragen. Eshag heeft zich op de
monetaire aspecten van deze jongste dogmageschiedenis geworpen en heeft er iets moois
van weten te maken. Het boek zal niet voor
ieder toegankelijk zijn en de inhoud verdient het daarom in het kort te worden
weergegeven.
Marshall was een zeer veelzijdig auteur. De
econoom stelt, met enige overdrijving,
graag: 'it is all in Marshall'. Uit het boek
van Eshag blijkt inderdaad weer hoe de
kiem van vele contemporaine theorieën al
bij Marshall te vinden is, hoewel ook hij ze
vaak weer aan anderen ontleende. De leerlingen van Marshall, vaak aangeduid als de
School van Cambridge, hebben zijn gedachten uitgebouwd, soms omgebogen. De door
Marshall aangehangen 'kwantiteitstheorie'
van het geld verloor langzaamaan terrein
aan een benadering die het nationale inkomen centraal stelde en door Keynes in
1936 in een veelomvattende theorie is verwerkt. Die theorie gaf de sleutel tot de
juiste politiek om een einde te maken aan
de depressie van de dertiger jaren en had
daarom veel succes. De 'kwantiteitstheorie'
had afgedaan. Die 'kwantiteitstheorie' die
eigenlijk al heel oud is, legde verband tussen
geldhoeveelheid en prijsniveau. De rentevoet
speelt daarbij een belangrijke rol omdat van
de rentevoet via geldhoeveelheid en prijsniveau een grote invloed op de betalingsbalans kan uitgaan. (Bij Keynes werkt de
rentevoet via het nationale inkomen in op
de betalingsbalans en is bovendien de invloed van de winstvoet op het inkomen minstens zo belangrijk als die van de rentevoet). Eshag sluit zich bij de ontluistering
van de kwantiteitstheorie aan. Dit heeft iets
tragisch. De topeconomen (Smith, Marshall,
Keynes) waren tot nu toe groot-britten. Het
Engelse bedankje aan de kwantiteitstheorie
zou wel eens kunnen betekenen dat het
zwaartepunt van de wetenschap naar Amerika verhuist. De School van Chicago aldaar is de kwantiteitstheorie tegen de stroom
in trouw gebleven en heeft deze met veel
succes verder uitgewerkt. De gedachte wint
veld dat een eerherstel van de kwantiteitstheorie is te verwachten. Misschien gaat de
blauwe wimpel voor de topeconoom nog wel
eens over aan een zoon van de School van
Chicago, laten we zeggen Prof. Patinkin. De
betekenis van Marshall en Keynes en van
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de voor het grote publiek naamlozen, die
voor de verbinding tussen de grootmeesters
zorgden, zal er niet door verbleken. Eshag
is er in geslaagd een halve eeuw evolutie
goed te verwoorden.
J. J. Meltzer
Bruno Fritsch, Ed.

Entwicklungsl'dnder
(Neue wissenschaftliche Bibliothek, Wirtschaftswissenschaften), Kiepenheuer &
Witsch, Köln/Berlin, 1968, 460 pp., DM.
22,80.
Een bundel over economische en sociale aspecten van het ontwikkelingsvraagstuk. De
19, reeds eerder gepubliceerde, bijdragen
zijn van de hand van eerste klas auteurs.
(Wij Nederlanders hebben een fijne neus
voor goede vakmensen: één van de auteurs,
H. B. Chenery, kreeg onlangs een eredoctoraat in Rotterdam). Ook van onze landgenoot J. Tinbergen is een artikel opgenomen.
De bundel behandelt allereerst een aantal
methodologische, sociologische en theoretische onderwerpen. Dan volgen het bevolkingsvraagstuk, de landbouw en de openbare
financiën. Vervolgens komen de internationale economische betrekkingen en de rol
van de wetenschap aan de beurt. Voor wat
betreft de openbare financiën van de ontwikkelingslanden is er doorgaans een fundamentele tegenstelling tussen auteurs die
geld slechts zien als smeermiddel van de
economie en auteurs die het geld een meer
actieve rol in het ontwikkelingsproces toedenken. Het is merkwaardig dat de bundel
niet beide categorieën aan het woord heeft
gelaten.
L. Köllner en D. Horowitz, van wie artikelen zijn opgenomen, behoren beide tot dezelfde monetair-orthodoxe familie. Bij het
stuk van Köllner kan men verder nog opmerken dat een opvallend geringe betekenis
wordt toegekend aan de vakbeweging als
kracht die de lonen opschroeft. Veelal is
men juist een andere mening toegedaan en
vergelijkt de industriële revolutie in Europa
(geen vakbeweging, kunstmatig laag gehouden lonen, veel besparingen) met de situatie
in de ontwikkelingsldanen van vandaag,
waarbij dan wordt aangenomen dat de vakbeweging — hoe primitief soms ook — wel
degelijk relatief hoge lonen bewerkstelligt.
Jaloerse blikken naar de welvaart in het
rijke westen plegen dan nog eens een aanslag
op de besparingen, een factor die bij Köllner ook niet uit de verf komt. Daar staat
tegenover dat hij in kort bestek een uitstekend overzicht geeft van de moeilijkheden
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bij de belastingheffing in de ontwikkelingslanden.
Het niveau van de artikelen verschilt nogal.
Er zijn stukken (bijvoorbeeld de verhandelingen over groeimodellen en internationale
economische betrekkingen) die slechts gesneden koek zijn voor lezers met een kwantitatief gericht economisch verleden. Maar
andere artikelen kunnen met vrucht door
leken worden geraadpleegd. Voor serieuze
belangstellenden in de ontwikkelingsproblematiek een prachtig boek.
J. J. Meltzer
Prof. Dr. F. J. H. M. van der Ven

Geschiedenis van de Arbeid III
Aula, Utrecht / Antwerpen, 272 pp..
Dit derde en laatste deel behandelt de negentiende en twintigste eeuw. Schrijver besteedt veel aandacht aan de wettelijke regelingen van de arbeidsverhoudingen, zonder
daarbij in te gaan op de vraag of de code
civil als zodanig als een ideologisch werk
beschouwd moet worden dat draait om de
eigendom. Dit zou misschien meer verklaren
waarom de arbeidsverhouding er zo bekaaid
in afkomt. Hoe dat zij, de studie van de
schrijver zal voor ieder die zich met problemen van sociale verhoudingen bezig houdt
onmisbaar zijn, omdat veel van het worden
van deze verhoudingen er in verduidelijkt
wordt. Men vraagt zich al lezend daarbij
telkens af: is er nog een andere geschiedenis dan die van de arbeid? Immers arbeid
is een vorm van de spontane produktiviteit
van de mens, en wel de meest voorkomende vorm naast het spel. Een geschiedenis
van het spel is dan ook een noodzakelijke
aanvulling op dit werk.
C. J. Boschheurne

ka's aandeel in de tweede wereldoorlog —
dan heeft hij carte blanche, want het eigen
gebeuren telt niet meer. Ondertussen is het
wereldgebeuren al verkleind geprojecteerd
en inzichtelijk geworden in de fragmenten
uit het leven van deze ambtenaar die juist
tengevolge van de oorlog amper nog werk
op zijn bureau krijgt.
'Het Paard Ugo' is een verrassend goed
boek. Een kleine importburger — Europeaan in New York —; een vrouw die alleen
nog een deel van het interieur is; een hopeloos en in de grond onbelangrijk avontuur
met een joodse vrouw; een chef die niet
mag lachen vanwege zijn breuk en die dat
toch doet; en tenslotte de rare liefde voor
een armzalig paard dat van ellende krepeert.
De ingrediënten voor een boeiend boek zijn
er, maar wat 'Het Paard Ugo' vooral tot
een goed boek maakt, is het feit dat Gijsen
erin slaagt een 'mens op de achtergrond'
zó gestalte te geven dat hij een algemene
geldigheid krijgt. En de schrijver doet dat
sober en niet vooringenomen, wat blijkt uit
de ironie waarmee hij zijn figuur tekent
tegen de achtergrond van het wereldgebeuren, de aanval op Pearl Harbor die voor
Amerika en voor de man die het Paard
Ugo verwende met suikerklontjes, het sein
is 'er wat aan te doen'.
„Ik wist dat een deus ex machina — en
welke formidabele deus — een einde had
gesteld aan de weerzinwekkende poespas
van mijn leven" (p. 132). De poespas van
een mensenleven zó beschrijven dat dat
leven een aangrijpend brok werkelijkheid
wordt, is nogal wat. Gijsen lukt het.
Kees Simhoffer

Dr. Willem Asselbergs

De stijl van Elkerlijk
Tjeenk Willink, Zwolle, 1968, 35 pp., ƒ 3,—.

LITERATUUR

Marnix Gijsen

Het paard Ugo
Meulenhoff, Amsterdam, 1968, 133 pp..
De dood van een melkboerpaard ontneemt
een onbelangrijk ambtenaar het laatste contact met zijn omgeving, maar geeft hem
meteen een voorsprong op die omgeving.
Want als het krantenieuws zijn aandacht
opeist voor het wereldgebeuren — Ameri-

Anton van Duinkerken's zoon bestemt deze
tekst van een gastcollege (Bonn) als een
soort wetenschappelijk doodsprentje van zijn
vader. Handelend over de christelijke dood
als thema, over de vormkenmerken die deze
centrale bekommernis geleidelijk een zowel
artistiek als menselijk gehalte bezorgen, is
het een uitmuntende staalkaart van S.'s
kunnen. Christelijke verdieping in de degelijke, onvrome zin, vakkennis die niet louter vreemd blijft tegenover het object,
schrijfkunstigheid die een brede zwaai met
een intieme term weet te combineren, geloofsoptimisme dat in alle facetten de tragische levensinzichten verwoordt. Inderdaad
een zelfportret van Toon.
C. Tindemans
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Rudolf Van de Verre

Poëzie en leven
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1968, 116 pp..
Dit werk werd geschreven met de bedoeling
aan te tonen hoe elke waarachtige poëzie in
het leven wortelt. Rudolf Van de Perre koos
de thema's en de gedichten zodanig dat ze
een ruimer publiek kunnen aanspreken. Dat
dit beperkingen meebracht is onvermijde
lijk, maar dat zo weinig moderne Neder
landse experimentele dichters erbij betrok
ken werden is opvallend. Dit hangt wel sa
men met de wijze van benadering van het
dichterschap (eerste hoofdstuk). De auteur
merkt daar op dat de moderne poëzie de
dichter heeft afgesneden van de gemeen
schap zowel door de experimentele, vaak
ontoegankelijke vorm als door het herme
tisme van de inhoud. Dat is juist, maar
slechts één kant van het fenomeen. In
Maatstaf (dec. - jan. '58 - '59) schreef Paul
Rodenko over de kloof tussen poëzie en
maatschappij, „een kloof die op een of
andere manier overbrugd zou moeten wor
den (of die, helaas, niet meer te overbrug
gen valt). Maar juist die hele overbruggings
idee berust op een maatschappij-gebonden
denken, en wel op de nivelleringstendens
die de moderne democratie eigen is; voor
het nivellerende denken van de moderne de
mocratie is een berg er om opgeblazen te
worden, een kloof om overbrugd te wor
den. Dat de berg, de kloof een functie als
berg, als kloof zouden kunnen hebben komt
in dit horizontale denken niet op". Het rui
mere lezerspubliek voor wie Van de Perre
wil schrijven zou ook daarvan broodnodig
bewust gemaakt moeten worden.
Na de benadering van het dichterschap be
handelt de auteur de thema's van het leven,
de natuur, de liefde, zonde en genade, de
dood en de houdingen tegenover het leven
aan de hand van gedichten of gedichtfrag
menten van poets laureates. In het laatste
hoofdstuk 'De moderne mens: eenzaam of
vereenzaamd?' wordt gezocht naar een ver
heldering van de paradoxale situatie van de
moderne mens: „Verruiming van de gren
zen enerzijds, verenging van de menselijke
openheid anderzijds" (p. 97).
De wijze waarop de auteur over het alge
meen gedichten ontleedt, of beter, in proza
vertaalt, kan mij niet bekoren. Weliswaar
wordt Nijhoff geciteerd: „Lees maar, er
staat niet wat er staat", maar dat belet niet
dat de auteur netjes uit de doeken tracht te
doen wat de dichter nu precies met dit vers
of deze strofe heeft willen uitdrukken.
Daarbij komen dan bewonderende uitroepen

te pas als: „Hoe raak wordt de ziel van het
kind niet uitgebeeld in deze tweede strofe!"
(p. 31), en stereotiepe beweringen als:
„Schoonheid is onvergankelijk en schoon
heid vindt men overal, als men ze maar vin
den wil" (p. 20). Dit geeft aan het gehele
werk, dat een vlotte compilatie is getuigend
van een grote belezenheid, te veel een zalfen-balsem-karakter en te weinig suggestieve,
doordringende kracht.
J. Gerits
Juan Goytisolo

Om Hier te leven
(Literair Paspoort), Meulenhoff - De Bezige
Bij, Amsterdam, 1968, 210 pp..
De schrijver behandelt het leven in Spanje
vanuit het gezichtspunt van het verwende
rijkeluiszoontje dat geen reden zou hebben
zich tegen het regiem te verzetten. Van dit
standpunt uit bezien wordt het Spaanse
leven vooral een decadent leven. Zelfs de
prostitutie wordt een decadente prostitutie
en het leger een decadent leger.
C. Drasland
Michel Tournier

Vrijdag of het andere eiland
(Literair Paspoort), Meulenhoff - De Bezige
Bij, Amsterdam, 1968, 262 pp..
Dit boek werpt bovenal de vraag op: wie
was Robinson Crusoe. Hetzelfde oude ver
haal is opnieuw verteld maar het loopt net
allemaal iets anders en uiteindelijk helemaal
anders. De bekoring van het boek zit dan
ook voornamelijk in de noodzaak het origi
neel opnieuw te lezen en dan de zekerheid
te hebben dat een verhaal net als de ge
schiedenis anders had kunnen zijn. Maar het
oude verhaal is ook geschiedenis geworden
en dit verhaal is zonder die geschiedenis niet
mogelijk. Puzzelwerk.
C. Drasland
Adriaan van der Veen

De boze vrienden
3

(Salamander), Querido, Amsterdam, 1969 ,
156 pp..
In dit verhaal, voor het eerst verschenen in
1962 en thans als Salamander, tracht S. via
soms ingewikkelde psychologische beschou
wingen de eerlijkheid van 's mensen moti
vatie te peilen. De personen staan wel erg in
functie van hun type en men kan van het
begin af direct zien wie de goede en wie de
kwade 'cowboy' is.
R. S.

Boekbespreking

877
Gerard Walschap

Het

Avondmaal

Meulenhoff, Amsterdam, 1968, 176 pp..
Een geesteszieke die soms uit mag, dan
mensen ontmoet, met hen praat, daarover
zijn fantasieën heeft, die hij dan weer opschrijft en tenslotte uitgeeft, omdat verstoppen voor het nageslacht ook al zowat is . . .
Ziedaar de aanloop tot wat een goede roman had kunnen worden, als die hoofdpersoon uit de verf was gekomen. Maar dat
wilde Gerard Walschap helemaal niet. „De
nouveau roman wordt essay", zegt hij op
pagina 96 van Het Avondmaal en hij heeft
176 pagina's nodig om dat te laten merken.
Het gevolg is een vermoeiend boek, en niet
in de eerste plaats omdat Walschap er de
vorm voor nodig heeft van wat hij veronderstelt dat 'een nieuwe roman' is, maar
vooral omdat hij er teveel in heeft willen
stoppen aan eruditie (echt waar), rancune
(nog steeds), en literaire goocheltrucs (ook
dat). Een boek dat je moet zitten lezen met
een woordenboek binnen handbereik, wordt
al gauw stomvervelend. Eruditie is natuurlijk een aantrekkelijke bijkomstigheid voor
een schrijver (Walschap heeft dat herhaaldelijk aangetoond), maar het bewijst niks.
In Het Avondmaal wordt zoveel bewonderingswaardige kennis geëtaleerd, dat de
handeling uit het boek verdwijnt en dat kan
zelfs niet in een nouveau roman. Bovendien is er zoveel discrepantie tussen de waarheid van de dingen die W. te zeggen heeft
en de scholastieke formulering die hij eraan
geeft, dat hij gewoon niet meer geloofwaardig is.
Natuurlijk lijkt de verwarrende en verwarde
wereld van een geesteszieke bij uitstek geschikt om in de vorm van een 'nieuwe roman' te gieten, die wereld van de geesteszieke zou ook het teveel aan sofistisch gepraat rechtvaardigen, als het boek niet
voortdurend deed vermoeden dat de schrijver die hoofdpersoon enkel nodig heeft om
zijn inzichten te spuien.
Natuurlijk, Gerard Walschap is geëngageerd, althans hij denkt overal aan, niet
alleen aan Gide en Bismarck, maar ook aan
Vietnam en de waterverontreiniging, maar
hij had niet moeten veronderstellen, dat, als
de moderne roman essay wordt, een essay
dan ook roman kan worden. Hij had gewoon onder 'eigen naam' een essay moeten
schrijven, want hij heeft waarachtig wel wat
te vertellen. Het boek zit vol met steengoede gedachten en Walschap is een virtuoos taalkunstenaar, maar de lezer zit ondertussen met die hoofdpersoon opgescheept
en weet na 176 bladzijden nog van niks.
Kees Simhoffer

W. A. P. Smit
Twaalf studies
Tjeenk Willink, Zwolle, 1968, 194 pp.,
ƒ 31,-.

W.A.P. Smit-nummer
(De nieuwe taalgids')
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968, 148
pp., ƒ6,95.
Een gelukkige timing heeft, n.a.v. het emeritaat van Prof. Dr. W. A. P. Smit, een
bundel essays van zijn eigen hand en een
bundel opstellen van de hand van zijn oudstudenten samen op de markt gebracht. Het
kernstuk in Smits bundel is zijn nu al beroemde, en nog altijd sterk inspirerende opstel 'Het Nederlandse Renaissance-toneel
als probleem en taak voor de literatuurwetenschap' (1964). De meeste essays handelen uiteraard over zijn specialisatie, de
Nederlandse 17e eeuw, maar de enkele
keren dat S. eraan ontsnapt (over Rhijnvis
Feith, over J. H. Leopold, over Schmidt
Degener) gebeurt dat met dezelfde autoriteit, indringende analyse en welsprekende
synthese. Aandacht voor het onooglijke detail brengt momenten aan die een totaliteitsanalyse mogelijk maken, en in elk van zijn
bijdragen is het Smit nooit begonnen om de
minuscule filologie, maar om het achterhalen van documenten met het oog op de
menselijke basis in de literaire activiteit. Dat
doen ook zijn studenten over de meest uiteenlopende tijden en figuren. Een onverantwoorde voorkeur van mij vond het grootste
genoegen bij S. F. Witstein (Cats), C. A.
Zaalberg (Bredero), J. Voisine (Rotrou), K.
Meeuwesse (Luyken) en A. L. Sötemann
(Nijhoff).
C. Tindemans
Herbert Gold

Vaders
vert. A. L. Spoorenberg. Meulenhoff - De
Bezige Bij, Amsterdam, Literair Paspoort
21, 275 pp..
Herbert Gold moet beschikken over een geheugen als een ijzeren pot of hij heeft een
fenomenale fantasie, want wat hij weet te
vertellen over zijn vader en grootvader, is
exact als een 19-eeuwse familieroman. Het
zal wel het mengsel van beide zijn dat uiteindelijk een goed boek oplevert. Het is in
elk geval een verdienste van Herbert Gold
dat dit boek over zijn vader, want over
hem: Samuel Gold, gaat het vooral, nergens de sentimentaliteit vertoont die boeken
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over eigen herkomst en jeugd vaak onleesbaar maakt. En dat komt dan waarschijnlijk
door twee dingen: Gold beschrijft niet zozeer de vader alswel de feiten uit diens
leven; de keuze van die feiten is dan bepalend voor de indruk die de lezer van Gold's
vader krijgt.
Verder is er de ironie van de schrijver die
de zaak redt als de feiten de vaderfiguur
overrompelen of ontmaskeren. Dit boek is
weer eens de bevestiging van de opvatting
dat satire een vorm van literaire hygiëne is
die een boek eigenlijk nooit kan missen.
Ik herinner me de in de ogen van de 13jarige zoon 'onfrisse' kaartscène in een saunabad waarheen de zoon zijn vader elke
zondag vergezelt. Na afloop van die voor
de zoon schokkende ervaring, laat Gold zijn
vader zeggen: „We moeten zo vlug mogelijk
ergens zijn waar het warm is. Ik wed dat je
poriën nog open staan".
Een joodse emigrant die van Rusland naar
de States kwam om goud te zoeken, vandaar de aangenomen naam Gold, die overigens in de groenten en fruit terecht komt,
reden voor een zondags saunabad, die zich
op-werkt en tenslotte — tachtig jaar oud —
groot wordt in de geldhandel en bovendien
nog kans ziet een zoon af te leveren die
over hem kan schrijven . . . . zo'n geschiedenis is niet nieuw in de literatuur, Herbert
Gold wil dan ook wel iets meer dan dit
relaas, of moet ik zeggen: minder? Het is
duidelijk uit het inleidende hoofdstuk (een
bezoek van de bejaarde ouders) dat hij het
eigen vaderschap wil toetsen aan dat van
vader en grootvader en daarom hun levens
gaat schrijven, maar die conceptie wordt
door de traditionele vorm van het boek niet
helemaal duidelijk. Een wat brokkeliger opzet, met meer verspringingen van heden
naar verleden, zou die binding tussen vader
èn zoon sterker hebben doen uitkomen,
dunkt me, dan de wat vlakke, vaak te volledige chronologie waarin het verhaal nu
wat moeizaam (275 pp.) tot een eind komt.
Dat maakt Herbert Gold (1924) wat oud
voor zijn leeftijd, hoewel die wat traditionele instelling hem getuige de verkoopcijfers
in de States natuurlijk geen windeieren legt.
Kees Simhoffer
Onno Zwier Van Haren

Agon, Sultan van Bantam
Treurspel in vijf bedrijven
Tjeenk Wülink, Zwolle, 1968, 135 pp.,
ƒ8,—.
Dat O. Z. Van Haren (1713- 1779) tot de
allereerste lichting der 18e eeuw behoort,
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valt moeilijk vol te houden. Maar aangezien
inleider G. C. De Waard terecht een aantal
autobiografische equivalenten weet te ontdekken in dit treurspel, verdiende het inderdaad in deze imposante serie te worden opgenomen. De vaktechnische inleiding is vrij
bevredigend: auteur en werk, stof en bronnen, inhoud en karakters, verhouding stuk
tot de achtergrondgeschiedenis van Nederlands Oost-Indië, structuur en vorm, strekking en beïnvloeding. De invloedsgeschiedenis is echter eenzijdig een thema-overeenkomst (Racine); mij komt het echter voor
dat de relatie tot de onmiddellijk-Nederlandse tragedietraditie der 17e eeuw iets
duidelijker had kunnen aangesloten. Daarna
volgt de teksteditie, geannoteerd volgens de
keurigste normen.
C. Tindemans

Henri Troyat, e.a.

Tolstoj
Nederlandse vertaling: Halbo C. Kool
Reeks 'Genie en wereld'
Heideland, Hasselt, 1967, 295 pp., geul.,
reeksprijs BF. 375.
Dit boek is het schitterende resultaat van
een ongemeen goed opgezet en doorgezet
ploegwerk. Bij de keuze van de medewerkers, allen doorwinterde kenners van Rusland en van zijn negentiende-eeuwse literatuur; — bij de verdeling van de materie: de
persoon, zijn levensverloop en bestemming,
het Rusland waarin hij leefde en stierf, zijn
grote evoluties en zijn sterven, zijn belangrijkste romans, — bij het stofferen van de
sober-gehouden en toch overvloedige illustratiereeksen, — bij de zeer verzorgde uitvoering van schikking, druk, illustratie,
band (hoofdstukken en illustratiereeksen
alterneren, of bijna toch), zodat de wezenlijke Tolstoj voor ons verschijnt, zijn bevreemdend leven doormaakt, zijn meesterstukken schrijft en wederkerig daardoor geboetseerd wordt. Een boek zonder superlatieven, zonder literaire of andere theorieën
vooraf. Een objectief beeld, zakelijk afgewerkt en toch vol van het grote mysterie
waar het om gaat. Een geheel dat de literatuur ver te buiten gaat en toch precies uitkomt op een verdiepte literaire penetratie.
Men kan zo'n boek, gedeeltelijk studie en
gedeeltelijk album, op een salontafel leggen,
er een salonbibliotheek mee garnieren, —
maar vergeet niet het te lezen, meteen alles
aandachtig na te gaan. Het loont de moeite.
Em. Janssen
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Corrie Hafkamp
Namen geven
Desclée De Brouwer, Brugge, Utrecht, 1968,
118 pp., BF. 95.
De geboorte van een kind kan vanuit vele
hoeken beschreven en belicht worden. Er
kunnen psychologische beschouwingen aan
vastgeknoopt worden, medische standpunten
naar voren gebracht, socio-culturele implica
ties erbij te pas gebracht en dies meer.
Corrie Hafkamp nu heeft die belevenis neer
geschreven los van de 'Open-poort-op-hetleven'-stijl en de 'wij-vrouwen-weten-beter'toon. De novelle 'Namen geven' is het ver
haal van Nettie Overbeek, die met haar
man Ton en zoontje Winfried drie seizoenen
lang leeft met de nog ongenoemde naar de
weeën, de geboorte en de vervulling toe.
Een flard poëzie van Guillaume van der
Graft is de inspiratiebron van wat door de
schrijfster in een limpied proza werd ver
woord :
„het leven is met geen pen
waar ook ter wereld beschreven
maar ik noem het bij name
vrijheid en liefde
samenzijn" (p. 117).
De verwachting van haar tweede kind is
voor Nettie een intens fysisch gebeuren dat
aanleiding geeft tot het stellen van vragen
over die ene grote verwachting die het leven
zelf is. Wie ben ik? Waarom leef ik? Wie
geeft het mysterie een naam? Vragen stellen
en geen zelfzeker, sluitend antwoord weten,
klaarkomen met wat nooit een vast bezit is,
in de onbestendigheid een rustpunt bouwen,
in het woord van een dichter de werkelijk
heid even kunnen raken. „Het leven is heel,
is eenvoudig, is goed. Het geluk is nog niet
verboden" (p. 93). Dat is de onderstroom
van het overigens doodgewone verhaal van
de geboorte van Hadewych.
J. Gerits

Gerard Genot, éd.
Pirandello 1867 -1967
Lettres Modernes - Minard, Paris, 1968, 197
pp., FF. 20,—.
Naar aanleiding van Pirandello's 100e ge
boortedag heeft G. Genot een aantal essays
bijeengebracht die zowel individueel als in
gezamenlijke compositie één van de best ge
slaagde overzichtelijke analyses uitmaakt die
mij bekend zijn. De inleider neemt eerst
afscheid van een serie deterministische apriori's: de sicilianiteit, de filosofische ver
slaving aan Binet, de huiselijke hel met zijn
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paranoia-echtgenote. Om daarna van voorafaan te herbeginnen, van het niet-bekende
naar het over-bekende, van de ongelezen
romans naar de pirandellistische kritiek. Uit
de romans (D. Budor) en de novellen (C.
Perrus) komt een eerste vondst: Pirandel
lo's personages beleven een 'veristische' situ
atie als metafysische bestaansvoorwaarde.
Dezelfde dubbelzinnigheid in één enkel
werkaspect dringt zich op uit de transpositie
van de novellen tot drama's (M. Plaisance).
De relatie tussen thema ('signifié') en dra
matische vorm ('signifiant') analyseert G.
Genot zelf. De verschillende lagen van personagebewustzijn, theaterperspectief, literai
re humor en situatiedupliciteit achterhaalt
P. Ranucci expliciet in Zes personages op
zoek naar een auteur. Het complexe beeld
van hineininterpretieren en vraagtekenen om
een zin bij de talrijke en internationale cri
tici (waaronder uiteraard onze Max Nord
alweer ontbreekt) ontwerpt F. Del Beccaro.
Het accent ligt dus duidelijk op het onder
zoek van de formele kenmiddelen in het
werk van Pirandello, geen geraadsel over
dubbele bodems met verborgen filosofie,
maar het compositionele element dat met
herkenbare gegevens stadia en domeinen van
de menselijke geest bereikt. Deze interne
spanningen en het moeizame evenwicht
waaruit én werk én persoonlijkheid van Pi
randello bestaat, zijn in deze bundel op
voortreffelijke wijze verkend.
C. Tindemans

Das hölzerne Pferd
Die Sage vom Untergang Trojas und
von den Irrfahrten des Odysseus nach
Hamer und anderen Quellen neu erzahlt von Franz Fühmann
Neus Leben, Berlin, 1968, 340 pp., MDN.
20,50.
Tegenover een eigentijdse parafrase van de
geschiedenis van Odysseus is men geneigd
zich bijzonder voorzichtig op te stellen, des
noods gewapend met de nodige achterdocht.
Zelfs een oppervlakkige blik in de Oostduitse uitgave 'Das hölzerne Pferd' maakt ech
ter duidelijk dat in dit geval alle voorzorgs
maatregelen overbodig zijn. Franz Fühmann
heeft namelijk in een dichterlijk proza de
hexameters van Homerus toegankelijker ge
maakt voor een groot publiek, zonder ech
ter het epische karakter tekort te doen.
Evenmin doet hij de waarheid tekort, zodat
de lezer die in de materie thuis is zich niet
behoeft te ergeren aan hinderlijke weglatin
gen. Ook in een uitvoerig nawoord — tege
lijkertijd een soort wetenschappelijke verant-
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woording — wordt niet op ideologische implicaties ingegaan.
Neues Leben heeft deze uitgave ronduit
voortreffelijk verzorgd, want de illustraties
passen volkomen bij het gehalte van de
tekst. Die illustraties zijn bijzonder mooi,
met name omdat klassieke motieven op een
zeer originele moderne wijze worden uitgebeeld.
J. P. Schuyf
Jurij Brezan

Die schwarze Mühle
Neues Leben, Berlin, 1968, 116 pp., MDN.
11,50.
Jurij Brezan, van Poolse origine, maar sinds
jaren in het Duits publicerend, is een van
de meest begaafde prozaïsten die in het
fonds van Neues Leben zijn opgenomen.
Behalve als schrijver van bijzonder goede
romans en novellen, ontpopt hij zich nu ook
als een uitstekend sprookjesverteller, want
'Die schwarze Mühle' is niets meer of minder dan een modern sprookje, waarin ene
Krabat de kist met de zeven boeken der
wijsheid tracht te vinden die in het bezit is
van een boze wolf die zich als molenaar
heeft vermomd.
Het gaat hier om een modern sprookje en
de schrijver is van huis uit romancier. Dat
betekent, dat de kortheid die het sprookje
gewoonlijk kenmerkt op de achtergrond is
geraakt en het verhaal breed wordt uitgesponnen. De wijze waarop Brezan dat doet
is echter bijzonder onderhoudend en de illustraties zijn alleraardigst. Als alle sprookjes is ook 'Die schwarze Mühle' voor jong
en oud bedoeld.
J. P. Schuyf

TONEEL

Modernes Tschechisches Theater
herausgegeben von Paul Kruntorad
Luchterhand, Neuwied, 1968, 384 pp., DM.
22,80.
Ook zonder de huidige gunstige conjunctuur
in de belangstelling voor Tsjechoslowakije
zou een anthologie van de recente theaterliteratuur uit dat land noodzakelijk zijn, sedert namen als V. Havel, P. Kohout, I.
Klima tot het internationale repertoire zijn

gaan behoren. Daarom valt het voorliggende boek wat mat uit, omdat het de laatste
50 jaar al te rechtvaardig-verdelend over
temperamenten en stijlen versnipperd heeft
en de vitale drang der laatste jaren slechts
lauw aanwezig is in een absurd slippertje
van J. Topoi (Katze auf dem Gleis). F.
Langer's Das Kamel gent durch das Nadelöhr is een frisse en radde volkskomedie
met averechts sentiment, waarin de rijkaard
slechts zijn vrede vindt als hij afdaalt tot
het klimaat van het plebs. K. Capeks beroemde R.U.R. houdt zich best overeind
met zijn science-fiction-spanning, de gestroomlijnde typering en een gedepersonaliseerd taalgebruik. Zowel Z. Manier (Die
Mühle) als M. Kundera (Die Schlüsselbesitzer) brengen een evocatie van de bezetting, de Jodenvervolging, het verzet en de
vele psychische en sociale gedragsbreuken
die deze gebeurtenissen met zich meebrachten; in beide stukken is er een poging het
brave demonstratiepatroon te verlaten,
Mahler met een verknipte chronologie, Kundera met een eenzijdige concentratie op een
beperkt gezinsverband, waarin alle latente
nervositeit het crisismoment versnelt.
C. Tindemans

Louis Jouvet

Tragédie classique et théatre du XlXe
siècle
Gallimard, Paris, 1968, 272 pp., FF. 16,—.
Al het goede dat reeds werd gezegd over
het le deel van deze Jouvet-notities (Molière
et la comédie classique, cfr. Streven, juni
1966, p. 913) valt te herhalen. Methodisch
valt Jouvet op door zijn onrechtstreekse inspraak op de leerling-acteur; hij commenteert een uitbeeldingsfragment, vertrekt van
de onmiddellijke pedagogische gegevens en
praat door tot hij de essentie van stuk en
auteur zowel als van het toneelspelen illustratief maar zonder voorzeggerij of modeloplegging bereikt heeft, waarbij een constructieve dialoog tussen leerling en leraar
geen fictie maar fundament van de opleiding uitmaakt. Enkele van de meer uitgewerkte discussies i.v.m. acteurshouding
(mentaal en lichamelijk-instrumenteel) werden afgezonderd tot thema's ('sincérité', 'le
mélodrame', 'texte, sentiment, respiration'
o.m.); van de Franse klassieken staan Corneille en Racine vooraan, van de 19e eeuw
Musset met de mindere maar even interessante godjes P. Mérimée, A. Dumas en H.
Becque.
C. Tindemans
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Peter Weiss

Dromen. 2 Bde
Suhrkamp, Frankfurt, 1968, 271 en 475 pp.,
DM. 34,—.
Gesprek over de voorgeschiedenis en het
verloop van de langdurige bevrijdingsoorlog
in Vietnam als voorbeeld van de noodzaak
van gewapende strijd van de onderdrukten
tegen hun onderdrukkers, alsook over de
pogingen van de Verenigde Staten van Ame
rika de grondbeginselen van de revolutie te
vernietigen.

Viet Nam
Meulenhoff, Amsterdam,
Bibliotheek), 225 pp..

1968

(Kritiese

Wat ons door de grillige opvoeringslijn van
S.'s stukken nooit gegund was, bewijst deze
bundeling: de ontwikkelingsgerichtheid van
deze auteur in thematiek en in vorm. Alle
stukken vóór Marat/Sade (1964) zijn grotes
ken, krampachtige constructies die de chao
tische binnenkant van een burgerlijke maat
schappij moeten illustreren, zowel moreel als
politiek (Der Turm, Die Versicherung,
Nacht mit Gasten, Mockinpott). Marat/Sa
de is een snijlijn waarin de confrontatie van
de individualistische sensualist met de collectivistische demagoog de auteur dwingt tot
een bekentenis voor het marxisme. Alle ver
dere stukken (Die Ermittlung, Lusitanischer
Popanz, Viet Nam) zijn pogingen om zijn
ideologisch denken toe te passen op actuali
teitsproblemen. Consequentie van zijn zon
der twijfel imponerend schrijven is dat het
theater als zodanig buiten werking wordt ge
steld, dat hij regelrechte agitpropstukken
vervaardigt, waarin het aandeel van de ac
teur wordt neergehaald tot koelbloedig de
monstreren. Voer voor de overtuigden.
Symptomatisch voor de onbehaaglijke intel
lectueel die alle artistieke inventiviteit on
dergeschikt maakt aan utilitair engagement.
C. Tindemans

Wladimir Majakowski

Werke. Band UI. Stücke.
Bühnenwerke und Filmzenarien
Herausgegeben von Leonhard Kossuth,
deutsche Nachdichtung von Hugo Huppert.
Insel Verlag, Frankfurt, 1968, 431 pp., DM.
20,-.
De keurigheid en perfectie van dit 2e deel
in S.'s verzamelde werk slaan andermaal
(cfr. Streven, okt. 1967, pp. 102- 103) op
de vaktechnische presentatie en op de onbe
rispelijke tekstvlotheid van H. Hupperts ver

taling, die bovendien een aantal teksten be
vat waarvan totnogtoe geen Duitse omzet
ting bestond. Zonder twijfel zijn de communistisch-pathetische oproepstukken (zo
wel adhortatief als evocatief) als Mysterium
buffo en Moskou in Flammen thans niet
meer op te voeren, al blijven ze terecht be
langrijk voor het begrip van het gehele com
plexe oeuvre. Maar Wladimir Majakowski,
een bevreemdende zelfportrettering, boorde
vol cynisme, profetisme en ontgoocheling,
behoudt meer dan een autobiografische
waarde, en Die Wanze en Das Schwitzbad
bieden een politiekgeladen humor (cfr. Stre
ven, aug. 1968, pp. 1134- 1136) die ze tot
grandioze grotesken maakt, zoals het past
met dit genre tevens verontwaardigd-ernstig.
De filmscenarii, de meeste niet verfilmd,
reveleren zowel S.'s drang naar verwerken
van de allernieuwste technologische media
als zijn surrealistische kwajongensstreken die
hij met de camera wist om te buigen tot
daden van hoop en liefde, iets minder ook
geloof.
C. Tindemans

Wilbur Sanders

The Dramatist and the Received
Idea
Studies in the Plays of Marlowe and
Shakespeare
391 pp., 55/-.
David L. Frost

The School of Shakespeare
The lnfluence of Shakespeare on
English Drama 1600 -1642
304 pp., 55/-.
Cambridge University Press, 1968.
Als leerling van L. C. Knights demonstreert
W. Sanders onmiskenbaar in welke mate hij
zijn inspirerend voorbeeld achter zich heeft
gelaten. Zijn belangrijke studie toont in we
zen een dubbele beweging. Enerzijds is het
een prachtvoorbeeld van degelijk 'literary
criticism', een grondige hér-verkenning van
structuur en ontwikkeling, compositie en
personages, thematische verscheidenheid en
dramatische eenheid. Anderzijds weet hij
van het bestaan af van de vraag naar de
zin van conventionele begrippen als cultu
rele achtergrond, wereldbeeld, stimulusidee,
maar deze problematiek vult hij aan met de
vragen: naar welk beeld, onder welke in
vloed, op welke wijze verwerkt? Aan de
hand van Marlowe's The Massacre of Paris,
The Jew of Malta, Edward II, Dr. Faustus
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en Shakespeare's Richard 111, Richard 11 en
Macbeth, waarbij hij niet altijd onvooringenomen Marlowe afwijst en Shakespeare verheerlijkt, stelt S. vast dat een uitsluitend
literairhistorische evaluatie hem nauwelijks
verder helpt. Natuurlijk hoeft hij b.v. de invloedssfeer van een Thomas van Aquino of
een Machiavelli niet meer zelf te ontdekken,
maar hij betrekt er nieuwe gezichtspunten
bij, het antisemitisme als collectieve instelling op het einde der Britse 16e eeuw; de
traditionele providentialistische theologie;
het effect van het cynische opportunisme.
Zo worden de strikt-literaire aspecten verruimd en de 'Geistesgesehiehte' vitaal verklaard. Niet alleen om het historisch reliëf
accuraat te schetsen. S. weet te laten zien
dat er zoiets heeft bestaan als een objectieve
beïnvloeding van Shakespeare door al deze
tendensen tegelijk of één ervan afzonderlijk,
maar dat dit niet het eind- maar het beginpunt van Shakespeares schrijversschap heeft
betekend: zijn dramaturgie bestond er juist
in, dat ze tegelijk een echo was van algemeen-gedeelde opvattingen over aard en wezen van de mens in diverse aspecten én een
volstrekt-individuele stem die zijn eigen
mens- en wereldbeeld afzet tegen deze collectieve conventie. Het theater komt op die
manier enigszins in de verdrukking, maar
de dramatische monumentaliteit wordt er
in hoge mate door bevorderd. Om al deze
literairhistorische problemen (tijdsachtergrond als dubieuze interpretatie van een individueel auteur, creatieve confrontatie van
de auteur met zijn tijd, historische en/of
dramatische realiteit en eigentijds begrip
voor elk van beide feitelijkheden) lijkt mij
dit werk te behoren tot de gezaghebbende
publikaties i.v.m. Shakespeare.
D. Frost weigert de invloedsgeschiedenis
nog langer te zien als een citatenexpeditie.
Hij speurt integendeel naar structuuronderzoek, thematologische vergelijking en imitatie in vormoplossingen. Zo kan hij vaststellen dat, in tegenstelling tot de erudiete traditie die B. Jonson in de behandelde periode een grotere invloed toeschrijft dan Shakespeare, die van Shakespeare meer gevarieerd, grondiger en duurzamer is uitgevallen; zo kan hij anderzijds noteren dat het
aan Beaumont en Fletcher en hun succes te
wijten is dat Shakespeare zich in zijn laatste
schrijffase weer tot de romance wendde.
Maar S. probeert te veel te bewijzen: Shakespeare is zijn unieke, hoogverheven maatstaf voor bereikt niveau, en wie dat niet
helemaal bereikt (wat normaal is in een
periode van epigonisme) is meteen een slappe broer. S.'s criteria zijn overigens 'moral
clarity' (een aanvechtbare absoluutheid),
stijl en karakterisering, maar niet b.v. de

factor der theatraliteit, die precies bij deze
auteurs (Th. Middleton, Ph. Massinger, J.
Webster, J. Ford, J. Marston, J. Chapman,
Beaumont-Fletcher) een groter spectaculair
karakter kreeg, misschien inderdaad uit
dramatische onmacht, zeker ook uit theatraal-ludische bedoeling.
C. Tindemans
Judith StoraSandor

lsaac BabeW L'homme et 1'oeuvre
Editions Klincksieck, Paris, 1968, 157 pp.,
FF. 12,—.
Zonder het laatste woord over deze toch erg
raadselachtige Russische novellist en toneelauteur (1894- 1941) te bevatten, slaagt deze
Nanterre-studie toch in het trekken van een
aantal lijnen die definitief kunnen blijken te
zijn. In de mens Babel' tekent S. vooral het
Jood-zijn en in het werk achterhaalt ze meteen de ironisch-distantiërende grondtrekken. Bovendien weet S. scherp aan te tonen
hoe ongenuanceerd autobiografisch Babels
werk is uitgevallen, met een wereld en een
verbeelding die door de Joodse angst in een
pogromland geconditioneerd werden, zodat
de wrange lach en de cynische pose gekarakteriseerd kunnen worden niet als een
vlucht uit, maar toch een bevrijding van de
dagelijkse verdrukking, meer mentaal dan
fysisch.
C. Tindemans
Jacques Morel

Jean Rotrou, dramaturge
de Vambiguité
Armand Colin, Paris, 1968, 348 pp.,
FF. 37,10.
Tijdgenoot en rivaal van P. Corneille
schreef J. Rotrou zijn dramatisch oeuvre
tussen 1628 en 1650, parallel met de ontwikkeling van de Louis XlII-stijl. Stilistisch
houdt dat in dat hij zich plooit naar de
collectieve tijdsnorm en wat dus aan authenticiteit overblijft, is zijn individueel gehalte:
de ideeën, de structuren, het spektakel. S.
behandelt Rotrou's themata vrij mechanistisch: principes van menselijk gedrag (ratio
en irrationaliteit, aard en ethos van de liefde, objectieve moraal en de ethica van de
passie), kader van het menselijke gedrag (individu en maatschappij, natuur en universum, de fortuin, het lot en de goden). Zijn
demonstratie releveert alleen al bekende lijnen, zij het dan op een zeer evidente wijze.
Het structuuronderzoek is meer imponerend: de menselijke betrekkingen (zoals ge-
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stereotypeerd in de modegenres: pastorale,
comédie, tragédie en tragi-comédie), de algemene principes van handelen (ook gediversifieerd naar de genres), de constructiekenmerken der intrige (van constructieve
ritmering tot georganiseerde chaos). In de
scenische beeldvorm treden naar voren: de
natuur en de functie van het decor (esthetica, symboliek, handelingsplaats, architectuur, machinerie) en de typische spelhoudingen der rollen (van entree en sortie tot graden in dialoog-techniek en gestiek). De ingenieuze conclusie, die de ondertitel verantwoordt, luidt: Rotrou heeft een dramaturgie uitgebouwd die merkwaardig rekening
houdt met de theatrale tendensen van het
2e kwart der 17e eeuw, d.w.z. decor en
regie streven betekenis-gegevens (middeleeuws erfgoed) en uitbeelding (machineontwikkeling) na t.o.v. dramaturgie en scenografie, die de evocatie voorstaan, d.i. begeleiding van tekst en actie waarin de essentie van elk werk bestaat. Rotrou alterneert illusie en conventie, emotie en esthetica, gevoeligheid en intellect. Deze illusie bestaat als een extrinsieke potentie van de
mens, geeft aan de wereld als theatraliserende functie een bestaansrealiteit zodat dramatische intensifiëring neerkomt op de weergave van een wereldbeeld, gebaseerd op de
dubbele eigenschappenreeks van de mens,
wat in betekenis een ruimere dimensie aangeeft dan die van de 17e-eeuwse mens alleen.
C. Tindemans
Daniël Salem

Harold Pinter, dramaturge de
Vambiguïté
Denoël, Paris, 1968, 195 pp., 14 foto's,
FF. 15,50.
In Frankrijk blijkt H. Pinter, wegens onchronologische introductie, verwaarloosd te
zijn. Dit wil S., BBC-medewerker, verhelpen, met een vrij hulpeloos boekje. Biografie en synthese van het plot van zeven Pinter-stukken gaan voorop. Dan volgt wat
voor een analyse wil doorgaan. De bekende
clichés defileren (b.v. 'le refus de communiquer') en de interpretatie wil ingaan op 'les
profondeurs du psychisme'. Het blijft bij
mysterieus geschrijf, oprecht omdat het kennelijk in zichzelf gelooft, maar zonder de
kernvraag of en waarom Pinter als dramatisch auteur zelfstandig is en belangrijk. Nu
blijft het een ondoorgrondelijke hartstocht
die voor de kenners kryptisch en voor de
niet-kenners ontoegankelijk is.
C. Tindemans
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Jean-Luc Godard
par Jean-Luc Godard
(Collection des Cahiers du Cinéma), Ed.
Pierre Belfond, Paris, 1968, 414 pp., geïll.,
FF. 14.
Deze zeer belangrijke publikatie bevat de
overwegingen van Jean-Luc Godard over
film. Sedert een goede twintig jaar is de
Franse cineast naast zijn activiteit als filmer ook actief in de filmkritiek. Het filmen
en het schrijven over film zijn voor hem één
en dezelfde bezigheid; dit dacht hij vóór hij
zijn eerste speelfilm draaide in 1969 (A bout
de soufflé) en dit denkt hij nog altijd zoals
hij in een interview in 1962 meedeelde: „En
tant que critique je me considérais déja
comme cinéaste. Aujourd'hui je me considère comme critique".
Het zal de lezer bijgevolg weinig verbazen
dat Godards filmrecensies gelijkenissen vertonen met zijn films. Om precies dezelfde
redenen boeien ze en irriteren ze. Zo zijn
zijn filmbesprekingen doorgaans erg zwak
in de logische uiteenzetting of continuïteit.
Heel dikwijls verliest hij blijkbaar zijn draad
en spreekt over wat hem op dat moment het
meeste boeit. Een extreem voorbeeld is wel
daar waar hij in de bespreking van Marcel
Camus' Orfeu Negro eigenlijk meer een stuk
schrijft over de Orphée van Jean Cocteau
(p. 257). Ook spreekt hij zichzelf dikwijls op
een flagrante manier tegen. Een typerend
voorbeeld hiervan is waar hij het bestaan
van de korte film (als genre) in twijfel trekt,
maar tevens ook languit zijn bewondering te
kennen geeft voor de korte films van Varda, Resnais, Demy en Rozier (Tours '59, p.
180).
De betekenis van zijn geschrijf over film
ligt niet in glasheldere of schitterend didactische uiteenzettingen zoals een Bazin of
zelfs een Truffaut dat konden. Als laatstgenoemde b.v. soms een goed cineast is, komt
dat voornamelijk en op de eerste plaats omdat hij vooral een briljante film-analyticus
is. Bij Godard is het tegendeel waar: alles
hangt af van de inspiratie van het ogenblik,
van de inval, van een gril. Daarom ook zijn
de beste momenten uit deze verzameling
stukjes over film die waar hij zeer kort b.v.
een auteur tekent, of in een soort aforisme
waarheden over het wezen van de film loslaat die een hele analyse waard zijn. Een
voorbeeld: „Le bonheur n'est pas gai, dit
Max Ophüls, paree que la gaïté est le con-
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traire du bonheur, surenchérit Frank Tashlin" (p. 48). Of nog: „Désespérer du cinéma anglais serait avouer qu'il existe" (p.
141); of dit ander citaat dat zo juist het wezen van de hedendaagse film typeert (en
tevens ook een erg exact aanvoelen van het
ballet verraadt bij de cineast): „ . . . . la
danse classique, qui cherche 1'immobilité
dans le mouvement est par définition le
contraire du cinéma" (p. 143).
Hoezeer al deze fragmenten ook van een
grote dosis toevalligheid afhankelijk schijnen
te zijn, toch is Godard alles behalve een
'critique d'humeur'. En dat is één van de
grote verdiensten van deze uitgave: dat het
ons doet beseffen dat er bij Godard een
constante en vrij strakke opvatting bestaat
over het medium film. Hetzelfde vindt men
trouwens ook in zijn films, die, hoe verschillend ook van elkaar, hoe open ze ook
mogen zijn voor toevalligheidsfactoren, hoe
vol ze ook mogen steken met actuele invallen en momentele onbenulligheden, en hoe
overgoten ze ook mogen zijn met snobistische en modieuze tinten, toch allemaal getuigen van een diepe en constante obsessie
van de cineast met het leven.
Het is een uitstekend idee, bij dit lijvige
werk ook de verschillende interviews die
Godard gehad heeft met cineasten zoals
Rossellini, Renoir of Astruc (het merkwaardige gesprek met Bresson ontbreekt) op te
nemen. Een nog beter idee was het de interviews die door anderen van Godard zijn
afgenomen ook af te drukken (o.a. het zeer
belangrijke interview, verschenen in Cahiers
du Cinéma in 1962). Het bevestigt nogmaals
dat het de mens Godard is die 'spreekt'; en
dat dit onwillekeurig gebeurt in een recensie, in een interview of in een film.
Eén van de belangrijkste publikaties over
film die er de jongste maanden verschenen
is; een schitterende start voor een reeks, die
laten we het hopen, vlug aangevuld mag
worden met andere titels.
E. De Kuyper
Hans C. Blumenberg

Film Positiv
Regisseure, Stars und Technik
L. Schwann Verlag, Düsseldorf, 1968, 158
pp., geïll..
S. neemt de would-be-cinefiel bij de hand en
leidt hem rond in de, voor hem, schijnbaar
nog altijd magische en onbekende wereld
van de film. Gezien de kwantitatieve produktie van soortgelijke werken zou je denken dat vulgariserende inleidingen nog altijd
gelezen worden. In een tiental hoofdstukken
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wordt nagegaan hoe een film ontstaat — of
beter gezegd in een vorige periode ontstond
— en in een twintigtal bladzijden worden
voor de zoveelste keer de door en door bekende, en daarom ook door en door vervormde, feiten uit de filmgeschiedenis uitgestald. Het is S. vooral te doen om duidelijkheid, maar dat gaat bij hem heel dikwijls
gepaard met simplistische uiteenzettingen;
zo wordt zijn hoofdstuk over de filmmuziek
b.v. besloten met deze lapidaire (!) formulering: „lm 'Musical' verbinden sich Tanz,
Musik und dramatische Handlung zu einer
Einheit. Die Musik dieser Filme wie etwa
'West Side Story' und 'My fair Lady' bestimmt oft auch den filmischen Rhythmus"
(p. 98). Deze manier om de zaken voor te
stellen, leidt de schrijver meermaals tot platitudes zonder naam. Alsof hij een film-inleiding schreef voor bewoners van een andere
planeet. Voorbeeld: „Das Publikum nennt
seine Lieblinge familiar mit Abkürzungen
wie CC (Claudia Cardinale) oder mit Kosenamen" (p. 28), en over het Star-System
deze onjuiste interpretatie: „Nicht zuletzt
der tragische Selbstmord des grossen Sexstars Marilyn Monroe im Jahr 1962 hat dazu beigetragen, dass der Rummel heute kritischer betrachtet wird" (p. 33). Dat zo'n
boek nog in 1968 kon verschijnen . . . .
E. De Kuyper

MISCELLANEA

Drs. W. J. van der Bijl e.a.

School en sport
(N.K.S.-Sportcahiers, No. 5),
N.K.S., 's-Hertogenbosch, 1968, 56 pp.,
ƒ 2,50.
In „ten geleide" stelt drs. W. J. van der
Bijl, dat de school wellicht door over-institutionalisering en tengevolge van een met haar
wezen samenhangende mate van conservatisme niet voldoende is meegekomen met de
ontwikkeÜngen en noden van de huidige
tijd. Hij is van mening dat er stellig gesproken kan worden van een duidelijke achterstand op het gebied van de actieve recreatie,
voor zover daarin het motorisch bezig-zijn
een overwegende rol speelt; het terrein van
de sport. Hij schetst het ontstaan van een
geheel nieuwe fase van denken en beleven,
waarin „de spelende mens is gelijk gekomen
in waarde en waardering naast de arbeiden-
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de en beschouwende mens"; de inleider
wijst vervolgens op de consequenties hiervan voor de taak van de school.
Er volgen dan een zestal bijdragen van verschillende deskundigen, die het thema
'school en sport' vanuit één of meerdere
gezichtshoeken belichten. Drs. J. Bovend'eerdt geeft een algemene, veelzijdige beschouwing over genoemd thema. Hij neemt
de verhouding tussen lichamelijke opvoeding en sport onder de loupe, gaat de pedagogische mogelijkheden van de sportbeoefening na en stelt een onderzoek in naar het
contact tussen school en sport, waarbij hij
aantoont dat de sportbeoefening in b.v.
Amerika en West- en Oost-Duitsland sterk
geïntegreerd is in het hele schoolgebeuren.
De auteur is erin geslaagd een boeiend en
verantwoord geheel — gecompleteerd met
suggesties — te componeren. Zijn laatste
stelling: „Alleen een samenwerking van
school en sportorganisaties kan er toe leiden
dat de srwrtbeoefening op de scholen een
pedagogische functie kan vervullen", komt
ons echter te boud voor. „De betekenis van
het spel binnen het onderwijs in lichamelijke
oefening" is de titel van het tweede opstel
en komt van de hand van Drs. C. v. Etten.
De schrijver beperkt zich bewust tot enige
belangrijke punten die betrekking hebben op
het spel in engere zin, voorzover het door
zijn motorisch karakter een plaats kan hebben in het onderwijs in lichamelijke oefening bij het lager en voortgezet onderwijs.
Hij bespreekt de karaktervormende waarde
van het spel en de betekenis voor de sociale
vorming (geen pedagogisch automatisme!),
de veranderde opvatting over de zin van de
menselijke lichamelijkheid en de toenemende
vrije tijd. Verder somt de heer v. Etten een
aantal eisen op die aan het spelonderwijs
gesteld zouden moeten worden. Sommige ervan zijn ons uit het hart gegrepen; wij noemen slechts de eliminatie van de uit de tijd
zijnde eindeloze reeks van z.g. 'voorbereidende spelen' en de noodzaak van een longitudinale leerstofplanning.
De vier bijdragen die dan volgen: 'zwemmen als schoolsport' van W. Droge, 'de
school en de gymnastiek' van G. Lenssen,
'fysiologische en hygiënische noodzaak van
spel en sport in het onderwijs' van R. Binkhorst en A. Poulus en 'de sportbonden en
het onderwijs' van dr. C. Miermans, zijn
wat korter van inhoud maar binnen het kader school en sport niet minder belangrijk.
Samenvattend mogen wij zeggen dat dit
sportcahier een goede greep is geweest van
de N.K.S.. Deskundige auteurs hebben interessante stof aangedragen, waarmee zij
school en sport een dienst hebben bewezen.
J. H. M. Audenaerde

Prof. T. A. Birrell

Engelse letterkunde
(Prisma-compendia), Spectrum, Utrecht/
Antwerpen, 1969, 282 pp..
Een zeer betrouwbare gids in de Engelse
letterkunde, zowel gericht op algemeen belangstellenden, literatuurcritici in de populaire pers, beoefenaars van algemene of vergelijkende literatuurwetenschap en beginnende universiteitsstudenten. De auteur stelt
zich op een 'typical english' empirische basis, in tegenstelling tot, naar hij zelf aanduidt, een typisch Duitse of Franse benadering. Het resultaat is een zeer bruikbaar
boekje.
R. S.

W. Begeer

Numeriek

Rendement

Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968, 256
pp., XII tabellen, ƒ 22,50.
De Serie 'Empirische Studies over Onderwijs' is onlangs uitgebreid met de dissertatie
van Begeer die handelt over het selectieproces binnen het wetenschappelijk onderwijs.
In discussies over vernieuwing van het w.o.
wordt nogal eens op dubieuze wijze omgesprongen met cijfers betreffende studieduur
en rendement. E>it is niet helemaal onbegrijpelijk, omdat het de enige grootheden van
een complex proces zijn die zonder meer
kwantificeerbaar zijn. In het theoretisch gedeelte van zijn boek laat schr. zien welk
complex van niet-meetbare grootheden achter die cijfers schuil gaat. Hij komt tot de
conclusie dat over de efficiëntie van het
w.o. bij de huidige stand van zaken geen
adekwaat oordeel te geven is — laat staan
dat men cijfers over studieduur en numeriek
rendement daarvoor zonder meer als index
zou kunnen hanteren. Blijft dan de vraag of
het niet wenselijk zou zijn om, in minder
economische termen, te vragen naar een verantwoording van het gevoerde beleid inzake
onderwijs en selectie. Die wenselijkheid is er
zeker, maar verantwoording van gevoerd beleid impliceert volgens schr. een mate van
beheersing van het onderwijsproces die bij
de zeer grote vrijheid van docenten en studenten in het Nederlands w.o. vooralsnog
onmogelijk is. In het tweede gedeelte van
het boek wordt een deel van de theoretische
beschouwingen getoetst aan empirische gegevens. De hierop uitgevoerde bewerkingen
tonen aan hoe zinvol voorlopig het verzamelen van gedetailleerde statistische gegevens kan zijn. Een nauwgezet geschreven
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boek dat halve waarheden ontmaskert, zij
het dan vooral door er weer vragen van te
maken.
P. van der Linden
Lyman B. Kirkpatrick Jr.

The Real C.I.A.
Macmillan, New York & London, 1968,
312 pp., 35/-.
Schrijft iemand een boek over de Amerikaanse Inlichtingendienst 'Zo Als Deze
Werkelijk Is', dan van tweeën één: ófwel
hij gaat een boekje open doen over allerlei
wèl vermoede maar nooit bevestigde huzarenstukjes of politieke machinaties van een
quasi onschuldig overheidsorgaan, ófwel hij
gaat afrekenen met al de sterke verhalen
die over deze dienst in omloop zijn en eens
haarfijn uiteen zetten hoe het allemaal wél
in elkaar zit. Dit laatste doet Lyman Kirkpatrick. Zonder enige twijfel is hij een man
die de C.I.A. van binnen door en door kent.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat hij bij
de inlichtingendienst van het Amerikaanse
leger, toegevoegd aan Generaal Bradley. Hij
was een der allereersten die aan de in 1947
opgerichte C.I.A. werd verbonden en hij
klom onder de verschillende directeuren,
Generaal Bedell Smith, Allen Dulles en
John Alex McCone snel op. Eerst tot Inspecteur Generaal, later tot onder-directeur,
verantwoordelijk voor de financiën — in
feite de derde man van de C.I.A. Hij mag
dus wel aandacht voor zich opeisen wanneer hij over deze geheimzinnige inlichtingendienst gaat schrijven. Zijn boek vormt
echter een teleurstelling. Zeker: hij schrijft
vlot; hij is tenslotte een oud-journalist. Hij
vertelt ook wel een en ander over de interne
organisatie van de C.I.A. en over de figuren
die er leiding aan gaven. Dit alles echter
omkleedt hij met een overvloed aan uiterst
persoonlijke belevenisjes, die in feite niets
om het lijf hebben en waar men ten aanzien
van de C.I.A. geen cent wijzer van wordt.
Dit zou op zichzelf nog een vergeeflijke
ijdelheid kunnen zijn, ware het niet, dat al
dat geleuter over gesprekken waaruit bleek
dat hij het allemaal tevoren al voorspelde,
moet dienen om de werkelijke problemen
rond de C.I.A. zorgvuldig uit de weg te
gaan. Over de vraag bijvoorbeeld welke rol
de C.I.A. speelde in de anti-communistische
opstand in Guatemala of in het drama van
de Varkensbaai op Cuba, spreekt hij zich
met geen duidelijk woord uit. Hij probeert
alleen de C.I.A. schoon te wassen met vaagheden. Overal ontwijkt hij datgene wat men
werkelijk zou willen weten. Hij zegt bijvoorbeeld ergens, dat een inlichtingendienst in

vredestijd hoofdzakelijk is aangewezen op
de miljoenen en miljoenen woorden die dagelijks in buitenlandse kranten, overheidspublikaties en radiostations worden gebruikt
om nieuws te geven, te commentariëren of
te verdoezelen. Daarnaast is er ook wel spionage, maar die betekent niet veel. En dat
is nu juist waar men graag iets meer over
zou willen weten. Kirkpatrick glijdt er glad
overheen. — Een gezellig boek maar weinig
onthullend.
Hans Hermans

Stedenboeken
J. G. F. M. G. baron van Hövell tot Westerflier

Roermond,

vroeger en nu

Dr. C. de Wit

Den Haag, vroeger en nu
(Fibula-Heemschut-serie)
Fibula-Van Dishoek, Bussum, 1968, resp.
104 en 120 pp., ƒ 7,90 per deel.
In de jaren '30, kort vóór de tweede wereldoorlog, begon de Bond Heemschut op initiatief van de Amsterdamse architect A. A.
Kok met de uitgaaf van een bijzondere serie
boekjes over de schoonheid van het land,
deszelfs steden, dorpenreeksen, torens, molens, kastelen, tuinen, bijzondere kunstschatten enz. Deze Heemschutserie had enorm
veel succes. Het laatste deel van die serie
verscheen vijftien jaar geleden. Twee jaar
geleden echter werd de Fibula-Heemschutserie geboren. De boeken, die over Nederlandse onderwerpen handelen, zullen verschijnen onder auspiciën van de Bond
Heemschut; en de boeken over België
onder die van de Kon. Belgische Vereniging
voor Natuur en Stedenschoon. Het doel van
de nieuwe serie is: het geven van een verantwoorde achtergrond bij het ontdekken
van de historische schoonheid van Nederland en België. Tevens zullen de boekjes
handzame gidsen voor wandelaars moeten
zijn.
De eerste twee boekjes van de Fibula-Heemschut-reeks zijn gewijd aan Roermond (1)
en Den Haag (2). Het zijn voortreffelijke
deeltjes. Roermond komt naar voren als een
stad van allure, met een boeiende geschiedenis. Het boek over Den Haag brengt een
paar nieuwe inzichten te berde. Dr. de Wit
beweert (en bewijst) dat zijn stad niet door
graaf Willem II, zoals men altijd meende,
maar door diens vader of zelfs nog eerder
is gesticht.
Beide stedenboekjes bevatten lijsten van de
voornaamste bezienswaardigheden en ge-
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makkelijke plattegrondjes. Opvallend zijn de
omslagen van de nieuwe serie; ze zullen alle
een gekleurde afbeelding van hun onderwerp hebben, gevat in een donkere cirkel.
Herman Besselaar

Huldeboek Robrecht H. de Smet
n.a.v. de Academische zitting gehouden te
Tielt op 12 november 1967.
(Vervenne, Tielt), 1968, 180 pp., BF. 100.
Het was een late huldiging van de Westvlaamse priester (1875- 1937) die als balling overleed; maar zijn vrienden en vereerders hadden er zoveel werk van gemaakt,
dat weinig andere huldeboeken zoveel concrete gegevens bevatten, zoveel serene rechtzettingen, een zo realistisch-idealiserend
beeld. Karei de Busschere, Omaar van Rie,
Romain Vanlandschoot, Amand Dumon,
Michiel Vandekerckhove, Daniël Merlevede,
Mevrouw Dosfel, Wies Moens . . . , ze
brachten een verscheidenheid van herinneringen, confrontaties, bijzonderheden en beschouwingen bijeen; hun bundel werd een
bijdrage tot het Westvlaamse flamingantisme, het Vlaamse activisme, de eerste taalzuivering, de eerste liturgische beweging,
Vlaamse tijdschriften, Vlaams lijden en
Vlaamse vriendschap, Vlaams katholicisme.
Haast niemand is, in een zo bewogen leven,
zo consequent getrouw geweest, zo onverwoestbaar taai en mild en weldoend als Robrecht de Smet. En wanneer die flamingantische geest nog bij zeldzame overlevenden
heldhaftig voortbestaat: dan zijn wij ze
dankbaarder, omdat ze een van hun allerschoonste, hun meest tragische gestalten zo
compleet, zo onweerlegbaar zakelijk-en-bewonderenswaardig, voorgoed hebben willen
uittekenen. Dit gelegenheidsboek is een
kostbaar document.
Em. Janssen
Dr. W. P. Theunissen

Ikonen
Vensters op de eeuwigheid
Servire, Wassenaar, 1968, 176 pp., 169 ill.,
geb. ƒ 22,50.
Dit boek wordt ons aangeboden als een
soort sluitsteen en samenvatting van rijke en
tevens gevoelvolle geleerdheid. Naast een
algemene oriëntatie bevat het een duidelijk
ingedeelde geschiedenis en helder geformuleerde karakteristiek van de verschillende
nuanceringen van de ikonenkunst in het verloop van de tijd. In het derde hoofdstuk
wordt de bloeiperiode van de ikonenkunst

beschreven, de Byzantino-Russische school;
de twee volgende hoofdstukken bieden een
uiterst leerzame verklaring van ikonostase
en ikonenverering in liturgie en volksdevotie; de twee laatste hoofdstukken handelen
over de karaktertrekken van de Christusen Maria-voorstelling. Over de niet minder
dan 169 meestal volbladzijdige illustraties
zal niemand zich hoeven te beklagen. Toch
hoop ik van harte dat dit boek zo goed verkocht wordt dat de uitgever zich genoopt
voelt in een nieuwe editie althans de allermooiste ikonen in hun oorspronkelijke kleuren te kleden!
Leo Rood
Helmut Neubauer, uitg.

Deutschland und die Russische
Revolution
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, Berlin,
Köln, Mainz, 1968, 112 pp..
Dit boek is geen afgeronde studie, maar
bevat de meeste van de referaten die werden
uitgebracht op de jaarvergadering van de
'Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde'
in 1967. Onder de titel 'Zwei Revolutionen'
leidt H. Neubauer het probleem in: in hoeverre heeft de Russische revolutie de Duitse
beïnvloed. 'Die Russische Oktober als Revolution neuen Typus' van R. Löwenthal
trekt een vergelijking tussen de Franse revolutie van 1789 en de Russische van 1917:
hoe is deze laatste verder geëvolueerd als
een heel eigensoortige revolutie? 'Das
Selbstbestimmungsrecht der Völker und die
allgemeinen Menschenrechte in der Russischen Revolution' van B. Meissner is een
studie over het zelfbeschikkingsrecht van de
Russische volkeren en van de Sovjet-burger
vanaf 1917. In 'Die Deutschen Parteien und
die Bolschewiki im Weltkrieg' laat W. Torin zien hoe de gebeurtenissen in Rusland
aanleiding gaven tot splitsingsverschijnselen
in de Duitse arbeidersbewegingen. 'Die
Rückwirkung der Russischen Oktoberrevolution auf die Deutsche Arbeiterbewegung'
van E. M. Matthias is een historisch onderzoek naar de gevolgen van de Bolsjewistische houding en machtsovername op de
Duitse arbeidsbewegingen. E. Kolb in 'Ratewirklichkeit und Rate-Ideologie in der
deutschen Revolution von 1918-1919' onderzoekt de vraag of de beweging voor het
oprichten van arbeids- en soldatenraden een
grote betekenis gehad in de Duitse geschiedenis; het antwoord is niet helemaal bevestigend, want men ziet hun invloed geleidelijk verdwijnen.
A. Van Peteghem
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Boekbespreking

Werner Kagi, Albert Ziegler, Rudolf Pfister,
Peter Dürrenmatt

Jesuiten, Protestanten,

Demokratie

E.V.Z. Verlag, Zürich, (G. F. Callenbach,
Nijkerk), 1968, 125 pp., Zw.Fr. 8,50.
Vier referaten over het probleem van de
confessionele uitzonderingsartikelen in de
Zwitserse grondwet. Zoals de Nederlandse
grondwet is ook de Zwitserse daarvan niet
vrij. Jezuieten mogen zich niet in Zwitserland bevinden daar ze staatsgevaarlijk zijn;
kloosters mogen niet worden opgericht; bisdommen mogen alleen met toestemming van
de staat worden opgericht; het joodse rituele slachten is verboden.
Kagi behandelt het staatsrechtelijke aspect:
de redenen waarom in 1948 het jezuietenen kloosterverbod in de grondwet werd opgenomen gelden niet; de betreffende artikelen moeten dus geschrapt worden. De jezuiet Ziegler toont aan — op nogal cerebrale
wijze — dat de houding van Kerk en jezuïetenorde zeer positief is ten aanzien van de
moderne staat en de sociale vormgeving van
de maatschappij. De protestantse theoloog
Pfister stelt dat de protestanten niet uit
angst de afschaffing van betreffende artikelen moeten tegenhouden. Wat is een protestantisme waard dat door een grondwet beschermd moet worden. Vanuit een oecumenische houding moet bovendien de katholieke kerk de mogelijkheid tot ontplooiing
gelaten worden. In verband met die oecumene staan er overigens wel grote vragen:
het confessionele onderwijs en het gemengde
huwelijk.
Nationalrat Dürrenmatt geeft staatsrechtelijk het beste argument voor de afschaffing:
een democratie die zich waar wil maken en
wat waard is moet zelfs enigszins staatsgevaarlijke elementen kunnen dulden. Overigens verwerpt ook hij de opvatting dat de
jezuieten inderdaad staatsgevaarlijk zouden
zijn als gebaseerd op onbewezen beweringen.
Verder laat hij zien hoe het jezuietenverbod
een oorzaak vindt in de strijd in de katholieke kerk zelf over de aanvaarding van de
liberale staat in de 19de eeuw.
M. Chappin
John Dixon Hunt

The Pre-Raphaelite
1848 -1900

Imagination

Routledge & Kegan Paul, London, 1968,
262 pp., £ 2 10 s.
De schrijver analyseert de wonderlijke beweging in de Engelse kunst, rond 1848 begonnen rondom Gabriel Dante Rosetti. Ook

zij had de slogan 'terug naar de natuur',
maar doet ons juist zo bijzonder onnatuurlijk aan. Het heimwee naar een verleden tijd,
de melancholie en het wonderlijke overdreven symbolisme worden hier zorgvuldig ontleed. Met name besteedt de schrijver ook
veel aandacht aan de vrouwenfiguren met
grote vragende ogen die ergens in de verte
staren, met een overvloed van lang donker
haar. Het is een verbeelding van de ziel.
Maar de schrijver beperkt zich niet tot de
beeldende kunst, zomin als de schilders uit
die jaren, maar betrekt ook de letterkunde
in zijn beschouwingen. Voor een beter beeld
van de negentiende eeuwse cultuur is kennis
van deze stroming van groot belang.
C. J. Boschheurne
Otto und Lisa Bihalji-Merin

Jugoslawien
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, Berlin,
Köln, Mainz, 310 pp., 24 foto's, 1 kaart,
DM. 24,80.
Jammer dat ik dit boek niet heb kunnen
lezen voor ik jaren geleden voor het eerst
naar Joegoslavië ging. Een goede reisgids,
waarin vooral het cultuurhistorische en het
culturele verleden van het land behandeld
worden. De twee auteurs hebben beiden in
hun land overigens een belangrijke rol gespeeld in de wetenschap van de kunstkritiek
en de kunstgeschiedenis. Prettig leesbaar
worden achtereenvolgens behandeld: Macedonië, Montenegro, de kloosters van Servië,
Bosnië en Herzegowina, de eilanden en de
Adriatische kuststreken. Een systematische
studie van moderne problemen van geschiedenis en economie moet men hier niet zoeken. Daarvoor kan men bijvoorbeeld een
beroep doen op het boek van Dr. Eekman,
in de Terra-reeks.
A. Van Peteghem
Eduard Visser

Fyffes heten nu chiquita
Meulenhoff, Amsterdam, 1968, 125 pp..
Een aantal verhalen, die men misschien beter expressies in woordvorm zou kunnen
noemen met een gedeeltelijk surrealistisch
karakter. Er spreekt een sterk engagement
uit; de stijl is levendig, maar soms overweegt de indruk van niet-afheid van de
stukken te zeer. Ieder verhaal heeft duidelijk
een pointe, die echter vaak te plotseling
komt en te kort verteld wordt, zodat juist
die vaak min of meer, wat ook wel de bedoeling is, in het duister blijft.
C. J. Boschheurne

D R . A . M. V A N PESKI

„ D e belangrijkste socialistische denker
van de 20ste eeuw".
(P. H. Spaak)

Hendrik De Man
H E N D R I K D E M A N werd o p 17 november 1885 te Antwerpen geboren in een welgesteld
liberaal burgersgezin. Op zestienjarige leeftijd was hij al uitgesproken socialist. Hij droomde
van een militaire carrière, waarvan echter niets terecht kwam, evenmin als van studeren te
Brussel of te Gent. Hij studeerde wel economie, psychologie, wijsbegeerte en geschiedenis te
Leipzig waar hij onder moeilijke materiële omstandigheden leefde van vertaalwerk en journalistiek. Hij werd een van de voorname denkers en schrijvers op het gebied van de sociale
psychologie in België en Europa tussen de twee wereldoorlogen. Hij was secretaris van de
Internationale der Socialistische Jonge Wachten, stichter van de Centrale voor Arbeidersopvoeding en van de Arbeidershogeschool, oudstrijder 1914-1918, hoogleraar te Frankfurt
a.M. en te Brussel in de sociale psychologie, en auteur van een aantal ophefmakende sociaaltheoretische werken in verschillende Europese talen, zoals La joie au travail ( D e arbeidsvreugde), Nationalisme* en Socialisme,
Au-deld du Marxisme (De psychologie van het
Socialisme), L'Idée socialiste (Het socialistisch idee).
„Hij was aanhanger van het wilssocialisme waarbij hij beroep deed op ethische motieven in
de mens . . . . Hij was voorstander van een ruim front van allen die arbeiden, zonder onderscheid van geloof, dat eerbied zou voorstaan voor elke ideologische gerichtheid en in deze
ideologische gerichtheid de kracht zou putten tot het oprichten van een welvaartstaat waaruit de oorlog zou gebannen worden en een progressief steeds verhogende welstand — stoffelijke en geestelijke — voor allen zou waarborgen" (Em. Langui). Nadat hij werd belast met
het opmaken van het bekende Plan van de Arbeid, werd hij in 1935 minister van Openbare
Werken en Werkverschaffing, later minister van Financiën in de Belgische regering. D e
Belgische Werklieden Partij verkoos hem in 1939 tot voorzitter.
Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog was Hendrik D e Man overtuigd van de overwinning van Duitsland. Hij ontbond de „Belgische Werklieden Partij" en stichtte het blad
Le TravaiL Spoedig ging hij echter inzien dat de Duitsers hem voor hun doeleinden poogden te misbruiken en hij verdween. Hij vond gedurende de drie laatste oorlogsjaren een
toevlucht in het gebergte van Savoye. In 1944 verkreeg hij asiel in Zwitserland. In hetzelfde
jaar werd hij veroordeeld pour avoir méchamment servi les desseins de Yennemi. Toen viel
voorgoed het ijzeren gordijn van de stilte. Slechts enkele moedige, vrije geesten waagden het
deze veroordeling openlijk aan te klagen. D e Man woonde toen te Greng aan de MurtenSee, waar hij in armoede schreef en studeerde, o.a. Vermassung und Kulturverfall,
een
waarschuwing tegen de gevaren die onze wereld bedreigen. Op 20 juni 1953 kwam hij met
zijn kleine auto onder een trein die hij te laat had zien naderen. Samen met zijn vrouw werd
hij, met één slag, door de dood weggemaaid.
13,5 x 19,5 cm — 192 blz. — ing. 195 F - ƒ 17.50
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid

Alsteens, André, Dialogue et sexualité. — Casterman, Tournai, 1969, 352 pp..
Andersen, Liselotte, Barok en Rococo. — Elsevier, Amsterdam / Brussel, 1969, 264 pp.,
261 repr., ƒ 27,50, bij int. ƒ 24,50.
Anthony, E. J. en S. H. Foulkes, Groepstherapie.
— Aula, Utrecht / Antwerpen, 1968, 317
pp..
Barau, Paul, e.a., lntellektuelle
und Sozialismus. — (Rotbuch), Wagenbach, Berlin, 1968,
124 pp., D M . 4,50.
Baur, Prof. Dr. Frank, Scripta minora uit zijn werk. — Seminarie voor literatuurstudie van
de Rijksuniversiteit te Gent, 1969, 231 pp..
Birrell, Prof. T. A., Engelse Letterkunde. — (Prisma-compendia), Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1969, 282 pp..
Bornewasser, Prof. Dr. J. A., e.a., Christelijk bestaan in een seculaire cultuur. — Romen &
Zn., Roermond, 1969, 342 pp., ƒ 19,75.
Boorstin, Daniël J., Het Imago. — Leopold, Den Haag, 1969, 363 pp., ƒ 19,50.
Brecht-Dialog 1968, Politik auf dem Theater. — Henschelverlag, Berlin, 1968, 356 pp.,
geïll., M D N . 9,—.
Cassianus, Johannes, Gesprekken. — Nelissen, Bilthoven, 1968, 207 pp., ƒ 14,90.
Cicero, Vom Staatswesen. — Jacob Hegner, Köln, 1968, 233 pp., D M . 14,80.
Costeloe, Michael P., Church Wealth in Mexico. — Cambridge University Press, London,
1967, 139 pp., 30/-.
Croatto, J. S., Geschiedenis van de verlossing. — Nelissen, Bilthoven, 1968, 247 pp., ƒ 16,90.
Davies, A. A. T., De winter paarden. — (Literair Paspoort), Meulenhoff / D e Bezige Bij,
Amsterdam, 1969, 409 pp..
Dekkers, Drs. J. C , Vanaf de opgang van de zon. — (Leven en beleven), Altiora, Averbode,
1968, 127 pp., BF. 98,—.
Donleavy, J. P., De somberste zomer van Samuel S. — (Literair Paspoort), de Bezige Bij /
Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 87 pp..
Het Dossier van de Nederlandse Kateehismus.
— Bruna, Utrecht / Antwerpen, 1969, 301
pp..
Eek, Marcel, Homoseksualiteit.
— Aula, Utrecht / Antwerpen, 1969, 398 pp..
Fischer, Ernst, Wat Marx werkelijk heeft gezegd. — In den Toren, Baarn, 1969, 176 pp.,
ƒ9,90.
Fischer, Ernst, Was Marx wirklich sagte. — Fritz Molden, Wien / Frankfurt / Zürich, 1968,
188 pp..
Fuchs, Josef, Moraal en moraaltheologie
vandaag. — (Christen in de tijd), Patmos, Antwerpen, 1969, 115 pp., BF. 1 0 5 — .
Garland, Madge, The indecisive decade. The world of fashion and entertainment
in the
thirties. — Macdonald, London, 1968, 254 pp., geïll., 6 3 / - .
Goll, Yvan, Dichtungen. — Luchterhand, Neuwied am Rhein, 1960, 837 pp., D M . 18,—.
Guzman-Campos, German, Camilo Torres, le curé-guérillero. — Casterman, Tournai, 1969,
320 pp., geïll., BF. 165,—.
Haegendoren, M. Van, Zwartboek van de Vlaamse achterstand in het wetenschappelijk
onderzoek. — Eigen beheer, Heverlee, 1969, 102 pp..
Hammer, Klaus, Dramaturgische
Schriften des 18. Jahrhunderts. (Geschichte des deutschen
Theaters, Band 1). — Henschel Verlag, Berlin, 1968, 731 pp., M D N . 28,50.
Hartog, Prof. Dr. F., Onze welvaartsstaat, een economische analyse. — Spectrum, Utrecht /
Antwerpen, 1969, 247 pp., ƒ 4 — .
Haskell, Arnold L., Ballet russe. The age of Diaghïlev. — Weidenfeld and Nicholson, London, 1968, 128 pp., geïll., 2 1 / - .
Heering, Dr. H. J., Ethiek der voorlopigheid.
— (Ethische Verkenningen), Callenbach, Nijkerk, 1969, 128 pp., ƒ 7,90, int. ƒ 7 —.
Heyden, Dr. M. C. A. v. d., De wereld is een speeltoneel. — Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1968, 400 pp..
Heyden, Dr. M. C. A. v. d., 'k Wou zo graag verstandig wezen. — Spectrum, Utrecht /
Antwerpen, 1968, 265 pp..
Heyden, Dr. M. C. A. v. d., Wie wil horen een goed nieuw lied? — Prisma, Spectrum,
Utrecht / Antwerpen, 1968, 280 pp..

Heyden, Dr. M. C. A. v. d., Dichteren het woord gelaten. — Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1969, 311 pp..
Ingarden, Roman, Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks.
— Max Niemeyer, Tübingen, 1968, 440 pp., D M . 28,—.
Irvine, John M., De grondslagen van de moderne natuurkunde.
— (Prisma-Compendia),
Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1969, 160 pp..
Jeremias, Joachim, De gelijkenissen van Jesus. — Nelissen, Bilthoven, 1968, 174 pp., ƒ 8,90.
Kassing, Altfrid, Auferstanden für uns. — Matthias Grünewald Verlag, Mainz, 1969, 176
pp., D M . 11,80.
Keuning, Prof. Dr. H. J., De denkwijze van de sociaal-geograaf. — Aula, Utrecht / Antwerpen, 1969, 159 pp..
Kuijk, Otto, Koningin Juliana. — H. J. W. Becht, Amsterdam, z.j., 221 pp., ƒ 8,90.
Lathouwers, Dr. M. A., F. A. Dostojewskij.
— Desclée D e Brouwer, Brugge, 1968, 147 pp..
Lebacqz, Joseph, S.J., De Videntique au multiple. Le problème des universaux reconsidéré d
la lumière du bergsonisme et des philosophies
existentialistes.
— Nauwelaerts, Louvain,
1968, 164 pp., BF. 270.
Leeuwen, Dr. A. Th. v., Profetie in een technocratische
tijd. — (Anthos), In den Toren,
Baarn, Paul Brand, Hilversum, 1969, 95 pp., ƒ 5,25.
Les catholiques hollandais. Dossier par E. Schillebeeckx e.a. — Desclée D e Brouwer, Bruxelles, 1969, 232 pp., BF. 180,—.
Liederenkrans voor het secundair onderwijs, samengesteld door Jozef Ghesquiere en Paul
Francois. — Desclée D e Brouwer, Brugge, 1969, 391 pp..
Locht, P. D e , en Th. Maertens, Liturgische zielzorg rond het huwelijk. — Patmos, Antwerpen, 1968, 87 pp., BF. 90 —.
Löwenthal, Richard und Boris Meissner, Sowjetische Innenpolitik. Triebkrdfte und Lendenzen. — Kohlhammer, Stuttgart, 1968, 132 pp., D M . 12,80.
Long, Chester Clayton, The role of Nemesis in the structure of selected plays by Eugene
O'Neill. — Mouton, Den Haag, 1968, 231 pp., ƒ 28,—.
Macintosh, J. J., and S. Coval, The Business of Reason. — Routledge & Kegan Paul, London, 1969, 267 pp., £ 2 / 2 .
Martelet, G., Existence humaine et amour. — Desclée, Paris, 1969, 203 pp., BF. 120,—.
Meesters, Dr. J. H., De bijbel in kaart, atlas naast de bijbel. — Wolters - Noordhoff, Groningen, 1969, 48 pp., ƒ 8,90.
Morin, Violette, en Joseph Majault, Erotiek, een moderne mythe. — (Mens en Medemens),
Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1969, 98 pp..
Munnichs, Dr. J. M. A., Ouder worden en bejaard zijn. — Dekker & v. d. Vegt, Nijmegen /
Utrecht, 1969, 68 pp., ƒ 3,50.
Murray, Patrick, The shakespearian scène. — Longmans, Greene and Co., London, 1969,
182 pp., 4 2 / - .
Neutjens, Dr. Clem, Friedrich Gundolf. Een methodologisch
onderzoek van zijn belangrijkste werken. — (Bibliotheek voor literatuurwetenschappen), Heideland, Hasselt, 1968, 242
pp., BF. 225.
Notebaert, Alexandre, Oorkonden van de abdij ter Kameren betr. hun uithof te Giersbergen.
— Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968, 81 pp., ƒ10,30.
Pandolfi, Vito, Histoire du théatre. Tomes 1-3. — Marabout-université, Verviers, 1968,
350 pp., per deel, geïll..
Parys, Jean-M. Van, S.J., La vocation de la liberté. Etude de la liberté d'après les principales oeuvres philosophiques
de Maurice Blondel. — Nauwelaerts, Louvain, 1968, IV - 220
pp., BF. 320.
Piscator, Erwin, Schriften. Band I und II. Das politische Theater. Aufsatze, Reden, Gesprdche. — Henschel Verlag, Berlin, 1968, 766 pp., 145 platen, M D N . 29,—.
Quesnell, Quentin, S.J., Het goede nieuws. — Patmos, Antwerpen, 1969, 236 pp., BF. 235.
Rang, Adalbert u. Wolfgang Schulz, Die differenzierte
Gesamtschule. — Piper, München,
1969, 258 pp., D M . 14,80.
Reich, Bo, en Leonhardt Rost, Bijbels-historisch Woordenboek
I, A - Elim. — Aula, Utrecht
/ Antwerpen, 1969, 508 kol..
Schickel, Richard, Walt Disney. — Weidenfeld and Nicholson, London, 1968, 384 pp., 45/-.
Schroeder, Oskar, Aufbruch und Missverstandnis.
— Styria, Graz / Wien / Köln, 1969, 558
pp., D M . 42,—, Zw.Fr. 48,75, Ös. 273,—.
Schuyt, W. J., e.a., Massamedia en politiek. — Ambo, Utrecht, 1969, 311 pp., ƒ 2 0 , — .
Seeger, Lothar Georg, Die Demaskierung der Lebenslüge. — Francke Verlag, Bern / München, 1969, 148 pp., Zw.Fr. 18,80.
Shakespeare, Verzameld werk II. — Vertaling Willy Courteaux. D e Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1968, 695 pp., BF. 550.

Simons, Ludo, Oostnoordoost.
Facetten van de uitstraling van Vlaanderens taal en literatuur.
— D e Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1969, 123 pp., BF. 145.
Sozialistische
Dramatik.
Autoren der Deutschen Demokratischen
Republik.
— Henschel
Verlag, Berlin, 1968, 648 pp., M D N . 1 2 — .
Stafford-Clark, D . , Wat Freud eigenlijk gezegd heeft. — J. H. D e Bussy, Amsterdam, z.j.,
230 pp., ƒ 9,75.
Stauche, Ilse, Maxim Gorki. Drama und Theater. — Henschel Verlag, Berlin, 1968, 492 pp.,
geïll., M D N . 30,—.
Technological history of motion pictures and television, edited by Raymond Fielding. —
University of California press, Berkeley, 1967, 255 pp., geïll..
Timms, Noel, Maatschappelijke
vraagstukken sociologisch
benaderd. — (Mens en Medemens), Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1969, 104 pp..
Torbrügge, Walter, Europa in de oertijd. — Elsevier, Amsterdam / Brussel, 1969, 264 pp.,
287 repr., ƒ 27,50, p. int. ƒ 24,50.
Vermeulen O.S.A., Ad. F., Navolging. — Callenbach, Nijkerk, 1969, 162 pp., ƒ 10,90.
Visscher, Dr. H. A., De landschappen van het Beneluxgebied. — Aula, Spectrum, Utrecht /
Antwerpen, 1969, 224 pp..
Visser, H. A., Met conflicten leven. — Callenbach, Nijkerk, z.j., 107 pp., ƒ 6,90.
Voillaume, René, Retraite au Vatican avec S.S. Paul VI. — Fayard, Paris, 1969, 280 pp.,
FF. 18.
Wijvekate, M. L., Methoden van onderzoek. — Aula, Utrecht / Antwerpen, 1969, 351 pp..
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Personalia
Prof. Dr. L. H. Janssen S.J., geboren 1921. Is
hoogleraar in Tilburg en Nijmegen in de economie van de ontwikkelingslanden. Hij is directeur
van het Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken te Tilburg, dat zich vooral bezig houdt met
de raakpunten van sociale e n economische factoren in het ontwikkelingsproces. Adres: Bredase
weg 570, Tilburg.
Henri Van Lier, geboren 1921 (Rio de Janeiro).
Doctor in de filosofie, professor aan het Tnstitut des Arts de Diffusion' te Brussel. Publikaties: 'Les arts de 1'espace' (1959), een algemene
esthetiek; 'Le nouvel age' (1962), een studie van
de culturele correlaties tussen hedendaagse techniek, wetenschap, kunst en ethiek; 'Les humanités du X X m e siècle' (1965); 'L'intention sexuelle'
(1968). Medewerker aan de 'Encyclopédie Francaise', de 'Encyclopaedia Universalis', de 'Cahiers du Centre d'Etudes architecturales', 'Critique', 'Communication', enz. Adres: Molièrelaan
93, Brussel 18.
Peter Hebblethwaite
SJ., geboren 1930. Studeerde filosofie in Frankrijk, theologie in Heythrop,
moderne talen in Oxford. W a s van 1958 tot 1960
leraar moderne talen aan Mount St. Mary's College. Hoofdredacteur van 'The Month'. Publiceerde een boek over Georges Bernanos. Heeft
veel contacten in de Londense perswereld. Adres:
114 Mount street, London, W I.
Prof. Dr. F. J. M. Malmberg,
geboren 1903.
Vanaf 1934 als hoogleraar in de fundamentaaltheologie en dogmatiek verbonden aan de Theologische Faculteit S J . te Maastricht. Tot 1965
hoofdredacteur van het filosofisch-theologisch
tijdschrift 'Bijdragen'. Sinds 1967 curator van de
Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam.
Zijn voornaamste publikaties liggen op het gebied van fundamentaaltheologie, ecclesiologie en
christologie. Adres: D e Lairessestraat 47, A m sterdam 7.
Dr. Mario Schoenenberger
S.J., geboren 1920 in
Zürich. Studeerde voor zijn intrede staathuishoudkunde. Studeerde filosofie en theologie in
Pullach en Leuven. Promoveerde in de theologie
bij Karl Rahner in Innsbruck. Was van 1957 tot
1965 studentenpastor te Zürich. Sinds 1965 A s sistent van de Generaal der Jezuïeten voor de
Germaanse assistentie. Adres: Borgo S. Spirito
5, R o m e .
Drs. J. J. Meltzer en Drs. Th. A. J. Meys, geboren in Amsterdam, resp. 1935 en 1943. Studeerden economische wetenschappen aan de U n i versiteit van Amsterdam. Redacteuren van 'Orbis
Economicus'.
Wetenschappelijke
medewerkers
aan het Seminarium voor Staathuishoudkunde
van de Universiteit van Amsterdam. Adres:
Nieuwe Doelenstraat 16 - 18, Amsterdam.
Me]. Dr. O. J. R. Schwarz,
geboren in Wenen.
In de nazitijd uitgeweken naar Dublin, waar zij
aan de universiteit studeerde. In Utrecht studeerde ze theologie en voltooide deze studie, na
haar overgang tot het katholicisme, in Nijmegen,
waar zij als eerste vrouw promoveerde in de
theologie op 'Der erste Teil der Damaskusschrift
und das alte Testament' (1965). Thans oecumenisch werkzaam in Wenen, vooral voor contacten

met Israël. Adres: Hahngasse 33/16, 1090 Wenen
Prof. Dr. H. L. C. laffe, geboren 1915 te
Frankfurt. Begint zijn studies in kunstgeschiedenis, archeologie en geschiedenis in 1933 aan de
Universiteit van Amsterdam; in 1935 assistent
der Gemeentemusea van Amsterdam. In 1940
door de bezetter uit zijn functie ontslagen;
vlucht in 1942 uit Nederland via Zwitserland
naar het leger. Was van 1944 tot 1947 officier
in het Nederlandse leger, in mei 1945 belast met
recuperatie van kunst. In 1947 conservator der
Gemeentemusea, in 1954 adjunct-directeur. Promoveerde in 1956 tot dr. in de letteren o p ' D e
Stijl 1917 - 1931'. In 1958 privaat-docent voor
moderne kunst aan de Universiteit van Amsterdam, in 1960 directeur van het Joods Historisch
Museum. In 1961 ontslagaanvrage bij de Gemeentemusea. Sinds 1963 hoogleraar moderne
kunst aan de Universiteit van Amsterdam.
Adres: Nieuwe Prinsengracht 17, Amsterdam.
Dr. Paul Konrad Kurz S.J., geboren 1927. Studeerde filosofie en theologie in Dublin en Innsbruck. Daarna germanistiek e n anglistiek in
München, waarin hij in 1964 promoveerde. Publiceerde sinds 1963 verschillende poësiebundels.
In 1967 verscheen als boek 'Künstler — Tribun
— Apostel; Heinrich Heines Auffassung v o m
Beruf des Dichters' (zijn dissertatie). In 1967
'Ueber moderne Literatur', waarvan in de herfst
van 1969 het tweede deel zal verschijnen. Heeft
vanaf 1964 een leeropdracht voor nieuwere Duitse literatuur aan de Universiteit van München.
Adres: Zuccalistrasse 16, München.
Dr. M. A. Lathouwers,
geboren 1932. Studeerde
Slavische taal- en letterkunde aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Promoveerde in
1962 te Nijmegen op een dissertatie over de wereldbeschouwing van de Russische dichter Alexander Blok. Publiceerde, behalve een aantal essays
over de hedendaagse Russische literatuur in 'Kultuurleven', 'Streven', 'Oost-West' en andere tijdschriften, o o k een 'Inleiding tot de hedendaagse
Russische letterkunde' (1965), een monografie
over Tolstoj (1964) en een over Dostojewskij
(1968). Adres: Middelweg 46 (app. 23>, HeverleeLeuven.
Carlos Tindemans,
geboren 1931. D o c t o r in de
Germaanse filologie Gent. Doceert aan het H o ger Instituut voor Vertalers en Tolken, Rijksuniversitair Centrum Antwerpen; aan het Rijkshogertechnisch Instituut voor Toneel e n Cultuurspreiding te Brussel. Lid van de H o g e Raad
voor Nederlandstalige Dramatische Kunst. Adres:
Jan van Mirlostraat 1, Edegem-Antwerpen.
Drs. J. M. H. Oomes,
geboren 1909. Studeerde
geschiedenis te Nijmegen. Thans leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en
conrector van het Contardo-Ferrini-avondlyceum
te Amsterdam. Adres: Snelliuslaan 39, Hilversum.
Drs. Hektor de Bruyne, geboren 1917. Studeerde
economie aan de Rijksuniversiteit te Gent en
handels- en consulaire wetenschappen aan de
St.-Ignatius-Handelshogeschool
te
Antwerpen.
Beursredacteur bij de 'Gazet van Antwerpen'.
Adres: Multatuliplein 2, Antwerpen L.O.

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen GKf.
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Romeinse Synode en de Vlaamse kerkgemeenschap, p. 891
Menselijkerwijze gesproken is er van de in de herfst te houden Romeinse
Synode niet veel goeds te verwachten. Is dat een té pessimistische visie? Laten
we dan eens dichter bij huis kijken: hoe staat de Vlaamse kerkgemeenschap er
voor? Alleen als we de toestand nuchter onder ogen zien en bereid zijn om eens
duidelijk door te spreken, kunnen we hopen in beweging te blijven.

Vormingswerk in Nederland, p. 899
Na een summiere beschrijving van het vormingswerk in internaatsverband zoals
dat in Nederland bestaat, worden twee vragen gesteld: welke mogelijkheden en
gevaren brengen hulp door de overheid in deze met zich mee, en in hoeverre
moet het vormingswerk zich binden aan een eigen visie?

Censuur, moraal en verantwoordelijkheid,

p. 905

Allerlei incidenten, interventies van het parket, gerechtelijke uitspraken, en van
de andere kant een toenemende contestatie tegen willekeur en angstige voor
zichtigheid: steeds scherper wordt het probleem gesteld van de artistieke
vrijheid tegenover de censuur. Aan de ene kant staan zij die zeggen: alles moet
kunnen getoond en gezegd worden; aan de andere, degenen die het hun morele
plicht achten het publiek te beschermen. De twee stellingen steunen beiden op
verantwoorde ethische overwegingen. De vraag blijft echter: steunt censuur niet
meer op angst voor vrijheid dan op zorg voor een waarachtige ethiek?

Censuur als alibi, p. 912
Censuur is in de maatschappij geen apart fenomeen, maar zit vast aan al de
rest. Wie over censuur redeneert in het referentiekader van het bestaande bestel,
geraakt er nooit uit: het bestaande verschaft hem te veel alibi's. De enige
radicale kritiek gaat uit van de utopie: er is een ander referentiekader, een
andere maatschappij mogelijk. Het verdwijnen van alle censuur brengt onver
mijdelijk een verandering van de hele maatschappij mee. En omgekeerd kan
alleen in zo'n toekomstdenken alle censuur verdwijnen.

De communistische partij in Indonesië, p. 921
Er wordt thans in Nedreland erg gemakkelijk partij gekozen inzake Indonesië.
Communisme en militaire dictatuur zijn daarbij de sleutelwoorden. In dit
artikel tracht de auteur nadere informatie te geven over het verloop der gebeur
tenissen, niet om te verontschuldigen, zoals hijzelf zegt, maar om te doen
begrijpen.

Gesprek met Jesus Raphael Soto, p. 931
J. R. Soto, een van de voornaamste vertegenwoordigers van de kinetische rich
ting in de hedendaagse kunst, vertelt waar het hem in zijn werk om te doen is:
de toeschouwer (in zoverre er hier nog van een toeschouwer sprake is) te
sensibiliseren voor zijn zintuigelijke wereld, hem te doen inzien dat hij er deel
van uitmaakt en dat hij betrokken is in het creatieve proces van het universum.

President Nixon en de bewapeningswedloop,

p. 940

,

Een kritisch oordeel over de begrippen 'superiority en 'sufficiency' leidt tot de
conclusie dat een verdergaande bewapeningswedloop geen noodzaak is voor
enige nationale veiligheid, maar een gevolg is van het militair-industriële appa
raat.

Het celibaat als levensstaat, p. 944
Er wordt momenteel veel aandacht besteed aan de vraag of het wel zo zinvol is
priesters uitsluitend te selecteren uit diegenen die het celibaat als levensstaat
kiezen. Daardoor raakt het gesprek over de betekenis van de celibataire levens
staat zelf wat in verdrukking. Toch is dat gesprek meer dan ooit nodig. Alle
onechte motiveringen waarop iemand in andere tijden wellicht het celibaat op
zich kon nemen, ook alle voor-laatste motiveringen blijken steeds minder draag
kracht te hebben. Alleen de kern houdt het: het is iets wat met God te maken
heeft, of het is niets.

Is het Vlaams-nationalisme

een ideologie? p. 951

In het Belgische parlement worden niet zo heel veel debatten gevoerd die de
moeite waard zijn om er eens rustig op terug te komen. Was het debat over de
hier gestelde vraag dat wel? Achteraf lijkt het een discussie te zijn geweest over
'het geslacht der engelen'. Maar het gaf wel aanleiding om enkele andere vragen
aan de orde te stellen. Wat verstaat men onder nationalisme? En hoe zit het
eigenlijk met de monopolie-positie van de B.R.T.?

Immunisatie tegen inflatie, p. 960
Om inflatie tegen te gaan wordt een 'algemene indexatie' bepleit door Mr. F.
Jansen. Drs. Meltzer vraagt zich af, of een dergelijke indexatie van de ene kant
wel ver genoeg gaat (de mensen met zwakke onderhandelingspositie zijn er nog
niet mee gebaat) en anderzijds of zo'n indexatie niet te ver gaat. Mr. Jansen
betoogt in een naschrift dat het hem slechts te doen is om duidelijkheid in de
geldswaarde, om de nog steeds hangende 'geldsluier' weg te nemen.

De Romeinse Synode
en de Vlaamse kerkgemeenschap
Jan Kerkhofs

Objectief en genuanceerd informeren is tegenwoordig soms een zeer hachelijke
onderneming. Moet men over bepaalde fundamentele tendensen spreken of
zwijgen? Moet men, uit vrees verkeerd verstaan te worden, wachten tot de
toestand hopeloos verrot of vastgelopen is, of moet men zonder dralen een
grondige koerswijziging voorstellen vóór het te laat is? Moet men, om de enen
geen leed te doen, de wonden blijven toedekken of moet men, om in de ogen
van anderen geloofwaardig te blijven, onbevangen de vinger op de wonde
leggen? Het lijkt velen een uitzichtloze taak. Gezien de ernst van de toestand
en vooral omdat de dramatische conflictgevallen zich ontstellend snel opstape
len, is het misschien goed deze keer toch eens 'door te spreken'. Waarom de
titel twee zo uiteenlopende grootheden als de tweede Romeinse Synode en de
Vlaamse kerkgemeenschap samenbrengt, wordt wel duidelijk uit het verdere
verhaal.

De postconciliaire

restauratie

Vóór de eerste bisschoppensynode (29 september - 29 oktober 1967) heb ik hier
geschreven: „De synode kan het begin zijn van een heilzame ontmythologise
ring van grotendeels verstarde kerkstructuren. Zij kan een nieuwe vorm geven
aan het binnenkerkelijk gesprek, waarbij de norm niet meer gezocht wordt in
gebruiken en tradities die vaak alleen maar sacraal zijn geworden omdat ze zo
lang in een statische maatschappij in gebruik zijn geweest, maar in de aandacht
voor de manier waarop God vandaag in zijn volk en in de wereld werkzaam
is" . In werkelijkheid echter is de eerste bisschoppensynode zonder veel resul
taten gebleven. De meest sprekende samenvatting heeft Peter Hebblethwaite
S.J., de hoofdredacteur van de Britse The Month, gegeven: „Toen het kindje
Synode geboren werd, kwamen er drie wijze mannen rond zijn wiegje samen,
met giften en goede gaven. De eerste heette Maximos. Hij had een lange baard
en hij hoopte dat Synode zou opgroeien en sterk worden en de Koning zou
helpen zijn rijk te besturen. De tweede heette Pellegrino. Ook hij hoopte dat
Synode sterk en gezond zou worden. Hij verlangde zelfs dat Synode de volgen1

1 Bisschoppensynode en medezeggenschap in de Kerk, in Streven, oktober 1967, p. 21.
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de Koning zou kiezen. De derde wordt door de wijze stervelingen nooit genoemd, want zijn naam noemen roept betovering over je af. Hij was niet
bepaald wreed of slecht, maar hij wilde niet dat Synode zijn eigen deel in het
bestuur van het Koninkrijk zou overnemen. 'Laat Synode maar groeien', zo
moet hij gezegd hebben, 'maar laat hem vóór alles volgzaam zijn'. En zo
gebeurde het" .
De Synode van 1967 was voor 85% een mislukking (Mgr. Edelby). Het was een
duidelijke poging van de Curie om de decentraliserende tendensen in de kerk af
te remmen. Dit kwam tot uiting zowel in de agenda, waaruit haast alle brandende kwesties systematisch geweerd werden, als in de werkwijze: geen doelmatige commissie-arbeid; geen vertegenwoordigers van de andere christelijke
kerken noch van de leken, ofschoon het derde wereldcongres van het lekenapostolaat op hetzelfde ogenblik te Rome plaats vond; geen open discussie
tussen de bisschop van Rome en de andere bisschoppen, enz. Wat erger is, de
meerderheid van de aanwezige bisschoppen miste de moed en de creativiteit om
zelf initiatieven te nemen. Zij maakten geen gebruik van de kans, hun door het
reglement (III. 7) geboden, om regionale commissies te vormen en vandaaruit
gecoördineerd initiatieven te nemen. Naar het oordeel van de beste observatoren waren de bisschoppen veel te mak. De Curie voelde zich dan ook gerustgesteld: de Synode was niet méér dan een informatie-orgaan geweest; men kon
het dus in de toekomst nog wel eens wagen een dergelijke groep te verzamelen.
Vele bisschoppen daarentegen, die ten allen prijze een breuk in de koinonia
hadden willen voorkomen, hoopten dat door het geleidelijk verdwijnen van het
wederzijds wantrouwen tussen Curie en 'periferie' in de toekomst de Synode
toch nog een operationeel instrument zou kunnen worden. De besluiten betreffende de 5 agendapunten wettigden trouwens een gematigd optimisme: 1) Het
nieuwe kerkelijk wetboek zou vóór de promulgatie aan het oordeel van de
bisschoppen onderworpen worden; 2) enerzijds moeten de gelovigen bevestigd
worden in de zekerheid van het geloof, maar anderzijds moet aan de theologen
vrijheid van onderzoek gewaarborgd worden; 3) de grotere regionale verscheidenheid voor de priesteropleiding in de seminaries werd bevestigd en enigszins
geconcretiseerd , 4) inzake gemengde huwelijken werd principieel een verdere
decentralisering bereikt, al bleef een ernstige aanpak van dit probleem achterwege; 5) de postconciliaire liturgiehervorming werd, alle tegenmaneuvers ten
spijt, gesteund.
Nochtans, zoals R. Laurentin schreef: „Le vrai problème, ce ne sont pas les
2

3

2 P. Hebblethwaite, Er was eens een synode . . . , in Streven, december 1967, p. 270.
Patriarch Maximos IV wilde dat de Synode boven de Curie zou staan en samengesteld zou
zijn uit residentiële bisschoppen; Pellegrino, aartsbisschop van Turijn, wilde dat de Paus
voortaan niet meer door het college van kardinalen maar door de Synode gekozen zou
worden.
3 De Franse kardinaal Garrone, prefect van de Congregatie voor de universiteiten en
seminaries, heeft hier zeer goed werk geleverd. Jammer genoeg kwam hij korte tijd later
persoonlijk tussenbeide om de publikatie van het verslag van het derde Europees Congres
over de priestervraagstukken te verbieden {Le prêtre dans un monde sécularisê, Luzern,
1967).
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limites du premier Synode, comme tel, c'est son avenir" . En alle tekenen wijzen
erop dat hier voor de nabije toekomst weinig perspectief verwacht mag worden.
Het oprichten van de internationale theologencommissie, waarin alle richtingen
vertegenwoordigd zouden worden, liet op zich wachten tot eind april 1969.
Niettegenstaande het meerderheidsadvies in de pauselijke commissie voor de
studie van de geboorteregeling verscheen de encycliek Humanae Vitae, met de
bekende reacties. Op een bepaald ogenblik hebben Romeinse milieus eraan
gedacht de rebelse bisschoppenconferenties te excommuniceren; wij weten dat
pogingen gedaan zijn om bepaalde kardinalen en bisschoppen te doen afzetten.
Intussen bleef men maatregelen treffen tegen de vrijheid van het theologisch
onderzoek. Denken wij aan de affaire-Schillebeeckx, aan de vervolging van
Ivan Illich, de leider van het CIDOC-centrum te Cuernavaca, door de Congre
gatie van het geloof , aan de blijvende moeilijkheden met de Nederlandse
Katechismus, enz. Het protest van de 40 Conc/Z/wm-theologen, die om meer
bewegingsvrijheid vroegen, werd gewoon genegeerd. Over de curiale druk op
de Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie te Medellin is reeds vroeger in
dit tijdschrift geschreven . In maart jl. sijpelde het bericht door dat kardinaal
Cicognani (86), staatssecretaris, in een brief aan alle voorzitters van de bis
schoppenconferenties vroeg in naam van de Paus af te zien van elke poging
om de celibaatsproblematiek ter sprake te brengen op de komende Synode .
Impliciet betekende dat ook dat het staatssecretariaat dit onderwerp geschrapt
wilde zien te Chur (Zwitserland), waar van 7 tot 10 juli het tweede Europese
bisschoppentreffen plaats vindt rond het thema van de hedendaagse priestervraag .
5

7

8

9

Op 28 maart werd de lijst van 33 nieuwe kardinalen gepubliceerd; behalve een
8-tal uitzonderingen behoren zij allen tot de meer behoudsgezinde groep. De
gemiddelde leeftijd van het vernieuwde kardinaalscollege ligt boven de 68 jaar;
de helft van de Europese kardinalen zijn Italianen .
Tegen deze achtergrond moet Synode II gezien worden. Op het ogenblik waar
op wij schrijven, is nog steeds niets over de agenda van de Synode bekend.
Het is wel typisch dat men in een aantal bisschoppelijke milieus uitdrukkelijk
6

4 Cfr. R. Laurentin, L'enjeu du synode, suite du Concile, Paris, 1967 en Le premier synode.
Histoire et bilan, Paris, 1968.
5 Zie o.m. Le questionnaire 'Illich', in La Revue Nouvelle, maart 1969, pp. 313-324. Ivan
Illich werd tenslotte, terwille van de bewegingsvrijheid van zijn centrum, gedwongen het
ambt neer te leggen. Inmiddels neemt de druk op zijn bisschop Sergio Arceo Mendez toe.
Men tracht deze meest open en zeer begaafde Mexikaanse bisschop o.m. door goed geor
kestreerde lastercampagnes te isoleren.
6 Van de andere kant dient te worden vermeld wat Time schrijft: „Two years ago, 20 of
the 24 highest posts in the Vatican bureaucracy were held by Italian prelats; now, only
eight top posts are held by Italians" (May 9, 1969, p. 50).
7 A. Mendoza, Indrukken uit Bogotd en Medellin, in Streven, november 1968, pp. 145-152.
8 Deze problematiek bestaat niet alleen in Nederland. Uit de beste studies blijkt dat zij
universeel is en dat een toenemend aantal bisschoppenconferenties in Rome pleit om een
wijziging van de huidige praktijk van de Latijnse Kerk. In de USA daalde het aantal pries
terstudenten (seculieren en religieuzen) van 48.046 in 1966 tot 39.838 in 1968, vooral om
reden van het celibaat. In Canada overtreft het aantal uittredingen ver het aantal priester
wijdingen.
9 Onder druk van de Curie werd de voorbereiding van een wetenschappelijk onderzoek
over de priester in Europa voor de bijeenkomst te Chur verhinderd.
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wenst dat er zo weinig mogelijk over geschreven zou worden, juist om geen
verwachtingen te wekken die toch bijna zeker in ontgoochelingen zullen resul
teren . Het Vaticaan zelf maakt heel weinig bekend over de voorbereiding.
In de traditionele kerstboodschap (1968) aan de kardinalen zei Paulus VI ter
loops dat het om een buitengewone Synode ging, d.w.z. over de tweede van de
drie vormen die in het motu proprio Apostolica Sollicitudo (15-9-1965) ge
noemd zijn . Naar men zegt, zouden in tegenstelling met Synode I, die een
maand duurde, voor Synode II (aanvang 11 oktober 1969) slechts twee weken
voorzien zijn. Zij zal ongeveer 130 leden tellen, waaronder ongeveer 95 voorzit
ters van bisschoppenconferenties.
Wat bedoelt Paulus VI met deze Synode? In de aankondiging ervan werd
onderstreept dat zij als taak heeft, aangepaste vormen te zoeken voor een
betere samenwerking tussen de H. Stoel en de bisschoppenconferenties en tussen
deze onderling. Daarbij zou de collegialiteit de grondslag vormen van de hele
te behandelen thematiek. In feite liggen volgens welingelichte Romeinse kringen
de zaken anders. De Curie schijnt wel degelijk door de Synode het primaat
schap van de paus versterkt te willen zien; zij wil daarom de bisschoppenconfe
renties tot grotere eensgezindheid met Rome overhalen . Rome heeft wel
degelijk ingezien dat de reacties op Humanae Vitae de vraag naar het gezag
gesteld heeft. De beginnende decentralisering wil men met alle ter beschikking
staande middelen een halt toeroepen. Geruchten doen daarenboven de ronde,
dat op de Synode de gezagsopvatting van Mgr. Colombo, de privé-theoloog
van de paus, welke afgewezen werd op het eerste Europese bisschoppentreffen
te Noordwijkerhout, verdedigd zou worden als de bij uitstek katholieke. Kardi
naal Suenens heeft in deze context reeds meerdere malen duidelijk stelling
genomen ten voordele van de ware collegialiteit, o.m. in zijn boek Medeverant
woordelijkheid in de Kerk en in toespraken te München, Graz en Oxford. Naar
wij uit Romeinse bronnen weten, vindt de kardinaal in de Curie geen gehoor
en worden zijn stellingen daar afgewezen .
Vooraleer dieper door te dringen tot de mogelijke gevolgen van deze onver
kwikkelijke situatie, moet nog even de voorbereiding van de Synode beschreven
worden. Twee commissies werden opgericht. De eerste is belast met het ver10

11

12

13

10 L. Kaufmann, Bischofsynode ohne Zukunft? in: Orientierung, 15-2-1969, 27: „Die
Geschehnisse und Entwicklungen des vergangenen Jahres machen es begreiflich, dass in der
Oeffentlichkeit und selbst in kirchlichen Kreisen für den neuen, kommenden Versuch einer
synodalen Versammlung in Rom wenig Interesse, ener 'Skepsis, wenn nicht gar Befürchtungen bekundet werden".
11 Zie Bisschoppensynode en medezeggenschap in de Kerk, p. 15: „Er zijn drie soorten van
synode voorzien: een algemene (waarvoor het grootste deel der leden gekozen wordt door
de bisschoppenconferenties); een buitengewone, waaraan alleen de patriarchen, de voorzit
ters van de bisschoppenconferenties, drie religieuze oversten en de curiekardinalen deelne
men; een bijzondere, waarvan het opzet en de samenstelling beperkt zijn tot een of meer
kerkprovincies".
12 In de uitnodigingsbrief aan de deelnemers van de Synode (8-12-1968) wordt expliciet de
verantwoordelijkheid tegenover de eenheid als hoofddoel van de Synode aangegeven. Zie
ook: Caractéristiques, sujets et esprit du prochain Synode. Une conférence de presse de
Mgr. Rubin, in L'Osservatore Romano (éd. fr.), 17-1-1969.
13 Zij zijn gepubliceerd o.m. in Informations Catholiques Internationales, Herder Korrespondenz, Orientierung, enz.
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beteren van de werkwijze van de Synode (Ordo Synodi). Het grootste geheim
omgeeft de arbeid van deze volledig curiale commissie. De agendacommissie,
belast met het voorbereiden van een 'schema documenti', bestaat overwegend
14

uit residentiële bisschoppen .
Uit het vorige is al voldoende gebleken dat de Romeinse curie zich op belangrijke punten tegen het aggiornamento verzet en dat zij vooral de collegialiteit en
15

de evolutie naar particuliere Kerken niet au sérieux neemt . Daarbij wordt
16

de conservatieve vleugel stelselmatig bevoordeeld . Erger is dat de curie zich
blijft vereenzelvigen met 'de Kerk' en dat zij eventueel bereid is het kerkvolk te
vervreemden van de bisschoppen, door deze laatsten voor de keuze te zetten
óf te luisteren naar het Romeinse apparaat óf werkelijk rekening te houden met
wat in de respectieve kerkgemeenschappen leeft. Doen zij het laatste, dan dreigt
onmiddellijk het gevaar dat zij als schismatici gebrandmerkt worden. Het is
daarenboven een feit dat in vele landen het episcopaat nog niet eens contact
heeft met wat in het volk leeft. Dit blijkt bijvoorbeeld uit enquêtes in Spanje,
de U.S.A., Argentinië, enz.. De bisschoppen staan dikwijls zó ver af van het
leven en zoeken van de gewone mensen en de gewone priesters, dat zij eigenlijk
niet werkelijk uit naam van de plaatselijke kerkgemeenschap kunnen spreken.
En dat is niet alleen het geval omdat nog bijna overal de structuren voor
dialoog ontbreken; buiten Nederland bestaat er nergens op nationaal niveau
14 De eerste commissie bestaat uit de volgende leden: kardinaal Felici (voorzitter), de
kardinalen Villot, Conway en Confalonieri, Mgr. Rubin, de Zwitserse nuntius Marchioni en
tenslotte als secretaris Prof. W. Bertrams S.J., bekend als zeer conservatief. De tweede
commissie heeft als voorzitter kardinaal Confalonieri, en als leden Mgr. Rubin (secretaris),
de kardinalen Villot (Curie), Doepfner (München), Gracias (Bombay), Zoungrana (Opper
Volta), Dearden (Detroit), Brandao Vilela (Teresina, Brazilië).
15 In een interview verklaarde aartsbisschop Hurley van Durban (The Tablet, 15-2-1969, p.
153): „The irony of the situation is that in twenty-five years the present tension will look
ridiculous to today's young people who will then be in command. They will not understand
the present misgivings of the Roman Curia and some of the hierarchy. They will regard
problems in terms of humanity rather than in terms of law and traditions . . . . The Roman
Curia has its own tradition. The majority of the important men in it continues to have
complete respect for the legal mentality. Law is the suprème value and papal authority is
the apex of legal authority
Veel strenger nog is B. C. Butler, hulpbisschop van
Westminster (A grave Issue in the Church, in The Tablet, 27-3-1969, p. 312): „Although
the collegial principle was firmly established at Vatican II, this is not to say that is has been
brought into normal action in the life of the Church, or even that we know how this is to
be effected . . . . The Synod of Bishops, whether ordinary or extraordinary, affords illustration of something that may look like collegiality but is in fact not. For the Synod has only
consultative powers, unless — which has not hitherto been the case — it is accorded deliberative powers by the free act of the pope. Hence, it provides not a field for the exercise
of collegiality but a mode of assisting the pope in his own papal functions. Meanwhile, the
Curia continues as regards its modus operandi if not in itsmembership to be largely what is
was before: an instrument for a normal world-wide government of the Church by the
papacy".
16 De onlangs overleden concilie-specialist R. Rouquette SJ., redacteur bij Etudes, beschrijft
in zijn boek Une nouvelle chrétienté (Parijs, 1968) de 'grote nadelen' van de buitengewone
Synoden: „ils sont composés des présidents des conférences épiscopales; or souvent, ces
présidents sont de vénérables cardinaux, gens d'age, qui risquent de manquer un peu d'allégresse créatrice; le danger de ce gérontisme, qui a pesé sur le synode patriarcal de Constantinople ne serait pas illusoire. De plus, dans ces conditions, la représentation des forces vives
de la catholicité serait encore moins objective que dans le synode général, tel celui de 1967,
puisque chaque Eglise n'aurait qu'un représentant".
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een echt gespreksorgaan met de bisschoppen. De reden ligt dieper: de mentale
openheid ontbreekt. Een eeuwenlang feocjaal beleid heeft de meeste bisschoppen afgeleerd ernstig te luisteren naar hun priesters en gelovigen. Het hoeft dan
ook niemand te verwonderen dat de spanning tussen het centrale beleid en de
basis bij de meest vitale groepen in de hele wereldkerk een kritisch punt heeft
bereikt. Wij moeten vaststellen dat 'het systeem' zodanig vastgelopen is, dat het
voor miljoenen opgehouden heeft menselijk, laat staan evangelisch te functioneren.
Gevolgen voor de Vlaamse

kerkgemeenschap

Het is natuurlijk nog altijd mogelijk dat, door een onverwachte wending bij de
paus of bij de deelnemende bisschoppen, de komende Synode de moed vindt
om het subsidiariteitsprincipe ook binnenkerkelijk daadwerkelijk te aanvaarden, zoals een nota van het Duitse episcopaat bepleit, en de particuliere kerken
concreet en krachtig te steunen in hun zoeken naar eigen vormgeving door
open overleg en experiment. Maar op het ogenblik is menselijkerwijze gezien
het tegendeel waarschijnlijk. Het gevaar is dus niet denkbeeldig, dat het beleid
en het kerkvolk in Vlaanderen, zoals elders in de wereld, weldra zullen kunnen
constateren dat de post-conciliaire curiale restauratiepogingen nog geïntensifieerd worden. De malaise die vitale groepen van priesters en leken aantast, zal,
lijkt ons, niet langer door verklaringen maar alleen nog door hoopgevende
beslissingen opgevangen kunnen worden. Het gevaar voor een werkelijk ofschoon onzichtbaar schisma of voor een heilloze fase van anomie door voortschrijdende uitholling van dode structuren, is immers meer reëel dan ooit .
Wil in de ogen van velen het beleid nog geloofwaardig voorkomen, dan moet
er in de nabije toekomst iets gedaan worden.
17

De hier volgende beschouwingen willen echter noch de vorm van een manifest
noch van een eisenprogramma aannemen. Zij willen enkel de bewustwording
helpen polariseren op enkele kernpunten.
Vooreerst lijkt het beslist onverantwoord de georganiseerde dialoog van de
Vlaamse bisschoppen onderling en met hun volk nog langer uit te stellen. Wanneer de Nederlandse bisschoppen in het pastoraal concilie met hun volk kunnen
spreken, ook in functie van Chur en Rome, wanneer een nogal conservatieve
kardinaal J. Heenan van Londen, zodra hij de agenda van de synode zal ontvangen, deze wil bespreken met de pastorale raden in Engeland , dan moeten
18

17 Talrijke ondergrondse en bovengrondse colloquia en bijeenkomsten pogen de ernst van
de situatie te vertolken en richtingen van oplossingen voor te stellen. Zie b.v. Geloofsgemeenschap en kerkstructuren in Vlaanderen, dossier van het pastoraal colloquium HeverleeLeuven 21-23-2-1969, De Vroente, Kasterlee, 1969; Paphnuce, Le malaise sacerdotal en
Belgique, in La Revue Nouvelle, april 1969, pp. 409-416.
18 Hij verklaarde onlangs: „When the Synod agenda reaches me in April, I want to make
it available to the parish and pastoral councils throughout the country so that they can
make their views known". En hij voegde erbij: „Secrecy defeats its own purposes". Om de
kardinaal hierbij te helpen hebben enkele vooraanstaande leken en geestelijken, naar het
model van het Nederlandse P.I.N.K. (Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie),
een werkgroep opgericht, The Pastoral Development Group, ook complementair bedoeld
voor de min of meer 'ondergrondse' Catholic Renewal Movement.
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zulke gesprekken ook in Vlaanderen mogelijk zijn. Het is daarom wenselijk dat
de Waalse bisschoppen eindelijk begrijpen dat Vlaanderen een eigen kerkprovincie wil vormen en dat hun huidig verzet een zware hypotheek legt op het
naar morgen tastende aggiornamento van de Vlaamse kerkgemeenschap .
Daarenboven, alleen door het oprichten van een Vlaamse bisschoppenconferentie zullen de Vlaamse bisschoppen onderling in constructief gesprek kunnen
komen met de Vlaamse interdiocesane raad, die vermoedelijk nog in de late
herfst voor het eerst zal vergaderen. Op deze raad en op de vitaliteit van de
talloze inspiratie- en werkgroepen, die overal ontstaan , zal de zware taak
rusten het kerkvolk in de huidige mutatie creatief en zinvol te begeleiden op
zijn weg naar een waarachtiger evangelische aanwezigheid in en voor de wereld
in verandering.
19

20

Het lijkt immers steeds waarschijnlijker dat in de eerstkomende jaren geen
ernstige wijziging zal optreden in de curiale gedragingen. Intussen kan de
ambts- en geloofscrisis in Vlaanderen zo'n afmetingen hebben aangenomen,
kunnen velen van de meest actieve personen en groepen zo door 'het systeem'
gekwetst zijn, dat een negatieve diaspora-situatie ook hier algemeen en irreversibel wordt. In de huidige crisis is er ongetwijfeld reëel ongeloof aanwezig. Het
zou eveneens naïef zijn te menen dat de hoofdschuld voor de malaise te zoeken
is in de onaangepaste structuren. Maar dat neemt niet weg dat zij het zoeken
naar wegen voor morgen niet alleen slechts zelden aanmoedigen, maar meestal
supplementair bemoeilijken.
Hebben wij in deze omstandigheden nog het recht onze eigen kerkgemeenschap
verder te laten afbrokkelen o.m. terwille van de verstarring van het systeem
aan de top? Er wordt heel veel gesproken, ook in Rome, over de noodzaak
particuliere Kerken gestalte te geven, maar bijna nergens gebeurt er in feite iets
ernstigs, en waar men iets onderneemt, komt het hele apparaat met al zijn
morele en psychologische pressiemiddelen in actie. Jonge en denkende mensen
nemen dat niet meer. En de Vlaamse Kerk, tenminste als instituut, verliest
jonge mensen bij duizenden.
De levensnoodzakelijke grotere kerkautonomie binnen de communio met de
andere Kerken en met erkenning van een goedbegrepen primaatschap van de
bisschop van Rome, zal door het curiale apparaat nooit toegestaan worden,
tenzij dit apparaat door een 'creative resistance', zoals de Amerikaanse theoloog
E. Bianchi dat noemde, voor voldongen feiten komt te staan. Echte structuurveranderingen veronderstellen immers een echte mentale reconversie en deze
ommekeer in de mentaliteit is heel dikwijls het resultaat van een structuurverandering en niet de oorzaak ervan. Dit is bijzonder waar wanneer het om het
beleid gaat. Alleen wanneer de bisschoppen de facto een grotere autonomie
zullen nemen, zal deze autonomie post factum erkend worden. Dit is ook
kerkelijke 'Realpolitik' waarvan de geschiedenis talloze voorbeelden biedt.
19 Het is bekend dat nuntius Oddi, nu kardinaal, zich hardnekkig verzette tegen elke poging
om een Vlaamse kerkgemeenschap vorm te geven en publiek uiting gaf aan zijn misprijzen
voor de Vlamingen.
20 Die Bedeutung von Spontangruppen, in: Strukturen der Mitverantwortung, in EerderKorrespondenz, april 1969, pp. 148-149.
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Doch zullen onze bisschoppen en andere topverantwoordelijken in de hiërarchie
hiertoe de moed vinden? Sommigen staan ongetwijfeld zeer open. Een mentaliteitswijziging op korte termijn bij de anderen kan misschien wel verhoopt
worden. In elk geval ware het wenselijk dat men zou ophouden de bestaande
pressiegroepen in de 'underground' te duwen of hen a priori te discrimineren
zoals in sommige bisdommen nog gebeurt. Er is een meer evangelische houding
mogelijk tegenover binnenkerkelijke tendensen, die naast kaf, ook koren kunnen
bevatten . Misschien zal men dan ook, de parabel van de stenen en het brood
indachtig, ontdekken dat er echte vragen leven die op echte antwoorden wachten.
Al is de toekomst duister en kan geen eerlijk waarnemer de complexiteit van de
huidige impasse ontkennen, toch zijn er tekenen van hoop. Er zijn vele mensen
die dapper beginnen te zoeken. Overal in Vlaanderen zijn er grotere en kleinere
samenscholingen van gelovigen die trachten zinvol Kerk te zijn naar morgen
toe. Het is opvallend dat deze stroming evenzeer de arbeiders bereikt (cfr. de
besluiten van de laatste KAJ- en KWB-congressen) als de intellectuelen en dat
in deze groepen evenveel volwassenen als jongeren voorkomen. Ook zijn er
nieuwe structuren die verwachtingen wekken: in de volgende maanden zullen
een aantal diocesane pastorale raden vergaderen; de reeds vermelde interdiocesane raad wordt volop voorbereid; onze bisschoppen hebben de gelegenheid op
het Europese bisschoppentreffen te Chur ( 7 - 1 0 juli) van vastberadenheid te
getuigen en te laten zien dat zij weten wat er bij hun mensen leeft.
Maar deze mogelijkheden nemen niet weg dat het werkelijk het laatste uur is,
wil de vertrouwenscrisis niet omslaan in een ravage. Het zal sommigen als een
irriterende simplificatie voorkomen, maar tenslotte komt de vraag voor het
kerkinstituut in Vlaanderen hierop neer: zal het beleid de moed hebben eerlijk
mee te zoeken of laat het terwille van 'het systeem' de jongere generaties van
priesters en leken vallen?
21

21 A. Elchinger, bisschop van Straatsburg, schreef in Autopsie de la contestation, in Vérité
et Vie, 1969: „C'est un devoir pour 1'autorité, quel que soit son échelon, d'examiner une
contestation saine avec une totale loyauté, sans prendre d'emblée une attitude défensive,
sans réagir avec aggressivité. On risquerait sans cela de ne plus rester suffisamment ouvert
a ce qui pourrait être interpellation de Dieu dans une contestation ou a partir d'elle. Devant
des contestaires soucieux de faire admettre non pas une mode mais des exigences authentiques de la foi, un 'conservateur' doit se demander si son 'conservatisme' est vraiment selon
1'Evangile. Tertullien disait que le Christ n'est pas une 'habitude'; il est la vérité".

Vormingswerk in Nederland
Enkele actuele vragen en kritische kanttekeningen

Fons Erens

De taal laat soms verstek gaan, wanneer het er op aan komt de essentie van
een proces in een woord te vangen. Ons woord 'vormingswerk' is schraler dan
het Duitse 'Bildung', dat zelf weer een andere gevoelswaarde heeft dan het
Franse 'education permanente' (met Hollandse nuchterheid in het abracadabra
van afkortingen aangeduid met E.P.).
Vormingswerk in de meest brede zin is alle educatief werk dat geen normaal
onderwijs of beroepsopleiding beoogt.
Het vormingswerk voor volwassenen vindt plaats in verenigingsverband (over
wegend plaatselijk werk in o.a. volksuniversiteiten, gespreksgroepen, afd. 'ge
loof en wetenschap', culturele kringen, scholen voor vrije uren, nutsdepartementen, enz.) en in internaatsver band (algemene volkshogescholen en vormings
centra op een bepaalde ideologische grondslag).
Dit artikel beperkt zich tot het internaatswerk. Het werk vindt plaats in gebou
wen met een capaciteit variërend van 20 tot 70 bedden. Hier vinden cursussen
plaats die in duur variëren van een weekend tot 3 a 4 weken. Op het ogenblik is
een van de meest voorkomende cursustypen die van een week. Zo groot de
verscheidenheid in aantallen cursisten en cursusduur is, zo groot is ook de
verscheidenheid van groepen die bereikt worden. Naar leeftijd komen er zowel
jongeren (16 -18), jeugdige volwassenen (18 - 25), volwassenen en de laatste tijd
ook gepensioneerden (60 - 70). Zij bezoeken de centra hetzij op individuele vrije
intekening, hetzij in groepsverband. De meest voorkomende groepen zijn:
a. schoolgroepen van v.h.m.o., nijverheidsonderwijs, middelbare en hogere
beroepsopleidingen;
b. bedrijfsgroepen of groepen uit verzorgende beroepen;
c. groepen van bepaalde vak- of standsorganisaties.
Cursussen met vrije inschrijving zijn o.m.:
a.
b.
c.
d.

algemene volkshogeschool-cursussen;
cursussen met een speciaal thema;
gezinsweken;
cursussen voor gepensioneerden, voor huisvrouwen, buitenlanders e t c .
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Naar inhoud zijn de cursussen vooral gericht op het stimuleren tot kritisch
denken over, in vrijheid kiezen van en met fantasie deelnemen aan alles wat hic
et nunc actueel en van belang is. Een willekeurige keuze uit programma's van
een volkshogeschool en twee vormingscentra laat o.m. de volgende onderwer
pen zien: — hedendaags denken — mens in evolutie — huwelijk en gezin —
seksualiteit — zijn wij democratisch? — zijn wij politiek bewust? — oorlog en
vrede — discriminatie — ontwikkelingshulp — arbeid en beroepskeuze — hoe
wonen wij? — hebben wij iets in te brengen? — onderwijsvernieuwing — ver
anderend denken over gezag.
Een nadeel voor het vormingswerk is dat het niet zoals b.v. een normale school
kort en bondig omschreven kan worden door het noemen van een aantal
vakken. De sfeer, de aparte methodieken, de veelvormige inhoud zijn niet
onder één noemer te vangen. Terecht wordt gesteld dat men dit werk eerst goed
leert kennen door het te beleven.
Dit blijkt ook uit de tussen-activiteiten die in bovenstaande programma's
voorkwamen naast de gezamenlijke maaltijden en het normale samenzijn n.1.:
sport, straatinterviews, creatieve verwerking van het onderwerp, een T.V.-avond
kritisch bekeken, een gemeenteraadszitting, excursie Evoluon, film en gesprek
hierover, eucharistieviering, ateliergesprekken met kunstenaars.
Het vormingswerk ontwikkelt zich altijd parallel met de maatschappij omdat
het in feite slechts één thema kent: „de mens en de steeds wisselende vormen
die zijn samenwerking kwalificeren" .
De landelijke organisaties voor vormingswerk zijn verenigd in het Nederlands
Centrum voor Volksontwikkelingswerk te Amersfoort.
Twee aspecten van het werk vragen momenteel bijzondere aandacht.
y

1

Overheidsbemoeienis

en samenwerking

Tussen het ontstaan van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen in 1794,
gewoonlijk als begin van een soort volksontwikkelingswerk in Nederland aan
geduid, en de Unesco-conferentie van 1960 te Montreal ligt een enorme ontwik
keling. Men zou deze kunnen omschrijven als de weg van een filantropische
verheffing 'des gewonen mans' vanuit de verlichting naar de éducation perma
nente voor iedereen vanuit een democratisch humaniseringsproces. Ook metho
disch onderging het werk door de groepsdynamica wezenlijke veranderingen.
„Het volksontwikkelingswerk in zijn geheel is zó belangrijk geworden voor het
voortbestaan en het geluk van de mensheid, dat een nieuwe aanpak ervan en
een nieuwe houding ertegenover noodzakelijk zijn. Het zal overal als een nor
maal deel van onderwijs- en opvoedingsstelsel door de regeringen gezien moe
ten worden", aldus de conferentie in Montreal.
Met deze verklaring van Montreal is reeds één aspect aangegeven van de
kritische keerpunt-situatie waarin het vormingswerk zich momenteel bevindt.
Wat is een „normaal deel van onderwijs- en opvoedingsstelsel"?
Vormingswerk zoals dat momenteel verstaan wordt is meer dan ooit in wezen
1 J. E. G. Dibbets in Vormingswerk, een oriëntatie. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1969.
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beweging. Instituut-worden, part van het gevestigde systeem en de normale
orde, is de voortdurende verleiding en tevens bedreiging van het werk. Juist
omdat het huidige vormingswerk kritische, vrije maar verantwoordelijke en
creatieve mensen beoogt, zal het zelf vrij moeten zijn.
„Met het verstrekken van de allereerste subsidie door de overheid aan het
vormingswerk werd een levensgroot dilemma geboren: erkenning versus inkap
seling" .
De soepele ontwikkeling parallel met en niet zelden richting gevend aan de
maatschappij was o.m. mogelijk doordat geen wettelijke regeling noch andere
stabiliserende factoren dit werk professionaliseerden of institutionaliseerden.
Hieruit mag niet worden afgeleid dat professionalisering en een wettelijke
regeling voor het vormingswerk overbodig zijn, maar wel dat het alleen deze
kant op mag gaan met bijzondere reserve en in zekere zin omringd met zeer
duidelijke waarborgen voor zijn essentiële vrijheid.
De overheid, in casu het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk
werk, draagt hier een bijzondere verantwoordelijkheid. Omdat cultuur in feite
vrijheid en zelfbepaling is, zal een cultuurbeleid in het algemeen reeds met het
grootste respect voor de vrije zelfwerkzaamheid moeten optreden. Is de ver
leiding voor het vrije vormingswerk de geborgen institutie, voor de overheid is
het de drang naar controle en bemoeienis en dus naar inkapseling. Of dit
gebeurt onder de noemer kwaliteitsverbetering, coördinatie, samenwerking of
welzijnszorg is in wezen oninteressant. In het dilemma erkenning-inkapseling is
de macht van de subsidie-verstrekker veel groter dan deze zelf vermoedt. Ook
culturele instituten zijn blijkbaar bereid voor geld hun vrijheid en daarmee iets
van hun wezen prijs te geven.
2

Voor het vormingswerk geldt dit alles in bijzondere mate, omdat het zich des
noods ook kritisch moet kunnen opstellen tegenover de subsidie-verstrekkende
overheid. Een ministerie van cultuur moet de moed opbrengen mee te werken
aan zijn eigen inperking, meer dan aan zijn uitbreiding. Cultuurbeleid moet de
pluriforme zelfbepaling van mensen alle kansen geven, hetgeen de facto vrijwel
uitgesloten is vanuit een centraal opererende overheid. Nolens volens begeleiden
sterke uniformeringstendensen dit centrale beleid. Alleen gedecentraliseerde
besluitvorming kan meer zelfstandig en dus verscheiden en dus meer vrij cultu
reel werk garanderen. En dan nog zal voor het vormingswerk binnen een of
meer subsidieregelingen een grote variatie van werksoorten mogelijk moeten
zijn. Gelukkig leven bij minister en ambtenaren wat dit betreft goede ideeën,
al is de praktische uitwerking er van nog niet gevonden. Als taak van de
overheid wordt gezien : a. zodanige financiële steun dat het vormingswerk
zich in vrijheid kan ontplooien, b. soepele toepassing van richtlijnen, c. kwali
teitsbevordering zowel materieel als immaterieel, d. bevordering wetenschappe
lijk onderzoek, en e. stimulering samenwerking van de instituten in groter
verband.
3

2 R. de Wal in Volksopvoeding 18, nr. 2, 1969.
3 Mr. L. B. van Ommen, Enkele gedachten over vormingswerk in Volksopvoeding 17, nr. 1,
1968.
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Ondanks deze verheugende theorie zal de praktijk vragen oproepen: welke
overheid, welke richtlijnen, welke kwaliteitsbevordering, hoe ver samenwerking
en waartoe? Wat de samenwerking b.v. betreft, manifesteren zich twee moge
lijkheden: a. samenwerking van het feitelijke werk in regionaal (i.c. provinciaal
of grootstedelijk) verband, en b. samenwerking van alle mogelijke landelijke
organisaties. Hier ligt geen alternatief, maar een duidelijke aanvulling. Des te
meer is het nodig dat de eerste vorm van samenwerking meer aandacht, geld en
kansen krijgt. De tweede dreigt uit te groeien tot steeds grotere en steeds
waziger samenwerkingsverbanden tot de top van een discutabel Nederlands
Cultureel Contact toe, dat dan zelf weer met nog weer andere koepels moet
samenwerken.
Het werk aan de voet heeft geen weet van die organisatorische trammelant aan
de top, waarmee het dan ook nauwelijks gediend is. De dienstverlenende taak is
dikwijls vlug vergeten, de top gaat een eigen leven leiden, waaraan het werk
waaruit hij ontstond part noch deel heeft.
Regionale samenwerking ontstaat veel meer uit innerlijke behoefte, waarbij het
nog een vraag blijft of daartoe topzware bureaus en organen gecreëerd moeten
worden. Departementale afdelingen zien echter graag sterke landelijke organen,
dit zou het samenspel overheid - particulier initiatief bevorderen. Maar zoals
opgemerkt: ook landelijke bureaus met hun functionarissen kunnen 'situatieloos' worden, zoals Brentjens dit t.a.v. het jeugdwerk beschreef . Zij verliezen
het contact met de voet en dreigen zichzelf te verliezen in organisatorische
kwesties. Landelijke bundeling moet bescheiden blijven en duidelijk gericht op
taken als: studie, documentatie en opleiding. Te ver gaande samenwerking op
landelijk niveau houdt evenzeer als de daartoe stimulerende overheid unifor
meringstendensen in.
Concluderend kan gesteld worden dat het volksontwikkelingswerk in zijn ge
heel en ook de éducation permanente wel als normaal deel van onderwijs en
opvoeding gezien kan worden, maar dat het vormingswerk hierin een bijzon
dere en zoveel mogelijk onafhankelijke plaats moet innemen.
4

Theorie of reflexie
Kan institutionalisering via de overheid een vrijheidsbedreiging van buitenaf
zijn, theorievorming van het vormingswerk kan een vrijheidsbedreiging van
binnenuit betekenen. Met name het vormingswerk in internaatsverband was de
laatste 20 jaren niet vrijblijvend, zoals al te gemakkelijk gesteld wordt; het
appelleerde alleen meer aan het individuele dan aan het gemeenschappelijk
geweten en handelen. Het is dan ook onjuist te menen dat dit vormingswerk
zonder stellingname was; het koos echter de bescheidenheid van de langere
educatieve weg, in de overtuiging dat eenmaal tot leven gewekte ideeën eerder
vroeg dan laat hun realisatie vinden. Wie langere tijd vormingswerk deed kan
dit bevestigen. Deze realisatie vond plaats zonder dat het vormingswerk qua
4 Drs. H. J. H. Brentjens, De integratie van het jeugdwerk, in Dux, september 1965,
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talis bij het maatschappelijk gebeuren betrokken was. Ook toen stelden bepaal
de werksoorten zich progressief op tegenover het gevestigde.
Ook toen leefde bij velen het inzicht dat vormingswerk niet de mens moet aan
passen aan de samenleving, maar de samenleving aan de mens. Dit zou nu
consequent betekenen: „vormingswerk is maatschappijkritiek in actie. Vor
mingswerk beoogt revolutie d.m.v. educatie" .
5

Een prealabele vraag is of de noodzakelijke bezinning op het vormingswerk
deze theorie vereist? Of: is regelmatige 'bezinning op' synoniem met 'theorie
over'? Dit is meer dan alleen een kwestie van terminologie. 'Theorie' heeft iets
stabiliserends. Het stellen van vaste grondbeginselen, die gemakkelijk rigide
regels en dogmatische beginselen worden, strookt niet met het werk; noch met
onze maatschappij in beweging, noch met de principiële keuze-vrijheid, noch
met het op weg zijn naar waarheid. Natuurlijk is voortdurende reflexie op het
werk nodig, maar de praktijk laat zien dat dit tot verschillende conclusies kan
leiden. Theorievorming tendeert eo ipso naar dé waarheid. Tussen dé waarheid
en dé vrijblijvendheid ligt het voortdurende samen zoeken naar waarden, het
geen allerminst een waardevrijheid is. Dé waarheid bestaat evenmin als hét
vormingswerk. Zelfs wanneer het waar zou zijn, dat ook zonder theorie in de
praktijk van het vormingswerk een consensus groeit, n.1.: „bijdragen dat mensen
hun vrijheid realiseren", dan nog blijft de stap van deze praktische naar een
expliciete theorie een riskante zaak met veel subjectieve elementen. Juist het
wezenskenmerk van de menselijke vrijheid kan gevaar lopen, wanneer de mens
te nadrukkelijk tot de noodzaak van handelen in één bepaalde richting gebracht
wordt.
Met Nijk ben ik eens dat „het 'face-a-face', één van de grondmomenten van het
sociale leven, in het vormingswerk voortdurend gegeven is". Dit 'face-a-face'
is het dialoogprinciep dat op basis van gelijkwaardigheid zo ver gaat dat ik,
om met Chenu te spreken, zonder ontrouw te worden aan mijzelf in volle ernst
een vraagteken zet achter mijn standpunt. We moeten ook in het vormingswerk
de moed hebben 'de ander' binnen te laten treden in 'mijn zelfgenoegzaamheid'
(Levinas).
Het is m.n. op dit punt, dat m.i. de theorie-vorming voor het vormingswerk nog
te weinig doordacht is. Bijdragen tot realisatie van menselijke vrijheid kan
alleen door een vrije, maar wel gewetensvolle keuze voorop te stellen. En
niemand geeft mij het recht de keuze van de ander als minder gewetensvol te
kwalificeren.
De stelling dat het vormingswerk dan ook zou moeten uitmonden in concrete
politieke stellingname kan een gevaar voor de uitgangspunten van dit werk
betekenen, zeker wanneer hiermee partf/'-politieke stellingname bedoeld is en
nog meer wanneer het vormingswerk zelf tot directe sociale actie zou overgaan
en helemaal wanneer het vormingswerk onverdraagzaam andere meningen niet
zou tolereren. Met dit alles is niet gezegd dat Nijk in hoofdlijnen ongelijk heeft,
maar hij verklaart de opgeroepen vragen te gemakkelijk tot schijnvragen.
5 A. J. Nijk, Vormingswerk: mensbeschouwing en maatschappijvisie in Vormingswerk, een
oriëntatie. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1969.
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Ten overvloede zij gezegd, dat deze vragen allerminst uit opportunistische angst
voor het voortbestaan van het vormingswerk voortspruiten; wel moet het
gevaar gesignaleerd worden dat té uitgesproken actie in één richting in zijn
tegendeel kan omslaan.
Hiermee zijn slechts zeer summier twee actuele vragen die leven binnen het
vormingswerk in Nederland, aan de orde gesteld. Daarnaast kondigt zich
binnen de idee van de 'éducation permanente' een geheel nieuwe ontwikkeling
aan die een keerpunt kan betekenen. De samenhang van het vormingswerk sec
met onderwijs, kunstbeoefening, massa-media en vooral het z.g. 'ingebouwde
vormingswerk' binnen organisaties en instellingen kan uitgroeien tot een boei
end pluriform geheel, met name in regionaal verband. Specialisaties op velerlei
gebied zijn hierbij niet alleen mogelijk maar ook gewenst.
Bijzondere aandacht verdient de vraag, of religieus vormingswerk vanuit een
christelijke inspiratie ook niet kan bijdragen tot realisatie van menselijke vrij
heid. Al te gemakkelijk wordt dit vormingswerk terzijde geschoven met de
dooddoener 'verkondiging' en dan in de pejoratieve zin van indoctrinatie.
Alsof ook dit werk niet vanuit een bijbelse boodschap gebracht — en niet
vanuit het abstracte heilsplan van een kerk-institutie — het ontsteken van een
vuurhaard kan zijn, veel meer dan het volstorten van een gietvorm, om het eens
met een woordspeling op Plutarchus te zeggen.

Censuur,
moraal en verantwoordelijkheid
Ivo Nelissen

Het incident met het 8e Nationaal Filmfestival te Antwerpen, waarbij de
Bestendige Deputatie van de Provincie weigerde Uétreinte van Drouot en
Collet te laten vertonen op grond van een 'sterke erotische geladenheid' ,
heeft tot gevolg gehad dat de cineasten van de overige door de preselectiejury
weerhouden lange speelfilms uit solidariteit ook hun inzendingen terugtrokken.
Een volgend festival op basis van hetzelfde reglement zal wel niet meer moge
lijk zijn. De evolutie is nu eenmaal zo dat de kunstenaars, in casu de cineasten,
zich steeds meer vrijheid veroorloven en onvermijdelijk in botsing moeten
komen met de voorzichtigheidspolitiek — om het eufemistisch uit te drukken
— van sommige officiële instanties. Het incident heeft in ieder geval dit voor
deel gehad, dat het probleem van de artistieke vrijheid tegenover de censuur
en de morele verantwoordelijkheid nu scherp is gesteld en iedereen dringend
naar een oplossing uitziet, niet alleen met het oog op het redden van het
filmfestival, maar ook en vooral in het ruimer verband van de vrijheid voor
alle kunstdisciplines.
1

Tegenover elkaar staan: aan de ene kant de verdedigers van de absolute
vrijheid, waardoor het mogelijk moet zijn alles aan het publiek te vertonen;
aan de andere kant degenen die het hun morele plicht achten het publiek te
'beschermen' tegen een te grote erotische vrijheid en andere 'krenkende' uitin
gen.
De eerste stelling, die ongenuanceerd is en geen enkele grens erkent, is princi
pieel het gemakkelijkst te omschrijven, maar praktisch het moeilijkst te ver
wezenlijken. De competentie van eventuele beoordelaars is in deze gedachtengang irrelevant . De tweede stelling brengt de moeilijkheid mee dat er grenzen
bepaald moeten worden en hier gaat de competentie van de beoordelaars wel
degelijk een rol spelen.
De twee stellingen zijn niet te verzoenen, ze kunnen onmogelijk opgeheven
worden in een dialectische synthese.
2

1 Voor de beoordeling van de film zie E. De Kuyper, Frustreren en shockeren, in Streven,
maart 1969, pp. 614-615.
2 Cfr. E. De Kuyper in K & C, nr. 8, 19 februari 1969, p. 12: „Of (de censurerende
instantie) bevoegd is of niet, vind ik niet eens relevant! Ik bedoel: of dit instituut bestaat
uit 'deskundigen' die iets of wat zouden afweten van kunst".
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Het is te voorzien dat ten aanzien van dit conflict, dat zich uit in enerzijds
censuur, veto's en gerechtelijk ingrijpen en anderzijds een toenemende contes
tatie, nog lang zal worden gezocht naar compromissen. Zo'n compromis is
bijvoorbeeld het wetsvoorstel van minister Vranckx, dat streeft naar een vrij
willige onderwerping aan een precensuur, waarna er geen gevaar voor inbeslag
neming meer zou bestaan. Dit is echter slechts een schijnoplossing: in feite
komt het neer op een soort chantage die producers en kunstenaars ertoe aanzet
zich vrijwillig te laten mutileren om een doodvonnis te voorkomen. Het is een
achteruitgang tegenover de huidige toestand: nu moet elke inbeslagneming
worden gevolgd door een proces, dat kan leiden tot ontslag van rechtsvervol
ging.
Voor wie gelooft in de evolutie van de mens naar een steeds grotere bewust
wording, waarin ieders persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijk oor
deel steeds belangrijker worden en steeds meer kansen krijgen om te worden
erkend, zal de absolute vrijheid uiteindelijk toch zegevieren. Deze beweging
heeft er in de Kerk bijvoorbeeld toch al toe geleid dat de index van verboden
boeken is afgeschaft, en zelfs het Belgische gerecht zien we al een veel lucieder
houding aannemen dan een Bestendige Deputatie van Antwerpen of het
parket, dat zich de laatste tijd zeer actief heeft getoond door inbeslagnemingen
(Play Boy, Ik ben nieuwsgierig, The Fox, Das Wunder der Liebe, enz.): in het
proces betreffende Play Boy volgde een vrijspraak; in het geval van Vilgot
Sjöman's Ik ben nieuwsgierig kwam het tot een symbolische boete van 1000 F;
toch een veroordeling dus, maar die gold alleen het feit dat jonge mensen vanaf
16 jaar de film konden zien ('kinderen niet toegelaten' betekent in België 'kin
deren beneden 16 jaar'); het vertonen aan volwassenen werd dus niet veroor
deeld. De rechter gaf de wetgever meteen een duidelijke wenk om de leeftijds
grens op 18 jaar te brengen. Ik geloof niet dat de verdedigers van een absolute
vrijheid zich voorlopig tegen eén dergelijke verschuiving van de leeftijdsgrens
zouden verzetten, op voorwaarde dat dan ook alle censuur voor volwassenen
zou worden uitgeschakeld. Er zijn echter ook gerechtelijke uitspraken, zoals de
veroordeling van Hugo Claus tot vier maanden gevangenis (voorwaardelijk)
voor het vertonen van drie naakte mannen in zijn Mascheroen, waarbij hele
maal geen rekening werd gehouden met enige leeftijd, en die erop wijzen dat de
afschaffing van alle na-censuur nog niet voor morgen is.
Boven de strijd tussen de naar vrijheid strevende kunstenaars en de officiële
instanties, zoals die zich thans in de praktijk afspeelt, staat echter het princi
pieel ideologisch of ethisch conflict. De twee stellingen: vrijheid en censuur,
steunen alle twee op degelijk verantwoorde, maar uiteenlopende ethische over
wegingen. Laten we daarbij alle persoonlijke ambities of frustraties — aan
beide zijden — buiten beschouwing. De enige vraag is: kan, met het oog op een
waarachtige geestelijke en ethische ontplooiing van individu en gemeenschap,
in de bioscoop, op het tv-scherm, in de schouwburg, in de literatuur alles
worden getoond en gezegd? Wie even dieper nadenkt over dat 'alles', wordt wel
wat huiverig. 'Alles' omvat immers niet alleen het seksuele, waaraan — weer
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aan beide zijden — veel te veel aandacht wordt gewijd, sadisme en geweld (die
psychologisch ook nog verband houden met de seksualiteit ), maar verder ook
politiek, ideologie, godsdienst, en tenslotte ieders heel eigen 'privacy'. Het
probleem is gecompliceerder dan men op het eerste gezicht zou vermoeden.
Al direct blijkt bijvoorbeeld dat een onderscheid gemaakt moet worden tussen
hetgeen krenkend kan worden geacht op het gebied van moraal, politiek,
ideologie, en hetgeen de eerbaarheid van het individu aantast. Geregeld komt
het voor dat bij een aanval op een gevestigde macht de persoon in zijn privacy
verward wordt met zijn sociale rol. Het moet altijd mogelijk zijn principes,
ideeën, handelingen van mensen die met macht bekleed zijn en het establishment zelf te bekritiseren, maar daar staat tegenover de democratische plicht om
het individu als mens te respecteren. Als mens is de hoogste gezagsdrager even
eerbiedwaardig als de maatschappelijk minst bedeelde. En omgekeerd natuurlijk. Het is dan ook deerniswekkend dat bijvoorbeeld in het overigens als volks
B.R.T.-programma te waarderen Echo, de televisie eenvoudige mensen soms
hopeloos belachelijk kan maken, terwijl een onschuldige grap over een koning,
een paus, een minister streng wordt geweerd.
3

Er is nu een wet in de maak om de publikatie van opnamen van personen
zonder hun toestemming te verbieden. Ook dat kan men censuur noemen.
Maar dan gaat het om de bescherming van het individu, dat recht heeft op het
behoud van zijn 'persona' . Een ideale maatschappij, waarin volledig bewustgeworden mensen boven hun 'persona' zijn uitgegroeid en waar geen indiscretie
meer kan storen, is een utopie. Daar zou de mens op geen enkele wijze meer
worden gekrenkt, daar zou ook de noodzaak of de geneigdheid niet meer aanwezig zijn om te ergeren, te shockeren en te krenken. De behoefte om te shockeren en de mate waarin men geshockeerd kan worden zijn immers evenredig
met elkaar en houden beide ook verband met het niveau van bewustwording
van individu en gemeenschap.
Belangrijk blijft echter ook het psychologisch verband tussen het zich persoonlijk beledigd voelen wanneer men zelf direct door woord of beeld wordt
geraakt, en het geshockeerd worden door woorden en beelden die een maatschappelijk taboe doorbreken. Slechts in zoverre een bepaald taboe geïnterpreteerd wordt als behorende tot het eigen levensinzicht, wenst men het niet
gestoord te zien. Het taboe is immers het scherm dat de gemeenschap plaatst
voor de wereld waar de individuele verdringingen woekeren. Wordt dit scherm
opengescheurd, dan herkent het individu in hetgeen daarachter te voorschijn
komt, zijn eigen verdringingen en hij voelt zich in zijn eigen persoon gekrenkt,
geshockeerd. Gemakkelijker echter dan in het geval van een direct persoonlijke
belediging kan hij zichzelf beletten te erkennen dat hij in zijn persoon werd
4

3 Geweld en gruwel zijn heel de christelijke beschaving door steeds een compensatie geweest
voor de seksuele verdringing. Gedetailleerde beschrijvingen van folteringen zijn in de heiligenlevens nooit taboe geweest. Geweldscènes worden ook vandaag nog door de officiële
instanties en het parket rustig getolereerd, soms ook voor minderjarigen.
4 Het recht op het behoud van de 'persona' sluit niet uit dat, volgens de theorie van C. G.
Jung, de mens die zich met zijn 'persona' vereenzelvigt een karikatuur van zich zelf maakt.
Het in het reine komen met de verhoudingen 'schaduw', 'ziel' en 'persona' is echter een
strikt persoonlijke aangelegenheid.
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geraakt. Hij kan het taboe hanteren als een sociaal verdedigingsmiddel, dat hij
voor zichzelf schijnbaar niet nodig acht. Maar geen sociaal verschijnsel is zo
duidelijk een verzwegen complot ter bescherming van het individu als het
taboe: „Man könnte beinahe sagen, dass nichts dem Menschen mehr verhasst
sei, als selbst den kleinsten Teil seines Unbewusstseins aufzugeben" (Jung).
Is het dan toch niet goed, alle taboes te doorbreken, de mens ook datgene te
laten zien wat hij niet wenst te zien, hem te shockeren, en hem zo te verplichten
in zichzelf te kijken, in datgene wat Jung zijn 'schaduw' heeft genoemd? Als een
middel tot bewustmaking. Zeker, bewustwording is het wezen van de evolutie
en die evolutie gaat gepaard met schokken. Zij neemt echter haar tijd. Niet
alles kan gebruuskeerd worden. Het komt er steeds op aan, te zien of het
bewustzijn reeds voldoende is geëvolueerd om het doorbreken van de taboes te
verdragen. Want terwijl het ontdekken van de eigen 'schaduw' in het algemeen
noodzakelijk moet worden geacht om de bewustwording mogelijk te maken,
kan de zelfontdekking zo geweldig zijn, dat de mens er niet tegen opgewassen
is. De bewustmaking van de mens kan catastrofale gevolgen hebben wanneer
niet de kracht aanwezig is om de 'schaduw' te integreren in de individuatie .
Al treedt de censuur meestal niet op met het oog op die gesublimeerde en
gedramatiseerde voorstelling van zaken, onbewust speelt deze er altijd in mee,
en wie de totale afschaffing van elke vorm van censuur voorstaat, moet er
rekening mee houden. Hij moet er zich wel van bewust zijn dat daar zijn ver
antwoordelijkheid ligt.
5

In dit verband kan men zich afvragen of de verdedigers van de absolute
vrijheid wel altijd voldoende contact hebben met het doorsnee publiek en niet
teveel redeneren vanuit het beperkte milieu waarin zij verkeren, het milieu van
cinefielen en cineasten, van kunstenaars en intellectuelen of wie zich daartoe
denkt te kunnen rekenen. Op grond van de hierboven gevolgde gedachtengang
over het bewustwordingsproces kan men het shockeren zien als een ethisch
principe, zoals bijvoorbeeld Eric De Kuyper doet in het boven reeds geciteerde
artikel, Frustreren en shockeren. Maar ik geloof dat De Kuyper een te intellec
tualistisch standpunt inneemt, in deze zin dat hij al te eenzijdig uitgaat van de
filmvorm zelf, volledig vertrouwd als hij is met de vele aspecten van dit feno
meen en zijn evolutie. Wie een film als entiteit wil analyseren, móet dit stand
punt innemen. Dat gebeurt in de filmkritiek bij ons al te weinig. Maar het grote
publiek, waartegenover men zijn verantwoordelijkheid moet opnemen, ziet een
film niet vanuit dat standpunt. Men kan dit jammer vinden, maar het is een
kwestie van initiatie, van opvoeding, van bereikt peil in het bewustwordings
proces.
Een uitspraak als die van De Kuyper in Film en Televisie (maart 1969) klinkt
heel overtuigend en verleidelijk als spontaan pleidooi voor absolute vrijheid:
„
censuur is een vorm van dirigisme op het vlak van het geweten. Als
individu moet ik vrij kunnen oordelen en beslissen; moet ik vele dingen in
twijfel kunnen trekken; moet ik vooral mijn eigen verworvenheden, die constant
5 Is het niet juist dat wat Teorema, de film van Pasolini, onder meer laat zien?
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op het punt staan vast te roesten en te scleroseren, weer revitaliseren. Dat is een
levensbehoefte. Als gewoon privé-persoon duld ik geen inmenging van hogerhand in mijn eigen denken en doen". Uit de terminologie van zijn betoog blijkt
echter al direct dat hij denkt op een niveau van bewuste verantwoordelijkheid,
vanuit een denk- en oordeelsvermogen dat lang nog niet dat van de miljoenen
arbeiders en beambten is die nog altijd vrij passief van het fenomeen film
kennis nemen. Men moet zich geen illusies maken over het bereikte niveau.
De massa van het publiek kan vandaag nog hevig worden geshockeerd. Vanuit
een persoonlijk bereikt inzicht kan men censuur wel beschouwen als „minachting van de evenmens" , maar veralgemening kan leiden tot overschatting
van de massa en zelfs van degenen die tot de intelligentsia worden gerekend:
bewustzijn staat niet altijd in verhouding tot het bereikte intellectuele peil.
Het afschaffen van elke censuur moet niet gezocht worden als een gratuïete
revolte ter persoonlijke voldoening, maar moet geschieden in het besef van de
reële risico's.
6

Dat van de ene kant. Wie daar echter een pleidooi voor censuur in ziet, vergist
zich. Boven heb ik gezegd: evolutie gaat gepaard met schokken, zij vraagt
echter tijd. Met evenveel recht kan men het accent anders leggen: evolutie
vraagt tijd, zij gaat echter vooruit met schokken. Ik heb gewezen op het risico
dat de grote massa niet voorbereid is op het doorbreken van een taboe en de
schok niet kan verwerken, maar evolutie heeft zich nooit om risico's bekommerd. Evolutie is niet denkbaar zonder revolutie. Daarom het volgende.
1. Waar de mens nog kan geshockeerd worden door zijn verdringingen en
frustraties, ontstaat automatisch ook de neiging om te shockeren. Het is gemakkelijk die neiging zelf te verklaren vanuit een frustratie. De geweldige sexexplosie van de laatste jaren in film en literatuur is niets anders dan het vrijkomen van de 'schaduw' uit de Victoriaanse moraal, die de hele samenleving,
meer dan in andere tijden, op seksueel gebied heeft gefrustreerd. De oversekste
atmosfeer van onze cultuur wijst meer op een nog steeds gevangen zitten in die
frustrerende moraal dan op de vrijheid waarop zij zich beroept. Maar dat belet
niet dat in het zoeken naar evenwicht, de cybernetica van de evolutie, dit
seksueel exhibitionisme wel eens noodzakelijk zou kunnen zijn.
2. De angst voor de risico's in verband met het verbreken van de seksuele
taboes komt wel erg hypocriet voor in vergelijking met de enorme risico's welke
men loopt bij de bewapening, de mobilisatie van jonge mensen en de oorlogen
welke men waagt ter verdediging van god weet welke waarden. Zelfs een
beroep op de superioriteit van geestelijke waarden kan dit niet rechtvaardigen:
ook geestelijk en moreel maakt een oorlog veel meer kapot dan welke pornografische film ook .
7

6 Leo Mees, in Film en Televisie, maart 1969.
7 In dit verband wil ik hier verwijzen naar het artikel Over de zin van het pornografieverbod (Streven, januari 1968, pp. 356-362) waarin C. J. Boschheurne er onomwonden op
wijst hoe pornografie kan worden beschouwd als een middel tot verrijking van de uitdrukkingsmiddelen en de vraag stelt of zij „ons niet over de(ze) onmacht ten aanzien van de
sexuele belevenis heen zou kunnen helpen" (p. 361). In het spoor van de moderne filosofische strekking (Levi-Strauss) brengt hij beleven, inzicht en zelfkennis in verband met de taal.

910

Ivo Nelissen

3. Een ernstig bewustzijn van de risico's welke men loopt met het afschaffen
van alle censuur impliceert dat de absolute vrijheid gepaard moet gaan met de
wil om de massa te helpen de schokken op te vangen en te verwerken. M.a.w.
men moet de mensen de middelen aan de hand doen om een persoonlijk oor
deel te vellen, om het authentieke te onderscheiden van het valse en misleiden
de. De strijd tegen de censuur moet gepaard gaan met een reële inspanning om
het publiek te informeren en het een eigen kritisch inzicht te verschaffen. Dat
kan natuurlijk alleen gebeuren vanuit het besef dat de initiatie in de kunst^
vormen (in school en vormingswerk) en de kritiek niet vanuit een eenzijdig
standpunt mogen gebeuren. Het persoonlijk oordeel van de toeschouwer heeft
slechts zin wanneer het in volle vrijheid tot stand komt. Het mag niet gedicteerd
worden door klaargemaakte recepten, maar moet in de ontwikkeling van zijn
persoonlijkheid steeds de eigen uitdrukking zijn van die ontwikkeling. De infor
matie moet dus zo pluralistisch mogelijk zijn, en dit veronderstelt op zijn beurt
dat wie bereid is zijn persoonlijke verantwoordelijkheid op te nemen, ook
bereid gemaakt moet worden de nodige energie te gebruiken om die veelzijdige
informatie te verwerken.
4. Informatie via kritiek veronderstelt natuurlijk dat de criticus zijn persoon
lijk standpunt kenbaar maakt. Die pretentie kan hij zich permitteren in het
besef dat er naast hem andere critici zijn, met een ander oordeel, dat hij slechts
informeel werkt, zijn oordeel niet met machtsmiddelen kan opdringen, niet
optreedt als censor. De censor treedt immers altijd dictatoriaal op: niet alleen
dringt hij met machtsmiddelen zijn persoonlijk standpunt op, maar hij belet het
publiek ook met het vertoonde geconfronteerd te worden en dus zelf te oor
delen.
5. Hachelijk is verder de onvermijdelijke subjectiviteit van de censor. Zelfs als
de censurerende instantie niet een persoon maar een commissie is, dan nog zal
zij, met de beste bedoelingen, subjectief moeten optreden bij het trekken van
een grens: bijvoorbeeld tussen wat pornografie is en wat artistiek te verant
woorden. Niet alleen is die grens vaak onmogelijk te bepalen, maar op het
ogenblik schijnt de na-censuur in België, zoals ze zich manifesteert in inbeslag
neming van films, tijdschriften, boeken, volledig willekeurig uitgeoefend te
worden, afgezien nog van het feit dat het initiatief steeds uitgaat van Brussel.
The Fox liep vijf weken ongestoord in Antwerpen, Das Wunder der Liebe
dertien weken; in Brussel werden beide films onmiddellijk in beslag genomen.
In Nattlek bracht de autocensuur in Antwerpen enkele coupures aan, in de nog
meer verminkte versie te Brussel werden ook nog sommige onderschriften on
leesbaar gemaakt. Week-end van Jean-Luc Godard bleef onaangeroerd, on
danks de soms zeer brutale en echt shockerende tekst (de Nederlandse onderSpijtig genoeg concentreert hij de onmacht van de uitdrukking uitsluitend op het seksueel
genot, terwijl die onmacht toch ook geldt voor elke andere sensoriële gewaarwording (kleur,
reuk, pijn). Verder steunt zijn betoog op de definitie van pornografie als: „beschrijvingen
of pogingen tot beschrijving van erotische gebeurtenissen en belevenissen met geen ander
doel dan die beschrijving. Men kan zeggen dat deze vorm van literatuur over het algemeen
prikkelend werkt". Hij spreekt echter niet over obsceniteiten die meer shockeren of lach
wekkend zijn dan prikkelen. (Zie verder ook punt 4 van mijn artikel).
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schriften verduidelijkten bepaalde onverstaanbare Franse passages). Iedereen
heeft de masturbatiescène in De Stilte van Ingmar Bergman kunnen zien, maar
in The Fox werd een gelijkaardig tafereel niet doorgelaten. Het naakt is algemeen aanvaard, zolang geen schaamhaar, laat staan genitaliën, worden getoond. Hier juist wordt het opvallend dat men zich niet bekommert om het
prikkelende, maar om het shockerende, het taboe. Men móet wel aanvaarden
dat de seksuele prikkel verschilt naargelang de individuele toeschouwer en dat
het dus totaal onmogelijk is hier een grens te trekken. De grens wordt dan
maar verschoven naar het moment waar het shockeren begint en psychologisch
voor velen juist de prikkel ophoudt . Strip-tease (die wezenlijk bedoeld is om
te prikkelen) wordt dus getolereerd tot juist voor het vallen van de zevende
sluier. Men laat aldus toe dat de massa door een vals estheticisme wordt
gebrainwashed in de droomfabriek van de omfloerste suggestie, maar ontzegt
haar het realisme van de volledigheid, die meer shockeert dan prikkelt.
Wijst dit er niet op dat men veeleer de vrijheid van uitdrukking vreest dan dat
men bekommerd is om een waarachtige ethiek? Was de overheid werkelijk
ethisch bewogen, dan zou zij veel meer geld en energie spenderen niet alleen
aan een goede en veelzijdige initiatie in de kunstvormen, via school en vormingswerk, maar ook aan informatie: door het publiek in de gelegenheid te
stellen waardevol werk te zien dat om commerciële redenen door bioscoopuitbaters wordt achtergehouden, of door subsidiëring van kritisch werk. Liever
bewandelt men natuurlijk de gemakkelijke weg: geen geld en energie verspillen,
waar men eenvoudigweg kan na-censureren.
8

6. Maar er is meer. De vrijheid zelf zit de censoren dwars. Elke toegeving,
op welk gebied ook, dus ook op het gebied van de seks, slaat immers een bres
in de beschermende wal rond het establishment. Iedere vrijheid die veroverd
wordt, betekent een kans meer op bewustwording en persoonlijke verantwoordelijkheid, op ontplooiing van het persoonlijke denk- en oordeelsvermogen.
En aangezien dit vermogen zich nooit op één enkel terrein ontwikkelt, maar
automatisch het kritisch inzicht ook op andere terreinen scherpt, betekent bewustwording een gevaar voor de bestaande waarden en instellingen. Films die
het publiek in een staat van onbewustheid houden, zoals geweld- en oorlogsfilms, worden daarom getolereerd. De naar vrijheid snakkende toeschouwer
krijgt daar een schijnvrijheid voorgehouden: de mogelijkheden die de soldaat
achter het front ter beschikking staan; hij kan zich met de held identificeren
om eens te meer zijn 'persona' te bevestigen. Maar de beleving van die valse
wereld maakt het hem weer moeilijker — en schokkender — in zijn 'schaduw'
te kijken. Zo wordt de bewustwording weer verhinderd of bemoeilijkt, die
gevaarlijk kan zijn voor de gevestigde machten, maar een recht is van het
individu.
8 Mijns inziens verklaart Boschheurne de censuur te zeer als bescherming tegen seksuele
prikkeling en veronachtzaamt hij het shockerend element.
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Eric De Kuyper

„Thinking is worthless, unless it
is an extreme act, a risk".
Susan Sontag

Het debat over censuur, dat soms eindeloze dimensies schijnt aan te nemen,
lijdt vooral aan het feit dat het in zo'n smal perspectief wordt gevoerd. De
versmalling bestaat hierin, dat censuur beschouwd wordt als één van de fenomenen van de westerse beschaving, terwijl het in werkelijkheid beter gezien kan
worden als een 'epifenomeen': een facet van verschillende opposities welke
onze samenleving kenmerken. Zogauw men censuur losmaakt uit de gehele
context en als een afzonderlijk fenomeen gaat beschouwen, ontstaat het gevaar
dat men het emotioneel gaat opblazen en de discussie wordt onontwarbaar:
blijft de totale context in het duister, dan krijgt een willekeurig fenomeen ervan,
hoe belangrijk ook, chaotische en angstaanjagende proporties. De vraag of
censuur gehandhaafd dan wel afgeschaft moet worden, wordt meestal gesteld
zonder eraan te denken dat daarmee ook alle andere componenten van de
samenleving moeten mee-evolueren. Men ziet dit éne, veranderde aspect in een
onveranderd blijvende context. Het begrip 'synergie', dat Henri Van Lier in het
april-nummer van Streven hanteerde in verband met de architectuur, zou ook
hier verhelderend kunnen werken. Verandert er één component van de samenleving, dan veranderen ze allemaal of moeten ze allemaal veranderen. Het gaat
niet op, censuur te beoordelen vanuit een vaststaande context van normen,
waarden en waarderingen en te doen alsof die onveranderd blijft. Verandert er
iets in de censuur, dan verandert de hele context. En omgekeerd natuurlijk.
Dit wordt zelfs door velen van hen die principieel of intuïtief alle censuur
verwerpen, over het hoofd gezien. Zij projecteren het verdwijnen van de censuur
in de bestaande, onveranderd gelaten context, niet in een creatief-utopische
visie. Vanzelf gaan zij dan weer pleiten voor een politiek van voorzichtigheid.
Ik ben bang dat progressiviteit en conservatief denken op die manier verzoend
worden in een grote reactionaire omhelzing. En misschien is dit soort progressiviteit nog verwerpelijker dan een uitgesproken conservatisme: ze legt namelijk
mogelijkheden van evolutie open, laat dan zien dat ze toch niet te realiseren
zijn, en slaat ze weer toe; dat de mogelijkheden, voordat ze toegeslagen worden,
eerst onder ogen worden gezien, maakt de zaak alleen maar erger.
Wie censuur wil afschaffen zonder het hele referentiekader te veranderen, moet
uiteraard constateren dat dit niet mogelijk is, aangezien censuur juist in dit
referentiekader zit; en in die onmogelijkheid vindt hij dan een argument om te
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zeggen: censuur is uit de samenleving niet weg te denken . In het licht van vele
voorbeelden uit het verleden is dit een zwakke redenering. Hoe vaak is het niet
gebeurd dat een bevrijding op één gebied een bevrijding van de hele maatschappij op gang heeft gebracht? Het afschaffen van de slavernij was in de
bestaande maatschappij eigenlijk niet mogelijk, maar eenmaal een feit, heeft ze
een grondige maatschappelijke mutatie teweeggebracht. Kan de emancipatie
van de vrouw anders gerealiseerd worden dan, zoals Simone de Beauvoir laat
zien, samen met de emancipatie van de man? En Martin Luther King kwam er
steeds weer op terug: vrijheid voor de negers zal ook een grotere, betere vrijheid
voor de blanken meebrengen. Wezenlijke bevrijding van het individu betekent
bevrijding van de samenleving.
Is het afschaffen van censuur echter zo'n bevrijding? Leidt het niet tot een
absolute chaos van vrijheid? Daarmee stoten we op een eerste alibi dat vaak
ingeroepen wordt om toch een of andere vorm van censuur te blijven handhaven.
Eerste alibi: angst voor absolute vrijheid
Gemakkelijk wordt gezegd: het is toch niet mogelijk dat alles getoond en gezien
mag worden. Ik zie niet in, waarom niet; maar voeg er onmiddellijk aan toe:
het is helemaal niet zo belangrijk of alles getoond wordt of niet. 'Alles' wordt
gemakkelijk absoluut gezien, maar het is altijd slechts een deelaspect van een
geheel dat mee-evolueert. Het beïnvloedt het geheel, brengt een evolutie op
gang in de gehele samenhang en evolueert op zijn beurt dan weer mee met die
samenhang. Wordt het mogelijk dat inderdaad alles in de openbaarheid komt,
dan gaan onze bekommernissen vanzelf elders liggen. Kunnen we bijvoorbeeld
gewoon met onze lichamelijkheid leven, dan valt de vraag naar 'totale naaktheid' vanzelf weg, en er komen andere vragen voor in de plaats, vragen die
veel diepere kernen van menselijkheid zullen raken dan het toch maar oppervlakkige probleem van het naakt. De censuur verplicht ons ondertussen ons nog
altijd met dat vrij onbenullige probleem bezig te houden.
Op de golf van naaktvertoon in de Verenigde Staten reageren sommige critici
nu met de bedenking dat het allemaal zo saai en eentonig is. Andrew Sarris
bijvoorbeeld, een overigens intelligent criticus, die zich (natuurlijk) uitgeeft
voor een verlicht tegenstander van censuur, spreekt van „the nihilism of
nudity" . Hij oordeelt m.a.w. nog altijd vanuit een gesloten esthetische visie ,
omdat hij de consequenties niet aandurft van een niet meer door censuur geremde kunst: naaktheid kan onze maatschappelijke instelling verruimen; naaktheid stelt andere, dwingende en diepere vragen omtrent affectiviteit en andere
intermenselijke verhoudingen.
2

3

1 Zolang dat referentiekader hetzelfde blijft, kan censuur alleen aangepast, verzacht, beter
gereglementeerd worden, tot in het oneindige.
2 In The Village Voice, March 20 en March 27, 1969.
3 „What I am afraid of, however, is that the documentary obsessiveness of pornography
will destroy the fictional facade of cinema. When an actor or actress keep on their clothes,
however minimal, they are still in the costume of a character, a creation capable of the
noblest idealization".

Eric De Kuyper
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Bovendien: absolute vrijheid zal wel nooit mogelijk zijn. Wel een altijd voortschrijdende, nooit ophoudende bevrijding. En dat is iets heel anders. Dat veronderstelt dynamiek en dialectiek en sluit dus juist het saaie en eentonige van
een statische absolute vrijheid uit. Ook veronderstelt het een relatief optimistische kijk op de evolutie van mens en samenleving. Een optimisme dat natuurlijk
niet zonder gevaren is, maar dat er in ieder geval van uitgaat dat een steeds in
labiel evenwicht verkerende toestand ook nog altijd voor verbetering vatbaar is.
Alleen wie dat risico aandurft, kan hopen dat er ook 'opklaring' komt. We
hebben allemaal onze wonden, maar genezing is slechts mogelijk als we ze
blootstellen aan de zon (Jung).
Hierbij enkele opmerkingen:
1. Ook ik sta huiverig voor sommige aspecten van deze bevrijding. Wat moet
er bijvoorbeeld gebeuren met geweld, sadisme enz.? Maar kan ook hier openheid in houding en mentaliteit niet heilzaam zijn, heilzamer in ieder geval dan
de censurerende reflex? Het zou wel eens beter kunnen zijn dat we ons openlijk
bezighouden met alle vormen van geweld dan dat we ze sublimeren of verdringen. Arthur Penn, de regisseur van Bonnie and Clyde, heeft eens gezegd dat hij
een fysieke afkeer heeft voor alle geweld en alles wat er verband mee houdt,
maar juist daarom vindt hij het nodig, zowel voor zichzelf als voor anderen, er
films over te maken. Dat bewustzijn maakt zijn cinematografische analyse van
het geweld eerst recht nuttig, zoals blijkt uit heel zijn werk.
2. Ook andere facetten van onze samenleving kunnen in een dergelijke verruimde optiek worden gesitueerd. Verruiming op basis van rationalisering kan
hier veel veranderen. Als we in staat zouden zijn onbevangen na te gaan in
hoeverre een 'perversie' (sadisme bijvoorbeeld) geïntegreerd kan worden in een
harmonische verhouding, in hoeverre juist onze on-harmonische samenleving
er verantwoordelijk voor is dat een 'afwijking' als een 'perversie' wordt aangevoeld, en ook hier positieve actie de plaats zou innemen van een censurerende
reactie, zouden dan ook zulke 'angstwekkende' verschijnselen niet opgevangen
kunnen worden? Een andere situering in de totale samenhang, een andere
belichting kan een afzonderlijk fenomeen van aard doen veranderen .
Een discriminatorisch optreden daarentegen heeft altijd een verlammend effect,
dat veel verderfelijker kan zijn dan datgene waartegen men zich wil beschermen. Ook iedere institutionalisering op basis van afwijking moet verderfelijk
worden geacht. Prostitutie institutionaliseren („het is een noodzakelijk kwaad,
laten we het daarom lokaliseren en regelen") is een reactionaire gemakkelijkheidsoplossing: is ze eenmaal geïnstitutionaliseerd, dan kunnen we ze gemakkelijk naast ons neerleggen, zonder de kern, de maatschappelijke oorzaak ervan
aan te pakken. Een verschijnsel als het nazisme afzonderen, bijvoorbeeld op
historische of neo-racistische gronden (het Duitse syndroom!), gaat voorbij aan
de diepste wortels en de verste vertakkingen van het verschijnsel. Veel gezonder
lijkt het me, mogelijkheden als deze op mezelf te betrekken . 'Nihil humanum
4

5

4 Dat is bijvoorbeeld de manier van werken van een polemoloog als G. Bouthoul, die om
zijn pacifisme te funderen, zich met de analyse van oorlogen ging bezighouden.
5 Zie Hanna Arendt in haar beruchte studie over Eichmann. Deze houding hoeft niet slap
te zijn: verontschuldigend of fatalistisch. Ze kan integendeel een nieuwe impuls inhouden.
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. . , ' : niets menselijks is me vreemd. Een goed voorbeeld in dit verband is de
evolutie van de maatschappelijke waardering van de homoseksualiteit. Van een
'perversie' is ze op weg een menselijke 'differentie' te worden. Zogauw we in
staat zijn, het probleem op onszelf te betrekken („wie mens is, kan homoseksueel zijn"), verandert zowel de inhoud van het probleem als de benadering
ervan.
'Niets menselijks is me vreemd'. Vanzelf hoort daartoe ook alles wat onmenselijk schijnt. Ook dat moet openlijk ter discussie en ter bezinning gebracht kunnen worden, om zo misschien een andere betekenis te krijgen. Dit is zowel een
individuele als een sociale opdracht, die voortdurend onmogelijk gemaakt
wordt door de censurerende mentaliteit. Ook het probleem van de pornografie
kan in deze optiek gezien worden: „The place we assign to pornography
depends on the goals we set for our own consciousness, our own experience" .
3. Een derde opmerking tenslotte over de privacy van het individu, die zogenaamd altijd beschermd moet worden. Ook dit probleem wordt vaak verkeerd
gesteld, in een verjaard perspectief.
In een gesloten, verzuilde of piramidale maatschappij heeft het recht op privacy
vanzelfsprekend veel belang, het kan zelfs gezien worden als een onmisbaar
element van zo'n maatschappij. Maar in een evoluerende maatschappij als de
onze gaat de vraag naar privacy er anders uitzien. Doorslaggevend zijn in dit
verband de invloed van de massa-media, de democratisering en de secularisatie.
In een tijd van 'technische reproduceerbaarheid' (Walter Benjamin) heeft het
beeld zijn sacrale functie verloren. Om te beseffen welke veranderingen dit
meebrengt, volstaat het te denken aan de magische verhouding van oude
maatschappijen ten opzichte van het beeld of slechts aan onze eigen generaties
achter ons . Kennelijk verkeren wij in een overgangsperiode: we hechten nog
relatief veel waarde aan het beeld, maar je hoeft geen McLuhan te zijn en niet
eens akkoord te gaan met alles wat deze profeet verkondigt, om te beseffen dat
de media onze levensvormen al grondig gewijzigd hebben en verder zullen
blijven wijzigen .
Privacy heeft tengevolge daarvan een andere betekenis gekregen. Niet alleen
beïnvloeden de media onze gedragingen, maar min of meer bewust stemmen
wij ons gedrag ook op de media af. De jongere generatie is er zich al sterk van
bewust dat ieder een 'publiek persoon' is geworden, in alle levensomstandig6

7

8

6 S. Sontag in Styles of Radical Will. De betekenis van pornografie kan verschuiven;
misschien blijft ze tenslotte alleen maar over als een soort 'exotisme'.
7 Cfr. E. De Kuyper, TV: Schuldgevoelen in 625 lijnen, in Media, no. 61, november 1968,
en no. 62, januari 1969. Kenmerkend hiervoor is bijvoorbeeld de omgang met het familiefoto-album.
8 De beeld-media zullen ook zelf deze evolutie moeten assimileren. Nu reeds wordt de film
als spektakelkunst in zijn bestaanszekerheid bedreigd door de grotere verspreiding van
8 mm-camera's. Kinderen maken nu zelf filmpjes zoals ze vroeger tekenden. Wie in Mannheim 1968 dat fantastisch document gezien heeft waarin getoond werd hoe jonge knapen
pseudo-professionele films maken, heeft kunnen merken hoe zij op die manier onbewust,
maar subversiever dan men zou vermoeden het medium zelf in vraag stellen. Ook de antihouding van sommige underground-cineasten (de New American Cinema in het algemeen,
Andy Warhol in het bijzonder; enkele Duitse groepen rond Lutz Mommartz en Winkelmann, enz;) ondergraaft de traditionele omgang met de film.
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heden; een anoniem iemand, die bijvoorbeeld om het even waar en wanneer
gefotografeerd kan worden (ook met telelenzen), die geïnterviewd kan worden,
wiens mening gevraagd wordt in enquêtes en dergelijke, die zichzelf op het
video-scherm kan zien (van de officiële TV, maar binnenkort ook van zijn
eigen installatie); iemand die ook zijn eigen stem hoort en kent zoals anderen
die kennen. Dit alles heeft een beslissende invloed op de 'image building' van de
jonge generatie. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de functie van de
mode, die van een sociaal statussymbool steeds meer een esthetisch, ook wel
eens een ethisch teken aan het worden is (de uni-seks!). Nog nooit is op zo grote
schaal zoveel aandacht besteed aan uiterlijke verschijningsvormen als kleding,
opmaak, enz.; hetzelfde zie je in veranderde vormen van intermenselijk contact:
beweeglijkheid, plasticiteit, zintuiglijkheid; en zelfs in de taal en andere
vormen van communicatie.
Dat kan men nog allemaal uitwendige aspecten noemen. Maar via deze primaire veranderingen is ook op diepere niveaus de privacy veranderd. Veel van
wat vroeger tot de privacy behoorde, gaat daar al langer hoe minder toe
behoren: o.m. vele aspecten van de seksuele verhoudingen, ook naaktheid
bijvoorbeeld. Het openbare leven is 'geërotiseerd'. Wie echter meent dat daardoor de erotiek zelf in het gedrang komt, heeft van de erotiek, geloof ik, maar
een povere opvatting.
Vanzelfsprekend brengen deze verschuivingen vele aanpassingsmoeilijkheden
mee voor de oudere generatie. Angsten en frustraties worden repressief geprojecteerd op de jongeren, buiten alle verhoudingen. En meteen wordt de evolutie
van haar ware betekenis afgebracht, met negatieve gevolgen voor iedereen.
De tegenstander van de censuur wordt aldus weer in een dubbelzinnige positie
gedrongen: hij kan niet meedoen aan die valse reactie, wil erbuiten gaan staan,
maar van de andere kant is hij verplicht, ook vanuit die outsiderspositie, de
kunstmatige reactie subversief te ondergraven en er zich dus weer op een of
andere wijze mee in te laten.
Tweede alibi: zorg voor de andere
In een wereld van massificatie, socialisatie, onderlinge betrokkenheid en afhankelijkheid wordt de vraag naar individualisatie heel dwingend. In de discussie
over censuur rijst telkens ook weer de vaak angstige vraag naar de medemenselijke verantwoordelijkheid. Men komt niet onder het gevoel uit dat de mede-*
mens beschermd moet worden, gevrijwaard van
Ook dit is, geloof ik, een
alibi: een handig, onbewust inkapselen van een verkeerd beleefde zelfbescherming.
„Het geweten is in beginsel een sociaal instinct" (C. W. Rietdijk). Wie zich
principieel tegen alle censuur kant en zich daarvoor beroept op het argument
dat hij censuur ervaart als een directe, onrechtmatige ingreep op zijn persoon,
zijn geweten, zijn evolutiemogelijkheden, doet dat niet noodzakelijk vanuit een
geborneerd individualisme, als zou hij zich aan de anderen niets gelegen laten.
Wel stelt hij zich 'egocentrisch' op: vanuit zijn eigen centrum, in het bewustzijn
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dat in de onverbrekelijke relatie tussen hemzelf en de samenleving (hij kan niet
buiten de samenleving, de samenleving kan niet buiten hem) iedere knechting
van hemzelf een knechting van de samenleving is, iedere bevrijding van hemzelf
een bevrijding van de samenleving.
Dit verschil in opvatting over de plaats en de verantwoordelijkheid van het
individu in de gemeenschap komt het scherpst tot uiting in de opvatting welke
men zich vormt van de 'pedagogische taak'. In de discussie over censuur spitst
de zorg voor de medemens zich toe op het probleem van de pedagogische
begeleiding. Ook achter die begeleiding, informatie, initiatie moet echter een
vraagteken gesteld worden. Zo loopt dit tweede alibi vanzelf uit in een derde.
Derde alibi: pedagogische begeleiding
Negatief uitgedrukt, zit de zorg voor een pedagogische begeleiding nog geheel
vast in een censurerende mentaliteit; zachter gezegd, getuigt ze van paternalis
me. Ze gaat uit van de overtuiging dat er zekerheid bestaat. De spreker, de
opvoeder, de criticus, de oudere wordt verondersteld geëmancipeerd te zijn,
volwassen: hij heeft vele taboe's al overwonnen, hij kan zijn frustraties de baas,
hij bezit kennis
Onderschat ik aldus de medemens niet omdat ik mezelf
overschat? Ik geloof echt niet dat men de mens, wat zijn emancipatie en vrij
heid betreft, zo hoog moet schatten, maar de reden waarom ik dat niet doe is
dat ik ook mezelf niet zo hoog schat. Niemand verschilt van zijn medemensen.
Wij functioneren allemaal volgens dezelfde patronen: hoeft dat in deze eeuw
van de psychoanalyse nog gezegd? De verschillen bestaan alleen in graduele
'afwijkingen'. En wederzijdse verrijking kan alleen bestaan in het vormgeven
en meedelen van onze verschillen en overeenkomsten.
Een bruikbaar uitgangspunt is daarom, dat niemand enige onwankelbare zeker
heid bezit, klaar om door te geven. Verrijkende communicatie en een grondslag
voor een zinrijke pedagogische instelling kunnen slechts gevonden worden wan
neer eenieder in staat gesteld wordt, voortdurend zijn twijfels uit te drukken.
Ieder van ons zit vol frustraties, autocensuur en allerlei taboe's: collectieve en
heel eigene. Zowel voor mijn eigen heil als voor dat van de anderen is het goed
dat deze in de openbaarheid komen, zodat hun overeenkomst en diversiteit ter
sprake kunnen komen.
In de hedendaagse artistieke communicatie is het juist dat wat we zien gebeu
ren. Geeft een auteur een 'shockerend' werk aan de openbaarheid prijs, dan kun
je er zeker van zijn dat dit niet alleen een primair afreageren is, maar ook voor
hemzelf een shockerende daad . Vilgot Sjöman heeft in zijn dagboek beschre
ven hoe hij bij het maken van zijn film Ik ben nieuwsgierig zelf te kampen had
met zijn eigen taboe's: „Waarom vergeten we de hele censuur niet? En wat
fatsoen eigenlijk is? En beginnen we niet vanuit een heel ander uitgangspunt:
wat zou jij doen als je tegen een muur stond te hangen? Als je dus geen film
aan het maken was? (...) Ik weet niet of Lena en Börje (de hoofdfiguren van
9

9 In een gesloten en verzuilde maatschappij zijn 'frustreren' en 'shockeren' middelen om
verruiming te krijgen (cfr. mijn artikel in het maart-nummer). Ik beschouw deze vormen
van communicatie echter beslist niet als ideaal, wel als bruikbaar in de actuele situatie.
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de film) het nodig vonden dat te horen, maar ik had er behoefte aan, om mijn
eigengemaakte barrières te doorbreken, de censuur binnen in mezelf die ik moet
trotseren" .
In dit geval was de cineast in staat zijn eigen barrières te erkennen en te analyseren, waarschijnlijk omdat ze iets te maken hadden met preutsheid en dus
duidelijker zichtbaar waren. Maar dit kan verder doorgetrokken worden en is
misschien een van de belangrijkste creatieve impulsen: het vorm geven aan de
onzekerheid; Sartre sprak van de vormgeving van de angst. Betwist je de noodzakelijkheid of het nut hiervan, of ga je het tegen door middel van censuur,
dan slaag je er niet alleen niet eens in je afdoende veilig te stellen voor je
angsten en onzekerheden, maar je sluit ook alle creativiteit uit.
De problemen van de auteur zijn altijd ook de mijne. Dit is de kern van de
pedagogische dialoog en kan beslist uitgebreid worden tot alle vormen van
menselijke dialoog. Leg ik een 'bekentenis' van de auteur naast me neer — formalistisch bijvoorbeeld door middel van censuur — dan heeft dat onvermijdelijk een boemerang-effect op mij. Slechts wanneer ieder uiting kan geven aan
zijn twijfels en er de andere kennis van doet nemen, ontstaat er dialoog.
Afwijkingen en overeenkomsten worden zichtbaar en zinvol gemaakt en zo ter
discussie gesteld. Dat is de reden waarom in de wereld van vandaag de outsiders, de outcasts zo belangrijk zijn geworden: niet als een exotisch randverschijnsel, maar als een altijd weer concrete uitdaging tot aanvaarding, tot
evolutie, tot 'positieve twijfel' in de zin die Brecht daaraan gaf.
De formulering van de eigen onzekerheid, met het oog op zelfbevrijding, wordt
meteen een middel om ook anderen tot bevrijding te helpen. Zeker, ze kan de
andere voor nieuwe problemen stellen, maar ze kan hem ook helpen om zijn
eigen bevrijding te vinden, zoals ikzelf door de emancipatie van anderen mijn
eigen zekerheden in opspraak kan zien komen. Juist omdat ze wederkerig zijn,
hoeven deze stimulansen geen angst in te boezemen. Ook hier speelt zoiets als
een 'synergische' dynamiek.
10

Gaat men, uit naam van een algemeen welzijn, de individuele remmingen
institutionaliseren, dan verplaatst men kunstmatig de kern van het probleem.
Het accent valt dan op 'algemeen geldende' onwezenlijkheden als 'norm', 'fatsoen', 'algemeen geldende ethiek'
Men schept de illusie dat de eigen
barrières niet heel duidelijk omschreven zijn, misschien niet eens bestaan. Niet
alleen word ik als onmondig beschouwd, maar men doet het ook voorkomen
alsof ik nu, dank zij de censuur, niets meer te vrezen heb. Het gevaar komt
immers altijd van de anderen en door de censuur ben ik daar nu tegen beschermd. Meteen wordt de dialectiek tussen mijn eigen taboes en mijn eigen
bevrijding daarvan volkomen uitgeschakeld.
Pleidooi voor openheid
Empirisch blijkt heel duidelijk dat de angst voor het taboe sterk verzacht kan
worden door mentale sfeerschepping. Angst roept angst op; censuur heeft altijd
een feed-backeffect. Kan iemand daarentegen zijn afwijkende leef- en denk10 Skoop, no. 7, 1969.
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trant aan zijn medemensen voorstellen als iets volkomen vanzelfsprekends, dan
bestaat er vanzelf al veel kans dat die ook aanvaard wordt.
Verleden jaar op het festival van de experimentele film te Knokke werd er
nogal wat mannelijk naakt en homofiele thematiek vertoond . Dat werd
aanvaard of er werd althans kennis van genomen zonder dat de gebruikelijke
taboe-mechanismen gingen werken. Dat was te danken enerzijds aan een vrij
spoedig optredend gevoel van saturatie en de vanzelfsprekendheid waarmee
alles werd gepresenteerd, anderzijds aan de afwezigheid van elke geïnstitutionaliseerde censuur. De aanwezigen konden gewoon eens vrijuit en openlijk nagaan
of dit taboe nog relevant was. Censuur zou de vraag weer eens vervormd
hebben en vastgespijkerd op pseudo-problemen, die ons niet verder hadden
geholpen.
11

Dit is typisch voor de omgang met het taboe, zowel individueel als collectief.
Stelt men een taboe voor op een gecomplexeerde, angstige, onzekere manier,
of laat men het niet eens de mogelijkheid zich te ontplooien, dan heeft dat een
regressieve of repressieve uitwerking. Intolerantie roept intolerantie op; de
angst van je buurman zal ook jou spoedig in zijn ban hebben. Daarom juist
lijkt de altijd zo goed bedoelde censurerende mentaliteit mij in werkelijkheid zo
heilloos: ze brengt mechanismen op gang die algauw onmenselijk worden.
Loopt iemand op een heel ongedwongen manier naakt, dan wekt hij minder
ergernis dan wanneer hij dat angstig (of uit angst uitdagend) doet. Deelt iemand
zonder blikken of blozen mee dat hij homofiel is, dan wordt dat veel gemakkelijker aanvaard. Kan iemand dus een shockerend element uit onze mentale
leefwereld ongedwongen — maar wel dwingend! — ter sprake brengen, dan
zijn de afweerreflexen vanzelf minder sterk. Wat vanuit een humane, rustgevende instelling op ons afkomt, heeft meer kans om geassimileerd te worden.
Vierde alibi: een kwestie van tijd
Ik geloof dat de factor 'tijd' in dit verband een minder belangrijke rol speelt
dan de factor 'mentaliteit'. In een open gemeenschap (zoals de onze er hoegenaamd nog geen is) zal de factor 'tijd' steeds onbelangrijker worden. Nog altijd
echter wordt de 'tijd' gebruikt als een alibi, dat weer eens bijzonder goed past
in een paternalistische maatschappij. Het is een dwangmaatregel die erop gericht is zo weinig mogelijk te veranderen of ter sprake te brengen. Zelfs wanneer de situatie overrijp is, denken en zeggen wij nog altijd dat ze niet rijp is.
Om catastrofen in te dijken gaat men 'leeftijdsgrenzen' stellen, maar men kan
daar niet eindeloos, voor alles en nog wat, mee doorgaan. Ook hier blijkt een
schijnbaar positief argument (opvoeding, begeleiding enz.) er uiteindelijk op
gericht, de onmondigheid in stand te houden. De dynamiek van het leerproces
wordt tegengehouden doordat de kansen van het leren beperkt blijven of ingeperkt worden. Zij die dat doen, menen te kunnen oordelen over tijd en evolutie,
ook hier weer uit naam van het algemeen welzijn. Wie is echter zo zeker van
zichzelf, dat hij anderen durft leiden? Wie matigt zich het recht aan, voor
anderen uit te maken wat zij kunnen assimileren en wanneer? Laat ieder van
11 Cfr. E. De Kuyper, EXPRMNTL

4, in Streven, februari 1968.
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alles wat er geboden wordt, verwerken wat hij kan; wat nu nog niet geassimileerd kan worden, blijft wel ergens hangen; later kan er iets mee gebeuren,
of niet. Maar het gaat niet op, voor anderen te beslissen hoe ver hun assimilatievermogen gaat en door censurerende maatregelen de nu misschien reeds
mogelijke en nuttige assimilatie te verhinderen of uit te stellen. Als we moeten
wachten tot de tijden rijp zijn — voor onszelf zowel als voor de anderen —
kunnen we lang wachten. Als Shakespeare, laten we zeggen, dat gedaan had,
zou hij waarschijnlijk nooit een woord geschreven hebben. We moeten de tijden
rijp maken.
Mentale sfeerschepping is misschien de grondslag van alle pedagogiek. Ze
veronderstelt een zekerheid die onzekerheden een kans geeft. Ze veronderstelt
vooral vertrouwen in de medemens, een vertrouwen dat voortspruit uit een
realistische kijk op onszelf.
Enkele vragen als besluit
Onze traditionele verhouding ten opzichte van censuur hangt samen met trends
in onze zowel door angst- als door bezitsreflexen beïnvloede gedragingen.
Bezitsdrang is misschien slechts een veruiterlijking van de angst voor vergankelijkheid en sterfelijkheid. Een van de meest treffende kenmerken van een op
macht en bezit gebouwde maatschappij is de manier waarop het gezag gezien
wordt: niet meer in zijn vitale corrigerende functie, maar vervreemd van de
realiteit en ingepast in een strak gecodificeerd stramien. Ook in een open maatschappij zal altijd een of andere vorm van gezag nodig zijn, geen repressief
gezag echter, maar een verrijkend correctief, dat ieder helpt zijn eigen zelfzekerheid in twijfel te trekken, die altijd weer een kiem van intolerantie inhoudt. Zo'n gezag, dat wezenlijk tot de dialoogverhouding behoort en steunt op
het bewust aanvaarden van mijn eigen beperkingen, heeft niets te maken met
censuur: het speculeert niet op verabsoluteringen. Het steunt niet op macht of
bezit. Juist daardoor kan het misschien inniger ingrijpen .
Tot de gelukservaring horen veiligheid en zekerheid. Worden die geboden in
het bestaande maatschappelijk systeem? Ontbreken ze niet juist omdat — en
dat is de vraag die Marcuse opwerpt — het maatschappelijk systeem en heel
onze cultuur steunen op macht en bezit? Macht en bezit zijn inderdaad helemaal niet zo geruststellend: dat weten we tegenwoordig maar al te best. Kan
een vrijere ontplooiing, met alle risico's vandien, die ik beslist niet onderschat,
uiteindelijk geen betere garantie bieden voor veiligheid en zekerheid? Zou het
niet beter zijn als wij onze inherente onzekerheid en onveiligheid onafgebroken
onder ogen zagen? Hoe meer de bestaande cultuur altijd maar onmenselijker
verhoudingen aanneemt, des te meer dringt de noodzakelijkheid zich op om dat
alternatief te proberen. Een afdoende argument om op een niet-repressieve
maatschappij over te schakelen, is de overtuiging dat het bestaande bestel de
heersende ellende niet kan doen verdwijnen.
12

12 Josef von Sternberg in een gesprek, toen we hem vroegen door wie hij beïnvloed was:
„De grootste invloed, de 'gevaarlijkste' ook, gaat uit van je verwanten, van je beste vrienden".

De communistische partij in Indonesië
Resadjati

Indonesië komt de laatste tijd midden in de belangstelling, mede door het feit
dat prof. Dr. W. F. Wertheim en Dr. J. M. Pluvier in het begin van 1969 het
zogenaamde comité Indonesië in het leven hadden geroepen met het doel o.a.:
verschaffen van informatie over Indonesië. Er wordt haast iedere dag over
Indonesië geschreven en gesproken. Nu gaat het er om: hoe is de juiste toe
dracht? Wat is er precies gebeurd in Indonesië in deze laatste jaren? Is het
allemaal waar, wat Dr. W. F. Wertheim, hoogleraar Aziatische sociologie, en
Dr. J. M. Pluvier, lector Aziatische geschiedenis, beweren?

Het ontstaan van de communistische

beweging

In 1914 hadden de heren Ir. Baars en Hendrik Sneevliet de I.S.D.V., de Indische
Sociaal Democratische Vereniging, opgericht. Hendrik Sneevliet, die communist
was, probeerde de actie van de I.S.D.V. ook over de Indonesische volksmassa
uit te breiden. De twintigjarige Semaun van Semarang was een van de vurigste
leerlingen. De meer moderate leden van de I.S.D.V. verlieten deze vereniging
en riepen een eigen organisatie in het leven, de Indische Sociaal Democratische
Partij (I.S.D.P.). Semaun die ook lid was van de S J . (Serikat Islam), kreeg hoe
langer hoe meer invloed in de SJ., zodat er een splitsing kwam in de Serikat
Islam. De links georiënteerde groep van de S J . maakte zich los van de oor
spronkelijke SJ., sloot zich aan bij de I.S.D.V. en samen vormden ze de Perhimpunan Komunis Indonesia (P.K.I.) in 1920. De* trouwe leden van de S J .
schaarden zich onder leiding van Hadji Agus Salim. Het waren de bovenver
melde communisten die de Indonesiërs les gaven in revolutionaire acties, in het
stichten van vakverenigingen, het op touw zetten van stakingen. Zo begon de
volksbeweging een enigszins rumoerig verontrustend karakter te vertonen.
Ondertussen begon de Sovjet Republiek een grote belangstelling te koesteren
voor de Archipel. Vanuit Kanton, een vuurrood centrum, is via Singapore
regelmatig propaganda naar Indonesië gevoerd en sommige Indonesische leiders
kwamen in Moskou op bezoek. De P.K.1. werd met de dag meer revolutionair.
H. Sneevliet werd verbannen en ging naar Moskou. Op voorstel van Semaun
sloot men zich bij de 3e Internationale aan. Semaun bezocht Moskou, waar hij
de verbannen H. Sneevliet ontmoette en Lenin in hoogst eigen persoon sprak.

922

Resadjati

De eerste krachtproef met de regering had plaats in 1923: een pandhuisstaking
en een spoorwegstaking. Semaun werd verbannen. Doch de communistische
beweging zette door en ontwierp een volledig bestuur voor de hele Archipel:
van dessa-sovjet tot eilanden- en centrale sovjet, helemaal volgens Russisch
model. In 1926 en 1927 braken opstanden uit in West-Java en Midden-Sumatra
met honderden slachtoffers. Het Gouvernement trof strenge maatregelen.
4500 mensen werden gearresteerd en 1500 naar Digul verbannen. De P.K.I.
werd ontbonden en verboden.

Verraad van de P.K.I.
17 augustus 1945 riepen Ir.Sukarno en drs. Moh. Hatta namens het Indonesi
sche volk de vrije Republik Indonesia uit. Deze Republik Indonesia is geba
seerd op de Pantjasila, de vijf grondslagen:
1. Ketuhanan Jang Maha Esa (de erkenning van de Enige God).
2. Kemanusiaan jang adil dan beradab (het rechtvaardige en beschaafde
humanisme).
3. Persatuan Indonesia (de eenheid van Indonesia).
4. Kerakjatan jang dipimpin oleh kebidjaksanaan dalam permusjawaratan
perwakilan (een democratie die geleid wordt door wijsheid in de beraad
slagingen van de vertegenwoordiging).
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia (sociale rechtvaardigheid voor
het hele Indonesische volk).
Dit is het ideale beeld, de ideale basis waarop het hele Indonesische volk staat,
de basis waarop het Indonesische volk zich zelf als vrij volk wil realiseren.
De grondwet van 1945, die 18 augustus door het Nationale Comité is goed
gekeurd, baseert zich op die Pantjasila. In september 1945 maakte vicepresident
drs. Moh. Hatta bekend, dat men overeenkomstig artikel 28 van de grondwet
vrij was om verenigingen en partijen op te richten. Toen kwamen de partijen
en vakverenigingen op, de Masjumi, de N.U. (Nahdatul Ulama), de P.S.I.I.
(Partai Serikat Islam Indonesia), de Perti van de Islamieten, de nationalisten
konden kiezen tussen de P.N.I. en de P.B.I., de Socialisten hadden hun P.S.I.
(Partai Sosialis Indonesia), Murba, de Katholieken hadden hun P.K.R.I. (Partai
Katolik Republik Indonesia), de Protestanten hun Parkindo (Partai Kristen In
donesia), de communisten hadden hun P.K.I. (Partai Komunis Indonesia). De
communistische beweging als politieke partij was toen nog niet zo sterk. Maar
de vakbeweging is geleidelijk aan sterk onder de invloed van de communisten
gekomen. Vele ex-Digulisten zijn tijdens de oorlog naar Australië geëvacueerd,
zijn daar in contact gekomen met de communistische vakbeweging, werden
opgeleid tot goede propagandisten en werden naar Indonesië overgebracht. In
september 1945 werd door de republikeinse regering de Barisan Buruh Indo
nesia (Indonesisch arbeidersfront) opgericht. Door de toenmalige minister van
sociale zaken, mr. Iwa Kusuma Sumantri, werd de Barisan Buruh Indonesia,
naderhand de Partai Buruh Indonesia genoemd, in nationaal marxistische en
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syndicalistische richting gestuwd. In januari 1946 werd het vrouwelijke arbei
dersfront opgericht, de Barisan Buruh Wanita Indonesia. De P.B.I. stelt zich
ten doel de arbeiders op te voeden tot het klassebewustzijn der proletariërs en
voert strijd tegen het internationale kapitalisme en imperialisme. Daarnaast
bestonden nog verschillende andere kleinere vakbewegingen, die men onder
communistische leiding poogde te krijgen. In november 1946 kwam de
S.O.B.S.I. (Sentral organisasi buruh Sosialis Indonesia) als overkapping van alle
industrie-arbeiders tot stand. Daarbij hadden zich in april 1947 reeds 28 vak
verenigingen en 1,25-miljoen arbeiders aangesloten. In 1946 hadden katholieken
en nationalisten de leiding van deze Sobsi, doch in 1947 hadden leden van de
P.K.I. de leiding ervan in handen. Het boerenfront, barisan tani, werd in
oktober 1945 opgericht, is geleidelijk ook geheel onder de leiding van de P.K.I.
gekomen.
In 1948 kwam Musso in Indonesië terug van Moskou en stichtte de Front
Democratie Rakjat (het volksdemocratische front). Sjariffuddin die te voren
lid van de socialistische partij P.S.I. was, sloot zich bij hem aan. Deze Sjarif
fuddin was toen minister van defensie. In september 1948 kwam Musso met
zijn F.D.R. openlijk in opstand tegen de Republik Indonesië, waarvan de
regering in Jogjakarta zetelde. Toen stelde President Sukarno het volk voor de
keuze: „Kiest Moskou of Jogjakarta. Wie willen jullie hebben: Sukarno - Hatta
of Musso - Sjariffuddin?" Het volk koos Sukarno - Hatta. Als minister van
defensie had Sjariffuddin veel troepen en veel geld aan Musso geleverd, die
zijn hoofdkwartier in Madiun oprichtte. Het waren bloedige dagen. De com
munisten hadden in de residenties Surakarta, Madiun en Semarang verschrik
kelijk huis gehouden. Ze moordden en brandden. Vrouwen werden verkracht,
staatsambtenaren, Islamitische priesters werden vermoord op wrede manier en
in massagraven begraven. Gatot Subroto en Nasution zijn bekende namen van
officieren die tot taak hadden die communistische opstand te onderdrukken.
Met eigen krachten was het het Indonesische leger en het Indonesische volk
dat zijn Pantjasila trouw blijft, gelukt die opstand te onderdrukken, nadat de
kopstukken zoals Musso en Sjariffuddin doodgeschoten waren. Toen kwam 18
december 1948: de zogenaamde tweede politionele actie. Militair gesproken
was die opstand van Musso opgelost, doch politiek was er nog geen uitspraak
van de regering vanwege het feit dat in december 1948 Jogja bezet werd door
de Nederlandse troepen.
Consolidatie van de P.K.I.
Als vrucht van de ronde-tafelconferentie hadden we sinds 27 december 1949 de
federale staat R.I.S. (Republik Indonesia Serikat). Doch sinds 17 augustus 1950
kwam men terug tot de eenheidsstaat, de Republiek Indonesia. Omdat er toen
officieel geen verbod bestond, konden de communisten zich weer organiseren.
Er trad toen een nieuwe figuur naar voren, namelijk D. N. Aidit, die de hele
communistische beweging reorganiseerde. Een heel voornaam deel van de orga
nisatie was het 'Speciale Bureau', in het Indonesisch Biro Chusus. Dit stond
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onder leiding van de thans gearresteerde Sjam en had tot speciale taak in de In
donesische strijdkrachten te infiltreren, het landleger, de vloot, de luchtmacht en
de politie. De bedoeling was om officieren met belangrijke posities te benade
ren door persoonlijk contact. Minstens moesten de leden van dit bureau dit
kunnen bereiken dat die officieren bereid waren om de communistische activi
teiten niet te verhinderen. Ze hoefden geen lid te worden van de P.K.I.; des te
beter als ze zich bereid verklaarden om de communistische partij te steunen in
hun acties. Van deze officieren probeerde het bureau informaties los te krijgen
over hun eenheden, in het bijzonder betreffende de zwakke punten ervan. In
1950 had de P.K.I. slechts een paar duizend leden. In 1956 ging men naar de
stembus om de leden van het parlement te kiezen en in 1957 om de leden van
de Constituante te kiezen. Wat kwam er uit de bus? De P.K.I. behoorde tot de
vier sterkste partijen. De moderne Islamitische partij Masjumi kreeg 58 zetels,
de nationalistische P.N.I. kreeg ook 58 zetels, de orthodoxe Islamitische partij
N.U. 40 zetels, de P.K.I. 37 (de Christelijke partij Parkindo 10, de Katholieke
Partij 8, de P.S.I. 4, de Islamitische oudste partij P.S.I.I. 8).
Voile bloei van de

P.KJ.

Omdat de Constituante niet in staat bleek om een grondwet samen te stellen
— iets meer dan de helft van het aantal leden was bereid om de grondwet van
1945 in zijn geheel ongewijzigd aan te nemen, terwijl de andere helft, meest
Islamieten, die grondwet wel wilde aannemen doch met toevoeging van de 7
woorden van het zogenaamde Djakarta Charter — vaardigde president Sukarno
5 juli 1959 zijn decreet uit:
a. de constituante werd ontbonden.
b. de voorlopige grondwet van 17 augustus 1950 is niet meer van kracht. Men
gaat terug naar de grondwet van 1945.
De liberale democratie paste niet voor Indonesië. Men zocht een andere weg.
Men zocht naar een bepaalde vorm van democratie die wel paste. President
Sukarno kwam toen met zijn idee 'geleide democratie' (demokrasi terpimpin).
Het was inderdaad een geleide democratie. Hij benoemde een nieuw parlement,
een nieuw volkscongres, een nieuw kabinet. Men merkte weinig van ware
democratie. Het werd een periode van ware dictatuur. President Sukarno dic
teerde: hij stak zijn speech af, en het congres en het parlement mochten zijn
speech analyseren en beamen. Kranten die zijn beleid durfden bekritiseren,
werden prompt gebreideld. Het waren de communisten die gebaat waren met
zijn politiek beleid. Officieel ging men terug naar de grondwet van 1945, doch
in feite week men van die grondwet af. Voortdurend bleef Sukarno hameren op
zijn Nasakom-idee: Indonesië bestaat uit nationalisten (nas), godsdienstige
groeperingen (groep a van agama: godsdienst) en communisten. Alle geledingen
en delen van de maatschappij moesten uit die elementen bestaan: het parlement
— het kabinet — de strijdkrachten — de provinciale en gemeenteraden — etc.
Als de divisiecommandant een nationalist is, dan moet de tweede man een
persoon van de godsdienstige groepering zijn en de stafchef een communist.
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De provinciale en gemeenteraden moesten ook zo gevormd worden, al waren
in die streken geen communisten te vinden. Dat waren jaren van flirt met
Peking.
Tsjoe-En-Lai kwam met een voorstel een vijfde gewapende eenheid te vormen,
bestaande uit boeren, arbeiders en jongeren, naast de vier eenheden van de
strijdkrachten. Communistisch China was bereid om gratis wapenen te geven.
Umar Dhani, de commodore van de luchtmacht, voelde er veel voor, generaal
A. Yani, de commandant van het landleger was er fel tegen. Het Nationale
Front, dat in strijd is met de grondwet van 1945, werd geïnstalleerd, zogenaamd
om de acties van het volk te leiden. Het kostte veel geld, terwijl het volk honger
leed. De invloed van de P.K.I. nam sterk toe. De grote tegenstander, de Islamitische partij Masjumi, werd samen met de socialistische partij P.S.I. van St.
Sjahrir bij besluit van de president ontbonden en verboden. Mensen die een
andere mening hadden, werden zonder vorm van proces gearresteerd en in de
gevangenis gestopt, beschuldigd van communistofobie. Het gewone volk werd
vergeten. Om de partijen te sussen benoemde Sukarno telkens een nieuwe
minister, zodat het kabinet op een gegeven moment een log lichaam werd met
liefst 100 ministers. En voor het eerst in de geschiedenis zaten communisten
officieel ook in het kabinet. De wet op de landhervorming was in 1960 afgekomen. De communisten schreeuwden dat dit de vrucht van hun strijd was.
Ze hitsten de kleine bezitloze boeren op om op eigen houtje gronden te occuperen. Er vielen slachtoffers ook onder de politie en militairen. Het volk leed
honger, doch Sukarno vierde feest en ging met zijn tientallen ministers buitenlandse tochten maken. Indonesië maakte grote schulden, de inflatie was niet af
te remmen. Om het volk af te leiden van de ware situatie werd het volk meegesleurd in de dwaze confrontatie met Maleisië, prestige-gebouwen werden gebouwd.

Proloog van de grote coup
In de maand mei 1965 vierden de communisten een groot feest, het 45-jarig
bestaan van hun partij de P.K.I. Het werd in alle grote steden groots gevierd
met optochten, massale vergaderingen, recepties. De P.K.I. is uitgegroeid tot een
partij met een 3 miljoen leden en een 20 miljoen sympathisanten. In die dagen
kwamen de kopstukken van de P.K.I. bij elkaar om concrete plannen te maken,
want er gingen hardnekkige geruchten dat de gezondheid van de president
achteruit ging. Enige bestuursleden van de P.K.I. stelden voor om over te gaan
tot massale volksacties om de generaals voor te zijn. Doch D. N. Aidit, de
partijsecretaris, was van een andere mening. De P.K.I. als zodanig moest op de
achtergrond blijven, men moest de indruk wekken alsof het een interne aangelegenheid van het leger was. Het speciale bureau van Sjam kreeg de opdracht
een gedetailleerd plan te maken. Op de volgende vergadering in Bandung
kwamen bij elkaar D. N. Aidit, Sjam, Njoto, Sudisman, kol. Djukardi, die tot
medio 1968 burgemeester van Bandung was, en generaal Rukman. Toen werd
besloten om de leiding van de staatsgreep toe te vertrouwen aan de ambitieuze
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Overste Untung van de lijfwacht Tjakrabirawa. Van de commandant van de
luchtmacht Umar Dhani verwachtte Aidit alle steun, van de vloot en de politie
verwachtte Aidit geen moeilijkheden. Wat het leger betrof, 60 bataljons waren
toen in verband met de confrontatie met Maleisië aan het front, op de sterk
gewapende lijfwacht Tjakrabirawa onder leiding van de oppercommandant
generaal Sabur kon de P.K.I. rekenen. De Banteng raiders van Midden Java
onder majoor W. Sukirno en kapitein Kuntjara en ook een bataljon van Oost
Java zouden medio september in Djakarta komen met de bedoeling om het
feest van de strijdkrachten op 5 oktober 1965 op te luisteren. De commandanten
van deze bataljons waren vrienden van de P.K.I.: op hun hulp kon men dus ook
rekenen. Generaal Rukman verzekerde dat de Siliwangi troepen thuis zouden
blijven op de dag van de putsch. Aidit meende dat generaal Rukman veel
invloed had op generaal Ibrahim Adjie en andere officieren van de Siliwangi'.
Dit was een grote vergissing van Aidit. Wat de politieke partijen betrof: van
de grote nationalistische partij P.N.I. verwachtte Aidit geen moeilijkheden,
want daar had men Ir. Surachman als partijsecretaris, die feitelijk een commu
nist was.
De eerste aanval begon met het verspreiden van geruchten over een Dewan
Djendral: een raad van generaals. Afgaande op een stukje papier, in het huis
van de heer Palmer in Puntjak ten zuiden van Bogor gevonden, werd er dan
rondverteld dat een veertigtal generaals een raad gevormd hadden tegen Sukar
no. Zonder de authenticiteit van het stuk te onderzoeken had de B.P.I., de
centrale inlichtingendienst onder leiding van de politie-generaal Sutarto, die
onder minister Subandrijo ressorteerde, een fotokopie gemaakt van dat stuk.
President Sukarno riep de commandanten van de strijdkrachten bij elkaar en
vroeg aan generaal Yani: „Heb je onder je een stel generaals die er op uit zijn
om mijn beleid te bekritiseren? Ze vormen de dewan djendral nietwaar?"
Generaal A. Yani antwoordde: „Zulk een dewan djendral hebben we niet. Wat
we hebben is een raad van generaals die aan mij advies moet geven als er
iemand in aanmerking komt om bevorderd te worden tot opperofficier (briga
de-generaal)". Ook kon generaal Yani de president op diens vraag verzekeren
dat er geen officieren waren die relaties hadden met de C.I.A., met Engeland
en Amerika, tenzij officieren die speciale opdrachten hadden gekregen van
generaal Yani zelf. Yani beschouwde de zaak als afgedaan. Doch Sukarno en
Subandrijo spraken in openbare vergaderingen nog steeds over een document
als bewijsstuk dat de neo-kolonialisten met behulp van hun aanhangers in
Indonesië van plan zouden zijn om Sukarno ten val te brengen.
Dat stukje papier, dat 17 taalfouten had en dus onmogelijk afkomstig kon zijn
van die Palmer, hadden de communisten zelf aan de B.P.I. gegeven.
De grote coup zelf
Tot het moment dat generaal Suharto optrad op 1 oktober 1965, verliep alles
volgens het plan dat gemaakt was door het speciale bureau van Sjam. Sinds
juni 1965 werden duizenden leden van de communistische jeugdorganisatie
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Temuda Rakjat' in de bossen van Lubang Buaja (krokodillengat) door officie
ren van de luchtmacht gedrild en van wapenen voorzien, meisjes en vrouwen,
leden van de communistische vrouwenorganisatie 'Gerwani', afkomstig van
verschillende streken van Java, werden getraind om te gaan met verschillende
wapenen en geoefend in het martelen van de generaals onder het zingen van
het lied 'géndjér2'. Toen het team doktoren van communistisch China liet
weten dat de gezondheidstoestand van president Sukarno nog gevaarlijk was,
besloot Aidit, die van Moskou en Peking teruggekomen was, niet langer te
wachten en bepaalde de dag van de revolutie, de nacht van 30 september op
1 oktober. De communisten noemden hun putsch: G 30 S: gerakan 30 septem
ber. De leiding zou op voorstel van enige topfiguren van de P.K.I.: Dewan
militer (militaire raad) moeten heten. „Neen", zei Aidit, „het moet 'Dewan
revolusi' heten".
Toen kwam de dag: 30 september 1965. De basis van hun operatiecommando
was het vliegveld Halim. De rode revolutie zette in met een slachtpartij onder
de generaals: generaal A. Yani zelf en de stafleden, o.a. generaal Harjana, S.
Parman, Pandjaitan. Generaal Nasution kon op het nippertje zijn leven redden;
bij vergissing hadden ze zijn adjudant luitenant P. Tandean, een neef van de
generaal, meegesleept en gedood. Nasutions dochtertje werd ook door een kogel
getroffen en stierf een paar dagen daarna in het ziekenhuis.
Die morgen 1 oktober 1965 om 7 uur hoorde men door de radio het schokkende
bericht dat het hoogste gezag in Indonesië in handen was van de Revolutionaire
Raad (Dewan revolusi) onder leiding van Overste Untung en generaal Sabur
om te voorkomen dat de zogenaamde Dewan Djendral de macht in handen
zou kunnen krijgen. Het kabinet werd demissionair verklaard. Dan volgde een
lijst van namen die in die dewan revolusi zaten: namen van communisten,
militairen, nationalisten. Deze mensen waren te voren niet gekend, ze werden
zomaar benoemd volgens de lijst die Sjam samengesteld had met de partijlei
ding. De centrale revolutionaire raad riep op om in de provincies en gemeenten
lokale revolutionaire raden uit te roepen. Men moest vervolgens wachten op
nadere orders. En men moest wachten tot 1 uur in de middag. Er was kort
sluiting. Die morgen hadden de communisten met de troepen van Untung de
R.R.I. (hoofdkantoor van radio Indonesië) reeds bezet.
In die tussentijd kon generaal Suharto, commandant van de Kostrad (comman
do van de leger strategie-eenheden), handelend optreden. Generaal Suharto trad
tot nu toe heel weinig op de voorgrond. Hij was de oudste generaal na A. Yani.
Toen hij vernomen had wat er gebeurd was met de zes generaals — men wist
toen nog niet waarheen ze gebracht waren — zag Suharto in dat hij het com
mando over moest nemen. Per telefoon maakte hij dit bekend aan de plaatse
lijke commandanten. Zijn order luidde: Blijf op je post. Handel niet op eigen
houtje. Geen wapenen uit de magazijnen leveren. Geen onnodig bloed vergie
ten.
Suharto stuurde een officier naar het vliegveld Halim, naar president Sukarno,
die de afgelopen nacht volgens Sjams plan naar Halim was gebracht na een
receptie van ingenieurs bijgewoond te hebben. Suharto verzocht de president
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om het vliegveld Halim te verlaten en terug te keren naar het paleis in Djakar
ta. Sukarno, die van generaal Sabur reeds gehoord had wat er gebeurd was met
de zes generaals — Sukarno scheen zijn goedkeuring gegeven te hebben door
Sabur op de schouder te kloppen — gaf geen gehoor aan het verzoek van
Suharto en ging naar Bogor.
Die dag nog kon generaal Suharto de opstand in Djakarta bedwingen door
vitale punten te bezetten, rebellerende troepen te ontwapenen en de vliegtuigen
van de luchtmacht onklaar te maken.
In Semarang maakten kolonel Saherman van de leger-intelligence voor de
divisie Diponegoro en overste Usman 1 oktober 1965 bekend dat ze namens
de revolutionaire raad Midden-Java het commando over hadden genomen.
In Jogjakarta deed dat majoor Muljono. Daar werd de regimentscommandant
kolonel Katamso met overste Sugijono, stafchef, gruwelijk vermoord in Kentungan, 6 km ten noorden van de stad. Ook in Oost-Java werd een revolutio
naire raad gevormd.
Het bloedbad 1965 -1966
Toen kwamen de dagen van spanning en onrust over Indonesië. De verminkte
lichamen van de vermiste generaals waren gevonden en werden met militaire
eer begraven. Daar de putsch mislukt was, verspreidden de communisten hun
verklaring dat die mislukte coup een interne legeraangelegenheid was. En
Sukarno weigerde pertinent een afkeurend woord te uiten over de P.K.I.,
ondanks de bekentenissen van gevangen genomen communisten die actief deel
hadden genomen aan de putsch. Iedere nacht werd er aan beide kanten gewaakt
en gepatrouilleerd: aan de ene kant de communisten met hun militante jeugd
organisaties, die pamfletten verspreidden om de politie op te hitsen tegen het
leger en om tweedracht te zaaien onder de politieke partijen; aan de andere
kant de jongeren van de godsdienstige en nationalistische groeperingen. Er wer
den massa-graven gevonden op verschillende plaatsen en lijsten van mensen die
door de communisten gedood zouden worden. De communisten werden nog
brutaler. In de buurt van Bojolali en Klaten, zo ook in Surakarta in MiddenJava werden islamieten, nationalisten, katholieken en protestanten wreed ver
moord. In Banjuwangi in Oost-Java werden ook massamoorden door hen ver
richt. Toen kwamen de arrestaties en kwamen de dagen van wraak, uitgevoerd
voornamelijk door fanatieke Islamitische groeperingen. 17 oktober 1965 werd
kolonel Sarwo Edhie met zijn paratroepen naar Midden-Java gestuurd om de
divisie Diponegoro te helpen bij het handhaven van orde en rust. De communis
ten waren tot de aanval overgegaan in Bojolali. Communistische arbeiders
gingen in Semarang en Solo staken, doch werden bedwongen door het leger.
Hoe komt het dat men vooral op het platteland tot die massamoorden over
gegaan is?
1. Communisme is in Indonesië identiek met terreur. Indonesië heeft aan den
lijve gevoeld wat de communisten hebben gedaan in de jaren 1926 - 1927,
in 1948 toen duizenden mensen in Midden- en Oost-Ja va wreed werden
vermoord, en nu in 1965.
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2. De houding van president Sukarno die het volk in een toestand van onzeker
heid liet en zelfs voortdurend vol lof sprak over de verdiensten van de
communisten.
3. 60 bataljons van het leger waren aan het front in verband met de confron
tatie met Maleisië. De regering had onvoldoende controle.
4. De uitdagende houding van de communistische jeugd.
5. De angst van de fanatieke Moslems. Ze waren bang dat ze door de commu
nisten gedood zouden worden indien ze hen niet doden.
Het is hier niet de bedoeling om het gebeuren in die maanden goed te praten,
maar zo kunnen we het begrijpen.
De politieke gevangenen
In het begin van 1966 richtte men de eenheidsacties van studenten, scholieren,
vrouwen, intellectuelen, boeren, arbeiders (de KAMI - KAPPI - KAWI - KASI - KABI - KATI) met als overkoepelend lichaam: het front Pantjasila, KAP.
Gestapu (Gerakan tiga puluh (30) September = Eenheidsactie ter vernietiging
van de communistische G 30 S) op. Hun gemeenschappelijke leus was: terug
naar de originele Pantjasila en de grondwet van 1945, waarop de Republiek In
donesië is gebaseerd. Daarmee werd de Nieuwe Orde geboren: met nieuw elan
en met nieuw idealisme is men vastbesloten om de Pantjasila en de grondwet
van 1945 te realiseren. President Sukarno negeerde hun eis om de linkse en on
bekwame ministers af te zetten en om de P.K.I. te ontbinden. Hij verloor zijn
macht en 11 maart 1966 droeg hij zijn macht over aan Generaal Suharto.
Generaal Suharto verbood de communistische partij en riep als waarnemend
president het volkscongres bijeen. In het begin van de maand juli 1966 hield
dat zitting in Djakarta en bekrachtigde het besluit van generaal Suharto als
waarnemend president om de P.K.I. als organisatie te verbieden. Het congres
besloot de Pantjasila en de grondwet van 1945 in hun gaafheid hoog te houden
en uit te voeren. De communisten zetten hun actie ondergronds door. Als
tegenactie ging men dan 'op jacht' op de communisten. Bij het gevangennemen
van communisten komen er individueel natuurlijk ook fouten voor. Maar bv.
nadere gegevens over Purwodadi maken eens te meer duidelijk dat het gevaar
lijk is uit geruchten te snel conclusies te trekken en te generaliseren.
Tienduizenden werden gevangen gezet. Er zijn drie soorten van gevangenen:
a. de hardnekkigen: kerngroep: een 5000;
b. gewone actieve leden van de communistische partij en organisaties;
c. de verdachten en meelopers.
Sinds eind 1966 gaf president Suharto bevel om de twee laatste groepen los te
laten. De moeilijkheid is dat meestal deze ex-gevangenen in de dorpen en wijken
waar ze vandaan gekomen zijn, niet meer geaccepteerd worden door de anti
communistische sfeer, vooral in sterk Islamitische streken. En vaak gebeurt het
ook dat de ex-gevangenen teruggekomen in hun dorpen weer actief deelnemen
aan de verboden communistische activiteiten. Het zijn vooral de Protestanten
en Katholieken die veel doen om het probleem van deze politieke gevangenen
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te helpen oplossen. De regering had te weinig geld om de gevangenen voldoende
voedsel en kleding te geven, zoals in de ziekenhuizen de patiënten ook geen
voldoende eten krijgen. De fanatieke Moslemgroeperingen namen het de Pro
testanten en Katholieken kwalijk dat ze zoveel doen voor die gevangenen; ze
beschouwen dit als collaboratie met de communisten.
De rol van de strijdkrachten
De republiek Indonesia is nu een staat met veel militairen die niet-militaire
functies hebben als minister, gouverneur, als directeur van verschillende bedrij
ven, als rector van een universiteit. Men is in Indonesië tegen militairisme en
militaire dictatuur. En men kan niet spreken van een militaire dictatuur in
Indonesië:
1. Indonesië heeft geen regiem met militaire bepalingen.
2. Indonesië heeft zijn parlement, zijn volkscongres, provinciale en gemeente
raden. Het volkscongres heeft generaal Suharto tot president gekozen en aan
dat volkscongres is generaal Suharto verantwoording schuldig.
3. Censuur op de pers is sinds 1967 opgeheven. En kranten zoals El Bahar
( ± 25.000 ex.) en de veel verspreide Suluh Marhein (spreekbuis van de grote
nationalistische partij P.N.I.) leveren regelmatig kritiek op de regering.
4. In het parlement en in het volkscongres bestaat de volle vrijheid om de
regering te bekritiseren en er wordt door de verschillende partijen veel
gebruik van gemaakt.
5. In het kabinet — waar het aantal militairen minder dan de helft bedraagt
— worden belangrijke portefeuilles beheerd door 'technocraten', zoals:
Buitenlandse Zaken door Adam Malik, Handel door prof. dr. Sumitro,
Financiën door prof. dr. Ali, Onderwijs en Culturele Zaken door Mr. Mashuri, Communicatie door drs. Frans Seda.
6. Het leger is niet zo groot voor Indonesië met zijn 116 miljoen inwoners,
verspreid over honderden eilanden.
7. In deze eerstkomende vijf jaren zal het leger moeten werken op een nogal
laag budget.
En wat belangrijk is, het leger blijft sinds de onafhankelijkheid trouw aan de
Pantjasila en de grondwet van 1945. Toen de fanatieke Kartosuwirjo met zijn
Darul Islam in opstand kwam om Indonesië te maken tot een Islamitische
staat, kwam het leger daartegen op en bedwong die opstand na jarenlange strijd.
Ook toen de P.R.R.I./Permesta opstand losbrak, moest het leger het vuile kar
weitje opknappen. Nu in 1965 was het leger ook paraat om in de bres te
springen om de vrije onafhankelijke republiek Indonesië te beschermen en te
handhaven, gebaseerd op de Pantjasila. Het leger blijft trouw aan zijn Sapta
Marga, de zeven plechtige beloften. Het wordt waar mogelijk ingezet voor
burger-taken: 60% van alle units van het Genie-Korps van de landmacht wordt
in 1969 ingeschakeld voor niet-militaire werkzaamheden in het raam van Civic
Mission bij de uitvoering van het opbouw-program van de regering.
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Niet alleen in Venezuela, het geboorteland van Soto, kon men in de afgelopen maanden
een 'sotomdgie' meemaken: de grote overzichtstentoonstelling die in verschillende musea
van Europa (Bern, Hannover, Düsseldorf, Amsterdam, Brussel, Parijs) werd georganiseerd,
telkens op een heel verschillende wijze, liet de 'magische' betekenis van Soto's recente werk
ervaren. Na de eerste pogingen om over de grens van het schilderij, daar waar Malewitsch
en Mondriaan waren blijven staan, heen te komen en een beweeglijk schilderij te maken dat
als het ware vele schilderijen tegelijk was, heeft Soto zich nu volledig losgemaakt van zijn
artistieke uitgangspunt en een medium geschapen waardoor men direct en helemaal in de
beweging van de ruimte wordt opgenomen. Die ruimtelijke beweging is bij Soto van aparte,
inwendige, aard. Zij is geen ontwikkeling, geen verandering, geen groei naar iets toe. Ze
kent geen verloop van ontstaan en vergaan. Ze is niets anders dan rust, eeuwigheid. Ze
houdt de suggestie in van de ontledigde volheid van leven dat de Oosterlingen met het
Nirwana aanduiden. Deze subtiele ervaring bewerkt Soto met erg eenvoudige middelen: aan
een raster tegen het plafond hangt hij bijvoorbeeld op een afstand van tien centimeter van
elkaar plasticdraden op, die de ruimte zo vullen, dat men er door moet 'zwemmen'. Op
effect is hij niet uit. Alles is nuchter, doorzichtig gemaakt, anoniem. Het kunstwerk is niet
langer in een artistieke tussenwerkelijkheid gesitueerd, maar is een directe ontcijfering van
de werkelijkheid zelf.

Wanneer bent u uit Venezuela weggegaan?
In 1950. Ik was directeur van een kunstschool in Maracaibo, doceerde aan de
universiteit, aan een normaalschool en een lyceum. Ik had het geweldig druk.
En u schilderde toen in de traditionele trant?
Niet helemaal traditioneel. Ik was toen al geëvolueerd naar het kubisme en de
abstractie toe. Zo ver wel. Het kubisme, Picasso, de vierde dimensie, de bewe
ging: dat was voor mij op dat ogenblik de uiterste stand van de kunst. Maar ik
voelde wel dat ik daarmee veertig jaar achterstond. Daarom besloot ik naar
Parijs te trekken. Ik had het gevoel dat Picasso en de kubisten in Parijs stil
waren gevallen. Enkele van mijn vrienden, studenten van de academie, waren
me voorafgegaan. Ik zocht ze op en korte tijd hebben we samengewoond,
samengewerkt, in groep. Maar nog geen vier maanden later ben ik alleen gaan
wonen. We kwamen nog veel samen, bijna dagelijks, om te praten, te discus
siëren, en dat bleef heel boeiend, maar voor echt groepswerk voelde ik niet
veel, ik zocht liever in m'n eentje mijn eigen weg, die ik in Maracaibo al had
uitgestippeld: ik wilde verder gaan dan Picasso, verder dan het kubisme, in de
richting van de zuivere abstractie.
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Hoe zag u dat?
Het kubisme had het probleem van de beweging gesteld. De kunstenaar draait
om zijn onderwerp heen. In zijn expressionistische tijd schildert Picasso bijvoor
beeld verschillende facetten van een gelaat over elkaar heen, alsof dat gelaat
van verschillende kanten tegelijk bekeken wordt. Men ging spreken van een
vierde dimensie. Maar niemand wist wat dat precies was. Toen ik in Parijs
aankwam, heb ik de vraag aan al mijn vrienden voorgelegd, en er waren intelli
gente en ontwikkelde jongens onder, maar niemand wist me te vertellen wat die
vierde dimensie eigenlijk betekende. Ze praatten om de zaak heen of kwamen
met allerlei metafysische interpretaties aandraven. Ik nam daar geen vrede mee
en werkte zelf verder. Tot ik ontdekte dat die vierde dimensie niets anders was
dan de factor tijd. Cézanne, de kubisten en de latere Picasso waren daar reeds
op vooruitgelopen. Werken die echt beweging lieten zien, zoals die van Calder,
Moholy-Nagy en Marcel Duchamp, kende ik niet voor ik in Parijs kwam.
Na drie maanden Parijs had ik ze echter al allemaal opgezocht, al hun werk
gezien. En ik begon zelf te zoeken naar een manier om de beweging in de
schilderkunst te integreren. Hoe kon ik ertoe komen dat het schilderij niet meer
in één enkel beeld vast zou liggen, dat het voortdurend van gedaante kon ver
anderen? Ik wilde absoluut alle composities vermijden. Ik ben heel geleidelijk
te werk gegaan. Eerst experimenteerde ik met herhalingen van elementen. Op
die manier begon het vlak al optisch te bewegen. Daarna begon ik verschillende
plans in plastic op elkaar te leggen en zo kwam het vlak in beweging als je er
ten opzichte van het reële voorbij liep. Die metamorfose van het werk heeft mij
tot op vandaag altijd beziggehouden.
Wat bedoelde u met die herhaling van elementen?
Toen ik in Parijs arriveerde, vond ik dat zelfs de meest vooruitstrevende
abstracte kunstenaars daar nog vastzaten aan de vorm. Zij tekenden wel nietfiguratieve vormen, maar nog altijd vormen. Vorm en kleurenharmonie horen
echter tot de figuratieve taal, daar zijn de figuratieve kunstenaars al eeuwen
mee bezig. Als we abstract willen werken, mogen de elementen niet beschrijvend
zijn, niet representatief, ze mogen geen natuur suggereren, een figuur, een
landschap. Mijn vraag was dus: hoe kan ik alle compositie vermijden? Hoe kan
ik vermijden dat ik een gebogen lijn naast een andere gebogen lijn trek, een
kleurvlek naast een andere zet, altijd in harmonie met elkaar? Hoe kan ik tot
een abstractie komen helemaal los van de figuratieve taal? Al de rest vond ik
stilering van natuur, dat interesseerde me niet. Mijn oplossing was, dat ik heel
eenvoudige, anonieme elementen ging herhalen, tot in het oneindige, door niets
gebonden, zonder enige vlakverdeling. Als het ware machinaal. En op die
manier kon ik een heel vlak vullen zonder enige compositie.
Het schilderij gaat dan buiten zijn eigen grenzen bestaan.
Ja, het is onbegrensd. Ergens moet je er natuurlijk mee ophouden, je kunt er
niet eindeloos mee doorgaan, maar waar je het ook afbreekt, welk fragment je
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er ook uit neemt, het bestaat voort in dezelfde geest, dezelfde taal, dezelfde
universele noodzaak, die me altijd blijft bezig houden.
Na de herhalingen zijn dan de reeksen gekomen.
Ik werd geboeid door de manier waarop ook in andere kunsten naar een
nieuwe taal werd gezocht. Arnold Schoenberg bijvoorbeeld en de dodecafonische muziek. Met dezelfde traditionele elementen van de gamma die Bach al
gébruikte, slaagden deze componisten erin zich los te maken van de traditionele
klankenwereld. Met behulp van twaalf tonen bouwden zij systematische reeksen
op, onafhankelijk van de sonoriteit van die tonen; door middel van permutaties
bereikten zij totaal nieuwe akkoorden, melodieën en harmonieën. Zij kenden
de traditionele harmonie door en door, maar hadden er zich van losgemaakt en
zochten iets nieuws, andere mogelijkheden. Ravel, Debussy en de impressionis
ten hadden alle middelen van de traditionele harmonie uitgeput. Schoenberg en
de zijnen wilden nu verder gaan. Zij stelden zich dezelfde vragen als ik. Ik
voelde me nauw met hen verwant. Ik zou ook een nieuw systeem gaan zoeken,
een systeem van kleuren dat me in staat kon stellen nieuwe mogelijkheden van
kleur en harmonie op te bouwen, los van alle tot nog toe bekende wetten.
Eerst werkte ik met de acht het gemakkelijkst waar te nemen kleuren: de drie
primaire, de drie secundaire, zwart en wit; later — omdat iemand me gezegd
had dat ultraviolet de sterkste kleur was — kwam daar violet bij, maar dat
bleef toch altijd een permutabel element. Met mijn gamma van acht, later
negen kleuren ging ik net zo te werk als de componisten met hun twaalf tonen.
Dat gaf een heel merkwaardige sensatie: de in smalle banen geschikte kleuren
begonnen geweldig te trillen. Mijn probleem was dus niet alleen een kwestie
van reeksen, het was een fysisch probleem. Ik had gewerkt met herhalingen,
nu was er die sensatie van de trillingen in het vlak. Ik moest dus verder gaan,
doordringen tot wat mij bovenal intrigeerde: de optische dualiteit tegenover
het werk wanneer er in één werk verschillende werken tegelijk zijn.
Zijn uit deze fase uw 'metamorfosen* ontstaan?
Onmiddellijk na mijn seriële experimenten begon ik met superposities. Ik schil
derde iets serieels, legde er een plexiglas op, waarop ik het origineel heel nauw
keurig natekende, en verschoof dat dan 'n beetje. Het resultaat was dat het
geheel helemaal van gedaante veranderde, en er ontstond zoiets als een groep.
Dat was voor mij een echte revelatie. Daarna ging ik het plexiglas 'n centimeter
of tien vóór de achtergrond plaatsen, en toen begon het geheel pas voorgoed
optisch te bewegen. Via de superpositie ben ik dus tot de metamorfose geko
men.
En u had bereikt wat u zocht.
Ik had mijn taal gevonden, het middel om uit te drukken wat ik te zeggen had.
Het kwam er nu op aan dingen te maken, zoveel mogelijk voorbeelden, om alle
mogelijkheden van mijn idee te demonstreren. Van dat ogenblik af heb ik niets
statisch meer gemaakt. Ik ben alle richtingen uitgegaan, heb alle mogelijkheden
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geëxploreerd om er trillingen, beweging, transformatie van elementen uit op te
halen. De eerste drie, vier jaren waren heel hard geweest, maar nu lag ineens
alles voor me open.
De optische dualiteit waarvan u spreekt, wijzigt de verhoudingen tussen toe
schouwer en kunstwerk. Staan we hier bij het begin van een vorm die we nu
'environment' noemen?
In 1957 heb ik in Caracas al een sculptuur gemaakt waarin je kon binnengaan.
Iets later heb ik in Brussel, in het Paleis voor Schone Kunsten, een grote muur
van ongeveer 20 bij 10 meter gemaakt, strak geometrisch gestreept, en 1 meter
daarvóór plaatste ik een soort tralie die min of meer dezelfde tekening vertoon
de als die gestreepte fond. Vanzelf ontstond de behoefte om die muur binnen
te gaan. Er stonden altijd mensen voor en je kon zien dat ze erin wilden. Maar
om zo'n environment te maken, heb je veel ruimte nodig en veel geld. Dat had
ik toen nog niet. Ik trok me dus weer terug in mijn werk van kleiner formaat.
Maar potentieel zou u toen al in staat geweest zijn een environment te maken.
In de galerie Denise René te Parijs heb ik eens optisch bewegende plexiglaswerken opgehangen op ooghoogte, een hele band rond de zaal. Als je er langs
wandelde, kreeg je de indruk dat de muur bewoog. Even later heb ik dat nog
eens overgedaan in de Galerie d'Aujourd'hui te Brussel. Sommige bezoekers
werden er zeeziek van. Niet omdat mijn werk zo agressief was, maar omdat er
een nieuwe situatie ontstaan was: muren waren geen vertrouwde, solide, stabie
le elementen meer.
Het paviljoen van Venezuela op de Expo 67 te Montreal was een verdere stap
in die richting?
Iets in dezelfde geest, ja, maar het ging meer in de richting van een totale
ruimtevulling. Ik kreeg de ruimte slechts voor driekwart gevuld en had ook
geen tijd om de muren te beschilderen. Het oorspronkelijke opzet was: vier
beschilderde, optisch bewegende muren en daarin een draaiende kern van
verticaal neerhangende gekleurde staven. Daarbij zou dan komen de beweging
van de toeschouwer die rond die motorisch bewogen centrale sculptuur loopt
en langs de vibrerende wanden. Het plan werd niet volledig uitgevoerd, maar ik
beschouw het toch als een van mijn beste werken tot nog toe.
Waarom spreekt u nu ineens over sculpturen?
Je moet nu eenmaal woorden gebruiken. 'Structuren' noem ik de elementen die
zich op de muur of op de grond bevinden. 'Sculptuur' is de gebruikelijke term
voor iets dat in een ruimte staat. Misschien vindt iemand wel eens een nieuw
woord voor de dingen die ik maak. Ik vind het nogal verwaand om dat zelf
te doen.
Tegenwoordig bent u bezig met dingen die waarschijnlijk nog verder gaan dan
het environment: de 'pénétrables'.
Dat ligt weer helemaal in de lijn van mijn ontwikkeling. Ik sprak al van die ten-

935

Gesprek met Jesus Raphael Soto

toonstelling bij Denise René, waar ik alle muren, helemaal rond, vol had
hangen; er was nog juist een deurtje om binnen te komen. En in de gangen
hing ik een soort gordijn van staven op waar je nog net onderdoor kon, ze
hingen neer tot 1.80 m van de grond. Ik wilde de hele ruimte vullen. En de
mensen wilden erin. Op de biënnale te Venetië in 1966 maakte ik een grote
muur en daar kreeg je hetzelfde: de mensen wachtten tot de bewaker de rug
gekeerd had om de elementen vóór de muur binnen te lopen en midden in de
sculptuur te gaan staan. Dat was voor mij een belangrijke ervaring: geen
toeschouwers meer die voor een kunstwerk gaan staan, maar toeschouwers die
in het werk willen komen, die het zelf willen zijn. Zodra je de mensen duidelijk
maakt dat er een ruimte is die van hen is, een volle ruimte, voelen ze zich
behaaglijk als een zwemmer in het water. En het wonderbaarlijke is dat dat
gevoel van evasie bereikt wordt met zo'n eenvoudige middelen. De kunstenaar
staat hier volledig buiten. Het gaat om de toeschouwer en zijn echte omgeving.
Hij wordt als 't ware ondergedompeld in zijn volle ruimte, die hem van alle
kanten omgeeft. En hij voelt dat hij zelf kunstenaar wordt. Op mijn recente
exposities te Bern, Amsterdam en Brussel reageerde het publiek heel merkwaar
dig. Vele bezoekers zag je bewegingen maken alsof ze gingen zwemmen of
duiken; meisjes draaiden rond als tollen, speelden alsof zij onder een waterval
of een douche stonden.
Belangrijk is hier de gewijzigde verhouding tot het kunstwerk. Je hoeft hele
maal niet 'gecultiveerd' of 'geleerd' of 'jong' te zijn om er contact mee te
krijgen. Ik geloof dat het hier gaat om een werkelijk nieuwe vorm van kunst
ervaring. Het doet me soms denken aan de ervaring van ruimtevaarders. Wan
neer die in de ruimte uit hun capsule stappen, schijnen ze daar slechts met
tegenzin naar terug te keren: zo enorm is dat gevoel van gewichtloosheid, die
sensatie van onafhankelijkheid in die totaal nieuwe situatie. Hetzelfde gebeurt
in mijn 'pénétrables'. We gaan er nu in Parijs een heel grote maken, van 5 bij
20 meter, waar de mensen in kunnen wandelen en spelen zonder vragen, zonder
zorg. Gaat de kunst die kant niet op? Ik geloof dat de mens meer geboeid
wordt door de ervaring van zijn eigen ruimte, door de ervaring van zichzelf in
zijn ruimte, dan door een klein beeld van die ruimte tegen een muur.
Hoe ziet u die evolutie in de wereld van morgen?
Als ik het zag, zou ik het direct realiseren. Ik zoek, ik blijf zoeken. Zogauw ik
een oplossing vind om verder te geraken, zult u het te zien krijgen, daar kunt u
van op aan.
Maar Soto staat niet alleen, ook architecten en urbanisten moeten

meespelen.

En hier stoten we op een contradictie. Urbanisten hebben tot nu toe niets
anders gedaan dan ruimte scheppen om de mens heen, geen volle ruimte waar
de mens helemaal in thuis is. Zij gaan uit van de opvatting dat de mens
evolueert in een lege ruimte, tussen muren waaraan hij denkt schilderijen te
moeten ophangen. Of zij maken straten. Maar het zijn de straten niet die van
belang zijn, ook niet een net van straten, het zijn de voetpaden, het is de mens.
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Nu de urbanisten zich ook beginnen te interesseren voor klimaatsvoorwaarden,
luchtverontreiniging en zulke dingen, gaan ze misschien beter begrijpen waar
het in het totale environment om gaat. Misschien staan ze zelfs iets voor op
de architecten, de traditionele bouwers. Maar dat zal dan wel niet lang duren.
Want architecten hebben altijd al dichter bij mijn werk gestaan dan bijvoor
beeld schilders. Ik krijg al bestellingen om vaste muren te vervangen door
bewegende. Zij beseffen dat de bestaande muren veel te solide, veel te statisch
zijn voor een moderne conceptie. Ook zij denken dus aan een toekomst waarin
de mens helemaal vrij en helemaal thuis is in zijn environment.
De kunstenaar krijgt dus een heel andere functie.
Tot, laten we zeggen, Mondriaan en Malewich, de figuren van de 20e eeuw die
ik het meest bewonder, was de kunstenaar een getuige van wat zich in zijn
universum afspeelde. Hij zat als het ware voor een schouwspel dat aan zijn ogen
voorbijtrok en daar legde hij één moment van vast, het moment dat hem het
meest boeide. Nu echter staat de kunstenaar midden in zijn universum, hij is er
zich van bewust dat hij er niet buiten kan gaan staan. Zo voel ik me tenminste
wanneer ik iets redigeer.
'Redigeer*, zegt u. Is het dan niet meer essentieel dat de kunstenaar het werk
eigenhandig uitvoert?
Dat is helemaal niet zo nieuw. Buiten de 18e en 19e eeuw, toen de kunstenaars
intimistisch gingen werken, alle zin voor monumentaliteit verloren en het dus
ook technisch alleen aankonden, is die eigenhandigheid altijd heel relatief
geweest. Zelfs afgezien van dat technisch aspect: waarom zou een schilder die
zijn doek, zijn verf en penselen toch altijd ergens bij een ander koopt en eigen
lijk alleen maar de verf op het doek aanbrengt, harder werken dan ik? Ik ont
werp iets en zeg bij mezelf: goed, ijzer vind ik hier, plexiglas daar; dat is
technisch toch helemaal niet nieuw. Nieuw is misschien dit: ik hoef er zelf
helemaal niet aan te komen opdat het een kunstwerk zou worden. Maar hebben
de farao's ooit een steen voor een piramide aangedragen? En Michelangelo
heeft het stuc in zijn architectuur toch niet zelf behandeld? Rubens zou wel
drie levens nodig gehad hebben om alles zelf te schilderen wat uit zijn atelier is
gekomen. Nee, de kunstenaar moet alleen een richtlijn, een idee geven. En dan
zo simpel en zo nauwkeurig mogelijk. Ambachtslieden houden niet van vage
fantasietjes; ze willen duidelijke opdrachten: precies zo veel millimeter tussen
dat punt en dat.
U hebt ook 'multiples' ontworpen. Kwam dat idee van u of van uw galerie?
Van mij. Ik had daar al mee geëxperimenteerd in 1959. Het bracht me finan
cieel niets op: van multiples kun je niet leven. Vanwege het handwerk en het
materiaal is het een heel dure onderneming. Interessant wordt het echter als je
in grote oplagen kunt werken. En dat was dan een eerste reden waarom ik
ermee door ben gegaan, een sociale reden. In grote oplagen vervaardigd, komen
multiples ook in het bereik van mensen die niet zoveel geld hebben, we dachten
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vooral aan jongeren. Ze krijgen daarmee niet zomaar een reproduktie in hun
bezit, maar een echt, levend kunstwerk, en ze betalen er slechts 1/20 van de
prijs voor. Een tweede reden was, dat het werk op die manier ruim verspreid
kan worden. Geen unieke stukken meer, die voorgoed verdwijnen in de ver
zameling van iemand met veel geld. Ook die grote verspreiding heeft een
sociale functie.
Voor uzelf is het toch ook belangrijk dat uw werk ruim verspreid

wordt?

Jawel. Maar vooral voor het onderzoek en het experiment. Ik heb het geluk
dat ik nu overal bekend ben, voor mij is het geen probleem meer. Echt waar,
ik doe het niet voor mezelf, wel voor een zo breed mogelijke verspreiding van
de kinetische kunst. Ik ben trouwens niet de enige die in die richting werkt;
er is bijvoorbeeld de belangrijke Belgische kunstenaar Pol Bury. Welnu, door
multiples wordt die kunst bekend, wordt het publiek er overal mee geconfron
teerd. Kijk eens, ik kom juist terug van Venezuela (ik ben er nu al zo lang weg,
maar ik ga steeds meer van Venezuela houden). Tot mijn verbazing zag ik daar
in bijna elke stad, in alle culturele centra, een soort 'Soto-magie': hele tentoon
stellingen, met overzichten van mijn werk. Dat is alleen mogelijk met multiples.
Nogmaals, ik verdien er niet veel aan, maar ik vind het geweldig. En voor
andere kunstenaars moet dat toch hetzelfde zijn.
Multiples zijn toch niet zo goedkoop, dat iedereen erbij kan.
Omdat er geen technici zijn om ze te maken. Er zijn nog altijd te veel tussen
personen voor nodig: een specialist voor het plexiglas, een voor de seriegrafie
en zo wel 'n stuk of tien. Er gaat veel uurloon in zitten. Toch wordt de multiple
verkocht tegen kostprijs: een derde voor het materiaal, een derde voor de
kunstenaar, een derde voor de galerie. Dat de galerie een deel krijgt, is nor
maal: zij neemt de kosten van de constructie op zich. Maar ik ben het met u
eens: de prijzen zijn nog niet echt sociaal. We zouden een beter produktiesysteem moeten zoeken. Zelf heb ik daar helaas de tijd niet voor, ik zit met te
veel dingen die op realisatie wachten. Wie zich daar wel mee bezighoudt, is
bijvoorbeeld Le Pare; hij zal er wel eens in slagen om het hele proces in zijn
eigen atelier te laten uitvoeren, en dan wordt het veel goedkoper.
Remt de galerie de prijsdaling niet af?
Je kunt niet zeggen dat één derde voor de galerie te veel is. Ik geloof niet dat
zij daarvan kunnen bestaan. In het begin waren ze dan ook helemaal niet
enthousiast. Dat zie je toch zo: als ze een echte Soto voor 500.000 F kunnen
verkopen, met 50.000 F winst, dan gaan ze geen multiples verkopen voor
15.000 F. We hebben dan ook hard moeten vechten om het principe erdoor te
krijgen.
Zou Soto geworden zijn wat hij nu is zonder een galerie?
Pas veel, veel later. In 1962 was ik al wel iets en dat had ik op eigen kracht
bereikt, ik wilde geen contract met een galerie. Maar er komt een ogenblik dat
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het publiek echt belangstelling krijgt voor je werk en als je dan nog voort wilt
werken kun je je niet meer zelf bezighouden met exposeren en verkopen. Ik had
voortgekund zonder galerie, ik had zelf kunnen verkopen en ik zou er veel
meer aan overgehouden hebben, maar ik zou niet meer hebben kunnen werken
zoals ik gewerkt heb. Nu kan ik uitsluitend aan mijn werk denken. Ik blijf
trouwens totaal vrij: geen problemen met Denise René of met Marlborough.
Als je iets van me ziet dat niet goed is, dan is dat mijn schuld, niet die van de
galerie.
Heeft het museum nog een rol te spelen?
Voor de oude kunst, heel zeker. Maar steeds meer gaat de kunst de straat op.
De straat wordt het museum, straten, pleinen en parken, ruimten waarvoor de
mens geen drempelvrees heeft. Een museum blijft nog altijd zoiets als een
sacrale ruimte, daar loop je niet zomaar binnen. Kunst moet onder de mensen
komen, zoals affiches tegen de muren. Je kunt er achteloos aan voorbijlopen,
of je krijgt er contact mee, je gaat er misschien van houden. Musea moeten
daarom niet direct afgebroken worden: ze kunnen de oude cultuurschatten
bewaren; alles, wat mensen voortgebracht hebben in het verleden, is waardevol.
De eigenlijke functie van het museum is niet, hedendaagse kunst binnen te
halen. Die moet de straat op.
Waarmee bent u het meest gevleid: als een museum iets van u koopt of als u
iets gevraagd wordt voor een openbaar gebouw?
Het laatste natuurlijk. Ik zou geen ogenblik aarzelen. Toen de Franse staat mij
iets gevraagd heeft voor de Place Fürstenberg te Parijs heb ik zelfs niet naar
het honorarium geïnformeerd. Ik ben direct aan het werk gegaan zonder één
franc voorschot. Dat wil niet zeggen dat ik niet blij ben als een museum iets
koopt. Het publiek heeft nog altijd vertrouwen in musea en ik heb dan het
gevoel: de mensen die vroeger iets van me gekocht hebben, zien nu dat ze niet
bekocht zijn; die jonge, onbekende kunstenaar van vijftien jaar geleden wordt
nu officeel erkend!
Bestaat er in de kinetische kunst een wezenlijk verschil tussen een zelf bewegend
werk en een werk dat slechts optisch beweegt?
Een kunstwerk dat zelf beweegt hoort natuurlijk ook tot de kinetische kunst,
maar de toeschouwer blijft in dat geval nog altijd de waarnemer van iets dat
zich buiten hem afspeelt; hij bevindt zich voor een schouwspel dat hij slechts te
contempleren heeft. Verplicht je hem daarentegen om binnen te dringen in het
werk en er actief aan deel te nemen, dan ga je verder. Het zelf-bewegende
kunstwerk is nog altijd slechts een voortzetting van het Renaissance-theater,
waarbij het schouwspel zich voor de ogen van de aanwezigen voltrekt. Het
komt er op aan de toeschouwer te sensibiliseren voor zijn zintuigelijke wereld,
hem te doen inzien dat hij er deel van uitmaakt en dat hij betrokken is bij het
creatieve proces. Dan zal het kunstwerk ook minder sacraal worden, het wordt
een deel van het dagelijks leven.
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De belangrijkste schilders van deze eeuw zijn voor u Mondriaan en Malewitsch
Waarom?
Ik geloof dat er in de kunst van de 20e eeuw slechts heel weinig basisfiguren
zijn. Er zijn de impressionisten, die experimenteerden met het licht; daarna
Cézanne, die het impressionisme een meer constructieve wending gaf en zo de
voorloper werd van het kubisme. Het kubisme was al stevig gevestigd toen
Mondriaan in 1911 - '12 in Parijs arriveerde. Hij en Malewitsch hebben direct
begrepen dat het kubisme was stil blijven staan; zelfs Picasso en Braque durf
den niet verder gaan. Mondriaan en Malewitsch zijn verder gegaan. Tot ze in
1919 - '20 hun eindresultaten bereikten. Dat was meteen de laatste etappe van
de schilderkunst. Sedert Mondriaan en het witte vierkant van Malewitsch heeft
heeft geen zin meer nog een doek op te zetten. Het experiment is afgesloten,
men heeft het maximum bereikt van de mogelijkheden in de twee-dimensionale
richting. Niemand kan in die richting nog verder gaan. Misschien zijn er nog
Yves Klein met zijn monochromen en Fontana met zijn snede, maar dat is dan
het laatste avontuur en daar gaat het dan vooral juist om de invraagstelling van
de twee-dimensionaliteit: Klein en Fontana zijn voor mij de enigen die iets
tegen die twee-dimensionaliteit hebben in te brengen, want daar gaat het toch
om.
Wie bewondert u in de oude kunst?
Ik heb een grote verering voor Vermeer. Niemand wist met het licht om te
gaan als hij. Het mooiste vind ik zijn Gezicht op Delft van 1658, in het Mauritshuis te Den Haag. Ook van Velasquez hou ik. Weer omwille van het licht.
Ook van de Italianen van voor de Renaissance. Giotto bijvoorbeeld werkt met
heel regelmatige herhalingen van elementen, dat boeit me natuurlijk.
In het begin in Parijs leefde u van uw gitaar. Waar houdt u van in de muziek?
Van Bach. Daar hoef ik geen seconde over na te denken. De enige componist
waar ik echt van hou. Met twee elementen bouwt hij een fantastische wereld
op. Hij heeft er slechts twee lijnen voor nodig. Bijna zoals in de beeldende
kunst: een horizontale en een verticale. Een horizontale die zich ontwikkelt...
De melodie?
Er is geen melodie bij Bach, dat is het juist; je kunt zelfs niet van harmonie
spreken. De horizontale en de verticale lijn spelen door elkaar, doorkruisen
elkaar. De horizontale wordt ineens een verticale, uiterst merkwaardig; zij gaat
helemaal alleen verder, met altijd nieuwe inventies, terwijl de andere lijn recht
op blijft staan als een voetstuk. Ze blijven heel de ontwikkeling door onafhan
kelijk van elkaar en aan het eind komen ze ineens op een meesterlijke wijze
samen. Als je dat analyseert, zeg je: hoe is 't mogelijk? Je zou soms denken dat
het om een moderne compositie gaat.
6 maart 1969

President Nixon
en de bewapeningswedloop
H. W. Tromp

De eerste honderd dagen zijn voorbij. Volgens de ongeschreven regels die uit
de overlevering stammen — en waarvan de zin steeds onduidelijker wordt —
behoor je een nieuwe regering honderd dagen krediet te geven. Pas daarna mag
je hun faits et gestes gaan analyseren of kritiseren. Op 1 mei regeert Nixon
ruim honderd dagen. De vraag is of er al enige duidelijkheid in het beleid van
zijn nieuwe regering is te vinden.
De meeste commentatoren noemen twee ontwikkelingen belangrijk. Aan de ene
kant wordt gewezen op een streven de oorlog in Vietnam te beëindigen. Aan
de andere kant trekt Nixons beslissing een 'beperkt anti-raketsysteem' te bou
wen de aandacht. Nu is er wel wat te zeggen over de duidelijkheid in die
politiek: de oorlog in Vietnam gaat nog steeds door, de verliezen die de Ameri
kaanse regering opgeeft (b.v. de aantallen gesneuvelde Amerikanen) wijzen
allerminst op een de-escalatie, en ondanks regelmatig terugkerende optimisti
sche uitlatingen over wat er in Parijs gebeurt, is er op dit moment nog geen
einde in zicht. De beslissing een 'beperkt anti-raketsysteem' te bouwen, is voor
alles een onduidelijke beslissing, waarschijnlijk vooral te verklaren uit politieke
motieven: tegenstanders van een groter anti-raketsysteem werd de wind wat uit
de zeilen genomen, voorstanders van een anti-raketsysteem kregen binnen
zekere grenzen hun zin.
Misschien is er een belangrijker beleidslijn afgetekend door de nieuwe minister
van defensie, Laird — (en niet te vergeten zijn onderminister voor de lucht
macht, Packard, een man die directe eigenbelangen had en heeft bij luchtmacht
orders). Een beleidslijn nl. waarvan het kenmerk is dat de investeringen in
defensie ongeveer op dezelfde hoogte zullen blijven dan wel hoger zullen
worden, ongeacht het verloop van de Vietnamese oorlog. Het Amerikaanse
defensiebudget nadert nu de 100 miljard dollar, de vraag is of het nog lang zal
duren voor het dat overschrijdt.
Enkele maanden geleden, vlak voor Nixons ambtsaanvaarding, kon je dan ook
al de veronderstelling horen dat een beëindiging van de Vietnamese oorlog
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de beslissing zou reflecteren een anti-raketsysteem te bouwen; of omgekeerd.
Dat klonk redelijk, als je ervan uitging dat het fedensiebudget ongeveer op
hetzelfde peil zou moeten blijven en mogelijkheden tot vergroting in de toekomst zou moeten inhouden. Een beëindiging van de Vietnamese oorlog op
korte termijn zou de defensieuitgaven aanzienlijk kunnen verminderen (er zijn
schattingen die inhouden dat die oorlog Amerika 20 miljard dollar per jaar
kost). Om het budget op peil te houden zouden dus investeringen in andere
defensiesectoren noodzakelijk zijn. Twee mogelijkheden stonden open: de bouw
van een nieuw systeem (anti-raketten), of opvoering van het oude (uitbreiding
en modernisering van de Polaris, Poseidons, Minutemen en Titan-raketten).
Op 1 mei 1969 ziet het ernaar uit dat het misschien nog erger wordt. Het zou
wel eens niet het een of het ander (Vietnam, een anti-raketsysteem, óf uitbreiding van het raketsysteem), maar alle drie tegelijk kunnen worden. Psychologisch een op het eerste gezicht erg aardige tactiek, want op alle fronten zou de
regering de extreme eisen wat kunnen inperken — en daarmee de oppositie de
wind uit de zeilen nemen — terwijl ze aan de andere kant op drie fronten zou
kunnen blijven investeren én de basis zou kunnen leggen voor verdere investeringen in de volgende jaren.
In zijn verkiezingscampagne heeft Nixon het herhaaldelijk gehad over de
noodzaak van een Amerikaanse superiority over de Russische kernmacht;
bovendien heeft hij het gehad over een survival-gap, die zou kunnen ontstaan.
Op zijn eerste persconferentie heeft hij het begrip 'superiority' geïnterpreteerd
als sufficiency, en dat leek een verbetering. Maar wat is 'sufficiency' precies?
'Superiority' is in het kader van de afschrikkingsstrategie een volkomen overbodig begrip: als twee partijen elkaar van wilde experimenten willen afhouden
doordat ze ieder het vermogen hebben de ander te vernietigen, dan is volstrekt
onbelangrijk of die vernietiging twee, drie of een paar duizend keer kan
worden uitgevoerd — als het vermogen die éérste keer toe te slaan maar
onaangetast blijft. Met het begrip 'superiority' wordt de goegemeente misleid.
Superiority appelleert aan de historie, niet aan het heden. Een 'overwicht' werd
in het verleden als een goede garantie voor veiligheid beschouwd, terwijl nu
uitsluitend het bezit van een zg. 'minimum-deterrent' (het vermogen éénmaal
te vernietigen) belangrijk is. Met de kreet 'superiority' wordt een beroep gedaan
op het atavistische denken in termen van overwicht en sterker zijn. Omdat
maar al te duidelijk is dat (1) de Amerikaanse kernmacht nog superieur is aan
de Russische en (2) het volkomen onbelangrijk is wie op een bepaald moment
een iets grotere 'overkill-capacity' heeft, ligt de conclusie voor de hand dat de
introductie van dit begrip gebeurt als een aanzet tot hogere defensie-investeringen. 'Sufficiency' — een begrip dat door Nixon's voornaamste adviseur Kissinger voor het eerst is gebruikt — klinkt reëel, maar wie de notulen van de
persconferentie leest waar Nixon enthousiast dit begrip accepteerde, krijgt al
1

1 Cf. I. F. Stone, Nixon and the Arms Race in New York Review of Books, 25 maart
1969.
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snel de indruk dat hij er min of meer is ingetuind door de vraagstelling van de
journalist, en verder dat hij onder sufficiency eigenlijk toch niet veel anders
verstaat dan superiority.
In ieder geval klinken nu weer in Amerika de van ouds bekende geluiden uit
de tijd van de 'missile-gap' over de toename van het aantal Russische raketten,
over een mogelijk groter aantal Russische raketten dan er Amerikaanse zijn in
de toekomst en over het Russische ABMsysteem, dat het nodig maakt ook een
Amerikaans anti-raketsysteem te bouwen. Gevoelens van onveiligheid en van
minderwaardigheid vormen een goede voedingsbodem voor het accepteren van
hoge defensiebudgetten en het bouwen van 'nuclear hardware'. Veel rationaliteit hoeft daar niet aan te pas te komen.
Maar al te weinig is hierover bekend. Het schijnt mensen niet te interesseren.
Misschien dat er daarom nooit een voldoende sterke publieke opinie gemobiliseerd is om de krankzinnigheid van de nucleaire bewapeningspolitiek in een
asyl op te bergen. De feiten zijn kort samen te vatten. Amerika en de SovjetUnie beschikken beide over een nucleaire bewapening die het hun mogelijk
maakt elkaar als georganiseerde menselijke samenleving uit te schakelen. Aan
beide kanten bestaat een 'overkill-capacity', een vermogen om die vernietiging
vaker dan één keer uit te voeren.
McNamara's afscheidsverhaal bevatte o.a. dit tabelletje, waarin werd aangegeven welke vernietiging in de Sovjet-Unie zou plaatsvinden bij de inzet van
100 - 1600 Amerikaanse kernwapens van ieder 1 megaton:
1
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(De onderlijning is authentiek. McNamara beschouwt een aanval op de Sovjet-Unie met
meer dan 400 kernkoppen van ieder 1 megaton als afdoende. Méér wapens zouden niet
wezenlijk veel meer schade aanbrengen.)

Op dit ogenblik ziet de Amerikaanse kernmacht er ongeveer als volgt uit:
1000 Minutemen
54 Titans
160 Polaris
496 Poseidons
1710 totaal
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Polaris-raketten bevatten een kernwapen van 1 megaton; Polaris-duikboten,
waarvan er 41 zijn, hebben ieder 16 van deze raketten aan boord (dus ieder
16 megaton, dat is ruim drie keer zoveel aan explosief vermogen als in de zes
jaar van de tweede wereldoorlog op alle fronten samen is gebruikt). Maar de
Polaris-raket wordt nu vervangen door de Poseidon. De Poseidon-raket onder
scheidt zich van de Polaris hierin dat er per raket tenminste 10 kernwapens van
1 megaton aanwezig zijn (het juiste aantal is geheim, 10 wordt opgegeven, maar
er is uitgelekt dat het er 14 zouden zijn). Hetzelfde geldt voor de andere raket
ten: ze kunnen worden uitgerust met meerdere kernkoppen.
Tegen al deze raketten bestaat geen 'defensie'. Er is een vrijwel totale zekerheid
dat ze hun doelen kunnen bereiken. De Russische en de Amerikaanse 'beperkte'
antiraketsystemen zijn aan beide kanten gemotiveerd als gericht tegen een even
tuele aanval met de 'primitieve' raketten van Rood-China, die er in de toekomst
ongetwijfeld zullen komen. Er is nooit beweerd dat die anti-raketsystemen
Amerikaanse resp. Russische langeafstandsraketten zouden kunnen opvangen
en vernietigen.
Het vermogen van Amerika om de Sovjet-Unie te vernietigen staat vast, en er
valt ook met anti-raketsystemen niets aan te veranderen. Omgekeerd geldt het
zelfde. De voortzetting van de bewapeningswedloop heeft dan m.i. ook niets te
maken met een reëel gevaar; d.w.z. een reële kans op superioriteit van de een of
de ander, of een reëel uitzicht op een technische doorbraak van de nucleaire
patstelling. Het heeft alles te maken met het bestaan van dat bekende 'militaryindustrial complex' dat uit andere motieven dan die van de nationale veiligheid,
belang heeft bij instandhouding van internationale spanning en het opvoeren
van het defensiebudget . De regering-Nixon komt voort uit dit militair-indu
striële apparaat. Het is nauwelijks te verwachten dat deze regering ooit een
poging zou doen een einde te maken aan de bewapeningswedloop.
2

2 Cf. Generaal David Shoup en kol. James Donovan, The new American Militarism in The
Atlantic Monthly, maart 1969, p. 56: „ . . . . War justifies the existence of the establish
ment . . . . " etc.

Het celibaat als levensstaat
H. van der Meer S.J.

1

In de tijd toen het celibaat alleen nog maar moeilijk was, doch niet in discussie
werd gesteld en bij geestelijken en leken als een hoog gewaardeerde levensstaat
gold, was het ook mogelijk om het te beleven op basis van onechte of van
voorlopige, voor-laatste motiveringen. Men kon het kiezen en volhouden vanuit
bijvoorbeeld een onderwaardering van de seksualiteit en het huwelijk; of ook
vanuit het verlangen om tot een bepaalde, niet zo gek werkende groep te
behoren, of omdat het er nu eenmaal bij hoorde als je priester wilde worden,
om vrij te zijn voor het apostolaat. Maar de tijd waarin het op een dergelijke
basis mogelijk was, raakt vermoedelijk steeds meer voorbij. Het kan nu alleen
nog maar, als je tot de eigenlijke kern ervan doordringt, als het te maken heeft
met God en met gebed, met interesse in de andere wereld, waar die dan ook
gevonden moge worden, dat is vers twee.
Er wordt vaak gevraagd: 'Heeft het wel een zin, dat ongehuwd-blijven, als
levenskeuze?' Zo'n vraag wordt van buiten af of vanuit een troosteloosheid
gesteld, en elk antwoord riskeert dat het die troosteloosheid alleen maar fixeert.
Degenen die dit leven kiezen en het van binnenuit bekijken, vragen niet zozeer
óf het wel een zin heeft; ze trachten die — inderdaad telkens ontsnappende —
zin iedere keer opnieuw te duiden en te formuleren. Elke tijd haalt vanuit het
gehele complex van inhouden zijn eigen facetten naar voren. Het hoeft ons
niet te verwonderen, wanneer zinduidingen van het verleden ons niet meer zo
aanspreken.
Zo mogelijk nog downer is de vraag: 'Waarom moet dat nou, waarom moeten
religieuzen ongehuwd blijven?' Die vraag begint aan een onvruchtbare kant.
Er moet namelijk helemaal niets, het mag hoogstens. Je mag ongehuwd blijven
1 In de tekst wordt het woord 'celibaat' in een minder gebruikelijke betekenis gehanteerd.
Onder celibaat verstaat men immers meestal: het ongehuwd-blijven van de seculiere geeste
lijkheid in de westerse kerk. Maar de woorden die gebruikelijk waren om het ongehuwd-zijn
van religieuzen aan te duiden (gelofte van 'zuiverheid', van 'maagdelijkheid', e.d.) roepen
thans vaak de onjuiste associaties op. De uitdrukking 'ongehuwd', of: 'onhuwbaar omwille
van het Rijk der hemelen' is de juiste, doch is erg omslachtig. Vandaar de in de titel geko
zen oplossing, nl. de toevoeging van de woorden 'als levensstaat'; men zou ook kunnen
zeggen: als levenskeuze. Er wordt in deze tekst geen poging gedaan om in te gaan op de
vraag, of de hiërarchie en de leken terecht of ten onrechte hun priesters uitsluitend recruteren uit degenen die het celibaat als levensstaat gekozen hebben. Juist omdat daar al zo
veel over geschreven wordt, leek het zinnig om nu eens apart in te gaan op de betekenis
van het celibataire leven zelf.
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omwille van het Rijk der hemelen, en als je dat samen met anderen doet,
noemen ze je religieuzen.
Het is geen moeten, want er bestaat geen argument voor. Wanneer iemand in
zijn leven concreet voor de keuze staat: 'Ga ik trouwen of blijf ik celibatair?',
dan is daar uit de objectieve sfeer geen enkel doorslaggevend argument voor
aan te halen. Want wanneer het gaat om een keuze tussen twee dingen die
beide goed zijn, of meer nog: die beide evangelisch zijn (want in ieder geval is
het huwelijk evangelisch — dat is vroeger misschien niet duidelijk genoeg
en hardop genoeg gezegd), dan bestaat er toch van buiten af geen argument,
waarom de keuze in de éne richting zou moeten uitvallen en niet in de andere.
Stel je voor dat er een argument was, dan zouden allen die het andere gekozen
hebben, meteen lelijk fout zitten. Zo'n keuze is nooit met dwingende redenen te
motiveren. Daarbij kan men slechts afgaan op ervaring, niet op argumenten.
Wanneer iemand ervaren heeft dat het goed voor hem is om als ongehuwde te
leven, wanneer Gods wil zich dus aan hem heeft kenbaar gemaakt — dit kan
op verschillende wijzen gebeuren —, dan mag iemand het op die — ogenschijn
lijk erg wankele — basis gaan beginnen. Maar wanneer je dan als ongehuwde
tot een bewijslast wordt verplicht, sta je inderdaad met lege handen. Er is
eenvoudigweg geen motief op te noemen waarom religieuzen ongehuwd zouden
moéten zijn. Men zou hoogstens kunnen zeggen, dat religieuzen mensen zijn die
ervaren hebben dat God dit van hen vraagt, en die alleen daarom zeggen dat
ze het moeten. Maar men kan nooit aantonen: daarom of daarom moet het.
Als dat van je gevraagd wordt sta je met lege handen. Misschien is dat trou
wens maar goed ook. Want onhuwbaar zijn omwille van het Rijk Gods heeft
eerder iets te maken met machteloosheid, met het bijbelse klein-zijn van de
armen van Jahwe, dan met volle handen en kracht van argumenten. Dat geeft
misschien wel eens een ontredderd gevoel. Maar dat is niet zo tragisch, want
het celibaat is niet bedoeld om extra redderig door het leven te gaan.
Al is er dus geen reden-waarom-het-moet, men zal zich er wel blijvend op
moeten bezinnen, wat het nu eigenlijk betekent. Men moet doorgaan met te
vertellen hoe die ervaring leeft. Daar volgt trouwens ook meer heil uit dan
uit al die dood-verhalen, hoe „het niet meer leeft bij de mens van vandaag".
Dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Want we hoeven ons niets wijs te
maken: gehuwd of ongehuwd, dat is geen randverschijnsel in een mensenleven.
Je kunt naast elkaar best — want dat zijn niet zulke ingrijpende varianten —
geleerd of ongeleerd zijn (hoewel de praktijk bewijst dat ook dat soms niet eens
zo eenvoudig is), landgenoot of buitenlander, zwart of blank, progressief of
conservatief (hoewel
), maar gehuwd of ongehuwd grijpt heel wat dieper in.
Want gehuwd of ongehuwd, dat is in de ogen van de 'wereld' zoiets als rijk en
arm. We hebben, terecht, niet veel waardering voor het naast elkaar voor
komen van rijk en arm. Dat zijn niet twee acceptabele varianten op eenzelfde
gegeven. Zo zijn gehuwd en ongehuwd dat ook niet. En het is niet meer dan
normaal, dat je daar al even veel moeite mee hebt, en dat velen het dan ook
afwijzen. Ongehuwd is niet acceptabel, het is iets geks, zoiets kies je niet, het
overkomt je hoogstens. En daar moeten we ons nooit onderuit trachten te
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wringen bij al onze beschouwingen over de zin van het ongehuwd-zijn. Het
past er niet bij. En het is in wezen helemaal niet zo vreemd wanneer men er
geen raad mee weet, of zich er bijna minderwaardig bij voelt. Dat is het
namelijk ook. Het is niet groot. Het is zeker geen prestatie. Je bent maar een
eunuch (Mat. 19, 12).
Daarom is de vraag naar het waaróm ook zo moeilijk. Hoe kun je nu aangeven
waarom je klein wilt zijn, in een wereld waar vooral grootheid telt? Of mis
schien moet het in een andere analogie uitgedrukt worden: Hoe kun je nu
aangeven waarom je oud wilt zijn, in een wereld waar ouderdom alleen maar
als afbraak en slechts zelden als voltooiing geldt? Oud: want misschien is het
ongehuwd-blijven van de religieus eerder te vergelijken met de man die het 'al
achter de rug heeft' dan met de man die 'er nog niet aan toe is gekomen'.
Het heeft iets te maken met naar de dood toe leven, met het gevoel dat 'de
wereld, die wij zien, toch voorbij gaat', met een interesse in een wereld waarin
andere waarden gelden dan in deze.
Hoe kun je daar nu toe besluiten? Als je er redenen voor aan gaat geven, kom
je altijd weer aandragen met waarom het beter is. Dan maak je er meteen dus
toch weer iets groots van, bijvoorbeeld in de trant van: 'Wij blijven ongehuwd
omdat dit zo belangrijk is voor
', enfin, vul maar in: voor een volledigere
beschikbaarheid, een grotere vrijheid, een radicalere en totalere inzet. Dat
kunnen heel inspirerende begin-motieven zijn; en daarin zal de eigenlijke kernmotivering al meeklinken. Maar zulke redenen houden vaak niet zo lang stand.
Want is de dominee dan zoveel minder geschikt voor zijn werk? Is de gehuwde
maatschappelijke werker zoveel onvrijer? Straks misschien: is de gehuwde secu
liere priester maar half priester? Ook het gehuwde leven is en eist een volledige
inzet, zonder iets voor jezelf te reserveren. En goed en hard voor anderen
werken is geen monopolie voor ongehuwden.
Je kunt aan het celibaat als levensstaat alleen maar beginnen, en je kunt het
zeker op den duur alleen maar zinvol volhouden, als je, op een of andere wijze,
al is het maar vermoedend, ervaren hebt, dat God zich aan jou presenteert op
een dergelijke wijze, dat daarnaast geen plaats meer is voor een andere wijze
van zo geboeid zijn, door de huwelijkspartner. Het typische van het ongehuwde
leven is niet dat de ongehuwden nóg harder of nog langer kunnen werken dan
hardwerkende gehuwden; het typische is dat zij op een of andere wijze weten:
God is rakelings langs mij heengegaan. Meestal merk je dit pas achteraf,
wanneer je de simpele of de grotere dingen van je leven tracht te verstaan, en
herkent als van God komend; zoals Mozes zie je de Heer alleen 'van achteren'
(Ex. 33, 22 - 23), als hij al weer voorbij is; want tijdens het passeren zelf houdt
hij zich verborgen. God is aan je voorbijgegaan, en Hij heeft zijn sporen
nagelaten. Soms ben je op een hele onverklaarbare wijze tegen God aangelopen,
en die buil kun je maar niet kwijt raken. Het gaat er daarbij uiteraard niet om,
te doen alsof gehuwden niets, of minder, met God te maken zouden hebben.
Natuurlijk hebben ze dat wel, hoe zouden ze anders christenen zijn? Hoe zou
hun huwelijk anders sacrament kunnen zijn, dat is: God mee kunnen delen?
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Het ongehuwd-zijn kan alleen maar, als God je die levensweg als zijn bedoeling
met jou heeft laten ervaren. Niet als beter, niet als groter, niet als efficiënter,
in maatschappelijke zin, doch als iets wat Hij nou toevallig vraagt, omdat Hij
iets van je wil.
Daarom hebben de zingevingen van het ongehuwd-zijn, zoals die altijd al naar
voren zijn gebracht, slechts een relatieve waarde. Menigeen beleeft het wel echt
zo, maar het zijn geen motieven die een ander, die er niet door ervaring toe
gekomen is, ertoe zouden kunnen brengen. Want men kan er slechts aan begin
nen, wanneer men in zijn hart ervaart — of vermoedend verwacht — dat het
goed is om zo te leven, dat God ertoe roept; meestal vermoedelijk omdat men
in contact met priesters of religieuzen iets bespeurt van wat hen beweegt en met
God verbindt, en dan merkt dat dit ook voor jou goed is. Zo kan men er toe
komen. En er mee doorgaan kan men eveneens alleen, omdat men ervaart (in
vreugde, die soms schuilgaat onder leegte en pijn — maar dat doet er uiteinde
lijk niet zoveel toe), dat het inderdaad goed is gebleken. Pas achteraf kan men
dan proberen om de betekenis aan anderen door te vertellen; maar dat lukt
nooit erg goed. Verwoordingen halen het geleefde leven nooit helemaal in. En
de man voor wie de ervaringen geen gegeven zijn, blijft die verwoording van de
betekenis van het ongehuwde leven altijd hopeloos ontoereikend vinden; hij nog
meer dan de man die erin gelooft.
Wanneer iemand als de zin van zijn ongehuwd-zijn aangeeft: 'De tijd is kort,
ik moet me niet bezighouden met de dingen van deze wereld, die voorbij gaat'
(vgl. 1 Kor. 7, 29 - 31), dan kan elk ander heel legitiem het gevoel hebben, dat
zijn huwelijk uitdrukking van liefde is, en dat liefde evenmin vergaat, volgens
dezelfde Paulus-brief. Maar toch kan het zijn, dat er voor die eerste wel
degelijk in het ongehuwd-zijn iets steekt van: God vroeg van mij om me in deze
wereld bezig te houden met de dingen van de andere wereld, en daarom is dit
voor mij belangrijker.
Of wanneer iemand ervaart, dat hij ongehuwd 'beter zorg kan hebben voor de
dingen des Heren, hoe hij de Heer kan behagen' (vgl. 1 Kor. 7, 32), omdat
wanneer hij getrouwd zou zijn, zijn 'aandacht verdeeld zou blijven' (vgl. 1 Kor.
7, 34 v.), dan kan dat voor een ander ontzettend onovertuigend blijven, mis
schien zelfs helemaal niet invoelbaar, ja op het beledigende af, omdat hij juist
ervaart dat hij precies door zijn huwelijk pas goed aan de Heer werd toegewijd.
En toch kan het zijn dat die eerste heel zuiver weergeeft wat God van hem
vraagt: op zo'n wijze met God bezig zijn, dat elke vrouw zich daar in een
huwelijk terecht bij gepasseerd zou voelen, ook wanneer zij, heel gelovig, aan
God alles zou gunnen.
Of als je ervaart dat je ongehuwd iets kunt waarmaken van het 'alles voor
allen' zijn, dan kan een ander met recht zeggen dat hij juist door het huwelijk
de echte toegang tot de anderen heeft gevonden, omdat het huwelijk hem uit de
beslotenheid-binnen-zichzelf heeft bevrijd. En toch kan het inderdaad zijn dat
de ongehuwde dit nu juist heeft gevonden door zijn overhaaste („de tijd is
kort", 1 Kor. 7, 29) sprong naar de andere wereld, waarin er niets is wat
mensen van elkaar gescheiden doet zijn.
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Zeker is in ieder geval, dat je alleen in geloof en vanuit geloof kunt vermoeden
wat het betekent. Voor ongelovigen betekent het niets (wat uiteraard niet wil
zeggen, dat ieder voor wie het geen teken is, een ongelovige zou zijn), en men
moet zich door hun scepsis dan ook niet van de wijs laten brengen. Voor hen
betekenen de neven-motiveringen hoogstens iets. Het is niet iets van deze
wereld. Je moet de sprong naar de andere wereld al gemaakt hebben om er iets
in te kunnen zien, die andere wereld, die andere God die „midden onder U "
is, die soms zichtbaar wordt, in de mensen en de dingen van deze wereld, in
Jezus Christus.
Vermoedelijk ligt de kern van de huidige celibaats-problematiek dan ook niet
in het feit dat er een veranderde seksualiteitsopvatting is gegroeid, doch eerder
in het feit dat er bij velen een veranderde Godsbeleving is gekomen. En men
is nog niet toe aan een hernieuwde formulering van de plaats van het celibaat
in een nieuw Godsbeeld. Het celibaat wordt in zijn kern bepaald door de
andere wereld, door het eschatologische. Ook het eschatologisch aspect van de
godsdienst heeft een gewijzigde belevingswijze gekregen; van nadruk op leven
na dit leven is het geworden tot nadruk op leven in dit leven. Doch ook wan
neer het niet exclusief gaat om een God die elders is, noch om een leven dat
alleen maar na dit leven komt, doch om een God die mij in de mensen en in de
wereld tegemoet treedt, en om een nieuw leven dat hier op deze aarde al
gestalte krijgt (en dat zo levend is dat het nooit meer verloren gaat), dan is dat
nog altijd iets wat mij geheel kan opeisen, want dan gaat het nog altijd om een
lévende God, om Jezus Christus die verrezen is. Bovendien moeten we liefst
voorzichtig zijn met die beschrijvingen van het 'oude' Godsbeeld, ook daar ging
het immers niet alleen om een hierboven en een hiernamaals, net zo min als het
nu in het 'nieuwe' Godsbeeld alleen om een hier en nu gaat.
Het gaat om Jezus Christus, die verrezen is. Misschien dat daarom ook de
celibaatscrisis en de gebedscrisis in onze dagen ongeveer tegelijk naar voren
zijn gekomen. Onthouding en gebed hebben inderdaad veel met elkaar te
maken. Als men vraagt wat dat 'omwille van het Rijk Gods' nader betekent,
dan vindt men bij Paulus een verduidelijking: „Om U aan het gebed te wijden"
(1 Kor. 7, 5). Celibaat en gebed liggen in eikaars lijn; beide zijn: naar de andere
wereld stappen, je bezig houden met iets dat wel in deze wereld is gekomen,
maar dat vanuit een andere wereld stamt; beter gezegd: met Iemand. Ze horen
bij elkaar. Niet volgens de misschien wat gemakkelijke redeneringen in de
trant van: wie niet bidt, kan de zuiverheid niet volhouden; of: alle roepings
crisissen beginnen met verwaarlozing van de meditatie. Op de een of andere
manier is dat overigens misschien nog wel waar ook, maar het een is niet
precies en exclusief de oorzaak van het andere. Beide stammen ze uit dezelfde
oorsprong, beider crisis heeft dezelfde oorzaak: de interesse voor de andere
wereld maakt onstuimig plaats voor interesse in deze wereld; en men ziet niet
hoe de andere wereld in deze wereld is en daar hetzelfde van je kan vragen.
Inderdaad, zoals de 'eunuch' verraad lijkt te plegen aan een van de echt mense
lijke opdrachten, zo ook degene die zich zo zeer met gebed bezighoudt. Dat
lijkt ook wel verraad. Lees er Marx maar op na, die heeft dat duidelijk genoeg
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beschreven, en nogal wat christenen beginnen zich dit thans pijnlijk bewust te
worden. Van buiten af bezien lijkt het daar inderdaad veel op. Maar van binnen
uit, en op de langere duur ook? Er zijn van die dwazen, die geloven dat God
wèl iets te betekenen heeft, en dat je je dus uitvoerig met Hem bezig mag
houden.
De betekenis van het celibaat ligt niet op de eerste plaats in het vrij zijn voor
een maatschappelijke inzet. Don Camilo Torres was geen betere strijder tegen
maatschappelijk onrecht omdat hij ongehuwd was. Of misschien ook wel, maar
dat is dan een van de 'voorlopige' argumenten voor het celibaat. Men komt er
dus ook niet door de grote sociale en economische of politieke noden aan te
voeren als een definitieve zin van het celibaat. Je kunt je ook gehuwd voor
zulke problemen inzetten. En als iemand hoopt het ongehuwd beter te kunnen
doen, dan is dat uiteraard geweldig. Maar het celibaat als levenskeuze, het
religieuze ongehuwd-zijn, is in de kern een Gods-dienstige zaak, — waarmee
uiteraard nooit gezegd wil zijn, dat God niet in mensen en in hun noden
ontmoet wordt (vgl. Mat. 25). Het is niet louter een van de vormen van ongehuwd-blijven omwille van belangrijke menselijke waarden. De religieuze onhuwbaarheid heeft daar wel iets van, het is óók een inzet omwille van menselijke waarden. Maar in de kern gaat het niet om menselijke waarden, doch om
God. Dat is trouwens het ontstellende ervan, want het celibaat omwille van
het Rijk Gods geeft niets in handen. God hèb je nooit, hij ontglipt je toch weer,
op hem heb je geen greep.
Als het celibaat toch weer de sfeer zou krijgen van: je geeft iets prijs omwille
van iets groots, dan zit je al gevaarlijk dicht op de rand van: daardoor groot
willen worden. En dan heb je misschien wel iets, maar niet precies dat wat het
celibaat moet zijn: dat je maar een van de armen van Jahwe bent. Celibaat is
ook niet zozeer: 'jezelf radicaal beschikbaar stellen', 'volkomen dienstbaarheid'.
Want de hemel spare ons voor de pretentie die daarin opgesloten kan liggen.
Het heeft eerder iets van de hulpeloosheid van de man over wie telkens beschikt
wórdt en die daar niet onderuit komt.
Is dat geen menselijke waarde? Het is natuurlijk geen onmenselijke aangelegenheid. Sinds Gods Woord vlees werd, is het niet-menselijke gaan behoren tot het
domein van deze wereld. Maar ook dat geschiedde door de ontlediging van het
niets-waard-zijn heen. En de 'waarde' die daardoor gerealiseerd werd — uiteindelijk: de verrijzenis — hoort ook niet zozeer tot deze wereld en tot deze
geschiedenis, als vroegere generaties wel hebben gemeend. Misschien zijn wij nu
aan het ontdekken, dat dit ook geldt voor de 'waarde' van het ongehuwd zijn.
Het is niet van deze wereld. En toch kun je er van leven, ook in deze wereld en
in deze geschiedenis.
Het celibaat is niet zo waardevol als menselijke waarde; het is juist klein-zijn.
Het religieuze ongehuwd-zijn maakt niet vrijer, en levert geen tijdwinst op: het
maakt hoogstens tijd vrij voor God, voor gebed, en voor de mensen in hun
verhouding tot God, en voor de mensen om hun Gods goedheid te laten ondervinden. Of dat dan aanleiding geeft tot sociale inzet, tot politiek engagement,
tot maatschappelijk protest tegen onrecht — dat zal wel blijken in elke concrete
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situatie. Maar het gaat om Jezus Christus. En al het andere is consequentie
daarvan.
Dit alles lijkt misschien een beschrijving van wat niet werkelijk is, een kras
staaltje van wat sociologen noemen 'ideaal-typisch' denken, een beleving beschrijven die erg wenselijk zou zijn, doch die in feite niet gerealiseerd wordt.
Doch dit lijkt slechts zo. Want in feite werd een getuigenis gegeven van wat wij
omtrent het religieuze celibaat geloven. En geloof draagt altijd die ambiguïteit
in zich, dat het spreekt over toekomstige dingen; over dingen die er niet zijn,
die ons toegezegd zijn, die nog uitstaan. Maar geloof is ook: spreken over
onzichtbare dingen, die toch gezien zijn, over toekomstige dingen, die toch al
komende zijn.
Ook de celibatair-blijvenden hebben een lange weg voor zich, die vanwege zijn
lengte kan ontmoedigen. De eigen problemen van het religieuze ongehuwd-zijn
zijn groot genoeg. Wanneer wordt dat wat toegezegd is werkelijk? De vele
uittredingen stellen de blijvenden klemmend voor de vraag, of zij zelf wel echt
ingetreden zijn. Als velen niet meer zien wat het celibaat betekenen kan, komt
dat óók omdat het zo weinig werd waar gemaakt. Men zal ernst moeten gaan
maken met de eigenlijke kern van het celibataire leven. En dat zal nog een hele
opgave blijken te worden. Doch tegen alle hoop in zal men mogen blijven hopen
en geloven, dat God uit stenen kinderen van Abraham kan verwekken .
2

2 Een belangrijke inspiratiebron bij het schrijven van deze regels was: P. Penning de Vries,
Onhuwbaren omwille van het Rijk der hemelen, in De Heraut 98 (1967) 244-254. Ook in het
Duits verschenen: Ehelos um des Himmelreiches willen, in Geist und Leben 40 (1967) 410422.

Is het Vlaams-nationalisme
een ideologie?
De Volksunie en de gedachte-programma's van de B.R.T.

Guido Provoost

Op 28 november 1968 liet de Raad van Beheer van de Belgische Radio en
Televisie het 'Vlaams Pers- Radio- en T.V.-Instituut' schriftelijk weten dat aan
de Vlaams-Nationale opinie geen zendtijd meer kon worden toegekend in het
kader van de 'gedachte-programma's'. In dezelfde brief werd medegedeeld dat
de Volksunie voor haar politieke actie-programma's voortaan evenveel zendtijd
(8 X 15 minuten) zou krijgen als de Christelijke Volkspartij, de Belgische
Socialistische Partij en de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang. Het schrappen
van de Vlaams-Nationale Gedachte werd in deze brief aldus geformuleerd:
„De Raad was van oordeel dat gezien eenzelfde zendtijd wordt toegekend aan
de Volksunie als aan de andere politieke partijen, geen plaats moet worden
ingeruimd in het programma de Gedachte, omdat de Volksunie geen aparte en
duidelijk gedifferentieerde ideologische en sociaal-economische stroming blijkt
te vertegenwoordigen, zoals deze laatste wel tot uitdrukking komt in het gehele
netwerk van sociale, economische en culturele organisaties die aanleunen bij
het Katholiek Radio en Televisie Centrum, het socialistische VanderveldeInstituut en de liberale Vanderpoortenstichting".
Het spreekt vanzelf dat de Volksunie, die in het Belgisch partijenbestel officieel
de Vlaams-nationale gedachte vertegenwoordigt en de belangrijkste initiatief
neemster was bij de oprichting van het 'Vlaams Radio- en T.V.-Instituut',
tegen deze beslissing heftig zou protesteren. De discussie die dienaangaande in
het Parlement werd gevoerd tussen minister van Nederlandse Cultuur Van
Mechelen en de Volksunie-interpellanten, was interessant genoeg om er nader
op terug te komen. De vraag was: is het Vlaams-Nationalisme een ideologie?
Aan de hand van een paar recente werken uit de overvloedige literatuur over
nationalisme willen wij daarom eerst proberen dit begrip wat nauwkeuriger te
omschrijven. Vooral ten behoeve van de Nederlandse lezers moet echter vooraf
misschien nog iets gezegd worden over het Belgische Omroepbestel.
De Belgische omroepwet geving
De B.R.T. (Belgische Radio en Televisie) is een voorbeeld van zuiver staats
monopolistische radio- en T.V.-exploitatie, zoals dat ook het geval is in Frank
rijk en in Rusland. Andere vormen van monopolistische exploitatie zijn die van
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de gemengde organismen zoals in Nederland en Italië of het monopolie van
privé-organismen zoals in Luxemburg. Daarnaast zijn er de zgn. 'pluralistische'
exploitatievormen waar Staat en/of privé-organismen radio en TV concurrerend exploiteren.
Het statuut van de Instituten van de Belgische Radio en Televisie (B.R.T. en
R.T.B., Nederlands- en Franstalig) werd vastgelegd in de omroepwet van 18
mei 1960. Deze wet roept twee openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid
in het leven. Door associatie van beide instituten werd onder de benaming
'Instituut der Gemeenschappelijke Diensten' een derde openbare instelling opgericht, dat bepaalde gemeenschappelijke technische en administratieve belangen behartigt. Bij de bespreking in het Parlement verklaarde minister Harmei
destijds dat de omroepwet juridisch geen staatsmonopolie vestigde. In feite
echter werden sedert 15 maart 1950 alle door het verdrag van Kopenhagen aan
België toegekende golflengten in de middengolf aan de voorganger van de
B.R.T. - R.T.B. (het N.I.R. - I.N.R.) toevertrouwd, zodat men sedertdien van
een feitelijk monopolie kan spreken.
Elk der beide instituten staat onder het gezag van een Raad van Beheer
bestaande uit acht leden, om de beurt door Kamer en Senaat benoemd, en twee
leden gecoöpteerd door de eerste acht. De acht door Kamer of Senaat benoemde leden worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
provincieraden, de Academies, de universiteiten, de Raden voor Volksopleiding.
Elk Instituut wordt, onder het gezag van deze Raad van Beheer, dagelijks
geleid door een Directeur-Generaal.
Het omroepmonopolie is moeilijk in overeenstemming te brengen met de
grondwettelijke vrijheden van meningsuiting (art. 14 en 18 van de Belgische
Grondwet), aldus Prof. Dr. Th. Luykx, Directeur van het Gentse Seminarie
voor Pers- en Communicatiewetenschappen. Het actieve informatierecht komt
erdoor in het gedrang. Daarbij komt dat, te beginnen met de Raad van Beheer,
men de drie traditionele politieke opinierichtingen a.h.w. systematisch in het
hele omroepbestel heeft geïnstitutionaliseerd. Van de Raad van Beheer van de
B.R.T. weet men maar al te goed dat hij is samengesteld, volgens een onderling
afgesproken dosering, uit 5 C.V.P.-ers, 3 B.S.P.-ers en 2 P.V.V.-ers. De politieke
kleur van de meeste personeelsleden is bijna algemeen bekend.
Voor ons betoog is verder belangrijk het Koninklijk Besluit van 2 juli 1964
betreffende de radio- en T.V.-uitzendingen te verzorgen door verenigingen en
stichtingen. Artikel 2 van dit K.B. bepaalt dat de raden van Beheer van elk der
instituten, door met redenen omklede beslissingen, beschikken over de aanvragen om erkenning, ingediend door verenigingen en stichtingen die radio- en
T.V.-uitzendingen wensen te verzorgen. De raden moeten hun beslissingen o.m.
op de belangrijkheid en op de aanspraken van de betrokken aanvragers baseren.
Artikel 4 schrijft voor dat de door erkende verenigingen of stichtingen te verzorgen uitzendingen o.m. gewijd mogen zijn aan documentaires, vraaggesprekken of reportages over actuele gebeurtenissen i.v.m. het doel van de vereniging,
niet echter aan eigenlijke berichtgeving. Volgens artikel 5 moeten de uitzendingen een positief karakter dragen en moeten zij elke persoonlijke aantijging,
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alle agressiviteit t.o.v. instellingen, stelsels of overtuigingen vermijden. De Raad
van Beheer kan een uitzending ook om reden van te lage artistieke kwaliteit
weigeren. Tenslotte kan de Raad van Beheer de erkenningen schorsen of intrekken.
Uit het hierna te bespreken parlementair debat is gebleken, dat de Raad van
Beheer de zendtijd van het Vlaams Instituut heeft ingetrokken, niet alleen
omdat het Vlaams-Nationalisme geen ideologie zou zijn, maar ook omdat de
door dit instituut verzorgde programma's als politieke propaganda werden
beschouwd: er werd vooral door Volksuniemandatarissen aan meegewerkt en
er werden zuiver politieke problemen in aangesneden.
In de verkiezingen van maart 1968 boekte de Volksunie een sterke vooruitgang
ten koste van de traditionele partijen. De V.U. kwam van 12 op 20 kamerzetels
en van 4 op 9 rechtstreekse Senaatszetels. Zo werd de V.U. de derde Vlaamse
partij, vóór de P.V.V.. Was het nog logisch dat zij niet vertegenwoordigd was in
de Raad van Beheer van de B.R.T.? Zij eiste beheerszetels op. Ook de B.R.T.
zag in dat er iets gedaan moest worden. In juni 1968 besloot de Raad tot een
compromis: de programma's van de verenigingen, tot dan toe Gedachte- en
Actie-programma's genoemd, werden gesplitst in Actie-programma's, waarvan
de V.U. er voortaan evenveel zou krijgen als de andere partijen, en Gedachteprogramma's, waarop het Vlaams Radio- en T.V.-instituut, op grond van de in
onze inleiding aangehaalde motivering, geen recht meer zou hebben. Er verliep
dus veel tijd tussen de beslissing (juni) en de betekening van die beslissing aan
de betrokkenen (november). Men mag allicht aannemen dat de beslissing sterk
beïnvloed werd door de maart-verkiezingen.
Nationalisme: definities van S hafer en V anderburcht
Na meer dan een eeuw studie hebben wij nog steeds geen algemeen aanvaarde
definitie van 'nationalisme'. Ontelbare auteurs hebben er zich met wisselend,
doch nooit volledig succes aan gewaagd . De verwarring die over het begrip
bestaat, zal wel te wijten zijn aan het feit dat steeds uiteenlopende factoren tot
het ontstaan van de verschillende vormen van nationalisme aanleiding hebben
gegeven. In de overvloedige literatuur beperken wij ons hier tot twee werken
die het onderwerp indringend behandelen: B. C. Shafer, Le nationalisme, mythe
et réalitê en D. Vanderburcht, Belgen op de tweesprong*.
Voor de enen, zegt Shafer, is nationalisme de gemeenschappelijke liefde voor
een grondgebied, een taal en/of een historisch erfgoed. Volgens anderen is het
vooral een wil tot politieke onafhankelijkheid en een verzuchting naar veiligheid en prestige. Weer anderen noemen het een mystieke toewijding aan een
nogal vage sociale groep: 'de natie' of 'het volk'. Tenslotte wordt nationalisme
gedefinieerd als de doctrine volgens welke de eigen natie dominerend zou
moeten zijn en daartoe zelfs tot agressiviteit kan overgaan. Elk van deze defini1

2

1 Enkele voorbeelden: L. Snyder, The Meaning of Nationalism, New Brunswick, 1954; K.
Deutsch, Nationalism and Social Communication, New York, 1953; P. Henry, Le problème
des nationalités, Paris, 1937.
2 Paris, 1964, 256 pp.
3 Antwerpen, 1964, 214 pp.
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ties, aldus Shafer, is onvolledig: zij omschrijven slechts een aspect van het
begrip. Hoe dan ook, het nationalisme heeft steeds aanleiding gegeven tot
antagonistische standpunten. Terwijl Renan, Treitschke en Barrès het als een
soort bovennatuurlijke kracht verheerlijken, is de 'natie' volgens Huxley en
Haddon een gemeenschap verenigd door de gemeenschappelijke vergissing omtrent zijn ontstaan en een gemeenschappelijke afkeer voor zijn buren .
Uit de verschillende monistische benaderingen van het begrip distilleert Shafer
tien voorwaarden opdat van nationalisme sprake zou zijn:
1. een (soms vage of omstreden) omschrijving van een (bestaande of nagestreefde) territoriale eenheid;
2. bepaalde gemeenschappelijke kenmerken: taal, gewoonten en gebruiken,
literatuur, enz.;
3. bepaalde gemeenschappelijke en dominerende instellingen (katholicisme,
kapitalisme, enz.);
4. een onafhankelijk en souverein bestuur of de wens er een te hebben;
5. het geloof in een gemeenschappelijk verleden en een gemeenschappelijke
oorsprong;
6. liefde of achting voor de natiegenoten;
7. een devotie voor de eigen entiteit;
8. fierheid over verwezenlijkingen en hoogtepunten van de natie;
9. hooghartigheid of vijandigheid tegenover andere gelijksoortige entiteiten;
10. hoop op en geloof in een glorieuze toekomst voor de natie (door territoriale expansie, politieke macht, enz.).
Een definitie van het nationalisme moet volgens Shafer noodzakelijkerwijze
deze tien punten bevatten .
4

5

Vanderburcht gaat omgekeerd te werk. Hij geeft eerst een vage omschrijving
van het begrip en onderzoekt daarna de componenten om zijn definitie te
preciseren. Nationalisme is volgens hem een vorm van politieke bedrijvigheid
waarvan de subjecten, als groep, door objectieve kenmerken herkenbaar en/of
geografisch lokaliseerbaar zijn en waarvan de objecten, door hun wezen of
voorstellingswijze alleen waarden inhouden voor de betrokken subjecten. Dat is
een definitie van nationalisme, niet van 'het' nationalisme. Er bestaan ontelbare
nationalismen . Het nationalisme als doctrine bestaat niet. De nationalistische
patrimonia kunnen zeer verschillend zijn van inhoud en stijl: alleen in de
techniek en de methode zijn overeenkomsten te vinden. Het nationalisme is dus
een politieke bedrijvigheid, een actie, een politieke actie in de zin van doelgericht streven ter beïnvloeding van het gemeenschapsbeleid. Het is dus geen
ideologie.
Na het formuleren van deze definitie onderzoekt Vanderburcht de componenten van het verschijnsel: hoe komt het tot stand en welke zijn er de stadia van?
Hij maakt een onderscheid tussen verschillende niet-politieke stadia en een
6

4 J. Huxley en A. C. Haddon, We Europeans, Oxford, 1940, p. 16.
5 B. C. Shafer, op. cit., pp. 12-14.
6 D. Vanderburcht, op. cit., p. 63.
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politiek stadium. Het eerste niet-politieke stadium is dat van wetenschap en
romantisme: het stadium van de beschrijving en de verheerlijking van het eigen
milieu. Dan komt een stadium van groepsbewustzijn: er wordt een systematisch
onderscheid gemaakt tussen het eigene en het andere. Dit leidt dan weer tot
intensivering en precisering van het groepsbewustzijn. De groep wordt, ook
territoriaal, afgebakend. Wanneer de groepskenmerken geïdentificeerd en gepreciseerd zijn, worden zij geëvalueerd. Het vreemde vormt de afwijking van
het normale, dat nationaal is. Het territorium, de taal, het groepsverleden
worden bezongen in literatuur, muziek, enz. Op de duur worden deze echte of
vermeende groepskenmerken een ideaal dat door de leden van de groep dient
te worden nagestreefd: de volkse waarden .
Gaat het bovenstaande een uitgangspunt vormen voor een permanente politieke
actie, dan belandt men in het politieke stadium. Hierin is nog een onderscheid
te maken tussen het strevend en het geïnstitutionaliseerd nationalisme. De institutionalisering wordt uiteindelijk voltrokken door opstand of burgeroorlog, ook
wel door internationale verdragen. Wanneer de institutionalisering gerealiseerd
is, vervalt het alternatief eigene - andere. Tot op zekere hoogte kunnen binnen
het nationale souvereine kader nog wel meningsverschillen worden toegelaten.
Dit leidt, aldus Vanderburcht, tot een kringloop: nationalisme leidt bijna steeds
tot souvereiniteit, souvereiniteit betekent macht, dus behoefte aan nationalisme .
Het is duidelijk dat wij met deze korte uiteenzetting het nationalisme als historische realiteit te kort doen. Onze bedoeling was uitsluitend de lezer in staat te
stellen aan de hand van deze definities het parlementaire debat over de kwestie
kritisch te volgen.
7

8

De Volksunie-interpellaties in het Parlement
9

De interpellatie-Schiltz in de Kamer, 10 december 1968 . Schiltz herinnerde
eerst aan de beslissing van de B.R.T. en aan de motivering ervan. De reële
betekenis van die beslissing, zei hij, is dat de V.U. precies evenveel zendtijd
krijgt als vóór de verkiezingen van maart 1968, alsof uit deze verkiezingen niet
duidelijk de groeiende omvang en het groeiend belang van de Vlaams-Nationalistische geestesstromingen waren gebleken. Dit werd verdoezeld door aan te
kondigen dat elk der vier partijen evenveel politieke zendtijd zou krijgen.
Wat de motivering van de beslissing betreft, als het Vlaams-Nationalisme geen
ideologie is, hoe komt het dan, vroeg Schiltz zich af, dat het Belgische politieke
leven al zowat twintig jaar lang gebiologeerd wordt door het probleem van het
volksnationalisme? En als ideologieën het criterium zijn, waarom krijgen de
communisten dan geen gedachte-zendtijd?
Het tweede criterium is dat van de nevenorganisaties. Om als ideologie erkend
te worden door de heilige drievuldigheid van de Raad van Beheer van de
B.R.T., moet men coöperaties hebben, desnoods banken oprichten, enz. De
7 Op. cit., pp. 66-74.
8 Op. cit., pp., 77-90.
9 Parlementaire Handelingen Kamer, 10 december 1968.
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Raad van Beheer is tegelijkertijd rechter en partij. Het is een door en door
autocratisch lichaam, een onaanraakbare drieëenheid van traditionele partijen.
Het wordt hoog tijd dat er aan de samenstelling van die Raad wat gedaan
wordt. Schiltz stelt twee oplossingen voor: een ombudsman, of een mogelijk
heid van beroep tegen beslissingen van de Raad bij de bevoegde minister.
In een korte tussenkomst antwoordde P.V.V.-er De Croo dat de Volksunie een
actiepartij maar geen gedachte-partij is. De traditionele partijen daarentegen
vertegenwoordigen een internationaal verspreide ideologische stroming.
Geldolf is de B.S.P.-specialist voor radio en televisie. In naam van zijn partij
somde hij drie desiderata op i.v.m. de zendtijd voor partijen en stromingen:
1. Voor de actieprogramma's moet de zendtijd proportioneel worden toege
kend; die zendtijd moet dan ook na elke verkiezing aangepast worden.
2. Wat de ideologische programma's betreft: de regering moet niet uitmaken
of iets een ideologie is of niet, doch om zendtijd te krijgen moet een gedachtestroming kunnen bogen op instellingen en organisaties die haar aan
hang bewijzen.
3. De Staat moet voor beide programma's specialisten ter beschikking stellen.
Daarna antwoordde Van Mechelen, Minister van de Nederlandse Cultuur, op
de interpellatie van Schiltz. Eerst en vooral behoort het opgeworpen probleem
eigenlijk tot de uitsluitende bevoegdheid van de Raad van Beheer (art. 2 en 3
van het K.B. van 2 juli 1964). Toch wilde de Minister de beslissing van de Raad
nader toelichten. De Raad meende geen levensbeschouwelijke uitzendingen te
kunnen toekennen op grond van politieke argumenten. Er dient een fundamen
teel onderscheid te worden gemaakt tussen de politieke actieprogramma's en de
levensbeschouwelijke programma's. Voor elk der twee soorten uitzendingen
gelden totaal verschillende criteria en motieven ter toekenning. Het Vlaamse
Pers-, Radio- en T.V.-instituut, dat een zevental gedachte-programma's ver
zorgde, deed daarin uitsluitend aan politieke actie. Dat het Instituut toch
gedachte-uitzendingen kreeg, is te wijten aan het feit dat in de schoot van de
Raad van Beheer lang geen overeenstemming kon worden bereikt over het toe
kennen van politieke zendtijd aan de V.U. In afwachting van een regeling
werden aan het Vlaams Instituut deze gedachteprogramma's toegekend.
Daarbij komt, aldus de Minister, dat het Vlaams-Nationalisme geen ideologie
is. Alle andere zg. sociaal-economische gedachtestromingen zijn tot een van de
drie volgende levensbeschouwingen terug te brengen: het liberalisme, het socia
lisme en de christen-democratie. Daarenboven is het duidelijk dat elk van deze
drie richtingen een groot aantal nevenorganisaties zoals coöperaties, cultu
rele fondsen, mutualiteiten, enz. heeft. De Volksunie heeft die organisaties niet.
Daarenboven zijn heel wat V.U.-ers levensbeschouwelijk katholieken, socialis
ten of liberalen en zijn ze in nevenorganisaties van die respectieve partijen terug
te vinden. Tenslotte, aldus de Minister, heeft de V.U. met zijn Instituut beslist
niet het monopolie van de Vlaamse Beweging. — „Wij hebben van de Volks
unie geen lessen te ontvangen over de Vlaamse Beweging".
Schiltz kon in zijn repliek alleen zijn spijt uitdrukken over het feit dat een raad
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van beheer die samengesteld is volgens partijpolitieke normen, die niet eens
beantwoorden aan de reële politieke verhoudingen, zijn oordeel heeft uit te
spreken over wat al dan niet als een ideologie beschouwd kan worden. Dat is
ondemocratisch, en dat is de kern van de zaak.
Vooruitlopend op een uitvoeriger debat in de Senaat, kwam senator Jorissen
tijdens de bespreking van de begrotingen tussenbeide om de beslissing van de
Raad van Beheer te hekelen en te wijzen op het feit dat de V.U., als derde
belangrijkste partij in Vlaanderen, in deze Raad nog niet vertegenwoordigd is.
Het Vlaams-Nationalisme zou geen gedachte zijn. „Het is potsierlijk, temeer
daar de drie traditionele ideologieën heel wat aan werfkracht verliezen en het
volksnationalisme daarentegen na de oorlog nieuwe triomfen beleefde" . In
zijn antwoord, de volgende dag, verduidelijkte Minister Van Mechelen dat het
volksnationalisme een houding, een sociale kracht, een operationeel element is.
Het is een kracht waardoor men aan de eigen etnische gevoelens en omstandigheden een natie-bouwend, een staatsbouwend element wil geven. Wat stellen wij
echter vast? „Op het ogenblik dat een dergelijke staatsbouwende kracht haar
resultaat heeft bereikt, valt zij weer uiteen in de drie door mij genoemde ideologieën".
10

11

De interpellatie-Lode Claes in de Senaat, 28 januari 1969 . De Senaat is eigenlijk niet de plaats om intellectuele of semi-intellectuele discussies te voeren,
aldus Lode Claes. Het is evenmin de plaats waar de partijen hun algemene
theoretische of ideologische opvattingen uiteen moeten zetten. De verklaring
van Minister Van Mechelen raakt echter de basis zelf van het Vlaams-Nationalisme. Wij kunnen die verklaring niet onbeantwoord laten.
Door te beweren dat er slechts drie ideologische strekkingen zijn, heeft de
Minister zich op een gevaarlijk terrein gewaagd. Heel wat deskundigen houden
er een andere mening op na: bijvoorbeeld M. Duverger en Raymond Aron.
Deze laatste somt er vijf op: het liberalisme, het socialisme, de christelijksociale, het communisme en het nationalisme. Georges Burdeau schrijft in zijn
Traité de Science Politique letterlijk: „Le nationalisme offre une illustration
particulièrement claire de ce caractère de Pidéologie d'être la mise en forme
d'une émotion dans un système d'idées . . . " .
De nationaliteitsbewegingen spelen thans in de wereld opnieuw een grote rol
(Bretagne, Frans-Canada, Schotland, Wales). Onze nationalistische Beweging
vertoont een verwantschap en ook een gemeenschappelijke ideologische basis
met deze andere bewegingen.
Ook wordt het argument gebruikt dat de Volksunie niet beschikt over een
infrastructuur van culturele en sociale organisaties en over een pers. Wat nog
niet is, kan nog komen.
Op dat ogenblik bevestigde ook de socialist Dehousse dat het Vlaams-Nationalisme een ideologie is: „Je précise que c'est une idéologie que je n'aime pas,
mais c'est une idéologie".
10 Parlementaire Handelingen Senaat, 17 december 1968.
11 Parlementaire Handelingen Senaat, 28 januari 1969.
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Van Mechelen kwam voor de derde keer de beslissing van de Raad van Beheer
van de B.R.T. verdedigen. Hij blijft de mening toegedaan dat het VlaamsNationalisme een opbouwende politieke kracht is, maar geen ideologie, en hij
neemt daarbij de definitie van Vanderburcht letterlijk over. Om deze stelling te
staven is hij ditmaal bij Vlaamse auteurs te rade gegaan. Hij citeert een artikel
van M. Van Haegendoren, in Wij van 4 januari 1969: „De V.U. duldt in haar
schoot, als nationalistische partij, verschillende strekkingen en acht ze wense
lijk . . . " . Van Haegendoren geeft hier blijk van zijn pluralistische visie, zoals hij
die steeds verdedigd heeft in de Lodewijk de Raetstichting. Zowel Dosfel,
Vanderelst, Elias, Willemsen als Brugmans, stellen vast dat het nationalisme
een vaag begrip is, dat verschillende gradaties heeft. Elias schrijft in deel VI van
zijn Geschiedenis van de Vlaamse gedachte, p. 371: „Er is aldus niet één, er zijn
meerdere nationalismen". Dosfel in Verzamelde Werken, deel 3, p. 208: „Nooit
werd het nationalisme op een algemeen geldende wijze door een bindend gezag
bepaald. Er bestaat dus geen nationalistisch credo". Eensgezind wijzen deze
auteurs daarenboven op de gevaren van een excessief nationalisme, ja, van een
nationalisme als ideologie
Van Mechelen besloot aldus: „Hoewel de V.U. in Vlaanderen een sterke poli
tieke kracht is geworden, heeft zij geen ideologie, noch een eigen systeem of
gedachtensfeer waaraan de mensen zich volledig kunnen vasthouden omdat het
hun een basis geeft voor hun bestaan en reden voor hun bestemming later.
Daarom heeft de V.U. het recht gekregen op politieke actie-uitzendingen, maar
kan ik mij er niet mee akkoord verklaren dat zij deel zou hebben in de gedach
te-uitzendingen, om de eenvoudige reden dat zij geen eigen ideologie heeft".
Besluit
De Volksunie staat in haar kritiek op de samenstelling van de Raad van Beheer
van de B.R.T. niet alleen. Over de interne politieke verzuiling van ons omroep
bestel hebben wij het in het eerste gedeelte van deze bijdrage duidelijk genoeg
gehad. Inderdaad komt van het pluralistisch bedoelde artikel betreffende de
benoeming van de beheerders uit lijsten voorgedragen door meerdere deskun
dige a-politieke instellingen in de praktijk niet veel in huis. Iedereen in Vlaan
deren kent de politieke dosering van de Raad en weet dat die beheerders hun
zetel mede danken aan hun politieke kleur. Laat men het pluralisme verworden
tot 'een politieke drievuldigheid', dan heeft het geen enkele zin de V.U. beheerszetels te ontzeggen. De V.U. zou dan trouwens in de schoot van het bevoegde
orgaan zelf haar standpunt hebben kunnen verdedigen.
Schiltz raakte in zijn interpellatie eigenlijk maar eventjes, en dan nog te laat, de
kern van de zaak: het mag niet zijn, dat een beheersraad, die in feite volgens
partijpolitieke normen is samengesteld, welke niet eens helemaal beantwoorden
aan de reële politieke verhoudingen, zijn oordeel heeft uit te spreken over wat
in Vlaanderen al dan niet als een ideologie beschouwd kan worden.
Ons antwoord op de grondvraag, of het Vlaams-Nationalisme als een ideologie
kan worden beschouwd, valt bij toetsing aan onze definities negatief uit. Maar,
na kennisneming van de parlementaire debatten, lijkt de discussie over die
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vraag wel op een discussie over het geslacht der engelen. Het ware probleem is,
of de door het K.B. van 2 juli 1964 vastgelegde criteria wel relevant zijn en of
de Raad van Beheer als feitelijke institutie wel bij machte kan zijn deze criteria
op een onbetwistbare en objectieve wijze te hanteren. In dit perspectief wint het
door Prof. Dr. J. Briers (directeur van de gewestelijke omroepen) in een recent
(privé uitgegeven) artikel geformuleerde voorstel tot oprichting van een univer
sitaire informatieraad, aan belang. Deze Raad zou samengesteld zijn uit alle
professoren in de pers- en communicatiewetenschappen. Een Uitvoerend Co
mité van tien professoren zou de kern ervan vormen. De taak van deze Raad
zou er vooral in bestaan advies uit te brengen, op verzoek of uit eigen initiatief,
over alle betwistingen en problemen die rijzen tussen media en politiek. Wij
hopen oprecht dat het voorstel Briers de klip van de onverschilligheid kan
omzeilen en tot een vruchtbare realisatie kan leiden.

Immunisatie tegen inflatie
J. J. Meltzer

Er is veel inflatie. Inflatie in de zin van stijging van het algemene prijsniveau.
Laten wij aannemen dat daar voorlopig geen einde aan komt. Een aantal
mensen (vooral behorende tot de actieve beroepsbevolking) kan zich indekken
tegen de gevolgen van inflatie. Anderen (vooral trekkers van nominaal vaste
inkomsten) zien hun levensomstandigheden door de inflatie bedreigd. De
bedreiging mag overigens niet worden overschat. Het aandeel van het Nederlandse nationale inkomen dat aan de werkende arbeiders toevalt is de laatste
jaren weliswaar gestegen, maar het is de vraag of dat louter een gevolg is van
de inflatie. Ook een doelbewuste overheidspolitiek kan tot stijging van de
arbeidsinkomensquote leiden. Inflatie brengt overigens niet alleen het inkomen
in gevaar, maar ook het nominale vermogensbezit. Wederom rijst de vraag of
daarvan, althans in Nederland, de laatste tijd in belangrijke mate sprake is
geweest. Het kon allemaal nogal meevallen en het zou goed zijn cijfermatige
inzichten hieromtrent te verwerven alvorens verstrekkende maatregelen te treffen die de gevolgen van inflatie beogen weg te nemen. Bovendien moet bedacht
worden dat de overheid ook nu al het een en ander doet om de nood, die
mede door inflatie is ontstaan, te lenigen (A.O.W., vaak zonder dat daarvoor
premie was betaald. Zo nodig zelfs een premie vrije bijstandsuitkering). De
overheidsmaatregelen zijn echter niet star automatisch aan het tempo van de
geldontwaarding gekoppeld. Ook na allerlei correcties kan de inflatie de inkomens- en vermogenspositie van individuele burgers hebben beïnvloed.
Het is daarom niet verwonderlijk dat er al lang gezocht wordt naar een
mechanisme dat de waarde van inkomens- en vermogensbestanddelen automatisch aanpast aan veranderingen in de geldwaarde. In Maandschrift Economie van februari 1969 werpt Mr. F. Jansen zich op voor een dergelijk 'herleidingsstelsel'. Hij kiest daarbij een benadering die niet alleen economische, maar
vooral ook juridische argumenten omvat. Maar hij komt evenals andere voorstanders van een herleidingsstelsel tot de conclusie dat de waarde van allerlei
voor inflatie gevoelige grootheden moet worden gekoppeld aan een indexcijfer
van de prijsontwikkeling. Behalve voor zeer kortlopende vorderingen en schulden moet er naar zijn mening een verplichte 'algemene indexatie' komen.
Enerzijds zou men verder willen gaan dan Mr. Jansen doet. Anderzijds rijst de
vraag of hij misschien niet toch al te ver gaat.
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Moet men verder gaan dan algemene indexatie?
Een algemene indexatie poogt te bereiken dat alle bevolkingsgroepen in gelijke
mate tegen de gevolgen van inflatie zijn beschermd. Het is echter niet uitgeslo
ten dat het actieve deel van de beroepsbevolking uit kortzichtigheid, gezichts
bedrog of omdat zelfs een louter nominale loonsverhoging toch al voldoening
geeft, boven de automatische inflatiecorrectie uit, nominale loonsverhogingen
blijft afdwingen, zelfs als die geen enkele reële verbetering inhouden. De inflatie
zelf (al wordt deze dan betrekkelijk onschuldig) blijft dan toch steeds nieu
we stimulansen krijgen. Het heeft mij daarom altijd verwonderd waarom nooit
eens iemand op de gedachte is gekomen een soort 'superindexatie' voor te staan,
waarbij inkomens en vermogens van mensen met een zwakke onderhandelings
positie (bij voorbeeld bejaarden) automatisch sterker stijgen dan inkomens en
vermogens van mensen met sterke onderhandelingspositie (actieve beroepsbe
volking). Als een loonsverhoging van 2% tot onmiddellijk en dadelijk gevolg
heeft een automatische vergroting van de pensioeninhouding met bij voorbeeld
4%, terwijl penisoentrekkers tegelijkertijd hun inkomsten ongekort en met dub
bele snelheid zien stijgen, dan is de aardigheid van de loononderhandelingen er
gauw af. Let wel: de bedoeling is dat deze correcties een automatisch karakter
hebben. Ook nu gebeurt het wel dat bijvoorbeeld bijstandsuitkeringen met de
inflatie stijgen. Het geld daarvoor moet ergens vandaan komen, dat is ook nu al
zo, maar degene die het gelag betaalt, ziet dat niet zo als een direct gevolg van
zijn eigen geldontwaardende activiteit op de arbeidsmarkt. Ingeval van 'super
indexatie' ligt dat allemaal veel duidelijker. Er wordt dan automatisch meteen
teruggeslagen en extra hard. Bovendien biedt een dergelijk systeem, mits flexibel
opgezet, de overheid de gelegenheid geleidelijk allerlei inkomenspolitieke doel
stellingen te realiseren. Door de inkomens van vergeten groepen automatisch
méér dan welvaartsvast te maken, worden niet alleen de gevolgen van inflatie
overwonnen, maar wordt ook de inflatie zelf krachtig bestreden. De boven
staande redenering gaat er stilzwijgend van uit dat de arbeidsmarkt de grote
inflatiebron is. Dat is een niet altijd realistische veronderstelling. Er zijn bij
voorbeeld aanwijzingen dat er op dit ogenblik in Nederland andere dingen aan
de gang zijn. En dan wordt de volgende vraag actueel.

Gaat algemene indexatie niet al te ver?
Ik zou de aandacht willen vestigen op een controverse tussen Mr. Jansen en
Prof. Dr. F. Hartog, die — elders — heeft gesteld, dat een algemeen herleidings
stelsel alle remmen tegen verdere inflatie zou doen wegvallen. Met goede
argumenten ondergraaft Jansen die stelling, ontkent overigens niet dat alge
mene indexatie een inflatie-effect zal hebben. Indexatie verbetert namelijk
vooral de lagere inkomens. Van lage inkomens wordt een groter gedeelte
besteed en dus een kleiner gedeelte bespaard dan van grote inkomens en
derhalve zal de inflatie door indexatie worden gestimuleerd. Een groei van de
bestedingen roept immers vanzelf weer prijsstijgingen op. Jansen acht het
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genoemde inflatie-effect niet inherent aan algemene indexatie en evenmin
catastrofaal van omvang. De eerste conclusie moge juist zijn; wij moeten evenwel goed voor ogen houden dat het inflatie-effect wel eens groter zou kunnen
zijn dan men geneigd zou zijn te menen. In American Economie Review van
december 1968 hebben O. Eckstein en G. Fromm de resultaten gepubliceerd
van een diepgaand onderzoek naar de oorzaken van inflatie. Van de 8,2%
prijsstijging die in de Verenigde Staten in het midden van de vijftiger jaren
werd geregistreerd, moet naar hun mening 2,7% worden toegeschreven aan
loonkostenstijging en maar liefst 4,2% aan een hoge industriële bezettingsgraad, dus aan een relatief hoog produktieniveau. Een algemene indexatie pakt
gunstig uit voor genieters van lage inkomens met hun relatief grote bestedingsdrang en vergroot daarmede de omzet en de bezettingsgraad van de industrie.
Volgens Eckstein en Fromm is nu juist de relatief hoge bezettingsgraad een
kwantitatief zeer belangrijke inflatiebevorderende factor. Zij achten dan ook
groei van de kapitaalgoederenvoorraad het beste middel om inflatie af te
remmen. Want als er meer kapitaalgoederen ter beschikking staan, kan eenzelfde produktie-omvang bij een lagere bezettingsgraad van de bedrijven worden gerealiseerd en zal de druk op de prijzen dus afnemen. Groei van de
kapitaalgoederenvoorraad eist besparingen. Maar op dat punt is niet veel te
verwachten van een algemeen herleidingsstelsel, dat immers de traditioneel
weinig sparende genieters van lage inkomens steunt. Indexatie kan dus wel
degelijk een groot inflatie-effect oproepen. Vooral als men bedenkt dat de steun
aan de trekkers van lage vaste inkomens ten koste gaat van looninkomens en
de verlichting van inflatoire druk die dat laatste met zich meebrengt, blijkens
het onderzoek van Eckstein en Fromm, wel eens tegen zou kunnen vallen.
Zij vonden immers dat de invloed van loonkosten op prijs relatief gering is.
Hartogs uitspraak dat een algemeen herleidingsstelsel alle remmen tegen verdere inflatie zou doen wegvallen is misschien wat ongenuanceerd, akkoord,
maar bevat waarschijnlijk toch een stevige grond van waarheid. Hoe terecht
ook het standpunt van Mr. Jansen mag zijn dat de rechtvaardigheid gebiedt dat
er waterdichte voorzieningen komen voor de slachtoffers van het inflatieonrecht.

F. Jansen
Bovenstaand artikel biedt mij de welkome gelegenheid, mijn bedoelingen nog
wat te verduidelijken. Met dank aan de redactie voor verleende plaatsruimte,
maak ik daarvan gaarne gebruik.
Inflatie is geldbederf omdat de waarde van het geld in verloop van tijd wordt
aangetast; het geld als waardemeter, als maatstaf van waardering, blijft niet
constant, maar verliest sinds de oorlog jaar-in jaar-uit telkens een (ongelijk-
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matig) beetje van zijn inhoud waardoor onze gulden in 1968 nog maar de
waarde heeft van twee kwartjes van 1948, dus in twintig jaar is gehalveerd.
Dat betekent dat een in 1948 aangegane geldschuld in 1968 legaal met de helft
van de waarde — n.1. in hetzelfde nominale geldbedrag — wordt terugbetaald,
hetgeen een onjuist en ongerechtvaardigd resultaat oplevert.
Alle deskundigen zijn het er over eens, dat geld als maatstaf van waarde een
constante koopkracht behoort te vertegenwoordigen, wil men het geld over de
jaren heen als waardemeter zinnig verantwoord kunnen gebruiken. Als de
geldwaarde niet constant blijft, kan men ter verbetering theoretisch uit twee
mogelijkheden kiezen: enerzijds kan getracht worden in het economisch bestel
een zó strakke monetaire en economisch financiële politiek te voeren dat de
muntwaarde niet verandert en anderzijds kan door toepassing van een herlei
dingsstelsel (indexatie) het nadeel van de kwade gevolgen van de inflatie
worden bestreden. In de historie is door de eeuwen het eerste nooit gelukt, met
name ook niet in de laatste decennia, en in het bijzonder in Nederland zijn de
resultaten van 'directe' inflatiebestrijding een aanfluiting voor de wellicht goede
bedoelingen in deze richting geweest. Daarom verdient het eindelijk wel ern
stige overweging de tweede mogelijkheid — nl. de algemene indexatie — in de
praktijk toe te passen, waardoor althans de gevolgen van de inflatie zodanig
worden herleid, dat de in de tijd gemeten financiële gevolgen op dezelfde koop
kracht-waarden worden gesteld als bij een gave gulden — d.w.z. geld met
constant blijvende waarde — in de tijd gemeten het geval geweest zou zijn.
Als voorstander van deze richting sluit ik mij aan bij prof. W. C. Mees, die met
zijn werk Reëele Economie van 1936 (!) de vader van de indexatiegedachte mag
worden genoemd (zie ook mijn artikel Inflatie — wat doen wij er mee? in
het febr.-nr. van Economisch Maandschrift 1967).
Deze korte uiteenzetting heeft uitsluitend de bedoeling om duidelijk te maken,
dat algemene indexatie niet minder en niet méér beoogt dan de onjuiste en
onrechtvaardige gevolgen van inflatie die in de loop van de jaren ontstaan
door herleiding zodanig te corrigeren, dat zij gelijk komen te liggen in koop
kracht-waarden als zouden wij — wat helaas in de praktijk steeds grandioos is
mislukt — door de jaren heen een gave gulden voeren. Het is zuiver een zaak
van juistheid en recht om goed te maken wat door inflatie-onrecht op slinkse
wijze wordt tekort gedaan. Daarom kan geen vraag aan de orde zijn of alge
mene indexatie niet te weinig of te veel geeft, zij moet inflatie-onrecht herstel
len, niet meer maar ook niet minder.
Dat inflatie-indexatie (i.i.) nu de zg. 'achtergebleven' groepen zou steunen is
alleen het gevolg van de omstandigheid dat die groepen nu inflatie-onrecht
wordt aangedaan, de i.i. mag in mijn gedachtengang nimmer gebruikt worden
als economisch beleidsinstrument om andere maatschappelijke doeleinden na Je
streven dan het doorzichtig maken en doen oplossen van de geldsluier, die thans
nog voor de ogen van het grote publiek wordt gehouden. Wil men andere
economisch-maatschappelijke verhoudingen, dan moet men de daartoe geëigen
de economische maatregelen doorgevoerd zien te krijgen en deze niet effec
tueren door manipulaties met de geldwaarde. Evenmin kan de vraag aan de

964

F. Jansen

orde zijn of algemene indexatie niet te ver gaat. De i.i. beïnvloedt nl. per
definitie de inflatie in precies dezelfde mate als bij het bestaan van een blijvend
gave gulden het geval zou zijn, dat is — wij blijven daarop hameren — ook
juist de bedoeling.
Van het artikel in American Economie Review, dec. 1968, heb ik geen kennis
genomen. Zoveel is mij wel duidelijk, dat het genoemde percentage van 8,2 een
tijdvak van ±: 5 jaren moet omvatten. In de Monthly Letter van sept. 1959 van
de First National City Bank of New York is de gemiddelde gelddepreciatie
over 1954 - 1958 (5 j.) aangegeven op \ y%% p. j . Dit is tegenover hetgeen in die
jaren en in de laatste twintig jaren in ons land is gebeurd, nauwelijks inflatie te
noemen en onder die zeer verschillende omstandigheden (denken wij ook aan
de relatief grote werkloosheid in Amerika tegenover onze nadrukkelijke richtlijn van volle werkgelegenheid) kunnen ook de verhoudingen van de causale
factoren anders liggen. Meer indruk zou op mij maken een degelijke studie van
de inflatie in ons land van de 5 laatste jaren. Overigens lijkt mij reële produktievermeerdering hèt antwoord om inflatie door een stijgende consumptieve
vraag tegen te gaan.
De mogelijkheden hiertoe worden door i.i. op geen andere wijze beïnvloed dan
bij een blijvend handhaven van een gave gulden het geval zou zijn. Toepassing
van i.i. zou met het brengen van monetair recht naar mijn overtuiging bovendien zo verhelderend werken op het monetair inzicht, dat men met een variant
op 'crime' alsdan zou mogen zeggen: Inflation does not pay.
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Internationaal

Tsjecho-Slowakije
Hoe verpolitiekt de topsport is bleek weer eens duidelijk, toen een der toe
schouwers na de ijshockey wedstrijd Zweden - Tsjecho-Slowakije de Zweedse
overwinnaars uitmaakte voor communisten, daar nu de Russische en niet de
Tsjecho-Slowaakse ploeg het wereldkampioenschap behaalde. Waarschijnlijk
zal men nu in Praag de Zweden wel dankbaar zijn, want de gevolgen van twee
overwinningen van de Tsjechische ploeg op de Russische tijdens dit tournooi
zijn al ernstig genoeg.
Reeds de eerste overwinning had geleid tot spontane vreugde-uitingen in Praag
en andere steden, maar bij de betogingen vielen geen incidenten voor die regel
recht als anti-Russisch bestempeld konden worden. Dit was wel het geval na
de tweede Tsjechische overwinning, toen grote vernielingen werden aangericht
in het Praagse kantoor van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot. Dit
paste zo wonderwel in het schema van het Russische optreden, dat het niet
uit kon blijven of er werd gesproken over geprovoceerde plundering; in elk
geval hebben de Russen de situatie onmiddellijk uitgebuit.
Kort na deze incidenten probeerde een aantal Tsjechische stalinistische gene
raals president Swoboda te dwingen de noodtoestand af te kondigen en een
militair bewind in te voeren. Toen de president weigerde, richtten zij zich tot
de inderhaast gearriveerde Russische minister van defensie, Gretsjko, maar ook
deze ging er niet op in. Wel dreigde hij Swoboda, dat Russische troepen de
steden zouden bezetten als de toestand niet zou worden 'genormaliseerd', maar
ook deze intimidatiepoging mislukte, evenals een poging binnen het partijpresidium om Dubcek tot aftreden te dwingen; dit laatste ging niet door omdat
de Slowaakse partijleider Husak zich uitdrukkelijk achter Dubcek stelde. Toch
kon zijn aftreden niet lang meer op zich laten wachten.
Gedurende het laatste halfjaar hebben de Russen de positie van Dubcek steeds
meer ondermijnd; voortdurend was hij gedwongen maatregelen te nemen die
de geplande liberalisatie dan wel niet onmogelijk maakten maar haar wel steeds
meer uitholden. Zijn poging het communisme een menselijk gezicht te geven
brak stuk op de noodzaak keihard te moeten onderhandelen met de Russen en
tegelijkertijd zijn aanhangers desnoods hardhandig aan het verstand te moeten
brengen, dat er — helaas — nog enge grenzen waren voor de vrijheid. Handig
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hebben de Russen Dubcek in een voor hem hopeloze positie gemanoeuvreerd
en nu namen zij de kans waar om hem kwijt te raken.
Ook Josef Smrkovsky, vice-voorzitter van het parlement, was reeds lang het
mikpunt van de pro-Russische propaganda. Nu werd hij beschuldigd van deel
name aan anti-Russische manifestaties en verweet men hem tevens wel te
hebben gewaarschuwd tegen het gevaar dat Tsjecho-Slowakije dreigde van de
zijde der aanhangers van ex-president Novotny, maar te weinig aandacht te
hebben besteed aan de gevaren van uiterst rechtse zijde. Een amende honorable
heeft hem niet gered; ook hij moest een paar stappen terug.
Tussen al deze aanvallen en verklaringen door nam de regering een aantal
maatregelen, als de herinvoering van de voor-censuur bij pers, radio en
televisie, de systematische opsporing van anti-socialistische elementen, de ver
sterking van de politie en de inschakeling van het leger bij de handhaving van
de openbare orde. Deze maatregelen achtte men nodig om een burgeroorlog te
voorkomen, die vanzelf tot een direct Russisch ingrijpen zou leiden, een
ingrijpen waarop ook Dubcek doelde in een radio- en televisierede op 3 april —
de voorafgaande was 8 januari geweest! — toen hij er op wees dat het land een
hoge politieke prijs zou moeten betalen als gevolg van de gebeurtenissen der
afgelopen dagen. Tegelijkertijd werden enkele hoge partijfunctionarissen, die
beschuldigd waren van collaboratie met de Sovjets, gerehabiliteerd; onder hen
bevonden zich de voormalige leden van het presidium, Bilak en Piller.
Op 17 april kwam het Centrale Comité der partij bij elkaar en werd de te
betalen prijs gesanctioneerd — niet vastgesteld, daar dit elders was gebeurd.
Trouw aan het ritueel verklaarde Dubcek zich medeverantwoordelijk voor de
gebeurtenissen van de laatste maanden en vroeg om ontheffing uit zijn functie.
Op zijn voorstel werd vervolgens de Slowaak Husak gekozen tot partij-secreta
ris. Na een besluit om het presidium in te krimpen van 21 tot 11 leden werd een
nieuw presidium gekozen, waarin Smrkovsky niet terugkeert; wel behoudt hij
zijn plaats in het Centrale Comité en is hij nog vice-voorzitter van het parle
ment. Dubcek is lid van het presidium gebleven en wordt tevens belast met de
politiek onbelangrijke functie van voorzitter van het federale parlement. Naast
hem komt als uitgesproken liberaal ook Swoboda terug, terwijl men door de
verkiezing van Polacek, een topfiguur in de vakbondswereld, wil proberen de
vakbonden gerust te stellen over de te volgen politiek. Verder hebben in het
presidium drie uitgesproken conservatieven zitting waaronder de boven reeds
genoemde heren Bilak en Piller. De meerderheid van het presidium wordt
geacht te behoren tot de gematigden, de realisten, die in principe vasthouden
aan de liberale koers, maar hebben begrepen dat deze op dit ogenblik niet te
verwezenlijken is.
Dit zou ook de opvatting van Husak zijn, die zelfs niet de door de Russen
meest gewenste figuur zou zijn geweest. Men verwacht niet dat Husak de rol
van Kadar in Hongarije zal spelen, maar uiteindelijk zich zal tonen als fervent
nationalist, die slechts uit noodzaak de Russen tegemoet wil komen maar
tenslotte even onverzettelijk zal optreden tegen te grote invloed van Moskou als
tegen z.i. onverantwoordelijk optreden van Tsjecho-Slowaakse zijde. Hij is
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begonnen met in Moskou te onderhandelen over twee voorname punten, n.1.
een krediet om de economische toestand in zijn land te verbeteren en de
terugtrekking van de Russische troepen. In beide gevallen zou hij succes hebben
gehad, hetgeen er op zou wijzen dat ook Moskou aan een stabilisatie van de
toestand de voorkeur geeft.
Het Westen volgde de ontwikkelingen met gespannen aandacht, maar speciaal
de West-Europese communistische partijen alsmede Joego-Slavië en Roemenië
protesteerden tegen de gang van zaken in Praag, daar zij er een versterking in
zagen van de Brezjnew-doctrine, waarin aan communistische landen het recht
wordt toegekend om in een communistische staat in te grijpen wanneer daar
de positie van het communisme wordt bedreigd; m.a.w. aan de communistische
landen is slechts een beperkte souvereiniteit toegestaan. Dit betekent gevaar
voor Roemenië en Joego-Slavië en het verdwijnen van de elders levende hoop
op een grotere onafhankelijkheid t.a.v. Moskou.
Frankrijk
Zoals in Praag een einde kwam aan het tijdperk van Dubcek, kwam er in
Frankrijk een einde aan dat van de Gaulle.
Tijdens de onlusten van mei vorig jaar kondigde de Franse president reeds een
referendum aan, waaruit het vertrouwen van het Franse volk in zijn leiding zou
moeten blijken. Hij liet zich er toen echter van overtuigen dat dit in de gegeven
omstandigheden ondoenlijk was, ontbond de Nationale Vergadering en bij de
daaropvolgende verkiezingen behaalde de Gaullistische partij een stevige meer
derheid. Desondanks hield de generaal een bittere nasmaak over; zijn gedood
verfde kroonprins, Pompidou, had eigenlijk de situatie gered en zijn populari
teit groeide, hetgeen niet in overeenstemming was met de alleenzaligmakende
grootheid van de president. Verder is de verkiezing van een Gaullistische meer
derheid toch nog wel iets anders dan bij een referendum vertrouwen uitspreken
in de persoon van de Gaulle.
Dat het vertrouwen in hem een gevoelige knauw had gekregen, bleek ook uit
de kapitaalvlucht uit Frankrijk, die tegelijk gevolg en oorzaak was van de
economische moeilijkheden waarin het land einde 1968 kwam te verkeren en
waarin de president weigerde te devalueren, maar een andere, meer met de
glorie van Frankrijk overeenstemmende oplossing zocht om de valuta-positie
van het land te herstellen.
Het lijkt nu wel of de Gaulle naar een aanleiding gezocht heeft om nog eens
een duidelijk votum van het Franse volk voor zijn persoon te krijgen. Daarvoor
gebruikte hij onverwachts een aantal hervormingsvoorstellen, die neerkwamen
op: opheffing van de uit de Napoleontische tijd daterende centralisatie van alle
bevoegdheden in Parijs en vervanging van de 95 departementen door 21 econo
mische districten met eigen wetgevende bevoegdheid; beperking van de macht
van de Senaat — waarmee de president voortdurend overhoop lag — en wijzi
ging in de opvolging van de president in dier voege, dat bij plotseling wegvallen
van het staatshoofd niet de voorzitter van de Senaat maar de premier met de
waarneming zou worden belast. Daar de premier door de president wordt
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aangewezen en deze bij een verkiezing over alle mogelijke faciliteiten t.a.v.
radio en televisie beschikt, zou de Gaulle of zijn plaatsvervanger een geweldige
invloed uitoefenen bij de opvolging.
Er waren talrijke bezwaren tegen deze hervormingen en tegen de wijze waarop
zij tot stand moesten komen. Het was te begrijpen dat men de laatstgenoemde
machtsuitbreiding niet kon waarderen; ook vroeg men zich af waarom de
Gaulle de wetten niet voorlegde aan de Nationale Vergadering, waar succes
toch verzekerd was; verder had men bezwaar tegen het feit dat over drie ver
schillende kwesties met een enkelvoudig ja of nee moest worden beslist, terwijl
die kwesties dermate ingewikkeld waren dat de kiezer er nauwelijks wijs uit kon
worden.
Misschien heeft de Gaulle, toen hij de oppositie tegen zijn voorstellen zag — de
Senaat verklaarde het referendum ongrondwettig en van diverse kanten werd
het nee gepropageerd — zijn wil trachten door te zetten door er een vertrou
wensvotum aan te verbinden, maar hierin zag men eerder een poging tot
chantage van het Franse volk, een opvatting, die in de laatste dagen voor
27 april nog werd versterkt door het stellen van het oude alternatief: de Gaulle
of de chaos, dat de president ook bij vorige gelegenheden telkens uitbuitte.
Andere keren was dit niet onjuist; toen was er geen andere mogelijkheid; nu
was die er echter wel.
De poging van de president om de zaak ten zijnen gunste te forceren mislukte,
nu zelfs in het Gaullistische kamp, waar Giscard d'Estaing zijn vroeger „ja,
maar
" wijzigde in „nee maar!", de ontevredenheid met het beleid van de
generaal duidelijker op de voorgrond trad. En al ijverde de het vorig jaar uit de
eerste Gaullistische linies verwijderde Pompidou ijverig voor het 'ja', hij ver
klaarde tevens bereid te zijn een eventuele opvolging van de Gaulle te aan
vaarden.
Op zondag 27 april viel de beslissing; bijna 53% bleek neen te hebben gestemd
en de Gaulle trok zijn conclusie en legde maandag 28 april precies om twaalf
uur zijn ambt neer, waarin hij voorlopig wordt opgevolgd door de voorzitter
van de Senaat, Alain Poher, terwijl de regering Couve de Murville de lopende
zaken blijft behartigen.
De Gaulle is verslagen, maar door het samengaan van talrijke tegenstanders,
die het onderling nog altijd hevig oneens zijn, zodat er is opgemerkt, dat er
teveel overwinnaars zijn. Onder die overwinnaars is men druk aan het ruziën
over de kandidatuur voor het presidentsschap. Namen genoeg: Deferre, Mitterand, Poher en dat zijn nog slechts de voornaamste. Deze situatie is het voor
deligst voor Pompidou, die zich net op tijd aan de dominerende leiding van de
Gaulle heeft weten te onttrekken om ook voor anderen aanvaardbaar te kunnen
zijn. Zo voor bovengenoemde Giscard d'Estaing, die aanvankelijk voelde voor
de kandidatuur van Antoine Pinay, maar toen deze weigerde, het beter vond in
contact te treden met Pompidou om te zien welke prijs hij hier kon krijgen voor
zijn steun. Pompidou beloofde de Franse Europese politiek te wijzigen, zodat
een toetreden van Engeland mogelijk zou worden, Frankrijk in de NATO te
handhaven en de sociale politiek van de Gaulle te veranderen. Hiermede
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maakte Pompidou geen goede beurt bij zijn vroegere chef, daar het weinig
minder dan een breuk is met de politiek van de generaal, maar hij vergroot de
kans om aanhangers uit het centrum te krijgen en zo — mogelijk reeds op
1 juni of, indien herstemming nodig is, op 15 juni — de opvolger te worden
van een groot man, die te lang groot wilde blijven en zijn paternalisme te ver
dreef niet alleen voor Frankrijk maar ook voor Europa en de gehele wereld.
Het tijdperk de Gaulle is voorbij. Een van de goede zijden — behalve natuurlijk
dat Luns nu de grootste politicus is — zal zijn dat de generaal nu de tijd krijgt
om zijn Mémoires te voltooien, waarmee zowel de Franse litteratuur als de
historie zullen zijn gediend.
5 - 5 - '69

J. Oomes

België
Vlaamse C.V.P.: zelfstandiger
Het Congres van de Vlaamse C.V.P., gehouden op 26 en 27 april, zal in de
geschiedenis van deze partij zijn plaats krijgen als een keerpunt: de weg naar
een grotere zelfstandigheid werd door de meerderheid van de congressisten met
zoveel aandrang aan een gedeeltelijk nog weerbarstige hogere leiding opge
drongen, dat de weg terug naar het voormalige unitarisme onmogelijk lijkt.
Dit bleek duidelijk tijdens het debat over het karakter van het verbindings
orgaan langs waar de Waalse tegenhanger, de Parti Social Chrétien, en de
Vlaamse C.V.P. in de toekomst met elkaar zullen communiceren. De P.S.C. zal
hierover op haar aanstaande congres ook nog wel een en ander te zeggen
hebben. Maar van Vlaamse zijde heeft een duidelijke meerderheid zich uitge
sproken voor een 'overlegorgaan', en tegen een 'beleidsorgaan'. Dat was geen
vage twist van filologische of etymologische aard. Iedereen was er zich van
bewust dat de meerderheid van de congressisten geen beslissingsmacht noch
beleidstaken meer wil toevertrouwen aan een gemeenschappelijk VlaamsWaalse partijtop. Dit besef gaf een welbepaalde inhoud en tonaliteit aan de
op zeker ogenblik vrij scherpe woordenwisseling tussen dhr. Van den Daele,
die op het Congres de meest Vlaams-bewuste fractie aanvoerde, en de voorzit
ter van de unitaire partij, dhr. Houben, wiens functies en machten feitelijk de
inzet waren van die fase van het Congres.
De zin van de congresbesluiten liet aan duidelijkheid niets te wensen over: de
C.V.P. wil geen 'vleugel' meer zijn, maar een totaal autonome partij, die ge
meenschappelijke punten van actie en beleid heeft met de P.S.C, maar die de
Waalse instemming niet nodig heeft om haar standpunten te bepalen.
Hypotheken van het verleden
Aldus heeft de C.V.P. haar volledige zelfstandigheid veroverd in principe, maar
nog niet volledig in feite. De unitaristisch-gezinde leiders hebben wel een slag
verloren, maar daarom nog niet gecapituleerd. Reeds de eerste dag na het
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Congres trachtten sommigen van hen door eigen interpretaties het definitieve
karakter van de genomen besluiten uit te hollen.
Daarenboven mist de zelfstandig geworden C.V.P. nog een aangepaste orga
nieke omraming. Unitaire instellingen en structuren bleven nog bewaard,
unitaire instrumenten zullen nog gehanteerd worden door politici die van een
federalisering van het partijleven niet willen weten. De voorzitter die in zijn
mandaat bevestigd werd, de vroegere 'vleugel-voorzitter' Robert Van de Kerckhove, draagt de stempel van de vroegere toestanden. Het zal een tijd duren
alvorens de zelfstandig geworden partij ook in haar actie, programma en stijl
haar eigen profiel krijgt. Bij de deelname aan de machtsuitoefening in het
politieke leven zal de Vlaamse C.V.P. moeten bewijzen dat er ook ten gronde
iets veranderd is. Op het Congres bleek de daartoe vereiste energie beschikbaar,
zeker aan de basis van de partij.
Deze probleemstelling werd doorkruist door nog andere actuele conflictsitua
ties. De jongeren wisten hun invloed te verruimen in de beleidsorganen. Hun
links-democratische opvattingen stootten echter op een zekere weerbarstigheid
bij de meerderheid van de congressisten.
Ofschoon aan de basis van de splitsing der unitaire C.V.P. - P.S.C. een onmis
kenbare Vlaams-nationale bewustwording de drijvende kracht is, schuwde de
meerderheid van het Congres deze terminologie. Sommige sprekers verwierpen
het nationalisme uitdrukkelijk. Hoe breed ze hun operatieveld ook wilden
uitmeten en hoe wijd ze de deur ook openzetten voor socialisten, marxisten en
andere linkse groepen: aan de leden van de Volks-Unie werd al bij voorbaat
meegedeeld dat men met hen niet wilde praten. Een concentratie van Vlaamse
krachten werd op het Congres door sommigen als een schrikbeeld voorgesteld
— al ligt de politieke en sociologische werkelijkheid in het Vlaamse land wel
anders dan in dergelijke theoretische modellen.
Het was een Congres met een paar duidelijk afgetekende tendensen en een reeks
onopgehelderde tegenstrijdigheden. Dat is altijd beter dan een Congres zonder
inhoud en zonder reacties.
Collard*s 1 mei-rede
Men moest slechts enkele dagen wachten — tot 1 mei — om nog een ander
nieuw feit in het partijpolitieke leven te constateren.
De voorzitter van de B.S.P., Leo Collard, hield ter gelegenheid van de 1 mei
feesten een rede waarin hij een hergroepering van de democratische krachten
voorstelde. Hiermee bedoelde hij een samenbundeling van de socialistische en
christen-democratische partijen op basis van een travaillisme dat Collard echter
tevens unitair-Belgisch opvatte.
Uit de talrijke reacties die erop volgden, bleek nogmaals dat de travaillistische
idee wel in ruime kringen leeft, maar praktisch niet van de grond geraakt.
Daar waar de werkelijke partijpolitieke acties gevoerd worden, weegt die
invloed van dit hoofdzakelijk intellectueel verlangen niet op tegen de tradities
of tegen de praktische of sentimentele bezwaren. De polarisatie van het poli-
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tieke leven in een conservatief en een travaillistisch centrum, met uitsluiting van
alle andere krachtlijnen, wordt in België nagestreefd door milieus die bewust of
onbewust onder marxistische invloed zijn geraakt. Zij werken denkschema's uit
die, volgens de bevoegde marxistische sociologische analyse zelf, veel te een
zijdig zijn. Die politieke modellenbouw is niet in overeenstemming met de
complexiteit van de moderne industriële maatschappij. In de politieke polemiek
zal deze denkwijze niettemin nog een ruime plaats innemen. Maar noch dhr.
Collard, noch de C.V.P.-jongeren, noch de anderen die in die richting uitkijken
hebben er tot nog toe vat mee gekregen op de massa zelf.
Benelux: institutioneel zwak
Op 28 en 29 april had in Den Haag een tweedaagse bijeenkomst van het inter
gouvernementeel Benelux-comité plaats. Zoals vrijwel alle fasen van het Benelux-beleid ging ook deze topontmoeting weer gepaard met enige verwarring en
tegenwerking. Tenslotte is er toch een stap gezet in de goede richting: op 1
november 1970 zullen de laatste douanebelemmeringen aan de Benelux-grenzen
verdwijnen. Maar er is een uitzondering: de grensformaliteiten die hun oor
sprong vinden in de invoering van de B.T.W. in België. Vanwege de daaraan
verbonden moeilijkheden zal men tot 1971 moeten wachten alvorens de douane
unie volledig is geworden.
Daarnaast zijn in Den Haag een paar stappen gezet — althans verbaal — in de
richting van een voortschrijdende economische integratie, die vanzelfsprekend
meer omvat dan alleen maar de afbraak van de tolmuren. Omdat de echte
Beneluxianen in de drie landen beseffen dat de Benelux-werking — alle be
staande comité's en commissies ten spijt — niet permanent genoeg is en niet
gedragen wordt door een institutionele basis met eigen bevoegdheid, besloot
men een tijdelijk stimulatie-comité op te richten. Het is beter dan niets, maar
het laat een van de aangeboren gebreken van Benelux ongemoeid: institutioneel
is de Unie onvoorstelbaar zwak, omdat het Benelux-verdrag terzake niets
voorzien heeft. Wat zou er b.v. van het Verdrag van Rome en van de E.E.G.
geworden zijn, indien er geen E.E.G.-Commissie had bestaan, die weliswaar de
Raad der Ministers boven zich heeft, maar haar uitvoerende taken toch met
een grote autonomie kon aanpakken en sterk genoeg was om haar eigen bedrijvigheidsgebied te ontginnen en te verruimen. In Benelux bestaat er niets in die
aard. De talrijke commissies en comité's die in de Benelux werkzaam zijn, en
zelfs het te Brussel gevestigde secretariaat, kunnen deze organisatorische leemte
op geen enkele wijze aanvullen.
Wie de doelmatigheid van Benelux wil verhogen, moet de oprichting van een
beleidsorgaan met een autonome en permanente bevoegdheid nastreven. Dat
weet men zeer goed in de drie hoofdsteden, maar de anti-Beneluxkrachten zijn
daar talrijk en sterk genoeg om dit te verhinderen. Iedereen die de zaak iets of
wat kent kan met name ministers aanduiden die de opwekking en de institutio
nele versterking van Benelux wensen. Hun doel konden ze tot nog toe niet
bereiken.
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Financiële spanningen
De maand april is in België een maand geweest waarin enkele financiële maat
regelen genomen werden die verder gingen dan het gebruikelijke beleid.
Omdat de Nationale Bank van mening was dat de particuliere banken een te
groot gedeelte van hun werkingsmiddelen omgezet hadden in vreemde valuta,
kregen deze banken een instructie die er hen toe verplichtte zich van de door de
monetaire overheid overbodig geachte buitenlandse deviezen te ontdoen. Daar
na volgde nog een dubbele instructie van de Nationale Bank. Er werd een
grens gesteld aan het totaal van de wissels die voor herdisconto bij de centrale
bank mogen aangeboden worden. Op die manier wordt vanzelf een grens
gesteld aan het wisselkrediet dat het privé-bankwezen aan het bedrijfsleven kan
verlenen. Tevens werd aangeduid hoe groot de aangroei van het bankkrediet
aan het bedrijfsleven in 1969 mag zijn: maximum 14% méér dan in 1968.
In een land als België, waar een ingreep in de financiële sfeer door de over
heid geschuwd wordt, is dit een ongewoon gebeuren, vooral omdat voordien
het herdisconto al verhoogd was, blijkbaar zonder het verhoopte gevolg. De
oorzaken ervan waren niet nieuw. Onder invloed van de internationale span
ningen op de wissel- en de goudmarkten heeft er zich ook in België een
kapitaalvlucht onder verschillende vormen voorgedaan, die tenslotte als resul
taat had dat de overheid moeite ondervond om haar leningen geplaatst te
krijgen. Het overheidskrediet kwam in het gedrang.
Verschillende factoren hebben die toestand in de hand gewerkt. Een belangrijke
rol werd gespeeld door de boeiende markt der Eurodollars waar in steeds
toenemende mate obligaties werden uitgegeven tegen zulke gunstige voorwaar
den dat ze de beleggers en hun kapitalen van de nationale kapitaalmarkten
weglokten. In het ontstaan van de markt der Eurodollars speelden de U.S.A.
ondernemingen een grote rol. De beperkende maatregelen van de administra
tie te Washington hebben in de jongste maanden de Amerikaanse firma's er in
toenemende mate toe genoopt krediet op te nemen in Europa. Dat zulks
gepaard ging met snel oplopende rentevoeten, zodat op de nationale kapitaal
markten de Staten en de ondergeschikte besturen steeds hogere interesten moes
ten toekennen, is een verschijnsel van de hoogste actualiteit.
Op die overspannen internationale kapitaalmarkt heeft de nieuwe monetaire
crisis in april en mei een diepgaande invloed gehad, en situaties doen ontstaan
die voorheen ondenkbaar waren. Het Belgische Wegenfonds b.v. moest een
lening uitgeven tegen een rente die praktisch boven 7% lag. Anders maakte ze
geen kans meer. De Stad Antwerpen ging begin mei in Zwitserland een lening
in Zwitserse franken aan tegen een rentevoet van 7,25%.
Het gaat hier over een internationaal verschijnsel, waarvan de oorzaak buiten
België ligt, maar waarvan wij de nadelige invloed in hoge mate ondervinden.
Toen het pond sterling en de Franse frank begin mei dan nog in een acute
crisistoestand vervielen, kreeg de Belgische frank op de internationale wissel
markt een slapte die de somberste vooruitzichten begon te wettigen.
8 - 5 -1969

Hektor de Bruyne
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De didactiek van 't Bauhaus
Door de recente tentoonstelling in Am
sterdam is het Bauhaus weer in de be
langstelling van een brede kring geko
men juist nu moderne architecten de
strijd aanbinden tegen de erfenis van
Bauhaus en Stijl. Zelfs deze bouwmees
ters zullen echter moeten toegeven dat
de didactiek van deze instelling van
groot belang was.
Het didactisch systeem dat in het Bau
haus werd toegepast gaat verder dan
alleen de technische vorming van be
roepskunstenaars. Daarbij zijn de uit
gangspunten van ondergeschikte aard.
Gropius' opvatting dat uiteindelijk de
bouw het doel van alle kunst is, is be
langwekkend, maar het is een dogma dat
nergens bewezen is. Kandinsky's bij el
kaar zoeken van passende kleuren en
vormen is een aardige bezigheid, maar is
in deze zin alleen maar mogelijk in een
cultuur die voor tinten en kleuren en
klanken metaforen gebruikt uit een an
der zintuigelijk gebied, zoals een scherpe
gil. Als Itten zegt dat het hem gaat om
het opbouwen van het individu zelf, dan
zegt hij iets dat veel belangrijker is maar
dat in de didactiek van die tijd al wel
algemeen erkend werd. Ook toen al wist
men dat het ging om de ontwikkeling
van de intellectuele mogelijkheden en
van de emotionele ondervinding, zoals
hij zegt. En als Moholy-Nagy zegt dat
het hem gaat om de student te vertellen
welke vormen hij kan maken: bestaande
vormen of nieuwe complexe vormen,
dan vertelt hij iets dat we allemaal we
ten. Belangrijk wordt het pas als Albers
zegt dat het er in de eerste plaats om

gaat de student onafhankelijk te laten
onderzoeken welke mogelijkheden de
verschillende soorten materiaal bieden.
Hier ligt namelijk een van de grootste
moeilijkheden van onze kunst. De kun
stenaar kiest een kunstvorm, dat wil
zeggen een techniek, voordat hij weet
wat hij er in gaat uitdrukken. En daar
bij zit hij dan nog vast aan een bepaald
aantal erkende technieken, olieverf of
pastel, ets en de hele bekende rij van
beeldende kunsten. Buiten die rij kan hij
niet gaan, zodat hij feitelijk iets dat niet
met een van de middelen van die rij uit
gedrukt kan worden, ook nooit zal kun
nen uitdrukken. Een merkwaardig voor
beeld daarvoor vormt Mondriaan. Hij
verwierp iedere kromme lijn in de kunst.
Horizontaal en verticaal en recht waren
zijn principes, maar omdat hij de over
geleverde vormen van schilderen voor
zijn werk bleef gebruiken, is er in zijn
werk geen rechte lijn te vinden. Pas later
toen men van die overgeleverde vormen
afstand deed en mallen en spuit-technieken ging gebruiken, konden zijn princi
pes verwezenlijkt worden. Een mens die
kunst bedrijft drukt in een of ander
materiaal iets uit wat hij niet op andere
wijze, in taal bijvoorbeeld, tot uiting kan
brengen. Er is natuurlijk geen enkele
reden om daarbij alleen bepaalde mate
rialen of bepaalde technieken toe te
laten.
De techniek in de kunst dient er voor,
het de kunstenaar mogelijk te maken
aan het materiaal zijn wil op te dringen.
Hij moet het door de natuur gegevene
zo beheersen dat hij daarin tot uitdruk
king kan brengen wat hij wil. Hij moet
van het materiaal dat hij wil, de vormen

974

Forum

kunnen maken die hij wil, maar om dat
goed te doen moet hij vorm en materiaal
kennen, maar hij zal ook het materiaal
moeten kennen waarin een bepaalde
vorm mogelijk is. Hier zit nu het belang
van de didactiek van het Bauhaus en
vooral van Albers, dat men er naar
streefde de student in contact te brengen
met de meest vreemde materialen, zelfs
denneappels. Schlemmer was het vooral
die in zijn didactiek niet alleen de beel
dende kunsten maar ook het toneel be
trok en daardoor liet zien dat ook in die
kunstvorm de ruimte vervormd werd
naar de wil van de kunstenaar.
Op deze wijze verruimden de Bauhausmeesters ook het kunstbegrip. Sinds kort
na de Renaissance was dit begrip verbon
den aan bepaalde technische vaardighe
den. Men was kundig in het schilderen,
kundig in het beeldhouwen of kundig in
een verstechniek; daarom was men een
kunstenaar. Maar wat deze kunstenaars
ook wilden uitdrukken, zij moesten dat
doen in de techniek die zij hadden leren
beoefenen. Men was gespecialiseerd in
een bepaalde wijze van uitdrukken;
daaraan werd de uitdrukking en dat wat
uitgedrukt moest worden ondergeschikt
gemaakt. Na het Bauhaus kan de kunste
naar een materiaal zoeken dat het meest
geschikt is om dat wat hij tot uitdruk
king wil brengen te materialiseren. Ieder
een mag dat nu proberen, ook als men
niet ambieert een erkend kunstenaar te
worden want ieder materiaal en iedere
techniek mag nu voor een als kunst te
erkennen uiting gebruikt worden.
C.B.

Het

vrije-tijdsprobleem

Iedere generatie maakt voor zichzelf uit
welk deel van haar tijd zij aan produktieve beroepsarbeid wenst te besteden en
wat zij met de 'rest' van haar tijd aan
vangt. In de loop van de laatste eeuw
heeft iedere generatie daarover anders
beslist, zulks met dien verstande dat
iedere generatie het aandeel van de
'arbeidstijd' steeds verder heeft inge
krompen. Dat proces is begonnen met
de uiteinden. Met de kinderen en met de
ouden van dagen. D e kinderarbeid is

verboden, de leerplicht is steeds meer
verlengd en de tijd schijnt niet ver meer,
waarin de mens niet vóór zijn achttiende
het beroepsleven binnentreedt. Werken
tot men er aan het eind van zijn leven
bij neervalt, is er ook niet meer bij. Wie
een bepaalde leeftijd heeft bereikt —
dat is nu in de regel nog 65 jaar — wordt
gepensioneerd en is verder vrij om zijn
tijd te besteden zoals hij zelf wil. Ook in
de levensperiode waarin de mens veron
dersteld werd beroepsarbeid te verrich
ten, werd het aandeel van die beroeps
arbeid in het geheel van zijn tijd steeds
verder gereduceerd. D e arbeidende mens
kreeg zijn jaarlijks recht op vakantie,
zijn recht om niet meer dan een bepaald
aantal uren per week of per dag aan
beroepsarbeid te besteden, zijn recht op
twee vrije dagen per week. Ook dit pro
ces gaat voort. Bij alle onderhandelingen
over nieuwe collectieve arbeidscontrac
ten komt steeds weer de vraag naar
voren of men nog niet weer een stapje
verder op deze weg kan gaan. Nog steeds
overweegt de beroepsarbeid in het leven
van de mens, maar de mogelijkheid is
niet uitgesloten dat na verloop van tijd
het zwaartepunt naar de vrije tijd zal
zijn verplaatst.
Wat moet de mens aanvangen met die
vrije tijd?
Professor Burkart Lutz, directeur van
het Instituut voor sociaal-wetenschappe
lijk onderzoek in München, heeft aan
deze vraag een hele krantepagina gewijd
in het weekblad Publik.
Daarbij stelt hij allereerst vast, dat de
besteding van de vrije tijd tot dusverre
nog al te veel door negatieve invloeden
wordt bepaald. Door het streven met
name om aan de dwang van de traditie
en van de techniek en de organisatie te
ontsnappen. Men kleedt zich anders,
men zoekt de vrije natuur, men gaat
handwerk beoefenen, men gaat een boer
derijtje bewonen en een lapje grond be
werken. In veel geringere mate zoekt
men de besteding van zijn vrije tijd in
het culturele vertier, dat vroeger het
voorrecht vormde van bevoorrechten.
Wat vroeger het rijtuig was voor de
'hogere standen' is thans de auto voor
iedereen.
De grote vraag is echter volgens Prof.
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Lutz of het niet langzamerhand tijd
wordt om de vraag onder het oog te zien
of het toenemend aandeel van de vrije
tijd in het leven van de mens niet zijn
weerslag moet vinden in de structuur
van zijn woonruimte. Verreweg de
meeste mensen leven thans in de stad,
maar de stad is nog steeds een concen
tratie van werkruimte. De stad, zoals zij
uit het verleden is gegroeid, biedt geen
ruimte voor de besteding van vrije tijd.
D e mens die zijn vrije tijd wil besteden
anders dan door domweg in een bioscoop
of een restaurant te gaan zitten, loopt in
de hedendaagse stad nog steeds verloren.
Nog steeds zoeken de steden recreatie
ruimte buiten op het platteland; binnen
hun grenzen vinden zij die ruimte niet
of nauwelijks meer. D e stad van de toe
komst zal een ander aanzien moeten
krijgen en in de verdeling van haar
ruimte rekening moeten gaan houden
met de verschuivingen in de verdeling
tussen arbeidstijd en vrije tijd in het
menselijk leven.
H. H.

Eén mens - één nummer
Mensen hebben nummers in deze admi
nistratieve samenleving. Een huisnum
mer, een telefoonnummer, een gironum
mer, een nummer van hun bankrekening,
een paspoortnummer, een nummer voor
hun rijbewijs, een autonummer, diverse
kohiernummers in hun belastingaansla
gen, een nummer van inschrijving in het
handelsregister, in hun vakvereniging, in
de militaire dienst, in hun ziekenfonds
— en ga zo maar door. Al die nummers
samen vormen een respectabele warboel
van cijfers en lettercombinaties en er is
dan ook geen zinnig mens meer die al
die code-aanduidingen, die zich in de
loop van zijn leven op zijn hoofd heb
ben gestapeld, ook in dat arme hoofd
met zich omdraagt. Een paar die hij
regelmatig nodig heeft, dat gaat nog wel,
maar de rest moet hij, naar gelang hij ze
nodig heeft, uit de papieren opdiepen.
Reeds meermalen is gesuggereerd om
deze hele warboel radicaal op te ruimen
en ieder mens meteen bij zijn geboorte

Forum
één nummer mee te geven, dat in alle
administratieve systemen gelijkelijk kan
worden verwerkt. Eén en hetzelfde num
mer voor paspoorten, bankrekeningen,
belastingkohieren, rijbewijzen en even
tueel gerechtelijke dossiers. En dan alle
gegevens in één grote computer, die met
één druk op de knop het hele leven van
ieder mens a la minute geheel kan door
lichten.
Dat klinkt heel efficiënt zegt het Londense tijdschrift What?, maar het is ook
gevaarlijk. De kardinale vraag is: wie
krijgt de bevoegdheid om op het knopje
van de computer te drukken? Wie krijgt
de beschikking over al de gegevens die
daar per nummer in worden opgetast?
Ambtenaren? Dan zij de hemel onze
democratische vrijheid genadig. Wij ge
ven nog wel graag af op het gebrek aan
efficiency van het ambtelijk apparaat,
maar wij moeten goed beseffen dat wij
in onze ambtenarenstaat al zo ver zijn
gekomen dat onze vrijheid reeds voor
een goed deel afhangt van dit gebrek
aan efficiency. Als het ooit zo ver komt
dat ambtenaren met één druk op de
knop alle gegevens over een heel men
senleven, alle beoordelingen, alle ver
oordelingen, alle struikelingen voor zich
krijgen, dan blijft er van de vrijheid der
burgers niets, helemaal niets meer over.
Zélfs wanneer men ervan uitgaat dat
iedere ambtenaar integer is. Gaat men
ervan uit dat er óók altijd nog corrupte
ambtenaren bestaan, dan moet men niet
denken aan de mogelijkheden die zo'n
machtige computer biedt voor chantage.
D e efficiency van één mens — één num
mer is een uiterst gevaarlijk goed. Alleen
te verwezenlijken wanneer men het
administratieve monster, dat alle gege
vens bevat, stevig aan de ketting van een
democratische controle legt. Een derge
lijke controle bestaat reeds voor de dos
siers die de geheime diensten over tal
van personen in den lande hebben aan
gelegd. Werkt die controle efficiënt? Zij
zal in ieder geval sterk moeten worden
uitgebreid wanneer men de efficiency
van de registratie der burgers verder wil
opvoeren.
H. H.

Boekbespreking

THEOLOGIE

José Severino Croatto,

CM.

Geschiedenis van de Verlossing
Het religieuze avontuur van het Volk
Gods
Nederlandse vertaling door C. Spoor O.P.
Patmos, Antwerpen, 1968, 247 pp., BFr. 260
De gelovige lezer die de Schrift ter hand
neemt, wordt meestal met twee fundamen
tele vragen geconfronteerd: waar ontdek ik
midden in dit alles de eigenlijke religieuze
boodschap? welke garantie heb ik dat de
verhaalde gebeurtenissen in tijd en ruimte te
lokaliseren zijn? De auteur van dit boek,
een jong Argentijns bijbelkenner, wil een
geschiedenis van de Verlossing schrijven,
waarin enerzijds de kern van de religieuze
boodschap naar voren komt: heilsgeschiede
nis is de geschiedenis van Gods openbaring
aan een volk, door de verschillende fases
van zijn ontwikkeling heen (hst. 1-10) tot
aan de definitieve openbaring in Christus
(hst. 11) en in de Kerk (hst. 12). Maar in de
wetenschap dat een dergelijke geschiedenis
de kritische lezer geen voldoening zal schen
ken indien ze niet voortdurend geschetst
wordt tegen de achtergrond van de profane
historie en beschaving, legt hij er zich bij
zonder op toe om het historisch en cultureel
milieu van Israël te onderzoeken aan de
hand van de recente ontdekkingen op het
gebied van de archeologie, de literatuur en
de geschiedenis van het Nabije Oosten. De
opgave was zwaar. Dat schrijver zeer bele
zen is, blijkt uit de geciteerde bibliografie.
En zijn boek kan aan gevorderde lezers heel
wat bijbrengen. Al doet het geheel van het
werk rommelig en een tikje onvolwassen
aan: allerlei wetenswaardigheden worden

vaak op een al te anekdotische wijze, d.i.
zonder voldoende vaste criteria, bij elkaar
gebracht om dienst te doen als 'toile de
fond'. Diepere problemen worden niet aan
geraakt. De informatie is niet steeds accu
raat: alleen reeds op p. 26 staan drie on
aanvaardbare gegevens: de grote piramides
werden gebouwd niet in de achttiende of
zeventiende eeuw, maar omstreeks 2500 v.
C.; Sargon van Akkad regeerde niet ergens
in de veertiende eeuw, maar omstreeks 2300
v. C ; en met de Luviërs worden waar
schijnlijk Lyciërs (misschien Lydiërs?) be
doeld. Twee registers, een citatenregi&ter en
een namen- en zakenregister, vergemakkelij
ken de consultatie van het boek. De biblio
grafie, door de vertaler voor het Nederlands
taalgebied aangepast, is hier en daar minder
bruikbaar: tal van werken worden geciteerd
in hun Spaanse vertaling, en niet in hun
Duitse, Engelse of Franse grondtekst.
J.-M. Tison

AJkuin Heising

De boodschap van de
brood vermenigvuldiging
(De Christen in de tijd, 39), Patmos, Ant
werpen, 1968, 98 pp., BFr. 70.
Dit is bepaald geen vlot leesboek en het
veronderstelt een meer dan gewone ver
trouwdheid met de H. Schrift. Schr. wil
aantonen dat de beste manier om het evan
gelische verhaal van de broodvermenigvuldi
ging te benaderen erin bestaat, met behulp
van de Schrift van Oud en Nieuw Testa
ment, het eigen literair genre van het verhaal
te bepalen: dit is dan, volgens hem, dat van
het verkondigend wonderverhaal. Het ver
haal wil aan de gelovige lezers inderdaad
iets verkondigen omtrent de persoon van
Jezus: Hij verschijnt allereerst als de nieuwe
Mozes van de volheid der tijden, wiens
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komst in het jodendom van die tijd verwacht werd. Zoals Mozes verkondigt Hij het
woord van God aan het nieuwe Godsvolk,
dat in de woestijn, in een nieuwe Uittocht,
verzameld is. Als Goede Herder verzadigt
Hij dat volk met de verwachte spijs voor de
volheid der tijden: brood en vis. Het heeft
daarom, volgens Schr., niet veel zin te willen
achterhalen wat zich in feite voorgedaan
heeft in de woestijn bij Betsaïda: we weten
het gewoon niet. Vervolgens blijkt dat de
broodvermenigvuldiging werd aangewend als
belerende verkondiging in de woorddienst
die aan de eucharistieviering van de oerkerk
voorafging. Tenslotte heeft elk van de evangelisten zijn eigen theologische visie uitgedrukt in het door hem overgeleverde verhaal. Deze studie verscheen oorspronkelijk
in het Duits. Het is jammer dat de Nederlandse vertaling zware lacunes vertoont, zodat we ons verplicht zien de lezer liefst naar
het Duitse origineel te verwijzen.
J.-M. Tison

GODSDIENST

Dr. Ad. F. Vermeulen O.S.A.

Navolging
Gedachten over het Kloosterleven
Callenbach, Nijkerk, 1969, 162 pp., ƒ 10,90.
Het initiatief tot dit werk is uitgegaan van
de protestants-christelijke uitgever, die om
een informatief boekje over het kloosterleven
in de R.K. Kerk vroeg. Het is uitgegroeid
tot een diepgaande bezinning op het christelijke religieuze leven. In de eerste vier hoofdstukken wordt in grote lijnen de geschiedenis
geschetst van de grote orden, te beginnen in
de Egyptische woestijn en eindigend met de
Sociëteit van Jezus (wier leden meerdere
malen ignatianen worden genoemd, een
naamsverandering waarmee schr. zeker de
stichter en waarschijnlijk ook de meeste
leden van deze orde geen plezier doet). Dan
volgen twee lange en tamelijk moeilijke
hoofdstukken over secularisatie en de verhouding kerk en wereld, waarbij o.a. 'The
secular city' van Harvey Cox en 'The secular
meaning of the Gospel' van Paul van Buren
en 'Honest to God' van Bishop Robinson
bondig worden samengevat. Deze hoofdstukken bestrijken een veel bredere problematiek dan het kloosterleven, maar voor een
verstaan van het religieuze leven nu en voor
een visie op de toekomst ervan zijn ze uit-

eindelijk onontbeerlijk. De eigenlijke thematiek van het werk verliest men hier uit het
oog; pas in het zevende en laatste hoofdstuk
worden er heel voorzichtig weer enkele consequenties uit getrokken voor het religieuze
leven nu en straks.
Een nogal kritisch, tamelijk diepgaand en
zeer verdienstelijk werk.
P. van Breemen
H. A. Visser

Met conflicten leven
Moderne literatuur en evangelie
Callenbach, Nijkerk, z.j., 107 pp., ƒ 6,90.
Zestien N.C.R.V.-avondmeditaties houden
zich bezig met algemeen menselijke conflicten. In zijn streven naar levendige verkondiging roept ds. Visser de moderne literatuur
te hulp. Terwijl de loutere confrontatie van
evangelisch geloof met eerlijk ongeloof tot
boeiende beschouwingen leidt, levert een
meer allegorische uitleg van de literaire teksten soms een deus ex machina op. Het
blijft dus een delicate onderneming moderne
literatuur in christelijk perspectief te plaatsen, niet alleen omdat elke vue al makkelijk
ontaardt in concordisme, maar vooral omdat zowel de Schrift als alle andere letterkunde uit zorgvuldig gehouwen teksten bestaat die zich niet ongestraft laten 'gebruiken'. Als echter de ondertitel gelezen zou
worden als 'christelijke interpretatie van
actuele literaire motieven', mag literaire kritiek achterwege en pastorale aanbeveling
gehandhaafd blijven.
F. Kurris
Prof. A. J. Vlerick e.a.

Kristen en levenskunst
Davidsfonds, Leuven, 1968, 186 pp., BFr.
70.
Sedert enkele jaren organiseert het Davidsfonds te Antwerpen een reeks voordrachten
en besprekingen over de ontmoeting tussen
het christendom en de wereld. Wie de voordrachten van 1968 bijwoonde zal graag de
tekst ervan onder de ogen hebben om na te
denken over de problematiek van welvaart,
macht, vrijheid en seksualiteit waarmee de
christen geconfronteerd wordt. Anderen die
niet aanwezig waren en die voor het eerst
kennis maken met de inhoud van de voordrachten zullen zich waarschijnlijk afvragen
of het de moeite loonde alle teksten uit te
geven.
L. Braeckmans
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L. Van de Water

Medemenselijkheid
(De Christen in de Tijd), Patmos, Antwerpen, 1967, 127 pp., BFr. 85.
Een goede theologische bezinning op de
structuur van de medemenselijkheid is heel
welkom in onze tijd, waar de intersubjectiviteit te uitsluitend filosofisch of louter sociologisch aan bod komt. Dit boekje peilt op
gelukkige en bevattelijke wijze naar de zin
van de christelijke medemenselijkheid. Het is
deugdelijk gevoed met wijsheid uit filosofie,
uit heilige schrift en kerkelijke documenten.
Concrete vormen van gemeenschap zoals het
gezin, de parochie, de religieuze en de arbeidsgemeenschap krijgen er inspirerende gestalte. Het heeft bovendien de waarde van
een getuigenis.
A. Poncelet
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ten teboven gaan, woordeloos gebed, extasen en tranen komen pas in het negende
gesprek ter sprake, en dat is hem dan ook
genoeg. Novicenmeester Cassianus is voor
alle richtingen; bij hem vindt men, nog
bijeen, de aanzet tot alle latere spiritualiteiten: de pax benedictina, de contemplatie
van de Karmel, de door Ignatius voor algemeen gebruik uitgewerkte onderscheiding
der geesten, enz. De zakelijke inleiding en
het goede Nederlands maken het nu gemakkelijk velen aan te bevelen bij Cassianus
school te lopen, en vertaler en uitgever te
vragen ons niet te lang op de overige veertien gesprekken te laten wachten.
P. Penning de Vries

FILOSOFIE

Johannes Cassianus

Prof. Dr. J. C. Lannoy

Gesprekken LX

Dionysos of God —
Een inleiding tot het binnenwereldlijk
denken van Friedrich Nietzsche

Vert. en ingeleid door A. van de Kar o.s.b.
Nelissen, Bilthoven, 1968, 207 pp., ƒ 14,90.
In een overzicht van de spiritualiteitsgeschiedenis heb ik Cassianus voorgesteld als de
novicenmeester van het hele aan God gewijde leven. Voor het eerst kan nu de moderne
Nederlandse lezer deze uitspraak enigszins
controleren. Cassianus' geschriften zijn een
geestelijke groepsbegeleiding op afstand, op
schrift, in de onderhoudende vorm van interviews of vraaggesprekken met de woestijnkluizenaars die hij vroeger bezocht. Vandaar
de titel: Gesprekken (collationes). Novicenmeester is Cassianus voor wat de stof betreft die hij behandelt: hij begint bij het
begin en doet daar lang over, nuchter als
een novicenmeester, sedatief tegen vroegtijdig zweven en tegen affectieve compensaties. De onderwerpen houden met beide benen op de grond; achtereenvolgens: zuiverheid van hart en vrede van hart, beschouwing en verstrooiing, de eigen gedachten en
het onderscheiden er van, de zelfopenbaring
aan de geestelijke vader en de schaamte
daarvoor, uitwendige en inwendige verzaking, de plaats van de eigen wil en werkzaamheid binnen Gods alomvattende genade, de afwisseling van troost en troosteloosheid, ondeugden en wederwaardigheden,
kwade en goede geesten, gebed en met gebed
verweven werk. Over wat niet breed verspreid is, weidt Cassianus ook niet breed
uit: gebed van eenvoud en synthese, onuitsprekelijke geestesverzuchtingen die ons we-

Desclée, Brugge/Utrecht,
BFr. 160.

1968, 346 pp.,

Het binnenwereldlijk denken van Nietzsche
krijgt in dit keurige boek een passende en
omstandige inleiding. Het bevat niet enkel
een levensschets en een karaktertypering van
de tragische denker bij uitstek, maar het
gaat ook dieper in op de evolutie van zijn
denken, op de hoofdthema's en de sleutelbegrippen van zijn filosofisch torment. Er is
ook een uitvoerig gedocumenteerd commentaar op de beruchte 'god-is-dood'-ideologie
van de schepper van Zarathoestra. Daarmee
wordt recht gedaan aan de hoofdtitel van
het werk. Want een polemiek tegen Nietzsche's egocentrisch atheïsme is het niet. Het
boek is eerder met sympathie geschreven,
een poging om die vreemde godshaat te begrijpen vanuit het leven zelf van de filosoof.
Men voelt er ook duidelijk sympathie voor
onze huidige tijd die zich van God afwendt
om zich naar een Dionysos te richten, welke
zelf door de titanen wordt verscheurd. Het
is dus een fijne, indringende psychologische
studie van een der verholen maar uiterst
werkzame profeten binnen onze tijdgeest.
Ons lijkt het wel te overvloedig gestoffeerd
met citaten uit de rijke Nietzsche-literatuur.
Dit bemoeilijkt soms wat de lezing, doch
geeft meteen aan het boek een hoogstaand
informatief en wetenschappelijk karakter.
A. Poncelet

Boekbespreking

979

Dr. W. N. A. Klever
Poortmans Repertorium der
Nederlandse Wijsbegeerte, Deel III:
1958-1967
Buyten en Schipperheijn, Amsterdam, 1968,
179 pp., ƒ 24,—.
Het Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte bevat gegevens over en de publikaties
van de Nederlandse wijsgeren in Noord en
Zuid en wordt onderverdeeld in twee secties: Begrippen (stromingen, tijdvakken,
nationale groeperingen) en Personen (met
instellingen, congressen, verenigingen). Dit
is het tweede supplement, omvattende de
periode van 1958 tot en met 1967. Een belangrijke verbetering is dat onder 'personen'
niet slechts hun boeken, maar ook de artikelen zijn opgenomen. Het is een onmisbare
bron van informatie, niet alleen voor vakmensen, maar voor ieder die enige belangstelling heeft voor filosofie en filosofisch
gebeuren in Nederland en Vlaanderen. Wij
moeten bijzonder erkentelijk zijn aan dr.
Klever die de moeilijke taak op zich heeft
genomen het pionierswerk van dr. Poortman
voort te zetten en bovendien nog de belofte
geeft van een periodiek supplement. Dit
heeft bovendien het voordeel, dat enkele
drukfouten dan gemakkelijk kunnen worden
verbeterd en aanvullingen aangebracht.
J. H. Nota
Giulio

ring van Augustinus c.s. niet in feite een
weerspiegeling is van de omstandigheden in
de slavenmaatschappij van zijn tijd en of
juist de menswording als zodanig vanuit een
materialistisch standpunt gezien niet meer
betekenis heeft. Met Feuerbach kan men
dan in het Christendom een hernieuwd diesseitig-worden van de godsdienst zien. Gaat
men daarvan uit, dan vervalt het marxistisch
atheïsme omdat dat zich juist bezig houdt
met een jenseitige God.
C. J. Boschheurne
T. R. Payne

S. L. Rubinstejn and the Philosophical
Foundations of Soviet Psychology
D. Reidel, Dordrecht, 1968, 184 pp., ƒ 45,—.
Duidelijk blijkt uit deze studie dat filosofie
en psychologie in de Sovjet-Unie ook al op
het eerste gezicht nauwer samenhangen dan
bij ons in het westen. Er is echter zeker een
wisselwerking, wat ook de bedoeling is van
de wijsgeren in dat land. Het Pavlovianisme,
dat blijkens dit werk de Sovjet-psychologie
beheerst, is oorspronkelijk een dierpsychologische leer, maar kreeg grote invloed op de
wijsbegeerte en werkte vandaaruit weer verder door. Ook uit deze studie blijkt weer dat
hier het gevaar dreigt van een niet-dialectisch
materialisme in de geest van Moleschott met
als grondstelling: Der Mensch ist was er isst.
C. J. Boschheurne

Girardi

Marxismus und Christentum
Herder, Wien/Freiburg/Basel, 1968, 358 pp.,
DM./Zw. Fr. 19,80, ÖS. 123,—.
De schrijver ziet een reële basis tot samenwerking en begrip tussen marxisten en christenen onder andere in hun gemeenschappelijk humanisme, solidarisme en verlangen
naar innerlijke omkeer en vrede. De vraag
is of wij om tot een werkelijke samenwerking te komen niet dieper moeten graven
dan hij wil. Uitgangspunt van het marxisme
is het dialectisch-materialisme. Dialectiek is
ook de christen niet vreemd, maar de oudste
christelijke denkers, Augustinus voorop, hebben het christendom, inclusief de oud-testamentische basis daarvan, idealistisch verklaard. De Buber-Rozenzweig-vertaling van
het Oude Testament maakt duidelijk dat die
basis ook anders verklaard kan worden.
Deze idealistische verklaring van het christendom zal, voor een werkelijk gesprek mogelijk is, opnieuw onderzocht moeten worden. Dat doet de schrijver niet. Toch moet
men zich afvragen of de idealistische verkla-

Günther

Boehme

Der padagogische Beruf der
Philosophie
Ernst Reinhardt Verlag, München/Basel,
1968, 160 pp., DM. 15,—.
Dit nette boekje pleit op ietwat zwaarwichtige wijze voor de onvervangbare opvoedkundige rol van de filosofie, afgezien van de
meer wetenschappelijke en speculatieve functie die zij ongetwijfeld te vervullen heeft.
Alleen het filosoferen kan aan de bedreigde
hedendaagse mens de diepgang en de zinnigheid schenken die zijn mens-zijn nodig heeft.
De manier waarop dit concreet gebeuren
kan, wordt door G. Böhme belicht met het
voorbeeld van drie wijsgeren waarvan de
ideologische strekking tamelijk uiteenloopt.
Keyserling is een leraaar van oosterse wijsheid en een pelgrim van wereldformaat,
Fichte is een idealistische filosoof voor wie
moraliteit gelijkstaat met wereldschepping,
en Montaigne is een epicurist met schalkse
levenswijsheid. Aldus laat het boek een in-
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druk van relativisme achter. Dit schaadt wel
enigszins aan de diepste pedagogische waarde van de wijsbegeerte, die bestaat in de
rechtmatige drang van de mens naar waarheid, verantwoording en authenticiteit.
A. Poncelet

MORAAL

laatste is trouwens de strekking van het hele
werk: de houding van de Kerk in deze
communicatie-aangelegenheden wint er niets
bij in een rooskleurig daglicht geplaatst te
worden; vergissingen moeten niet goedgepraat worden (ook al hebben ze fenomenale
allures aangenomen); dat kan de vergissing
alleen maar verergeren.
Eric De Kuyper

G. Nossent

Joie, souffrance et vie morale
C. J. Pinto de Oliveira

Information et propagande
Responsabilités chrétiennes
Preface de Hubert Beuve-Méry, Ed. du Cerf,
Paris, 1968, 415 pp., FF. 25.
S. wil aan de hand van de officiële uitspraken, teksten, brieven en encyclieken de houding van de Kerk i.v.m. de informatie nagaan. Hij doet erg zijn best om deze teksten
historisch te situeren, hun beperktheid aan
te vullen of hun kortzichtigheid te verontschuldigen. Opvallend is in deze evolutie een
zeer sterke constante die gaat van een uitgesproken afwijzing van alle moderne vrijheidsprincipes ('libertés modernes') naar een soort
recuperatie-maneuver. Deze laatste term zal
de lezer beslist niet te hard in de oren klinken; geen enkele tekst werkt inspirerend,
opent perspectieven; bijna allemaal sturen ze
af op een ongenuanceerd gebruik van de
media, en bepleiten ze eigenlijk — wat natuurlijk nergens als dusdanig gesteld wordt
— auto-censuur; in sommige is zelfs een
bedekt pleidooi voor een stevige staats-censuur te lezen. Dit alles om de moraal te
redden! De auteur stelt deze teksten voor op
een manier die, op zijn zachtst uitgedrukt,
weinig kritisch is. Onverantwoord positief
belicht hij b.v. de Amerikaanse auto-censuur
inzake film (Hayes Code): „Hollywood signa sa capitulation!" (p. 133). S. schijnt echter niet te weten dat deze 'nederlaag' van de
filmbusiness niets anders geweest is dan een
goed georganiseerd maneuver om de wispelturige lokale censuur van de verschillende
staten te vervangen door een strenge 'zedigheidscode' die tot voor enkele jaren heeft
gefunctioneerd. De actie van enkele kortzichtige katholieken is slechts gebruikt door
de industrie. Op deze samenhang van weinig
fraaie gebeurtenissen een zo'n gunstig verhaal weven zoals S. doet, komt erop neer
dat een reeks vergissingen die de evolutie
zeer sterk hebben tegengewerkt, vermomd
worden in evenzovele overwinningen! Dit

Desclée De Brouwer, Bruxelles, 1968, 208
pp., BFr. 150.
Dit is een merkwaardige verhandeling op
het gebied van de ethiek. Geboeid door een
zeer mooie taal dringt de lezer door tot de
kernproblemen van het menselijk handelen.
In een eerste deel, historisch-kritisch genoemd, worden verschillende benaderingswijzen van het onderwerp geschetst: de mythische, de epicurische, de stoïcijnse, de
marxistische, de freudiaanse en de christelijke. Het tweede deel biedt in vier essays
resp. over de kunst, het werk, de liefde en
het gebed, via de dialectische denkmethode,
een inzicht in de verwantschap die bestaat
tussen het morele handelen (in de ruimste
zin) en de smart en vreugde. Gaandeweg
wordt het duidelijk dat de ethiek het aspect
is waardoor de onderscheiden waarden samengeordend worden en een juiste plaats
ontvangen in het geheel van de vrije menselijke activiteit.
L. Braeckmans

SOCIOLOGIE

Howard Jones

Jeugd in verzet
Aula, Utrecht / Antwerpen, 1968, 237 pp.,
ƒ 3,50.
De socioloog Howard Jones beschrijft in
deze vertaalde uitgave van het oorspronkelijke 'Reluctant Rebels', in 1960 verschenen,
een mede door hem veroorzaakte kentering
van de heropvoeding in Engelse opvoedingsgestichten. Aan de hand van een uitvoerig
experiment in de Woodmarsh School laat
hij de mogelijkheden zien van een groepspsychologische benadering om te komen tot
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een effectievere hersocialisering. Degelijk
ondersteund door theoretische beschouwingen geeft de schrijver in tal van voorbeelden
blijk een bijzonder ontwikkelde feeling te
hebben voor het groepsgebeuren en de daarbinnen ontstane relaties.
G. Wilkens

G. van den Akker e.a.

Vormingswerk, een oriëntatie
Wolters-Noordhoff,
pp., ƒ 9,90.

Groningen, 1969, 186

Karakter, werkwijze en contactpunten van
het vormingswerk met de samenleving worden hier tamelijk helder behandeld. Onder
patronage van autoriteiten als Pöggeler, Ballauff en Ten Have wordt het vormingswerk
gericht op verantwoordelijkheid en persoonlijke deelname aan de samenleving: het wil
er toe bijdragen dat mensen hun vrijheid
realiseren (p. 52), het engagement met de
ontwikkeling in de samenleving is een fundamenteel aspect van het vormingswerk (p.
104), op de opheffing van vanzelfsprekendheden richt zich de programmering er van
(p. 108). Het vormingswerk wordt dus minder als een werkwijze, een methodiek beschouwd dan als een werkcategorie, een
maatschappelijke functie. Sommige bijdragen
bewijzen sprekend dat andragogen zich nog
moeten hoeden voor grensoverschrijdingen,
vooral t.a.v. geschiedschrijving en wijsbegeerte; alleen op eigen terrein blijkt het
vormingswerk overtuigend. Temidden van
de doctorandi bereikt dr. Nijk niveau, waar
hij spreekt over mensbeschouwing, maatschappijvisie en het aandeel van de kerk,
terwijl de mensen in de praktijk misschien
het sterkst gefrappeerd worden door de bijdragen van Hajer (vormingswerk en politiek)
en v. d. Akker {programmeren in het vormingswerk). De vlag dekt de lading volkomen : het boekje oriënteert.
F. Kurris

Prof. Dr. H. J. Keuning

De denkwijze van de Sociaal
Geograaf
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1969, 158 pp.
De publikatie bevat een door de auteur
uitdrukkelijk ter discussie gestelde inleiding

in de sociale geografie. De mate waarin de
menselijke activiteiten, het menselijk bestaan, door de eigenschappen van de natuurlijke omgeving wordt beïnvloed vormt
het kengebied. Zo wordt de sociale geografie als sociale wetenschap geïntroduceerd,
waarbij het uitgangspunt van de sociaalgeografische benadering de mens is „gekarakteriseerd slechts door de eigenschappen die uit zijn mens-zijn voortvloeien".
Het boek geeft een verhelderend beeld van
een wetenschap die, hoe dan ook, van steeds
groter belang zal worden en maakt vooral
duidelijk dat vanuit deze discipline belangrijke perspectieven voor planologie, nodig
voor de veel besproken 'leefbaarheid', geboden kunnen worden.
F. P. Nieuwenhof

Hans Giese und Günther Schmidt

Studentensexualitat,
Einstellung

Verhalten, und

Rowohlt Verlag, Hamburg, 1968, 415 pp..
Deze publikatie van het Institut für Sexualforschung van de Hamburgse universiteit is
een wetenschappelijk verslag en analyse van
een onderzoek dat aan dertien WestDuitse en Berlijnse universiteiten is gehouden. Na een uitvoerige inleiding op en verantwoording van de gevolgde procedure
van een schriftelijke enquête, worden de
resultaten weergegeven van de gedragingen
en attitudes van de studenten t.a.v. masturbatie, petting, coitus en homoseksuele omgang. Vergelijkingen met uit de literatuur
bekende gegevens vullen verder een geheel
hoofdstuk.
Tenslotte worden verbanden opgespoord
tussen seksueel gedrag en instelling enerzijds
en geslacht, geloof, politiek, sociale afkomst
en persoonlijkheidskenmerken anderzijds.
Een slothoofdstuk vat de conclusies samen
op basis van de resultaten van dit groots
opgezette onderzoek: er is een duidelijke
kloof tussen officiële moraal en het gedrag
en instelling van de studenten. Er is geen
seksuele revolutie echter, een opkomende
verromantisering van de liefde blijkt een
duidelijk effectief controlemiddel te zijn op
het seksuele gedrag. Een voorbeeld van een
zakelijk onderzoek van het menselijk gegeven: de seksualiteit.
G. Wilkens
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ECONOMIE

Dr. Edg. Andries

De werking van de Nationale
Economie

tie. Bovendien, bij de studie vaji de verkoopzijde behandelt hij — eveneens bewust
— de leveringen van industriële ondernemingen aan andere firma's niet. Zoals men
weet, vormen deze transacties voor tal van
bedrijven het leeuwenaandeel van hun verkopen.
P.-H. Virenque

Lannoo, Tielt, 1968,123 pp.
Dat het economisch feit elk individu en elke
gemeenschap raakt, lijdt geen twijfel. Daarom is het noodzakelijk dat elkeen een inzicht heeft in het economisch gebeuren zowel op het niveau van een onderneming of
bedrijfstak als op het nationaal en internationaal vlak. Zoals de titel luidt wil het
voorliggend werk de werking van de nationale economie onderzoeken. Vertrekkend
van vereenvoudigde modellen, die stap voor
stap worden aangevuld, leert de auteur de
lezer, bij wie geen voorafgaande economische vorming wordt ondersteld, achtereenvolgens de economische kringloop, de nationale rekeningen, de intersectoriële relaties,
het bestedings- en het monetair evenwicht
begrijpen. Dit boek wordt warm aanbevolen
ook aan universiteitsstudenten op wier programma een inleiding tot de economie is
voorzien.
P.-H. Virenque

Dr. J. J. J. Dalmulder

De ontwikkeling van het wiskundig
economisch denken
Wolters-Noordhoff, Groningen, Universitaire Pers, Rotterdam, 1968, 31 pp., ƒ2,35.
Deze oratie (Groningen) schildert de verhouding tussen de empirisch wetenschappelijke econometrie en de theoretisch-wetenschappelijke wiskundige economie. Behandeld worden methodologische aspecten, geschiedenis en toekomstbeeld. Een nuttig,
maar geen gemakkelijk stuk.
J. J. Meltzer

ONDERWIJS

Dr. A. Heertje

Contactgroep Research Wetenschappelijk
Onderwijs

Inleiding tot de commerciële
economie

Onderzoek van wetenschappelijk
onderwijs

Stenfert Kroese, Leiden, 1968, 213 pp.,
ƒ 12,-.

Wolters-Noordhoff,
pp., ƒ 6,90.

Sedert de jongste wereldoorlog is de klemtoon in de bedrijfseconomie verschoven van
de vraagstukken i.v.m. produktiebeleid naar
de problemen gesteld door de inkoop- en
verkoopmarkten, d.i. naar het gebied van de
'commerciële economie', om de terminologie
van de auteur aan te wenden. Een eerste
algemene opmerking betreft de structuur
van het werk. Er ontbreekt een band tussen
de hoofdstukken die betrekking hebben op
de algemene economie en die welke onder
de bedrijfseconomie ressorteren. Al moet
men toegeven dat de algemene economie en
de bedrijfseconomie zich enigszins onafhankelijk hebben ontwikkeld. Een tweede opmerking betreft de inhoud. De 'commerciële
economie' zou zowel de inkoop- als de verkoopmarkten moeten onderzoeken. De
auteur verwaarloost bewust de inkoopfunc-

Nu de diskussie over de herstructurering van
het wetenschappelijk onderwijs in steeds
bredere kring de aandacht begint te trekken,
is deze publikatie bijzonder welkom. Een
aantal hoofden van Centra die zich bezig
houden met onderzoek op het gebied van
het w.o. — er bestaan in Nederland thans
9 van zulke centra — hebben er bijdragen
voor geschreven. Zelf kwalificeren ze deze
bijdragen als 'bescheiden'. Het valt inderdaad op hoe weinig er feitelijk wetenschappelijk onderzocht is op een gebied dat enerzijds maatschappelijk van zo groot belang is
en waarover anderzijds binnenkort belangrijke beslissingen te verwachten zijn. Het
hoofdstuk van Meeuwese in deze bundel
over 'Rationeel beslissen in het Onderwijs'
is tegen deze achtergrond bijzonder actueel.
Van alle bijdragen kan overigens gezegd

Groningen, 1968, 78
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worden dat ze slechts bescheiden zijn tegen
de achtergrond van de ontstellende lacune
die op dit terrein bestaat. Het aantal Nederlandse publikaties van de laatste vijf jaar,
genoemd in de lijst van referenties, en het
overzicht van Nederlands onderzoek dat
Crombag geeft, wettigen de hoop dat over
enkele jaren de hoeveelheid empirisch materiaal althans iets rationelere beslissingen in
het onderwijs mogelijk zal maken.
P. van der Linden

Dr. N. L. Dodde

woordelijkheid voor het peil van het onderwijs kan onttrekken, maar ook voor de
Nederlandse eenheid.
Dit zou men in grote trekken de moraal
kunnen noemen van Dodde's boek.
Overigens is dit niet het enige wat het interessant maakt. Het bevat ook een zeer leesbaar en belangwekkend relaas van hoe men
in de tijd van de Bataafse Republiek over
het onderwijs dacht en in welke richting de
'kundige en eerwaarde mannen' dachten die
als 'schoolarchen' het toezicht op het onderwijs moesten uitoefenen.
Een alleszins lezenswaardig boek.
Hans Hermans

Het rijksschooltoezicht in de
Bataafse Republiek
(Proefschrift), Wolters-Noordhoff,
gen, 1968, 237 pp., ƒ 15,90.

Gronin-

Onder de geschiedschrijvers van ons onderwijs zijn er reeds verschillende die zich hebben verdiept in de periode vóór de totstandkoming van het Koninkrijk. Cassianus Hentzen is er indertijd mee begonnen; Van der
Giezen heeft er de eerste fase van de schoolstrijd in ontdekt en nu heeft Dodde er de
eerste aanzet van het Rijksschooltoezicht in
gevonden. Dit is geen toeval. De Franse tijd
was de incubatieperiode van de Nederlandse
staatseenheid — en dat dit niet een door de
Fransen opgedrongen eenheid was, maar dat
de gedachte daaraan ook onder de Nederlanders leefde, dat zij er uit eigen beweging
naar toe groeiden, blijkt juist uit de onderwijsgeschiedenis.
Bijzonder duidelijk wel uit die van het
schooltoezicht.
Hier vindt men inderdaad de eerste sporen
van een doelgericht onderwijsbeleid. Een
onderwijsbeleid dat een gelijkmatige verbetering van het onderwijs over het hele land
nastreeft. Baanbrekend mocht men dit beleid
niet noemen in zoverre dat het geen fundamentele hervormingen teweeg bracht, 't Ging
van de bestaande methoden uit en trachtte
die alleen bij te schaven voornamelijk door
de algemene invoering van het klassikale
systeem, door het verplicht stellen van een
aantal aangewezen leerboeken en door het
verhogen van het niveau der onderwijzersexamens. Maar het was niettemin een beleid
op nationaal plan. En als zodanig was het
wél baanbrekend. Dat blijkt wel het duidelijkst uit de weerstanden die het van alle
kanten, van de ouders, van de onderwijzers
en van de departementale en gemeentelijke
besturen ondervond. Het heeft de geesten
rijp gemaakt niet alleen voor het besef dat
de overheid zich niet aan een zekere verant-

D. van den Brink

Kops Zorgen
Wolters-Noordhoff,
pp., ƒ6,15.

Groningen, 1968, 110

De schrijver ziet alle gevaren van de vertraagde invoering van de onderwijsvernieuwing goed in. Hij meent buitendien in die
plannen zelf ook nog fouten te ontdekken.
De gevaren van de bureaucratie bij onderwijs en wetenschappen ziet hij juist. Aan al
die fouten komt in zijn onderwijs-utopie een
eind, maar de manier waarop dat gebeurt is
niet erg prettig. Hij ziet daarin een onderwijs-dictator, die feitelijk met opzijzetting
van de parlementaire democratie alle fouten
weet weg te werken. Het toekomstbeeld dat
hij ons voorhoudt, is dan ook vrij steriel,
alles is voorgoed in goede banen geleid. De
dood in de pot van het onderwijs.
Rudolf Roggen

Adalbert Rang en Wolfgang Schulz

Die differenzierte Gesamtschule
Texte — Zur Diskussion einer neuen
Schulform
Piper Verlag, München, 1969, 258 pp., DM.
14,80.
Differentiatie en uniformiteit zijn tegenpolen
in het onderwijs. Ieder onderwijssysteem
zoekt het juiste midden tussen deze twee.
Naar welke kant het daarbij trekt, hangt af
van de bestaande toestand. Waar reeds een
sterke mate van uniformiteit aanwezig is, zal
men zoeken naar meer differentiatie en omgekeerd.
In Duitsland dringt men sterk naar wat men
daar de 'Gesamtschule' noemt. Daaronder

Boekbespreking

984
verstaat men een onderwijssysteem dat alle
kinderen zo lang mogelijk bijeen houdt en
ze zo laat mogelijk voor de keus van een
bepaalde richting plaatst. Dat men daar in
Duitsland zo sterk naar dringt is begrijpelijk; van ouds is daar, evenals overigens in
Engeland, de differentiatie, het scheiden van
bokken en schapen als men het zo zou willen
noemen, vroeg ingezet — aanstonds na een
lagere school van vier jaren. Men wil de
periode waarin alle leerlingen één en dezelfde algemene vorming krijgen, aanzienlijk
verlengen, zoals dat in Nederland reeds enigermate is gebeurd door de mammoetwet.
Alleen: men wil toch ook de voordelen van
bepaalde differentiatievormen — differentiatie naar aanleg door de vorming van prestatieklassen bijvoorbeeld — niet helemaal
missen.
Hoe die twee beginselen met elkaar te combineren — daarover hebben de beide auteurs
van dit boek een vijftiental opstellen van
verschillende schrijvers bijeengegaard. Opstellen waarin het probleem van verschillende kanten — ook van de experimentele kant
en ook aan de hand van buitenlandse voorbeelden — wordt belicht. Dat over het geheel de nadruk op de Gesamtschule valt en
dat de didactische differentiatie met de nodige voorzichtigheid wordt aanbevolen, laat
zich, gezien de situatie in Duitsland, wel
begrijpen.
Hans Hermans

POLITIEK

Rigo de Nolf

Federalisme in België als grondwettelijk vraagstuk
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1968, 496 pp., geïll., BFr. 390.
Aan een uiterst actueel en belangrijk probleem wijdde S. een omvangrijk werk. Na
het begrip federalisme te hebben omschreven, staat hij lang stil bij de geschiedenis
van de federalistische beweging in België.
Vervolgens worden de verschillende federale
ontwerpen voorgesteld en met elkaar vergeleken. Tenslotte geeft S. in enkele losse beschouwingen zijn persoonlijke visie op het
probleem. We zouden het geheel eerder een
dossier noemen, waar alle elementen voor
een verdere studie voorhanden zijn, dan een
volgroeide studie. Dit valt vooral op in het
historisch deel. De synthese op het einde

van het boek met haar pamfletstijl en vele
onjuistheden kan niet ernstig genomen worden. Men zal zich afvragen hoe het mogelijk is in een wetenschappelijk werk een zin
als deze te laten drukken: „In 1517 (sic)
stierf Maarten Luther, de niet door Rome
aanvaarde vernieuwer van het kristendom,
die in 1483 (sic) zijn Plakkaten (sic) aanplakte te Wittenberg. De door de toentertijdse verroeste katholieke kerk niet aanvaarde hervorming werd een revolutionaire
ideologie, nl. het protestantisme" (p. 371).
L. Braeckmans

Portugal
Rapport van de Commissie Vrouwenvelder,
uitgebracht aan het partijbestuur van de
K.V.P. 's-Gravenhage, 1969, 36 pp., ƒ 2,50.
S. Bosgra en A. Dijk

Angola, Mozambique,

Guinee

De strijd tegen het Portugese kolonialisme.
Paris, Amsterdam, 1969, 168 pp., ƒ5,90.
Het Portugal van Antonio de Oliveira Salazar stond vóór de oorlog hoog in de gunst
van de katholieke politici. Salazar had in
zoverre iets van Paus Pius XII, dat hij de
problemen leerstellig benaderde en dat zijn
leerstelsel een zo niet universeel aanvaardbare dan toch zeer belangwekkende uitwerking bevatte van de gedachten die de Paus
in zijn sociale encyclieken had neergelegd.
Na de oorlog is dat allemaal anders geworden. Salazar wist het allemaal zó goed, dat
hij de doorvoering van zijn denkbeelden
dictatoriaal ging afdwingen — en van dictatuur moeten de katholieke politici niets meer
hebben. Het rapport van de commissieVrouwenvelder windt daar geen doekjes om.
Het stelt duidelijk in zijn conclusies dat
Portugal een dictatuur is, die fundamentele
mensenrechten met de voeten treedt.
Meer in het bijzonder verwerpt dit rapport
het koloniale regime van Portugal. Acht van
de veertien conclusies richten zich daartegen.
Het boekje van Bosgra en Dijk is in zijn
geheel tegen dit koloniale regime gericht.
Een fel boekje, waarin de gruwelen van dit
kolonialisme in huiveringwekkende details
worden geschilderd. Eigenlijk meer een
hartstochtelijke aanklacht, waarvoor het materiaal in hoofdzaak werd verzameld uit hetgeen de leiders van het nationalistisch verzet
in de Portugese koloniën ter verdediging van
hun vrijheidsstrijd naar voren brengen. Boeiende lectuur, zoals alle hartstochtelijke vertogen, maar van een 'realisme' dat niet
helemaal reëel is.
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De beide auteurs hebben het niet op Luns.
Deze Nederlandse minister van Buitenlandse
Zaken heeft zich veel te veel met Salazar
geëncanailleerd, vinden zij. Hij heeft zelfs
een onderscheiding van deze dictator aange
nomen. En in het belang van het Nederlands
bedrijfsleven keert hij doelbewust de rug toe
aan de koloniale misdaden van Salazars
regime. Het is maar de vraag of zij hun
verwijt goed adresseren. Wat mag men van
een diplomaat anders verwachten dan dat
hij goede betrekkingen onderhoudt met lan
den waar wij niet mee overhoop liggen?
Diplomaten kunnen altijd op ieder moment
dat het hun belieft, hun ogen sluiten of een
andere kant opkijken. In een parlementaire
democratie zullen anderen hen moeten dwin
gen te zien wat zij niet willen zien.
Maar of die anderen de K.V.P.-politici zul
len zijn laat zich, gezien het rapport van de
commissie-Vrouwenvelder, wel betwijfelen.
Hierin overwegen de juridische argumenten
en de aanbevelingen van een voorzichtige
benadering.
Hans Hermans

R. Löwenthal en B. Meissner, herausg.

Sowjetische Innenpolitik
Treibkrdfte und lendenzen
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1968, 130
pp., DM. 12,80.
Dit boek bevat een aantal referaten die ge
houden werden tijdens een bijeenkomst van
de Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde. Tegen de achtergrond van de steeds toe
nemende intellectuele contestatie in de
Sovjet-maatschappij, waaraan het tijdschrift
Problems of Communism onlangs zelfs een
heel nummer kon wijden, kan men zich de
vraag stellen: in hoeverre is er enige veran
dering gekomen in de binnenlandse politiek
die door Moskou gevoerd wordt. Nog steeds
roepen de leiders van het Kremlin op om de
communistische partij het overwicht te laten
in het politieke leven van de staat. Zich be
roepend op een vaderlands (Groot-Russisch)
patriotisme, zoeken zij het totalitarisme in
stand te houden. Welke grenzen werden
hierbij getrokken en welke veranderingen
zijn er te noteren sinds 1917? De Russische
maatschappij bevindt zich duidelijk in een
overgangsfase. De revolutie van bovenuit
wordt gaandeweg een evolutie van onderuit.
De vraag is echter of dit begrepen of toege
staan wordt door de huidige leiders. Tot
hiertoe zien we wel dat bepaalde groepen uit
de maatschappij een rol willen gaan spelen
(de intellectuelen b.v.), maar tevens zien we

dat de verstarde bureaucratie die evolutie
tegenwerkt. Zes auteurs hebben problemen
in dat verband onderzocht: B. Meissner: De
verandering in de functies en de structuur
van de communistische partij; K. Von Beyne: De organisatie van de maatschappij en
het pluralisme van de belangen in de SovjetUnie; B. Lewytskyj: Het doel van het com
munisme en de werkelijke drijfveren van de
binnenlandse politiek; G. Wagenlehner:
Imperialistische gebiedsuitbreiding en natio
nale doeleinden van de Sovjet-Russische bin
nenlandse politiek; F. Meyer: Grenzen voor
een hervormingspolitiek. R. Löwenthal:
Van revolutie tot evolutie van onderuit.
Zeer belangrijk werk van groot belang voor
de Sovjetologie.
A. Van Peteghem
Wolfgang Bauer

Chinas Vergangenheit als Trauma
und Vorbild
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1968, 100
pp., DM. 6,80.
Wetenschappelijke sinologen bestuderen Chi
na in zijn literatuur en zijn verleden, moderne
journalisten bestuderen hoofdzakelijk de hui
dige toestanden. Er is echter een derde weg
mogelijk: men kan het huidige China probe
ren te verklaren uit het verleden en het ver
band vinden tussen verleden en heden in de
Chinese maatschappij. De auteur heeft hier
toe een poging gewaagd door een onderzoek
in te stellen naar drie factoren: de maat
schappelijke instellingen, de factor geloof en
religie, de factor tijd en de evolutie van
China. Wat de maatschappelijke instellingen
betreft, wijst S. op de volgende verschijnse
len: China heeft zich lange tijd beschouwd
als het middelpunt van de wereld. Nu nog
tracht China zich op te werpen als een voor
beeld voor de ontwikkelingswereld. De
auteur onderzoekt in dat verband de rol van
de staat, de rol van het rijk als een eenheid
en de rol van het individu. In welke mate
zijn deze factoren nog steeds belangrijk?
Verder zijn alle revolutionaire bewegingen
steeds religieus gekleurd geweest, en zo zou
ook de vergoddelijking van Mao tijdens de
culturele revolutie gezien moeten worden.
Tenslotte de factor tijd. Alhoewel de Chi
nese maatschappij vele kenmerken uit het
verleden gehaald heeft, toch tracht zij zich
nu zo uitsluitend mogelijk op de toekomst
te richten. Moeilijke literatuur, die boven
dien een goede kennis veronderstelt van de
Chinese geschiedenis in de ruimste betekenis
van het woord.
A. Van Peteghem
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Bé Ruys en Josef Smolik

Stimmen aus der Kirche der CSSR
Dokumente und Zeugnisse
Kaiser Verlag, München, 1968, 208 pp.,
DM 14,50.
Het gaat hier om een aantal documenten
over de toestand van het protestantisme in
Tsjecho-Slovakije. De auteurs hebben hun
stof gegroepeerd rond drie themas: 1. het
bestaan van een christelijke gemeenschap in
een socialistische staat; 2. nieuwe perspectieven voor het bestaan van de christenen;
3. hoe leeft de nieuwe christelijke gemeente?
De artikelen zijn verscheiden van aard. Er
zijn zuiver theologische bijdragen, b.v. 'de
christelijke gemeenschap en de wereld volgens de eerste brief van Petrus'. Er zijn zuiver historische bijdragen, b.v. 'de geschiedenis van het Tsjechisch protestantisme'. Andere stukken bestuderen speciaal het lot van
de christelijke gemeenten in een socialistisch
land en tegenover de huidige tijdsverschijnselen. Tenslotte gaat het om de verhouding
tussen het christendom en het marxisme.
Daarnaast een aantal gedichten van jonge
protestanten. Het geheel wordt afgesloten
door een overzichtskaart van de toestand
van de protestantse kerken in Tsjecho-Slovakije.
A. Van Peteghem

psychologische en andere factoren een rol
hebben gespeeld in de strijd over problemen
van het geloof. De charme van het boek
wordt nog vergroot door de uitgelezen collectie illustraties bij elk behandeld land (of
groep landen), die in aantal de tekstpagina's evenaren en hier en daar zelfs overtreffen. Jammer, dat er landkaarten ontbreken.
Een aantal beweringen en opvattingen valt
te betwisten. Petrus Canisius de eerste Duitse jezuiet te noemen is een gebruikelijke onjuistheid, en van hem slechts te zeggen dat
hij hofprediker van aartshertog Ferdinand II
was, is wel erg weinig (113). De beschrijving
van de Engelse reformatie (265 - 272) doet
eenzijdig aan. De bijdrage over de Nederlanden (over België wordt overigens amper
een woord gerept!) is van de hand van Prof.
Dr. W. J. Kooiman. Zijn stelling als zou de
Moderne Devotie de reformatie hebben
voorbereid is in haar algemeenheid een halve waarheid (243). Het is overdreven om
van „duizenden slachtoffers onder de dopers" (245) te spreken. De bewering, dat
Willem de Zwijger op instigatie van de
jezuieten werd vermoord (247), hoort thuis
in het rijk der fabelen. In de literatuuropgave betreffende Nederland mis ik het boek
van Prof. Post, Kerkelijke verhoudingen in
Nederland vóór de reformatie.
Als bijlagen worden een uitvoerige literatuurlijst en een tijdtabel (1150- 1650) gegeven.
Ondanks de geuite restricties kan men hier
spreken van een uitgave die aandacht en
aanschaf verdient.
P. Begheyn

GESCHIEDENIS

Oskar Thulin, red.

De reformatie in Europa
Bosch & Keuning, Baarn, 1968, 349 pp.,
ƒ 27,50.
Wanneer een internationaal team van dertien geleerden ingaat op het verzoek, tot
hen gericht vanuit de Lutherhalle in Wittenberg, om een bijdrage te leveren voor een
boek dat het 450^jarig bestaan van de reformatie moet markeren, mag men iets bijzonders verwachten. Het resultaat is een dertiental afgeronde schetsen over het ontstaan
en de verbreiding van de reformatie in de
belangrijkste Europese landen, besloten met
een korte beschrijving van de ontmoeting
tussen de reformatorische en orthodoxe kerken. Het is boeiend en vaak verbijsterend
te lezen, hoe telkens op andere wijze politieke, maatschappelijke, sociale, culturele,

W. F. Wertheim
Weenink

en

A.H.

Wertheim-Gijse

Ketters en kwezels. Regenten en
rebellen
Laverman, Drachten, 1968, 212 pp., geïll..
Vier opstellen; voor het plezier geschreven
door niet-vakhistorici; in een of andere
vorm al eens elders gepubliceerd. Het eigen
vakgebied van Prof. Wertheim komt in ieder geval ook naar voren, al blijft het de
achtergrond: de niet-westerse Indonesische
maatschappij vormt het decor van al de opstellen.
Het eerste opstel behandelt een beroemd
schipbreukelingendrama voor de Australische kust uit het jaar 1629. De kritische en
ontmythologiserende instelling van schr.
komt onmiddellijk naar voren. Zo'n nuchtere benadering van ons 'roemvol' verleden
is nooit overbodig. Een heel enkele emotionele opmerking in het opstel misschien wel.
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Het tweede opstel is getiteld: Doopceel van
de dichter van de vloekzang. Drie telgen
uit het geslacht Roorda van Eysinga. Het
openbaart de speurzin en accuratesse van de
auteurs. Onbekende familiestukken en officiële publikaties worden met elkaar in verband gebracht; zo worden raadsels opgelost en misverstanden rechtgezet.
Omvangrijk is het derde opstel: De geest
van het Oostindisch gouvernement, honderd
jaar geleden. Dit keer niet aan de hand van
de kwestie van Lebak maar aan de kwestie
van Rembang geïllustreerd. Een essay dat
wel het een en ander aan kennis van zaken
bij de lezer veronderstelt en niet altijd even
helder is. Een essay dat de geconstateerde
halfslachtige geest van het goevernement
ook nu nog niet uitgestorven vindt en daarom tot verzet oproept. Inderdaad gaat het
niet aan de mensen van vroeger te verwijten
dat ze het niet goed deden; we moeten onszelf verwijten dat wij nog geen haar beter
zijn. Of men evenwel met dat oogmerk geschiedenis moet schrijven . . . .
In het laatste opstel wordt heel aannemelijk
een poging gedaan Multatuli sociologisch
te plaatsen. — Wat betreft de wijze van uitgeven: de kwaliteit van het papier is iets te
bescheiden.
M. Chappin

zich snel verspreidde, alle vervolging en
onderdrukking ten spijt; die missionaire
ijver en een sterk eschatologisch enthousiasme kenmerkten de Anabaptistische beweging. Verderop komt Schr. uitvoerig en
gedetailleerd te spreken over kerkopvatting
en gemeentestructuur bij de Anabaptisten,
en hun houding tegenover de staat. In de
loop van de studie wordt duidelijk gemaakt,
dat het vroege Anabaptisme werkelijk radicaal brak met de religieuze, sociale en politieke aspecten van kerk en maatschappij van
die dagen. Schr. hoopt dat het in die zin
voor deze tijd van nut zal zijn, ook omdat
het z.i. de meest serieuze poging gedaan
heeft het potentieel van het christendom en
zijn boodschap in de wereld te herstellen.
Het grootste deel van het boek is gewijd
aan de eeuw vóór de dood van Menno
Simonsz (1561), die met Dirk Philips de
Doperse beweging leidde en consolideerde,
en naar wie de Anabaptisten sindsdien Mennonieten worden genoemd.
De uitgave is goed verzorgd; overigens is
het lastig, dat de voetnoten achter in het
boek zijn opgenomen; het alfabetisch register is verre van volledig.
P. Begheyn

Cornelius Krahn

Erinnerungen und Dokumente

Dutch Anabaptism. Origin, Spread,
Life and Thought (1450-1600)

Neu herausgegeben von Golo Mann und
Anndreas Burckhardt. Mit einer Einleitung
von Golo Mann. Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1968, 692 pp., DM. 37,50.

Prinz Max von Baden

Martinus Nijhoff, The Hague, 1968, 303
pp., ƒ 36,75.
Het Anabaptisme heeft zich de laatste jaren
mogen verheugen in een ruime belangstelling
van de kant der historici, waarbij afwisselend diverse aspecten en personen het studieobject vormden. Krahn wil met zijn boek
een totale visie geven van de oorsprong en
de ontwikkeling van het Nederlandse Anabaptisme, zoals dat tevoren nog niet gedaan
werd. Bij zijn bronnenonderzoek komt hij
tot de conclusie, dat het Nederlandse Anabaptisme, wat de idee betreft, in de middeleeuwse mystieke vroomheid, de humanistisch beïnvloede sacramentarische beweging
en de Lutherse reformatie voornamelijk haar
wortels vindt. Het Zwitserse Anabaptisme,
ontstaan rond Zwingli, heeft duidelijke connecties met het Nederlandse, en tot in de
18e eeuw blijven er wederzijdse contacten
bestaan; Melchior Hofmann was degene die
de ideeën in 1530 naar Nederland bracht en
alhier propageerde. IJver tot getuigen was
er de oorzaak van dat de Doperse gedachte

Een nieuwe uitgave van de memoires van de
laatste kanselier van het Tweede Duitse
Rijk. Was dat nu wel nodig? Kan er wel
iets goeds komen van een Duitser, troonopvolger van een der deelstaten, neef van de
Keizer, Pruisisch generaal? Zijn positie pleit
niet voor hem, zoals ook zijn politiek niet
voor hem pleit, want die is mislukt. Te laat
tot zijn laatste ambt — dat van kanselier —
geroepen, kon hij de ondergang niet meer
afwenden. Zijn goede naam die hij had bij
de geallieerden als voorstander van een vrede
door overleg en tegenstander van de onbeperkte duikbootoorlog, kon Duitsland niet
meer redden. En ook zijn wanhopige pogingen, die zowat heel zijn handelen beheersten,
eerst om de Keizer te redden en dan tenminste nog de monarchie, mochten niet baten. Was hij nu werkelijk zo belangrijk dat
uitgerekend zijn memoires opnieuw moesten
worden uitgegeven, ook al is het dan precies
vijftig jaar geleden dat hij voor een korte
tijd de Rijksregering leidde.

Boekbespreking

988
De periode waarover het gaat, is natuurlijk
zeer belangrijk. De ondergang van Duitsland
en van de monarchie stond niet per se vast;
zeker het laatste niet. De oktobermaand
1918 is rijk geweest aan besluiten en fouten.
Ook van fouten van Prins Max; meer van
fouten van anderen. En het is dienstig om
die weken van dag tot dag mee te kunnen
beleven vanuit het gezichtspunt van degene
die dan toch maar de verantwoordelijkheid
te dragen had; die toch maar zijn naam
onder vernederende verzoeken om wapen
stilstand moest zetten. En dat was iets voor
de man die in juli 1918 nog geloofde aan
een militaire overwinning van Duitsland.
Jazeker, hij hoopte erop en geloofde erin.
Hij was overtuigd dat Duitsland een recht
vaardige oorlog vocht omdat het ging om
erop of eronder. Dus toch een bloeddorstige
Duitser? Wie zijn memoires doorleest, zal
niet in de verleiding komen dat te gaan den
ken. Zijn werk voor de krijgsgevangenen,
zijn streven naar matiging van geweld, zijn
edele gezindheid: uit alles komt naar voren
dat er mensen van hem konden zeggen:
Prins Max is iemand die de Bergrede serieus
neemt. Zijn eerlijke houding komt ook naar
voren in zijn memoires: de zorg waarmee hij
ze samengesteld heeft; de eerlijkheid waar
mee hij fouten toegeeft. We kennen genoeg
andere memoires die van het tegenoverge
stelde blijk geven en vooral alle schuld bij
voorbaat op Me anderen' schuiven.
Deze heruitgave geschiedde terecht, zij is als
een monument voor een edel mens. En daar
om gelukkig ook monumentaal uitgegeven;
enigszins bekort, juist om de persoon meer
naar voren te laten springen. Die bekortin
gen staan natuurlijk — zoals dat hoort —
overal aangegeven. Samen met het uitgebrei
de apparaat van aanvullende, verklarende en
becommentariërende voetnoten en de voor
treffelijke inleiding van Golo Mann een
monument dat af is.
Marcel Chappin

recht of het publieke recht behoren, niet
relevant is. Verder tracht hij aan te tonen
dat de vorsten de regalien zagen als midde
len om het algemeen welzijn te bevorderen
en ze daartoe ook gebruikten. De zinswen
ding 'ten algemenen nutte' komt inderdaad
in oorkonden voor. Toch is de vraag of
schr. hier niet te positief interpreteert. Gel
delijk gewin was vaak een belangrijke en
hoofdzakelijke drijfveer en een frase is ge
makkelijk neergeschreven. Maar ook bij op
rechte bedoeling blijf ik huiverig om een
doelbewuste 'progressieve' welvaartspolitiek
te constateren. Dat algemene welzijn moet
toch op de eerste plaats in het kader gezien
worden van bescherming; veiligheid en
recht verschaffen is toch de taak van de
Middeleeuwse vorst.
De laatste alinea's zijn onthullend. Het
Duitse volk moge, zo hoopt de auteur, van
de Middeleeuwen leren hoe daar het ge
meenschappelijk belang voorrang had op
het individuele en zodoende geholpen wor
den de eigentijdse opdrachten te verstaan.
Niemand kan dit misverstaan.
M. Chappin

Louis Carlen

Rechtsgeschichte der Schweiz
Francke Verlag, Bern, 1968, S.Fr. 8.80.
Deze overzichtelijke inleiding op de geschie
denis van het Zwitsers recht zal ook nietjuristen interesseren. Zowel de uitwendige
als de inwendige rechtsgeschiedenis worden
behandeld. Bij elk hoofdstuk sluit een ruime
bibliografie aan die een verdere studie mo
gelijk maakt.
L. Braeckmans

MEDISCHE

WETENSCHAP

Hans Thieme

Die Funktion der Regalien im Mittelalter

Marcel Eek

Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
stadt, 1968, 32 pp., DM. 8,—.

Aula, Utrecht/Antwerpen, 1969, 398 pp.

Darm-

Deze repografische herdruk uit het 'Zeitschrift der Savigny-Stiftung' jrg. 1942 bevat
een inaugurale rede te Leipzig in 1940 ge
houden. Men lette op het jaartal. Terecht
stelt schr. dat de vraag of de landsheerlijke
rechten over bossen en jacht, tollen en
munt, wegen en bruggen nu tot het privaat

Homoseksualiteit

De auteur is een ruim 60-jarige Fransman,
thans als neuro-psychiater werkzaam in het
Höpital Trousseau. Informatie leert dat hij
jarenlang studie heeft gemaakt van de bete
kenis van de psychoanalyse voor de psy
chiatrie, waarbij hij zich vooral heeft toege
legd op problemen van seksuologische aard.
In de vraagstukken aangaande homoseksua-
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liteit blijkt Eek zeer breed georiënteerd, al
moet gezegd worden dat recente Ameri
kaanse en Duitse werken op dit gebied door
hem niet worden gerefereerd.
Hoe goed hij op de hoogte is van de cul
tuurhistorische context van de homoseksua
liteit, is af te leiden uit de geschiedkundige
inleiding en uit het hoofdstuk gewijd aan de
mythen rondom de homoseksualiteit. In de
beantwoording van de vraag of homosek
sualiteit een al dan niet tegennatuurlijke
gedragswijze is, kiest de auteur niet duide
lijk stelling. Hij noemt het tenslotte een
randverschijnsel van de natuur en acht de
omstandigheden waarin het tot stand komt
niet onnatuurlijk.
Ongeveer op eenzelfde wijze laveert hij tus
sen de klipvragen door of er bij homosek
sualiteit sprake is van neurose, afwijking of
ontaarding. Volgens Eek is het wel een
afwijking die nu eens uitvloeisel is van een
neurose dan weer een neurose in de hand
werkt en die vooral tot ontaardingsverschijnselen voert bij hen die aan hun neurose
trachten te ontkomen. In het licht van de
psychoanalytische theorieën kan de auteur
de aetiologie van homoseksualiteit goeddeels
verduidelijken, maar hij acht sociologische
factoren van groot belang (i.v.m. de 'be
smetting') en educatieve factoren zelfs be
slissend. Daarom houdt hij prophylaxe in
principe voor denk- en uitvoerbaar.
Wat betreft de therapeutische mogelijkheden
is hij optimistischer dan vele anderen: hij
vermeldt goede resultaten bij ettelijke door
hem psychoanalytisch behandelde gevallen.
In afzonderlijke hoofdstukken verdiept Eek
zich in moralistische, godsdienstige en juri
dische aspecten van de homoseksualiteit als
mede in de geldigheid van het huwelijk van
homoseksuelen. Zoals verwacht mocht wor
den staat hij uitermate sceptisch t.o.v. de
corrigerende werking van het huwelijk in
deze gevallen, ook wanneer het biseksuelen
betreft.
Het boek wordt afgesloten met een beschou
wing van de vrouwelijke homoseksualiteit.
Dit aan informatie zeer rijke maar zeker
niet volledige werk is gekenmerkt door een
zwierige literaire schrijftrant en door een
soepele standpuntbepaling die soms neigt tot
ongrijpbaarheid. Zelfs in de slotconclusies
kan of wil de schrijver niet tot wat zakelij
ker formuleringen komen. Zonder te willen
stellen dat je met Eek alle kanten uit kunt,
moet wel worden opgemerkt dat hij in dit
boek niet de indruk wekt haarscherp te
diagnostiseren. Zijn aankleding van het on
derwerp is het meest aantrekkelijke van dit
werkstuk.
J. J. C. Marlet

E. J. Anthony en S. H. Foulkes

Groepstherapie
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968, 317 pp.
Een Amerikaanse kinderpsychiater en een
Engelse psychoanalyticus hebben de neerslag
van hun groepstherapeutische ervaringen
met jeugdigen en volwassenen in dit boek
systematisch bewerkt en in theoretische ka
ders geplaatst. Zo ontstond een soort hand
leiding voor groepsanalytische psychothera
pie, echter zonder dat de lezer de 'spel
regels' er af kan romen.
Na enkele fundamentele beschouwingen van
psychotherapie in groepsverband en groepsanalyse wordt de groepsanalytische groep
afgebakend t.o.v. andere typen van mense
lijke groepen. Vervolgens worden patiënten
selectie, groepssamenstelling en groepsanaly
tische situatie aan de orde gesteld. Aan de
hand van klinische voorbeelden worden
allerlei interacties van commentaar voorzien,
waarna de historie van de therapeutische
groep wordt beschreven.
In het hoofdstuk gewijd aan de fenomenolo
gie van de groepssituatie wordt o.m. op zeer
verhelderende wijze aandacht gegeven aan
de individuele psychopathologie in verband
met de groepstransactie.
Een afzonderlijke uiteenzetting van groeps
analytische psychotherapie bij kinderen en
jeugdigen wordt gevolgd door een beschou
wing van groepsanalytische psychodynamiek.
Deze zeer belangwekkende studie wordt
afgesloten met meer algemene theoretische
formuleringen en toepassingen.
In de bibliografie zullen vele lezers de literatuurbijdrage van Duitse auteurs over dit
onderwerp missen. Het register laat weinig
te wensen over.
Dit boek wordt gaarne aanbevolen, speciaal
aan groepstherapeuten.
J. J. C. Marlet

P. Chauchard

Psychosomatische

therapie

Aula, Utrecht / Antwerpen, 1968, 144 pp..
Verwacht de lezer in dit boekje uitgebreide
verhandelingen over de bekendste psychosomatosen, dan wordt hij teleurgesteld. Deze
ziekten, zoals astma bronchiale, ulcus ventriculi en colitis ulcerosa worden wel even
genoemd maar verschijnen in het veel gro
tere raam van viscerale stoornissen. De
schrijver beoogt de kloof te overbruggen
welke de pioniers van de psychosomatische
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geneeskunde hebben laten bestaan tussen de
cerebrale functie die het psychologische aspect schraagt en de sympathische activiteit
waardoor dit cerebrale op de viscera kan
inwerken. Hij levert een bijdrage tot de psychosomatische geneeskunde inzoverre hij dit
corticoviscerale aspect
neurofysiologisch
waar maakt.
In een waarlijk knappe poging komt Chauchard tot een synthese van theorieën op het
gebied van corticoviscerale pathofysiologie,
voorwaardelijke reflexen, emotionele stress
en psychoanalyse, dit alles op het niveau
van de psychosomatische eenheid. Jammer
is dat het zicht op zijn gedachtengang wordt
vertroebeld door terminologische verwarring
en apodictische uitspraken.
De vertaling bevat nogal wat slordigheden,
welke deze lectuur — die ondanks de verklarende woordenlijst verre van gemakkelijk
is — nodeloos bemoeilijken.
J. J. C. Marlet
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Dr. R. B. C. Huygens

Reynardus Vülpes
Tjeenk Willink, Zwolle, 1968, 190 pp.,
ƒ 12,50.
Deze met veel zorg gemaakte uitgave geeft
de spoedig na het origineel verschenen latijnse vertaling van de Reinaert. Door de
toegevoegde vertaling, woordenlijst en toelichting is dit boek een belangrijke hulp bij
de filologische bestudering van de Reinaert.
R. S.
Hans Erich Nossack

Der Fall d'Arthez
Roman
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1968, 321 pp.,
DM. 20,—.
„Die Uebertreibung des Alltaglichen, Stilisierung (und damit Enthüllung) der Banalitat, Decouvrierung des angeblich 'Normalen' durch ein 'zu viel' — das sind charakteristische Praktiken der Moderne, derer sich
zumal der Dramatiker.... bedient" (Walter Jens, Deutsche Literatur der Gegenwart,
München 1961, noot 17). Niet alleen het
moderne drama, ook Nossacks nieuwste
roman heeft Jens met deze woorden bij
voorbaat getypeerd. De acteur d'Arthez is

de buitenstaander bij uitstek; hij is exterritoriaal geboren, zoals Nossack het uitdrukt.
Al belandde hij door zijn pantomimes in het
concentratiekamp, verzetsstrijder in eigenlijke zin was d'Arthez niet. Evenmin valt hij
de Westduitse maatschappij van dit ogenblik
rechtstreeks aan. In zijn gebarentaal geeft
hij alleen maar als objectief afzijdige de
werkelijkheid voor 101 procent waarheidsgetrouw weer en dit is nu precies hetgeen
het nazisme niet verdragen kon en ook de
staatsinstellingen en hogere klassen van de
Bondsrepubliek niet verdragen kunnen.
Door een minieme verdichting, door een
nauw merkbaar 'te veel' worden zij aan de
belachelijkheid prijsgegeven. Louis Lambert,
een andere hoofdfiguur uit Nossacks roman,
omschrijft zijn eigen levenshouding en die
van d'Arthez als „inter mortuos liber"
(Psalm 87): onder de doden ben ik vrij. En
de fictieve auteur van de roman, de 'Berichterstatter', onthult juist door zijn onbevangenheid de leegte achter veel Westduits
schijnschoon. — De vorm van de roman
stemt opmerkelijk met de inhoud overeen,
doordat Nossack de wetten volgens welke
een goede roman wordt opgebouwd, juist
even te consequent heeft toegepast. De talrijke prospectieve indicaties en retarderingen
verwekken in deze 'zaak d'Arthez' weliswaar
een spanning zoals die goede detective-romans eigen is, en zonder voortdurende wisseling van het temporeel perspectief ware
een moderne roman niet denkbaar, maar
deze technieken worden juist even te vaak
gebruikt om werkelijk echt te kunnen zijn.
De namen d'Arthez en Louis Lambert stammen uit romans van Balzac en plaatsen Nossacks werk daardoor schijnbaar in een literaire traditie, terwijl de Kafka-achtige slotparabel onvermoede diepten lijkt open te
leggen. Maar wee degene die in dit voer
voor literatuurwetenschappers zou happen;
ongetwijfeld zou de val dichtslaan die de
auteur van deze subtiele literatuursatire
heeft uitgezet. — Alles bijeen genomen heeft
Nossack dus een knappe roman geschreven.
En toch! Moest ik de Mies Bouwman-vraag
beantwoorden: geef in één woord je indruk
van deze roman, dan zou ik zeggen: glas.
Nossacks werk is helder als glas, maar ook
even koud. Doorzichtig als glas scheidt het
tegelijk als een glazen wand af van het
werkelijk leven. „Vrij tussen de doden" betekent uiteindelijk, dat de lezer achterblijft
met in zijn handen . . . . het Niets. Want is
pure negativiteit gelijk aan vrijheid? En de
schone vorm is niet eens glas, maar een
glinsterende zeepbel, die bij de geringste
aanraking uiteenspat.
Th. van Oorschot
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Jiri Walker

Poesiealbum 14
Verlag Neues Leben, Berlin, 1968, 32 pp.,
M. 0,90.
De Oostduitse uitgeverij Neues Leben geeft
elke maand een klein poëzie-album uit, iedere keer gewijd aan een andere, meestal
niet-Duitse dichter. De jongste keuze van
de uitgever is enigszins grimmig: Jiri Wolker is immers een Tsjechische, of liever nog
Moravische dichter. Hij werd geboren in
1900 en overleed 24 jaar later, nadat hij drie
jaar lang tot de kleine groep Tsjechische
communisten van het eerste uur had behoord. Wie echter meent, dat Wolker vooral proletarische poëzie schreef vergist zich.
Zijn dichterschap staat in schrijnende tegenstelling met de proletarische strijd der klassen en Wolker is in de Tsjechische literatuur
een van de beste liefdesdichters geworden.
Merkwaardig blijft het, dat juist nu een
Oostduitse uitgeverij enkele voortreffelijke
gedichten van een als dichter zo absoluut
niet geëngageerde Tsjech uitgeeft. De vertalingen zijn vaak subliem, met name waar
dichters als Louis Fürnberg en F. C. Weiskopf getracht hebben de eenvoud van Wolkers poëzie in even eenvoudig Duits 'over
te zetten'.
J. P. Schuyf

J. B. Priestley
Essays of five decades
Selected and with a preface by Susan Cooper. Heinemann, London, 1969, 311 pp.,
55/-.
Anders dan bij ons, zijn Engelse en Amerikaanse bloemlezingen uit het werk van nog
levende schrijvers een gewone zaak; vaak
wordt de keuze gemaakt door de auteur zelf.
Niet tevreden met de drie bestaande bloemlezingen uit het werk van de veelzijdige veelschrijver Priestley, die thans 75 jaar is, heeft
Susan Cooper van hem nog eens 79 essays
bijeengebracht. Priestley's voorkeur gaat uit
naar het informele genre, zoals dit beoefend
is door Lamb, Belloc, Chesterton, en anderen. Na de oorlog is het persoonlijk essay
echter uit de gunst geraakt: wat nog goed
genoeg is voor een kranten-cursiefje, voldoet
niet meer in boekvorm. Voor mij is de literaire kwaliteit van deze bundel dan ook niet
erg hoog, hoeveel respect ik ook heb voor
de gezonde opvattingen van de auteur. Het
beste kan ik nog zijn essays over letterkundige onderwerpen waarderen, ofschoon men
vaak over zijn omslachtige manier van zeggen heen moet stappen. Ook dit werk van
Priestley biedt het melancholieke beeld van
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een persoonlijk nog steeds vitaal schrijver
die zijn roem overleeft heeft en zich daar
moeilijk bij neer kan leggen.
De uitvoering van het dure boek is jammer
genoeg beneden peil. Het is onbegrijpelijk
dat bij een dergelijke prijs een bekend uitgever ons met een kartonnen, imitatie-linnen
band zonder kapitaalbandje en met goedkoop papier durft af te schepen. Het zeer
fraaie portret van de schrijver, gemaakt
door Alfred Bernheim, staat alleen op de
stofomslag en niet in het boek zelf, waar het
thuis hoort.
L. Grooten
Heinrich von Kleist

Das Erdbeben in Chili und andere
Erzahlungen
Verlag Neues Leben, Berlin, 1969, 323 pp.,
MDN 6,80.
Deze verzorgde uitgave van Kleists klassieke, nog altijd uiterst lezenswaardige novellen
en vertellingen (men denke slechts aan Michael Kohlhaasl) is rijkelijk, zij het ietwat
traditioneel geïllustreerd. De inleiding en
verklarende aantekeningen zijn niet van wetenschappelijke aard, maar met mate afgestemd op de behoeften van de Oostduitse
middelbare school en cultuurspreiding. Wel
vraagt men zich verwonderd af, waarom de
titel minder belooft dan het boek in feite te
bieden heeft. Er ontbreekt namelijk uit
Kleists episch oeuvre slechts één korte vertelling Die heilige Cacilie oder Die Gewalt
der Musik. Waarom deze ene vertelling niet
werd opgenomen, is onduidelijk en wordt in
de inleiding niet verklaard.
Th. van Oorschot
Wolfgang Victor Ruttkowski

Die Literarischen

Gattungen

Francke Verlag, Bern / München, 1968,
154 pp., Zw.Fr. 16,80.
De schrijver wil de bekende verdeling van
het letterkundige werk in lyrisch, episch en
dramatisch aanvullen met een nieuwe categorie, namelijk de artistische. Deze zou dan
de uiterste tegenstelling vormen tot de lyrische. Zoals het bij laatstgenoemde b.v.
zou aankomen op aanvoelen, zou het bij de
nieuwe categorie op inwerken aankomen.
Zo staan b.v. ook leergreep tegenover gebaar, contact met het object tegenover contact met het publiek. De opvatting kan nader uitgewerkt waarschijnlijk nuttig zijn om
het kunstkarakter van wat nu vaak als
randgebied van de kunst beschouwd wordt,
zoals cabaret en circus, nader te bestuderen.
C. J. Boschheurne
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Dr. N. N. Dracoulides

Psychanalyse d'Aristophane
(de sa vie et de ses oeuvres)
Editions Universitaires, Paris, 1967, 255 pp.
Dat Aristophanes een berucht schrijver van
satirische komedies, obsceen en agressief, is
geweest, staat in elke theatergeschiedenis.
Een Grieks psychiater heeft er zich nu aan
gezet om precies uit te maken wat de psy
chische factoren zijn geweest die dit soort
geestelijk vandalisme bij de auteur hebben
geprovoceerd. Het resultaat is nogal ont
moedigend: burgerlijk milieu, moederbin
ding, seksuele frustratie, isolering, jaloers
heid en over dit alles heen de compensatiedrang. De bewijsvoering gebeurt op het bio
grafische en op het thematische vlak, waar
bij zich stilistische kenmerken evengoed laten
verklaren als situationele. Wat niet helemaal
duidelijk wordt, is het feit waarom Aristo
phanes al deze impulsen aan 't theater heeft
toevertrouwd, en of geen andere media of
instrumenten een zelfde functie hadden kun
nen uitoefenen. Overigens blijft het belang
van deze studie beperkt, omdat het wel
nauwelijks in te denken is dat deze rigou
reuze pathologie meteen een indicatie kan
inhouden voor een theatrale interpretatie.
Hoogstens kan het de toeschouwer binnen
pretjes of zielsverdriet bezorgen, gesteld dat
deze antieke komiek inderdaad, naar wordt
beweerd op goed gezag, dat zich bij mij tel
kens weer weigert te bevestigen, onmiddellijk
aanslaat bij de gesofisticeerde theaterconsu
menten.
C. Tindemans

Phyllis Hartnoll

A Concise History of the Théatre
Thames and Hudson, London, 1968, 288
PP-, 35/-.
Deze verzameling historische illustraties met
hartversterkende begeleidingstekst onder
scheidt zich nauwelijks van het hele slag
soortgelijke werken die blijkbaar enige
marktwaarde vertegenwoordigen. Het blijft
hoe dan ook een snelcursus in de theatrale
vormen van de wereldgeschiedenis, van het
Grieks-Romeinse theater tot het hedendaag
se. De kijk- en bladerfurie wordt geactiveerd

door 262 tekeningen en foto's waarvan 34 in
alleraardigste kleurtjes. Eveneens positief is,
dat S. geen zoetekoek opdient maar haar
onderwerp van binnen en van buiten kent
en dus een merkwaardige synthese van elke
periode meegeeft, met tevens zin voor de
anecdote. Maar waar het als encyclopedie
aan ruimte te kort komt en de meeste illu
straties een steviger commentaar vragen,
blijft de wanhopige vraag wie met dit soort
opstellen eigenlijk van zijn vraagtekens ver
lost wordt.
C. Tindemans

Gert Mattenklott

Melancholie in der Dramatik des
Sturm und Drang
(Studiën zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft bd 1)
J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart, 1968, 185 pp., DM. 24,—.
Getroffen door de gebruiksfrequentie van
het woord-en-begrip 'melancholie' tijdens de
18e eeuw (overigens een nieuwe fase in een
bestendig bewustzijn, ook tijdens de vorige
eeuwen reeds), heeft S., een leerling van
Prof. P. Szondi, zich eraan gezet allereerst
na te gaan welke symptomen, oorzaken en
resultaten werden toegeschreven aan dit ver
schijnsel. Na deze meer medische dan lite
rairhistorische inventaris kan S. een lijst van
constante kenmerken voorleggen waarvan
hij vaststelt dat feiten en figuren in (o.m.)
drie Sturm-und-Drang-toneelstukken eraan
beantwoorden: F. M. Klinger (Die Zwillinge), J. A. Leisewitz (Julius von Torent) en
J. M. R. Lenz (Der Hofmeister). S. bewijst
dat tussen zwaarmoedigheid en dramatische
gedachteninhoud de basis van een labiele
periode terug te vinden is: speculatieve ver
beelding, geloof in het 'genie', compensatiedrang in 'Ossian'-mystificatie, geldingsbe
hoefte- op sociaalpsychologische domeinen.
S. wil geen motiefhistorische problematiek
behandelen, maar aantonen dat de melan
cholie een constituerende impuls heeft uit
gemaakt waarvan de resultaten aangetroffen
worden in de structuur (van stuk én perso
nages) en in de taal. Meteen is een nieuwe
concordantie bewezen tussen de Sturm und
Drang als mentaal concept enerzijds en de
algemene tendensen van de tijd anderzijds,
d.w.z. er is een nieuwe stap gezet naar het
schrappen van het sprookje dat de Sturm
und Drang-mensen nog zo vaak wil zien als
realiteitsvreemden en tijdonthechten.
C. Tindemans

PIETER G. B U C K I N X

Het ligt voor de hand
„Pieter-Geert Buckinx (1903) is een stille man. In de context van de poëzie die geschreven
werd in de tijd dat hij zijn leerjaren doormaakte, was zijn vers een revanche van de verinniging, de inkeer en de condensatie. Mettertijd is hij nog stiller geworden. Hij is een dichter
van vóór de stunts, de happenings, de public relations. Hij neemt niet veel plaats in. Ook
zijn tiental bundels, op een rijtje geschikt, nemen niet veel plaats in. Maar zij staan vooraan.
D e poëzie van Buckinx, van de zuivere lyriek uitgegaan, heeft zich ontwikkeld in de richting
van de belijdenislyriek — een evolutie die men bijvoorbeeld ook bij Gaston Burssens constateert. Het lang gedicht „De verzoeking der armoede", dat in 1950 in de gelijknamige bundel
verscheen, was het scharnier waarop deze lyriek opendraaide. Wat Buckinx sindsdien te
belijden heeft is de onthechting na de ervaring van het bestaan in felle spanningen; toch
laten herinnering en verlangen zich nog gedempt gelden. D e onthechting is nu zijn ware
zijnstoestand. Deze schrijft hij uit de vele variaties, zuiver lyrisch, poésie pure, of variaties
op het vlak van het reëel bestaan, met intimistisch decor: een raam, een afdak, een keuken;
of naakte belijdenis: over de herfst van het leven, de tijgerogen van de dood, de winteraders
op de handen van de geliefde vrouw. Vaak komen herfst en winter voor, en meer en meer
de dood, — de dood die de bolster breekt, de dood die de eeuwigheid ontsluit. Buckinx
leeft op onze aarde; hij schikt zich echter niet in dit leven. Hij wacht".
(Dr. R. F . Lissens, B.R.T.)
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scherpzinnig grafoloog. Maar ons druk
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een uitstekende indruk maakt. — Wij
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Zoiets doet de efficiënte m a n n i e t !
U handelt altijd doeltref
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gedachten opkomen u met
een autoped te verplaatsen.
Dat ware alles behalve
efficiënt!
Efficiënt handelt u
trouwens ook met uw geld.
U eist terecht dat het meer
opbrengt en vertrouwt het
dus toe aan wie u meer
biedt: aan de spaarkas Ippa.
Daar hebt u de keuze onder
een twaalftal moderne en voordelige - formules.
Of hebt u geld nodig ?
U zoekt een lening
"naar maat" die volledig
aan uw persoonlijk geval
aangepast is ? Dan leent u
vanzelfsprekend bij Ippa.

Als spaarder kunt u er
bovendien zeer
interessante voorwaarden
genieten.
U bent een praktisch man.
U waardeert des te meer de
diensten die Ippa u kan be
wijzen : de huishoudrekening, het uitbetalen van uw
postassignaties. Bij Ippa
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mekaar, geheel kosteloos en
zonder formaliteiten. Zo
verstaat een moderne
spaarkas dienstbetoon:
meegaan met zijn tijd en
bogen op 65 jaar ervaring!

de s p a a r k a s die u meer biedt
k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n i n h e t h e l e l a n d - p r i v a t e s p a a r k a s o p g e r i c h t i n 1903
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—
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Technisch
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Drs. J. J. Meltzer, geboren in Amsterdam, 1935.
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De huisarts in de gezondheidszorg,

p. 997

Geheel ten onrechte geraakt, vooral in de stad, de huisarts in diskrediet. In een
gezond gezondheidsbeleid moet zijn taak in de komende jaren heel ruim
worden. Gezondheidszorg moet persoonlijk en integraal zijn: alleen wie vol
doende kennis heeft van alle somatische, psychische én sociale factoren die
een rol spelen in ziekte en gezondheid, is in staat al die factoren te integreren
in de persoonlijkheid van de patiënt. Die kennis is de specialiteit van de huis
arts.

Motivatie voor geboortenregeling, p. 1008
Het is een fundamenteel recht van de echtparen om vrij en in verantwoorde
lijkheid te beslissen over aantal en spreiding van hun kinderen. Vanuit weten
schappelijke gegevens en vanuit zijn eigen ervaring als arts in verschillende
landen geeft de auteur motieven voor de aanpak van de geboortenregeling.

Verkeersbelasting, p. 1014
Zowel in nationaal als internationaal verband bestaan op verkeersgebied
tige organisaties die politiek compromis aanvaarden als beginsel van
schap. De onbetaalbaarheid van het aldus gecompromitteerd en tot
strijdigheden voerend beleid dezer organisaties blijkt uit recente van
onafhankelijke onderzoekingen in diverse landen.

mach
weten
tegen
elkaar

James Lee Byars, p. 1021
James Lee Byars (Detroit, 1932) loopt in onze wereld rond zoals de gast in
Pasolini's Teorema, wel wat opvallender gekleed, maar even gewoon. Alles
wat hij doet, hoe uitzonderlijk ook naar de gangbare normen, is zo vanzelf
sprekend en coherent, dat we gemakkelijk aan zijn kant kunnen gaan staan en,
met hem, als een vreemde onze eigen wereld bekijken. En vragen gaan stellen.
Het wonderlijke daarbij is dat hij niet naar een andere werkelijkheid hoeft te
verwijzen, maar gewoon verschijnt als dé realiteit van onze werkelijkheid.

Waaraan ging Willemstad ten onder?, p. 1031
Bij het beoordelen van de economische verhoudingen, aldus een insider, dient
men ook de reële omstandigheden van de arbeiders in aanmerking te nemen
en niet simpelweg van Nederlandse toestanden uit te gaan. Evenals het geval
bleek in Suriname, is ook hier de politiek gericht geweest op de belangen van
een kleinere groep, ten nadele van de bevolking als geheel.

Veranderingen in de beroepenwereld, p. 1037
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de veranderingen die zich in de
beroepenwereld voltrekken en wordt op enkele consequenties van de aan de
gang zijnde veranderingen gewezen.

Vladimir Nabokov: autonomie van het kunstwerk, p. 1044
In 'Nabokov's Congeries' schijnt de Russische, in Amerika levende schrijver,
die onlangs 70 is geworden, terug te blikken op zijn werk. Om deze door hemzelf samengestelde bloemlezing op haar juiste waarde te schatten, moeten twee
wijd verspreide vooroordelen uit de weg worden geruimd die zowel de evaluatie als het genieten van Nabokovs werk in de weg staan: Nabokov mag niet
geïdentificeerd worden met zijn personages, en het thema van zijn werk is niet
de ballingschap. Omgekeerd ontmaskert deze bloemlezing juist deze vooroordelen.

Op een driesprong in de literaire kritiek, p. 1050
De Engelse literaire kritiek krijgt hoe langer hoe meer invloed in Nederland.
De grote figuur is Dr. F. R. Leavis, die de theoreticus genoemd kan worden
van de verschuivingen die er in de angelsaksische literatuur sinds 1920 hebben
plaatsgehad. Dr. George Steiner meent zodanige veranderingen in het literaire
klimaat waar te nemen dat de kritische aanpak van Dr. Leavis vernieuwing of
minstens aanvulling behoeft. Van beide auteurs wordt een bundel essays besproken. Dat het ook heel anders kan, demonstreert Jacques den Haan, die
jarenlang de angelsaksische literatuurprodukten van commentaar voorzag.

Naar aanleiding van 'Teorema' van Pasolini, p. 1063
Teorema, Pasolini's nieuwe film, heeft aanleiding gegeven tot de wildste interpretaties. Vooral van katholieke zijde. De structurele aanpak van de film, de
parabelvorm, werkt die interpretatie-woede in de hand. Maar we mogen ons
daartoe niet laten verleiden. In plaats van de film zelf te interpreteren, kun je
ook de wereld interpreteren waarin deze film ontstaan is. In plaats van een
sleutel te zoeken voor de film, kun je de film gebruiken als een sleutel voor de
maatschappij.

Ontkoppeling in Vaticaanstad
Editoriaal

Kardinaal Suenens heeft er in zijn interview in Internationale Katholieke
Informatie op gezinspeeld: Vaticanum II heeft een prachtige oude titel opge
graven om de paus te karakteriseren: voorzitter van de agape, degene die het
gesprek van de liefde-gemeenschap van Jezus leidt. Deze oude titel wijst zijn
eigenlijke taak aan. Tot voor kort gold de paus immers meer als de leider'
van een kerk dan als de 'eerste onder de broeders'.
Opstandige lieden verzetten zich soms — uit naam van een verouderde (of niet
voldoende oude) opvatting van het pausdom — tegen de stem uit Rome.
Ons gaat het niet om ondergraving van het pauselijk gezag. Een tegenstelling
tussen de officiële kerk en plaatselijke kerken bijvoorbeeld bestaat alleen in
achterhaalde opvattingen: tegen Rome in blijkt elke kerk zich tot een sekte,
een op sentiment of ratio of dode traditie samenkomend groepje mensen te
ontwikkelen. Zonder tastbare communicatio met Rome verliest de communio
in de Eucharistie alle zin. En het charisma, dat dient tot opbouw van het
gehele Lichaam, blijkt apart op den duur niets meer dan een bijzonder talent,
'iets aparts'.
Maar waar ligt dan de moeilijkheid? Wanneer het laatste concilie met zoveel
klem opkwam voor de plaatselijke kerk en voor pluriformiteit, hoe komt het
dan dat we voortdurend en overal — openlijk of verborgen — conflicten met
Rome ontdekken? Let wel: niet alleen in België of Nederland, of in WestEuropa, maar evengoed in de beide Amerika's of in Afrika. En niet inciden
teel maar constant: sociaal onrecht, rassendiscriminatie, priestercelibaat, litur
giehervorming, enz. bieden telkens opnieuw conflictstof tussen Rome en de
plaatselijke kerken.
De kern van alle moeilijkheden zal wel niet vooral liggen in een machtswellust
van de curie, ver doorgevoerde centralisatie of het karakter van sommige
Romeinen. Alles begint en eindigt met de dooreenstrengeling van drie realitei
ten die in wezen wel met elkaar te maken kunnen hebben maar in een moder
ne maatschappij duidelijk onderscheiden blijven. Wij bedoelen het samenvallen
van het episcopaat van Rome, de administratie van alle kerkleden en het
bestuur van Vaticaanstad. De personele unie van voorzitter, secretaris en
huisbaas.
Monseigneur Montini is paus geworden omdat hij verplaatst is van Milaan
naar het diocees Rome. Zo betreuren wij het — straks zal blijken in welk
perspectief — dat hij geen Romein is en hopen wij dat nooit meer een nietItaliaan bisschop van Rome zal worden. De Bosschenaren of de Antwerpe
naren zouden ook niet accepteren dat een Amerikaanse monseigneur de
woning aan de Parade of aan de Mechelse steenweg zou betrekken. Alle
diocesen hebben recht op een bisschop die hen verstaat. Dat geldt ook voor die
van Rome.
Maar de bisschop van Rome is meer dan een andere bisschop. Zelfs heeft hij
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veel meer betekenis dan een abbas primas van een monnikenorde. Onze Kerk
is meer dan een federatie van kerken. Vanouds heet de bisschop van Rome de
Rots. Daar kan geen christen onderuit. Om het beeld wat te humaniseren —
en misschien meer operationeel te maken — spreekt men later van voorzitter
van de liefde-gemeenschap: hij die de vergadering opent en sluit, die bezielt
en bezegelt, die voorgaat zonder Führer te zijn en het laatste woord spreekt
zonder een figuur te slaan. Voorzitter, niet alleen secretaris dus.
Het secretariaat is ook nodig. Maar dat hoeft niet in Rome gevestigd te zijn.
Dat zou ook kunnen in Brussel, Genève of Montreal. Het secretariaat is belast
met de communicatie. Het regelt en administreert. Een geloofsgemeenschap
van miljoenen leden moet ergens een centraal bureau hebben. Missie, financiën
en arbitrage moeten ergens georganiseerd worden. De katholieke kerkgemeenschap kan het niet stellen zonder een communicatie-centrum, een 'entrale'.
Ten slotte is er Vaticaanstad, een rijkje van enige hektaren, dat de paus in
staat stelt onafhankelijk van andere staten op te treden en dat bovendien fungeert als diplomatieke vrijstaat. Toch doemen hier de eerste moeilijkheden op.
Kardinaal Suenens en vele anderen hebben al gewezen op het moeilijke
statuut van de nuntii, die eigenlijk diplomatieke vertegenwoordigers, gezanten
of ambassadeurs van Vaticaanstad zijn. Waarom zijn dit bisschoppen? Waarom
geen (katholieke?) leken? Is de politieke onafhankelijkheid wel zo'n groot
goed? En in hoeverre is Vaticaanstad financieel onafhankelijk? Zijn de politieke machten op het ogenblik de belangrijkste? Is de macht van de communicatiemiddelen of die van de economie niet vaak groter dan die van de staat?
Wij vragen ons, met andere woorden, af of het goed van de politieke onafhankelijkheid wel opweegt tegen de nadelen die er wellicht op ceremonieel en op
financieel gebied aan verbonden zijn.
Rest het karakter van de politieke vrijstaat, een belangrijke functie van Vaticaanstad. Maar hangt deze neutraliteit niet meer samen met de bovenpartijdigheid en de machtige invloed van de paus dan met de onpartijdigheid van de
plek waar hij woont?
Scheiding van pastoraat, administratie en politiek zou veel problemen oplossen:
de liturgie gaat dan tot het pastoraat behoren en niet tot de administratie, de
verkondiging wordt niet meer gehinderd door politieke bekommernissen, subsidiëring van de missie heeft plaats zonder sancties voor de plaatselijke kerk,
het werk van de kerkelijke ambtenaren wordt niet vertraagd door geloofszorgen; en vooral, de bisschop van Rome kan zijn diocees leiden en aldus,
bijgestaan door een college van aartsbisschoppen, de eenheid van de wereldkerk garanderen.
De noodzakelijke organisatie van de kerk en de even noodzakelijke politieke
neutraliteit van de paus winnen hierbij. Secretariaatswerk en verkondiging
hoeven elkaar niet meer te storen. Vooral betekent een dergelijke ontkoppeling
een groeiende geloofs- en liefdeshelderheid voor de christenen, die zich rond
hun bisschoppen één weten in de Heer.
De misverstanden die nu steeds weer opduiken wanneer de paus een reis maakt
— denk aan New York, Bogota en zo juist weer Genève — kunnen dan voorkomen worden. Met het afnemen van de angst voor het onpersoonlijke Rome
neemt het respect voor de persoon van de 'dienaar van Gods dienaren' toe.
En dat is niet de secretaris, maar de bisschop van Rome als voorzitter van de
agape.
Frans Kurris s.j.

De huisarts in de gezondheidszorg
A. Van Orshoven

Enige tientallen jaren geleden was de geneeskunde nog een luxe-artikel waar
van alleen zij konden genieten die ervoor konden betalen. Ziekte werd alge
meen beschouwd als een niet te ontkomen noodlot, als een straf of een beproe
ving. Dat is nu grondig veranderd. Gezondheid is een waardevol goed
geworden dat men moet trachten te behouden, te ontwikkelen en eventueel te
herstellen. In onze ontwikkelde maatschappij is de gezondheid het voorwerp
van een persoonlijk en sociaal recht, dat gemeengoed geworden is van alle
bevolkingslagen.
Ruim gezien kan men het begrip gezondheid omschrijven als een toestand van
optimaal welbevinden in somatisch, psychisch en sociaal opzicht (Wereld
Gezondheids Organisatie). 'Gezondheid' is dus niet een statisch, maar een
dynamisch begrip, een evenwichtstoestand die voortdurend belaagd en be
dreigd wordt en die voortdurend verdedigd en verbeterd moet worden.

De vraag naar gezondheidszorg
De vraag naar gezondheidszorg is dus veelomvattend. Het is de taak van de
geneeskunde aan die vraag te beantwoorden.
Een eerste kenmerk van de vraag naar gezondheidszorg is dat ze, vooral bij
het eerste optreden van een evenwichtsstoornis, zeer weinig gedifferentieerd is.
Een vaag gevoel van onwel-zijn drijft de mens naar de geneeskunde, doet hem
besluiten patiënt te worden.
Een tweede kenmerk is dat de mens een organisch geheel vormt, waarvan de
verschillende organen niet naast elkaar liggen maar min of meer harmonisch
met elkaar en door elkaar functioneren. Dat heeft tot gevolg dat een patiënt
vaak aandoeningen vertoont aan zeer verschillende organen, die toch op elkaar
invloed uitoefenen.
Een derde kenmerk is dat het evenwichtsverstorend agens dikwijls niet uitslui
tend van organische fysicochemische aard is, maar geheel of gedeeltelijk van
psychische of van psychosociale aard.
En anderzijds is het nochtans niet te ontkennen dat in zeer veel gevallen de
oorzaak van de evenwichtsverstoring ontstaat of aangrijpt op een welbepaalde
plaats, op een welomschreven orgaan of in een heel bepaalde functie.
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Indien de geneeskunde op een adekwate wijze tegemoet wil komen aan de
vraag naar gezondheidszorgen, moet zij in staat zijn om enerzijds dank zij een
integrale benaderingswijze haar weg te vinden in het warnet van ongedifferen
tieerde, multi-organische en socio-psychosomatische klachten en om anderzijds
dank zij een speciaal doordringingsvermogen de kwalen op te sporen en te
bekampen in de diepte van de onderscheiden organen.
De tijd is lang voorbij dat die verschillende geneeskundige functies door één
mens of door één soort mensen uitgeoefend konden worden. 'La fonction crée
1'organe'. Mét de differentiëring van medische functies ontstond ook een diffe
rentiëring van medische organen: de verschillende medische specialismen, in
ruime zin.
Het antwoord van de geneeskunde
Theoretisch kan de vraag naar gezondheidszorgen op verschillende wijzen
beantwoord worden. Er kan bijvoorbeeld een groep artsen gevormd worden,
ieder van hen behorend tot een min of meer verschillend specialisme, en ope
rerend in wat we zouden kunnen noemen een gezondheidscentrum: zij onder
zoeken de individuele patiënt en behandelen hem in de mate dat het orgaan
waaraan hij lijdt, tot hun eigen specialisme behoort. Er kan ook, voor de eerste
integrale benadering van de patiënt, een beroep gedaan worden op een all
round geneeskundige die zich eveneens belast met de diagnose en de behande
ling van de meeste aandoeningen, en die voor moeilijke, ingewikkelde en
zeldzame gevallen de hulp inroept van een speciaal deskundige. In feite
worden in onze westerse wereld de verschillende methoden naast elkaar ge
bruikt.
In Engeland en Nederland en bij ons op het platteland wenden de meeste
patiënten zich in principe tot hun huisarts en alleen wanneer die het nuttig of
nodig oordeelt, en op zijn verwijzing, tot een specialist. In de U.S.A. en bij ons
in de grote steden raadpleegt de patiënt bij voorkeur en bij voorrang de
specialist van het orgaan waaraan hij besloten heeft dat hij lijdt, en doet hij
alleen een beroep op een algemeen geneeskundige wanneer zijn orgaanspecia
list niet bereikbaar is. In Engeland heeft Horder (1954) vastgesteld dat van
100 ziektegevallen er 25 terechtkomen bij de huisarts en 3 tot 5 bij de specia
list, in zeer grote mate langs de huisarts om. In Nederland meent Bremer
(1964) dat er zich in een praktijk van 2.500 zielen jaarlijks 7.500 ziektegeval
len voordoen. Hiervan komen er 5.000 bij de huisarts, die er 750 verwijst naar
een specialist en er 200 laat opnemen in een ziekenhuis. Praktisch betekent dit
dat de huisarts in staat is 8 5 - 9 0 % van de verzoeken om hulp adekwaat te
beantwoorden. Voor de 1 0 - 1 5 % overige gevallen doet hij een beroep op de
aangewezen technische en klinische specialisten.
Men kan zich nu afvragen over welke medische kennis die verschillende ge
neeskundigen moeten beschikken om hun taak naar behoren te kunnen vervul
len. Het is duidelijk dat elk geneeskundige slechts een zeer beperkt deel van de
totale medische kennis kan omvatten. De kennis van de huisarts kan verdeeld
worden in 1) kennis van somatische, psychische en sociale gegevens over de
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eigen patiënt; 2) kennis van de methoden en de omstandigheden van uitoefe
ning (morbiditeit, epidemiologie, enz.) van de huisartsgeneeskunde; 3) alge
mene kennis van de mens en van de maatschappij; 4) een zekere kennis van de
verschillende geneeskundige specialismen. De kennis van de specialist daaren
tegen is grotendeels beperkt tot een zekere kennis van de mens en van de
maatschappij en tot een grondige kennis van zijn eigen specialisme, des te
grondiger en diepgaander naarmate zijn specialisme beperkter is.
Indien wij veronderstellen dat elk geneeskundige, en dus ook de huisarts, over
10% van de totale geneeskundige kennis beschikt, dan kan men zich afvragen
hoe het mogelijk is dat hij hiermee tot 90% van de medische nood kan beant
woorden. Het antwoord ligt voor de hand: het grootste gedeelte van de ziekte
gevallen behoort tot een kleine groep zeer frequente, niet ingewikkelde aan
doeningen of wortelt in de eigen psychische persoonlijkheidsstructuur of de
sociale omstandigheden van de patiënt. En het is juist de kennis van die aan
doeningen en van die psychische en sociale gegevens die de huisarts het ge
makkelijkst kan beheersen.
Anderzijds zou men kunnen stellen dat al de specialisten samen, zelfs als zij
beschikken over 9 5 % van de kennis, diezelfde gevallen niet op een adekwate
wijze kunnen behandelen omdat een wezenlijk gedeelte van de kennis van
psyche en sociale omstandigheden van de patiënt voor hen zeer moeilijk te
verwerven is. En dan laten wij de financiële implicaties van dit multipel specia
listisch ingrijpen nog buiten beschouwing.
De efficiëntie van de

gezondheidszorg

Over de efficiëntie van de verschillende vormen van gezondheidszorgenverle
ning kan men van mening verschillen. Het is evident dat de huisarts door
onvoldoende specialistische kennis niet altijd tijdig naar de bevoegde specialis
ten zal verwijzen: de specialist die dat constateert en dat kan beoordelen, heeft
een lage dunk van de huisartsgeneeskunde. Maar van zijn kant houdt de
specialist, met zijn gebrekkige kennis van de betrokken patiënt, onvoldoende
rekening met psychische en sociale gegevens en geeft hij zich geen rekenschap
van de iatrogene traumata die hij zelf verwekt: de huisarts die dat vaststelt en
zulke gegevens wel kan beoordelen, bekritiseert de specialistische geneeskunde.
Om een globale evaluatie te maken van de efficiëntie van de geneeskunde kan
men trachten te steunen op gegevens van zeer verschillende aard. "
Ten eerste de levensexpectantie, d.i. de levensduur die een kind, levend
geboren in een bepaald jaar, te verwachten heeft indien het gedurende heel
zijn leven blootgesteld wordt aan de morbiditeit en de mortaliteit eigen aan
elke leeftijd, zoals die zich in zijn geboortejaar voordoen.
Ten tweede de kindersterfte, d.i. het aantal op 1.000 levend geboren kinderen
die zullen sterven in de 12 eerste levensmaanden. In alle Westerse landen is de
levensexpectantie fel gestegen en de kindersterfte fel gedaald in de eerste helft
van deze eeuw, tot ongeveer 1950. Sindsdien is in die verbetering een stagnatie
opgetreden, die — paradoxaal genoeg — samenvalt met een ongeziene ontwik
keling van het aantal medische specialismen en specialisten en van de hoeveel-
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heid specialistische kennis. Ik geloof daarom dat de stijging van de levensexpectantie en de daling van de kindersterfte minder te danken is aan de
wetenschappelijke vooruitgang dan aan de verbetering van de sociaal-econo
mische levensomstandigheden van ruime bevolkingslagen, met als gevolg hier
van betere voeding, betere hygiënische verzorging en betere mogelijkheden tot
medische verzorging. Wat op het eerste gezicht gezien kon worden als een
overwinning van de medische wetenschap, lijkt in veel grotere mate de vrucht
te zijn van een reeks overwinningen van de arbeidersbeweging. Overigens is
het duidelijk dat het ingrijpen van de medische specialismen, hoe spectaculair
ook (denken wij maar aan kunstnier en hartoverplantingen), door de lage
frequentie slechts van weinig statistische betekenis is en dat een verdere
verbetering meer van de kant van de preventieve geneeskunde te verwachten
is. Bovendien brengt een vergelijkende studie van de cijfers enkele belangrijke
feiten aan het licht, namelijk de ongelooflijk sterke positie van de Skandinavische landen en van Nederland, de zeer goede van Engeland, de zeer slechte
van de U.S.A., de Zuideuropese landen en België. Kan men tussen Skandinavië en Zuid-Europa nog hygiënische en sociale verschillen inroepen, dan zie
ik niet in hoe men het verschil tussen Nederland (kindersterfte 14,4 ° / o o in
1965) en België ( 2 4 ° / o o ) kan verklaren. Is het niet vermetel, zoals de tegen
standers van de Nederlandse toestanden doen, hier elk verband te loochenen
met de verschillende manieren waarop in beide landen de gezondheidszorg
georganiseerd is?
Ten derde zou men kunnen steunen op het voorkomen en het verloop van nietfatale ziekten, d.i. op de morbiditeit los van de mortaliteit. Het lijkt wel zeker
dat op dit gebied de toestand veel verbeterd is: de mildere ziekten verlopen
zeker nog beter en de ongemakken voor de patiënten zijn zeker verminderd,
al komt dat niet noodzakelijkerwijze tot uiting in de cijfers van arbeidsverzuim.
In hoeverre dat te danken is aan het feit dat de specialistische geneeskunde
verbeterd is of dat de huisarts betere middelen (vooral van symptomatischtherapeutische aard) ter hand werden gesteld, is moeilijk vast te stellen.
Een vierde beoordelingscriterium zou kunnen zijn de som van leed onrust,
zorgen en kommer die de patiënten moeten dragen. Dit is uiteraard nog moei
lijker te schatten. Maar het is even reëel. Een specialist kan dit aspect van de
hulpbehoefte heel moeilijk beoordelen, omdat zijn aandacht een andere rich
ting uitgaat. Het is zeker dat in onze moderne maatschappij de mens zeer
gevoelig geworden is voor allerlei ongunstige factoren van psychische en
sociale aard. Hij wordt in het bijzonder erg gefrustreerd bij een gebrek aan
persoonlijke benadering ter gelegenheid van de medische relatie. In handels
betrekkingen bijvoorbeeld acht hij depersonalisatie absoluut noodzakelijk om
wille van de efficiëntie (zie het succes van de serie-artikelen, de supermarkten,
de zelfbedieningszaken), maar hij ervaart het als een onverdraaglijke degra
datie, beschouwd te worden als een nummer of een geval. Het is niet te
loochenen dat specialisatie in bepaalde 'ziekten' altijd gepaard gaat met een
verwijdering van de 'zieke', m.a.w. de kansen op depersonalisatie verhoogt.
Een vijfde en laatste criterium is de verhouding tussen de efficiëntie (eventueel
f
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bepaald aan de hand van voorgaande criteria) en de financiële prijs die ervoor
betaald moet worden. Men kan de vraag stellen hoe men op de meest economische wijze alle beschikbare wetenschap en kennis tot bij de bevolking kan
brengen. Specialistische geneeskunde is uiteraard veel duurder, want naarmate
de specialisten zich meer en beter specialiseren wordt hun actieterrein minder
breed en zijn er dus steeds meer specialisten nodig. Dit is een van de paradoxen van de medische specialisatie: in de industrie brengt specialisatie een
voortdurende stijging van de produktiviteit mee, in de geneeskunde integendeel
daalt de produktiviteit naarmate de specialisatie toeneemt. Het is duidelijk dat
we op die weg niet veel verder meer kunnen. Meer specialisatie zal steeds meer
kosten en een steeds groter gedeelte van het nationaal inkomen opslorpen.
Meer specialisatie zal meer mankracht vergen, maar gespecialiseerde mankracht wordt steeds schaarser en wordt bovendien meer nodig in vele andere
domeinen van de menselijke activiteit. Tenslotte stijgt het probleem uit boven
het zuiver economische en wordt het een kwestie van to be or not to be: zelfs
als de financiële middelen aanwezig zijn om ze te betalen, ontbreken de
mensen. Het lijkt dan ook logisch de meer gespecialiseerde krachten voor te
behouden voor die taken waarvoor ze werkelijk nodig zijn. Men versta mij niet
verkeerd: ook de kwalificatie van huisarts is een specialistische kwalificatie,
maar zij is veel economischer, omdat zij op een veel ruimer aantal gevallen
toepasselijk is en veel minder arbeidsintensief.
Functie van de huisarts
Algemeen worden in de functie van de huisarts drie belangrijke aspecten
onderscheiden:
1. De zorg bij het eerste somatisch en psychisch contact van de patiënt met
de medische wereld. Diagnose en behandeling van de gevallen die binnen zijn
bevoegdheid liggen. Verwijzing ad hoe naar competente specialisten. Samen te
vatten als 'frontline medical care', 'zorg op het eerste échelon', 'zeeffunctie'.
2. De zorg om de verschillende gezichtspunten te coördineren en te integreren
in het geheel van de persoon van de patiënt met eigen voorgeschiedenis, eigen
psychische instelling, eigen concreet sociaal milieu. Samen te vatten als 'coördinerende en integrerende functie'.
3. De verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de medische verzorging
en het toezicht op de persoonlijke gezondheidsbescherming. Samen te vatten
als 'begeleidende functie'.
De taak van de huisarts is dus heel wat anders dan die van een algemeen
geneeskundige, van de beoefenaar van de algemene geneeskunde. De huisarts
is niet de man die zowat van alles doet, vooral dingen die de specialist beter
kan doen dan hij. 'Omni-practicus' is daarom niet alleen een barbaarse maar
ook een onjuiste term.
De ontwikkeling van de geneeskunde heeft meegebracht dat sommige taken
die vroeger door de algemene practicus werden vervuld, niet meer passen bij
de speciale deskundigheid van de huisarts, die zich in een totaal andere, boven
omschreven, richting moet ontwikkelen. Vele huisartsen zien dat zelf niet
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genoeg in en het is dan ook geen wonder dat ze dikwijls gefrustreerd worden
na mislukt wedijveren met specialisten op gebieden die absoluut niet de hunne
zijn. Zij zien dan ook alleen hun eigen negatieve kanten, hun tekorten, en
beleven zichzelf als verwijsmachines of verkeersagenten.
Al die functies uitoefenen is slechts mogelijk wanneer de arts blijft opereren
vanuit het normale, natuurlijke milieu van de patiënt: zijn gezin, zijn woonmilieu, zijn huis. Alleen daar kan hij 'primary medical care' geven. Alleen daar
kan hij coördinerend en integrerend werken. Alleen daar kan hij begeleiden.
De huisarts moet dus de spil zijn van de 'home care'.
Enkele bijzondere kenmerken van de huisartsgeneeskunde
1. Het aanvaarden van verantwoordelijkheid.
De mens is verantwoordelijk voor zijn leven en voor zijn gezondheid. Hij
wendt zich tot zijn huisarts en draagt een gedeelte van zijn levensverantwoordelijkheid aan hem over. Dat zich toevertrouwen van de patiënt aan zijn
huisarts en het aanvaarden door de huisarts van die verantwoordelijkheid is de
grond van de huisarts-patiëntrelatie. Dit is een relatie van een heel bijzondere
aard. Zij ligt ten grondslag aan de continuïteit van de geneeskundige zorgen:
die verantwoordelijkheid is immers niet tijdelijk en incidenteel ter gelegenheid
van een bepaalde raadpleging, of ter gelegenheid van een bepaalde aandoening
zoals dat voor specialistische zorg het geval is, maar zij strekt zich uit over
lange levensperiodes. Zij ligt tevens ten grondslag aan het preventieve werk
van de huisarts: wie verantwoordelijk is voor de gezondheid zal immers veeleer
trachten te voorkomen dan te genezen.
2. Die gezondheidszorg is persoonlijk en integraal.
Zoals boven gezegd, brengt de specialisatie het gevaar tot depersonalisering
mee. Dat is voor de patiënt bijzonder pijnlijk. Hij wenst gezien te worden niet
enkel als een mens maar als de mens die hij werkelijk is, in zijn existentiële
werkelijkheid, ontdaan van alle veralgemening zowel op somatisch als op
psychisch en sociaal vlak. Hij heeft daarom een geneeskundige nodig die niet
enkel verantwoordelijkheid wil aanvaarden voor zijn gezondheid, maar die
hem ook persoonlijk wil helpen, hem steunen, zijn angst wegnemen, hem bijstaan in zijn psychische nood. Persoonlijke gezondheidszorg vraagt ook integrale benadering. Alleen iemand die voldoende kennis heeft van alle somatische, psychische en sociale factoren die een rol spelen in het bepalen van
ziekte en gezondheid en die tevens voldoende persoonlijk vertrouwd is met zijn
eigen patiënt, is in staat al die factoren te integreren in de persoonlijkheid van
de patiënt.
3. Tenslotte heeft de huisartsgeneeskunde een sterk sociale dimensie.
Men heeft het reeds ten overvloede herhaald: de patiënt is een sociaal wezen.
Zijn gezondheid is mede geconditioneerd door sociale factoren, zowel uit het
microsociale als uit het macrosociale veld. Omgekeerd hebben ziekte en gezondheid van een individu een weerslag op het milieu. Wie ziek is vervult zijn
sociale taak op een onvoldoende wijze. Niet alleen zijn gezin, maar heel zijn
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omgeving en het bedrijf waarin hij werkt lijden eronder. Zoals de huisarts bij
diagnose en behandeling rekening moet houden met sociale gegevens, zo moet
hij ook oog hebben voor de sociale gevolgen van de ziekte.
Anderzijds is de gezondheidszorg zich steeds meer gaan vermaatschappelijken
of socialiseren. Geneeskundige hulp wordt steeds meer in het bereik gebracht
van ruimere bevolkingslagen. Het doel moet zijn: volledig adekwate geneeskundige hulp binnen het bereik van allen te brengen. Het is duidelijk dat zoiets
onmogelijk is zonder dat de gemeenschap een gedeelte van de verantwoordelijkheid van het individu overneemt. In sommige landen trekt de overheid die
verantwoordelijkheid volledig tot zich. Bij ons gebeurt dat onder de vorm van
sociale verzekeringen. Het bestaan daarvan heeft op zijn beurt nieuwe implicaties in ziekte en ziektebeleven. Het heeft ook nieuwe implicaties voor de
uitoefening van de geneeskunde. Sociale verzekeringen veronderstellen tussenkomst in de betaling van de medische zorgen. Dat veronderstelt controle en
personen om die controle uit te oefenen. Een beoefenaar van een z.g. vrij
beroep kan zich daar soms heel moeilijk mee verenigen. Al te vaak beschouwt
hij normale controlemaatregelen als hinderlijke plagerijen. Al te gemakkelijk
verliest hij de sociale dimensie van de geneeskunde uit het oog. Nochtans is
een eerlijke positieve samenwerking met de verschillende organen van het
sociaal verzekeringsstelsel een absolute noodzakelijkheid. De huisarts heeft een
belangrijke rol te spelen in de zich steeds verder socialiserende geneeskunde.
Hij moet die rol resoluut aanvaarden. Slechts in de mate dat hij bij de uitoefening van zijn beroep rekening houdt met de belangen van de gemeenschap, zal
hij zijn eigen patiënten adekwaat kunnen helpen.

Preventieve taak van de huisarts
De huisarts is eerst en vooral geïnteresseerd in behandeling. Zijn opleiding is
helemaal in die richting gegaan. Naarmate hij zich echter meer rekenschap
geeft van de essentie van zijn taak, verantwoordelijkheid aanvaarden voor de
gezondheid van zijn patiënten, leert hij vooruitzien. En vooruitzien brengt
preventie mee. In de eerstvolgende jaren zal de taak van de huisarts steeds
meer naar het preventieve vlak verschuiven. Dat betekent niet dat het therapeutische niet altijd het leeuweaandeel van zijn tijd in beslag zal nemen, maar
zelfs de therapeutische akt zal steeds meer preventief getint worden.
Het preventieve werk van de huisarts omvat in de eerste plaats de zogenaamde
primaire preventie of positieve gezondheidszorg. Vaccinaties en dergelijke
nemen hier slechts een kleine plaats in. Het bijzonderste is de gezondheidsopvoeding en -voorlichting van de patiënten, het bevorderen van goede levensen voedingsgewoonten, het voorkomen van ongevallen en intoxicaties (o.m.
van geneesmiddelen), het voorkomen van psychische stoornissen, enz.
Daarbij komt de zogenaamde secundaire preventie, die eigenlijk niets anders is
dan het opsporen van ziekten vooraleer de patiënt er last van ondervindt en
erover begint te klagen. Vroegtijdig opsporen van kanker, van ziekten in verband met veroudering, van onaangepast gedrag, enz.
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Tenslotte hebben wij de tertiaire preventie, die er in bestaat de gevolgen van
bestaande aandoeningen zoveel mogelijk te vermijden. Dat soort preventie valt
trouwens gedeeltelijk samen met revalidatie. Het is duidelijk dat de preventieve taak van de huisarts, zo gezien, geheel zijn dagelijks, zelfs schijnbaar
zuiver therapeutisch werk, volledig moet doordringen.
Grenzen van de taak van de huisarts
De huisarts moet 'n voldoende kennis hebben van alle takken van de medische
wetenschap, en dat heeft hij in principe ook. Dat betekent echter niet dat hij
alles alleen kan oplossen. De moderne geneeskunde is niet meer het werk van
één man alleen. Met 10% van de medische kennis is niemand daartoe in staat.
De huisarts moet dus, zoals ieder ander medicus, de grenzen van zijn competentie aanvoelen en duidelijk situeren.
Hoe groter en hoe preciezer zijn medische kennis is, des te beter zal hij die
grenzen kunnen bepalen. De huisarts moet zijn patiënt gepast en tijdig kunnen
verwijzen naar een bevoegd specialist, hetzij voor een niet alledaagse diagnose,
hetzij voor een moeilijke behandeling. Dikwijls moet hij de hulp van paramedici (kinesitherapeuten, verpleegsters, diëtisten, logopedisten) inroepen. In
al die gevallen blijft de huisarts steeds een belangrijk gedeelte van zijn verantwoordelijkheid over de patiënt bewaren. In het bijzonder meen ik, dat geen
enkele belangrijke behandeling op zijn patiënt toegepast mag worden zonder
dat de huisarts die behandeling goedkeurt.
In het algemeen kan men stellen dat voor de eerste fase van het ziekteverloop
en het eerste contact met de patiënt de huisarts de aangewezen persoon is.
Hij alleen is in staat zijn patiënt op een integrale wijze te benaderen. Blijven er
belangrijke vragen onzeker, moeten er belangrijke punten bevestigd of uitgesloten worden, dan moet hij daarvoor een beroep doen op een geschikt specialist. Nadat de specialist zijn advies gegeven heeft en bepaalde nieuwe gezichtspunten naar voren heeft gebracht, moet de huisarts al de nieuwe gezichtspunten van al de geraadpleegde specialisten opnieuw in de totale persoon van de
patiënt integreren. De patiënt doorloopt op die wijze a.h.w. drie opeenvolgende
fasen: de fase van de integrale benadering, de desintegratiefase en de reïntegratiefase. In de eerste en de derde komt vooral de huisarts aan bod; de tweede
is grotendeels het eigen terrein van de specialist.
Een voorbeeld kan dit proces verduidelijken. Een patiënt klaagt over algemeen
onwelzijn en vertoont vermagering. De huisarts denkt aan organische oorzaken
(hyperthyreoidie, tuberculose, diabetes, chronische darmontsteking, enz.), aan
psychische oorzaken (psychose, neurose, enz. met anorexie), aan psychosociale
oorzaken (anorexie wegens moeilijkheden in gezin, in werkmilieu, in ontspanningsmilieu, enz.). Met wat hij van de patiënt weet, met zijn klinisch onderzoek, met een goede anamnese, met enkele laboratoriumonderzoekingen,
meent hij te moeten denken aan longtuberculose. Dan wordt de specialist ingeschakeld: klinisch, laboratorium-, röntgenonderzoek bevestigen de diagnose
van de huisarts. Een behandeling wordt voorgesteld en de patiënt wordt naar
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de huisarts terug gezonden. Deze staat nu voor nieuwe problemen. In hoeverre
is de voorgestelde behandeling te realiseren bij die bepaalde patiënt (thuis
verzorgen of sanatorium, welke antibiotica, kan de patiënt dat betalen, welke
paramedici moeten ingeschakeld worden?). Welke is de rol van psychische en
psychosociale factoren in het tot stand komen van die ziekte? (Want de bacil
van Koch is niet de enige schuldige). Wat is de betekenis van die ziekte voor
die bepaalde patiënt? Somatisch (heeft hij andere ziekten: diabetes, alcoholabusus?, psychisch (is hij een sterke of een zwakke persoonlijkheid, is hij even
wichtig of depressief of hypomaan?), sociaal (heeft hij een vrouw die hem
steunt of die hem zal verlaten, gaat hij zijn loon blijven trekken of verliest hij
zijn inkomsten, blijft hij zijn vrienden bewaren of wordt hij uitgesloten?).
Dat alles is van belang voor de behandeling van die ene patiënt. Alleen de
huisarts die de patiënt goed kent kan al die factoren beoordelen. Maar die
wijze van werken veronderstelt een loyale en oprechte samenwerking tussen
huisarts en specialist en tussen huisarts en paramedici.
In het ziekenhuis zal de taak van de huisarts over het algemeen beperkt zijn
tot het volgen van de patiënt en het bespreken van zijn geval met de behande
lende specialisten. Wat de thuisverzorging betreft is zijn taak veel omvang
rijker. Zelfs als hij de hulp inroept van paramedische hulpkrachten en van
sociale en familiale medewerkers moet de huisarts de actieve spil blijven van
heel de behandeling.

Voorwaarden tot verbetering van de gezondheidszorgen

in onze welvaartsstaat

1. Rationele verdeling van de beschikbare middelen aan geld en mensen.
Hoe kan de beschikbare geneeskundige zorg het best tot bij de gehele bevol
king gebracht worden? De moderne techniek heeft veel mogelijkheden ge
schapen. Men zou haast kunnen stellen dat niets van wat denkbaar is nog
onmogelijk te realiseren is. Maar alles terzelfdertijd realiseren is onmogelijk.
Daarvoor zijn er niet genoeg mensen en niet genoeg materiële middelen. Dat
geldt ook voor de geneeskunde. In de komende jaren zal de vraag naar genees
kundige zorgen blijven toenemen. Het stijgend aantal dokters zal niet in staat
zijn die vraag voldoende te beantwoorden. Steeds meer artsen zullen zich
wijden aan research of overgaan naar de sociale of de administratieve sector,
waar ook steeds grotere nood zal bestaan. De trend naar specialisatie zal
onvermijdelijk voortduren. Terzelfdertijd zullen ook de stijgende hospitalisatiekosten en de nood aan hospitalisatieruimte een acuut probleem doen rijzen.
Specialistische geneeskunde is duur en omslachtig; ziekenhuisgeneeskunde nog
veel meer. Het zou onverantwoord zijn ze in te schakelen waar ze niet onont
beerlijk zijn. Anderzijds is de huisarts bijzonder geschikt voor de eerste bena
dering van de patiënt, vooral van de patiënt met onduidelijke klachten, en hij
werkt sneller en goedkoper omdat zijn produktiviteit veel hoger is.
Dank zij een goed gezondheidsbeleid moet men er toe komen het medisch
werk zodanig te verdelen, dat alle patiënten op de meest adekwate wijze
behandeld worden. De competentie van de huisarts moet gebruikt worden
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waar het mogelijk en noodzakelijk is. De specialist moet ingeschakeld worden
waar het nodig is. Het ziekenhuis moet voorbehouden worden aan de patiënten
die thuis niet geholpen kunnen worden.
In onze steden kennen wij reeds een verspilling van medische mankracht en
financiële middelen door het bestaan van parallelwerkende instellingen en
specialistische diensten, terwijl het van de andere kant in sommige gevallen
onmogelijk is gepaste medische zorg te krijgen. De medische wachtdiensten in
sommige grote steden zijn meestal niet meer dan oppervlakkige 'depanneer'diensten waarvan de kwaliteit zeer laag is en de efficiëntie bijna onbestaande.
Wij mogen op die weg niet voortgaan. Het voorbeeld van de U.S.A., waar een
groot aantal specialisten bestaat, maar de taak van de huisarts op het eerste
échelon wordt voorbijgezien, is in dat opzicht betekenisvol. De geneeskundige
zorg is er zeer duur, de psychische nood zeer hoog en hele bevolkingsgroepen
(kleurlingen, bewoners van grote steden) kunnen normaal gesproken bijna geen
beroep op een medicus doen. In New York grijpen 47% van de bevallingen
plaats in openbare hospitalen en in 34,5% van die gevallen wordt de toekomstige moeder geen enkele maal onderzocht tijdens de zwangerschap! Zo komen
wij tot de paradoxale toestand, dat het land met de hoogste levensstandaard,
de hoogste uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de
geneeskunde, de hoogste uitgaven voor geneeskundige zorgen, terzelfdertijd
een levensexpectantie en een kindersterfte heeft die nauwelijks vergeleken
kunnen worden met de minst goede in Europa. Dit is een typisch voorbeeld
van slechte verdeling van de beschikbare middelen.
2. Personalisering van de gezondsheidszorgen.
Ook de vraag naar personalisering van de geneeskunde zal toenemen. Naarmate het culturele peil van de bevolking stijgt, zal de patiënt zijn ziekte en zijn
gezondheid ook veel meer ervaren als iets 'persoonlijks', steeds meer zal hij op
een persoonlijke wijze benaderd moeten worden. Steeds meer zal hij een
beroep wensen te doen op iemand die bereid is op zeer persoonlijke wijze
verantwoordelijkheid te aanvaarden voor zijn gezondheid. Wij stellen thans
reeds vast dat veel patiënten die geen huisarts meer hebben, dat persoonlijke
element op prostituerende wijze laten doorklinken wanneer zij spreken van
'mijn' gynecoloog en 'mijn' cardioloog. Persoonlijke zorg en hulpverlening is
niet te scheiden van integrale benadering en van continuïteit in de zorgenverlening. Alleen de huisarts is in staat dat op voldoende wijze te doen, al
willen wij de specialistische geneeskunde natuurlijk geenszins het recht en de
plicht ontzeggen haar patiënten op persoonlijke wijze tegemoet te treden.
3. Voortschrijdende socialisering en behoud van essentiële vrijheden.
Vroeger werd de geneeskundige in zijn betrekkingen met zijn patiënt alleen
geleid door zijn geweten. In het 'colloque singulier' spraken drie personen
mee: 'ego, tu et Deus'. Wij laten in het midden in welke mate de laatste twee
altijd voldoende aan bod kwamen! De patiënt koos vrij zijn dokter, ten minste
voor zover hij te kiezen had en over de nodige financiële middelen beschikte;
de dokter bepaalde vrij de behandeling én het te betalen honorarium; de
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patiënt had recht op geheimhouding. Daar is sedert lang verandering in gekomen. Door wetten van de openbare overheid, door beroepsregels van zogenaamde orden van geneesheren, door reglementen van het sociale verzekeringswezen werd het vrije beroep voorgoed aan banden gelegd. En dat is maar goed
ook. In een sector waar de gezondheid en het leven van de bevolking op het
spel staan, past het niet de vrije teugel te laten aan de willekeur van enkelingen, vooral niet als die dank zij hun diploma kunnen beschikken over een
feitelijk en juridisch monopolie.
Veralgemening, vermaatschappelijking, socialisering van de gezondheidszorgen
is niet mogelijk zonder een steeds verdergaand ingrijpen van de overheid die
daardoor de essentiële rechten van de bevolking op gezondheid moet verdedigen. Toch lijkt het mij dat enkele essentiële vrijheden noodzakelijk gevrijwaard
moeten worden, wil de efficiëntie van de gezondheidszorgen niet in het
gedrang komen. Tot op een zekere hoogte moet de patiënt zijn dokter vrijelijk
kunnen kiezen of bedanken. Tot op een zekere hoogte moet de dokter vrije
keuze hebben van de behandeling. Tot op een zekere hoogte moet het recht
van de patiënt op geheimhouding bewaard blijven.
Ik heb getracht de plaats van de huisarts in een toekomstig gezond gezondheidsbeleid te situeren. Die plaats moet in de komende jaren heel ruim worden.
Maar dan moet er ook voor gezorgd worden dat de huisarts dank zij een betere
scholing en nascholing, dank zij een goede afbakening van ieders taak en een
bescherming van ieders terrein, dank zij een voldoende remuneratie, dank zij
een aangepast stelsel van sociale zekerheid, in staat wordt gesteld zijn taak
naar behoren te vervullen.
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Motivatie voor geboortenregeling
A. A. Haspels

Op verschillende manieren kan men de motieven voor verantwoord ouder
schap en vruchtbaarheidsregeling benaderen.
Gezinsplanning is een fundamenteel menselijk recht
Op de Conferentie der Verenigde Naties over de Rechten van de Mens die in
april 1968 gehouden werd, hebben alle 84 landen, met inbegrip van het Vati
caan, de volgende resolutie aanvaard: „zijn van mening dat echtparen een
fundamenteel recht hebben om vrij en in verantwoordelijkheid te beslissen
aangaande het aantal en de spreiding van hun kinderen en dat zij recht hebben
op een adequaat onderricht en informatie op dit punt".
Een bevolkingsplanningsprogramma met het doel het geboortecijfer te drukken
moet geheel vrijwillig zijn, met volledige eerbiediging van de wensen en de
godsdienstige overtuiging van de individuele ouders.
Er kan gezinsplanning zijn zonder de minste opzet van bevolkingsplan
ning. In Nederland hebben we heel wat gezinsplanning, maar ik moet toe
geven, dat onze regering geen enkel beleid heeft ten aanzien van de bevolkings
planning, behalve dan dat zij, zoals alle aardige mensen, vaag op de hand is
van baby's.
Gedurende het 8e internationale congres voor tropische geneeskunde en mala
ria, gehouden in Teheran in september 1968, vertelde Dr. AsmaKhan uit
Pakistan me dat op het ogenblik echtparen in China twee kinderen mogen
hebben. Bij een derde kind worden ze voor het hele dorp vernederd. Als er
een vierde kind geboren wordt, wordt de man duizend mijl verder te werk
gesteld.
Het is interessant de Oudtestamentische opvatting over voortplanting nog eens
onder ogen te zien. Het eerste gebod is: „Weest vruchtbaar en wordt talrijk;
vervult de aarde . . ( G e n . 1, 28).
Toen dit geschreven werd, bestond de wereldbevolking uit kleine nomaden
stammen. Als de Bijbel in 1969 geschreven zou worden, zou hij wellicht in
plaats van 'weest vruchtbaar en wordt talrijk' zeggen: „Ken uw verantwoorde
lijkheid en weest voorzichtig" of iets van dien aard, omdat ik ervan overtuigd
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ben dat de grote auteurs van de Bijbel even intens bezorgd zouden zijn over
het bevolkingsprobleem, de buitensporige groei der bevolking, als wij nu.
Er moeten beperkingsmethoden worden aangeboden die in overeenstemming
zijn met ieders individuele godsdienstige overtuiging, zodat niemand kan
menen dat er druk op hem wordt uitgeoefend om methoden te aanvaarden
die tegen zijn geweten ingaan.
Alle grote godsdiensten stemmen overeen wat betreft het belang van de ver
antwoordelijkheid der ouders om het aantal geboorten te beperken. Ze ver
schillen slechts betreffende de middelen die geoorloofd zijn om de vruchtbaar
heid te regelen.
Vandaar dat het recht van ieder gezin op informatie en op het beschikbaar zijn
van diensten in deze sector steeds meer beschouwd wordt als een fundamenteel
recht van de mens en als een onmisbaar bestanddeel van de menselijke waar
digheid.

De demografische

gevolgen

Het mensdom heeft al de tijd die we kennen nodig gehad om in het midden
van de vorige eeuw te komen tot een bevolking van één biljoen. Maar er
waren minder dan honderd jaar nodig om er het tweede biljoen aan toe
te voegen en slechts dertig jaar voor het derde. Er zullen slechts 35 a 40 jaar
nodig zijn vanaf 1965 om de wereldbevolking te verdubbelen van 3 % biljoen
tot 7 biljoen in het jaar 2000.
Guttmacher heeft een paar extreme voorbeelden gegeven: Hongarije verdub
belt zijn bevolking bij de huidige toename iedere 175 jaar. Costa Rica verdub
belt zijn bevolking bij de huidige toename iedere 16 jaar. In Hongarije worden
voor elke drie personen die sterven, er vier geboren. In Costa Rica worden
voor iedere drie personen die sterven, er zestien geboren. Dat geeft enig idee
van de verschillen over heel de wereld.
In België moeten 100 volwassenen (15 - 64) zorgen voor 30 kinderen;
in de Verenigde Staten 100 volwassenen (15 - 64) voor 40 kinderen;
in Kenya 100 volwassenen (15 - 64) voor 90 kinderen!
Deze geweldige verschillen worden veroorzaakt door de demografische kloof.
Dat is het verschil tussen het getal van het wereld-geboortecijfer, dat bij bena
dering veertig is op het ogenblik, en het getal van het wereldsterftecijfer, dat
ongeveer 19 is op het ogenblik. De demografische kloof is dus 2 1 , of 2 , 1 % ,
hetgeen betekent dat de wereldbevolking iedere 33 jaar verdubbelt.
In Kenya is de bevolkingstoename ongeveer 3 % . Bij 3 % verdubbelt een bevol
king iedere 23 jaar, zodat in 92 jaar de bevolking 16 maal zo groot geworden
is.
Deze demografische kloof neemt constant toe, omdat het wereld-geboortecijfer
gelijk blijft, terwijl het wereld-sterftecijfer iedere twee of drie jaar een punt
naar beneden gaat.

1010

A. A. Haspels

Een ander voorbeeld is Mauritius:
1930
1950
1965

geboortecijfer 30,9
geboortecijfer 49,7
geboortecijfer 35,5

sterftecijfer 35,4
sterftecijfer 19,9
sterftecijfer 8,6

afname der bevolking 0,5%
bevolkingstoename
3,0%
bevolkingstoename
2,9%

Voedsel en voeding
De F.A.O. (Food and Agricultural Organization) benadert het probleem van
deze kant.
Bijvoorbeeld Egypte, waar als gevolg van het bouwen van de Assoean-dam het
totaal aan voedsel zal toenemen. Maar dat zal niet genoeg zijn om de Egyptenaren te voeden die geboren zijn gedurende de periode dat de dam gebouwd is.
De toename van de bevolking gaat de voedselproduktie te boven.
De landbouwspecialist W. Allan heeft in zijn boek The African Husbandman
aangetoond dat van Afrika's 30 miljoen vierkante kilometers slechts tweederde
enig bruikbare bovenlaag van de bodem heeft en dat van dit gebied slechts
3 % een werkelijk uitstekende bovenlaag heeft en adequate regenval die ze ge
schikt maakt voor permanente landbouw. Om Afrika's ongebruikte gebieden te
veranderen in potentiële landbouwgrond zal er een kapitaalsinvestering nodig
zijn die praktisch onmogelijk is. Bovendien is nu reeds 40% van de bevol
king van Afrika jonger dan 15 jaar. Werkgelegenheid zal moeten worden ge
vonden voor dit geweldige deel van de bevolking.
In Azië loopt de race tussen bevolkingstoename en de voedselproduktie uit op
ondervoeding of zelfs hongersnood in vele gebieden.
In Latijns Amerika is de bevolkingstoename het grootst en heeft de trek van
het platteland naar de steden tot gevolg gehad dat uitgebreide krottensteden
gebouwd worden rond ieder van de grote steden.
Sociaal-economische ontwikkeling,

werkgelegenheid

Een bevolkingsprogram dient gezien te worden als een integrerend deel van
— eerder dan als een alternatief voor — inspanningen om welk land dan ook
sociaal en economisch tot ontwikkeling te brengen.
Er wordt vaak gesteld (ten onrechte), dat men geen pogingen moet doen om de
bevolking te plannen of de vruchtbaarheid terug te brengen, omdat zulke
pogingen een vertraging zouden betekenen voor programma's tot industrialisa
tie, landbouwontwikkeling, gezondheidsverbetering en onderwijs-uitbreiding.
Van de andere kant wordt soms als argument gebruikt (evenzeer ten onrechte),
dat middelen die gebruikt worden voor sociale en economische ontwikkeling
zonder een effectieve geboortenregeling volkomen verspild zijn (McNamara).
Zoals zo vaak, ligt de waarheid vermoedelijk in het midden.
Een juist bevolkingsprogram bevordert eerder dan belemmert sociale en econo
mische vooruitgang.
Vruchtbaarheidsregeling mag nooit een lapmiddel zijn voor sociaal-economi
sche vooruitgang. Het is niet of - of, maar en - en. „Als er twee wapens voor
handen zijn, waarom ze dan niet allebei gebruiken" (Julian Huxley). Het is

1011

Motivatie voor

geboortenregeling

goed er de nadruk op te leggen dat het niet het doel is de groei van een bevol
king stop te zetten, maar de snelheid van toename te verminderen. Het inkomen
per hoofd kan slechts bevredigend toenemen als de snelheid van de bevolkings
toename wordt beperkt.
Analfabetisme

en onderwijs

Bijvoorbeeld in Kenya. Wanneer de vruchtbaarheid niet verandert en het naar
school gaan neemt ieder jaar met 4 % toe, zal de verhouding van de school
gaande bevolking op de lagere scholen toenemen van 5 5 % in 1965 tot 62%
in 1990. Van de andere kant, als de vruchtbaarheid in 15 jaar met 50% terug
gebracht zou kunnen worden, zouden de verhoudingen van het naar school
gaan versneld toenemen en de 100% bereiken in 1985. Indien de vruchtbaar
heid blijft zoals ze is, zou een 4 % toename van schoolmogelijkheid per jaar
ongeveer tweemaal zoveel kinderen als nu in 1990 geen kans geven om naar
school te gaan. Met andere woorden, als de vruchtbaarheid niet verandert, is
het waarschijnlijk dat het aantal analfabetische kinderen van lagere-schoolleeftijd zal verdubbelen in de volgende 25 jaar ondanks de verbetering en
uitbreiding van het onderwijs. Dat betekent dat \y miljoen kinderen in Kenya
nooit de kans zullen krijgen een school van binnen te zien.
2

Sociale

verloskunde

Elkaar snel opvolgende zwangerschappen zijn nadelig voor moeder en kind.
Herhaalde en veelvuldige zwangerschappen, het onvermogen om voor het
gezin te zorgen en wanhoop werken samen om vrouwen in veel landen er toe
te brengen hun eigen manier van gezinsplanning te zoeken
abortus. Veel
vrouwen beoefenen abortus als een middel tot gezinsbeperking bij gebrek aan
contraceptieve adviezen.
Bijvoorbeeld Chili: 2 5 % van de bedden in de kraamklinieken worden bezet
door patiënten die abortus hebben gepleegd. Van al het beschikbare bloed voor
transfusies moest 2 7 % voor deze patiënten gebruikt worden.
Hoewel de eerste kliniek voor gezinsplanning in de wereld opgericht werd in
Amsterdam in 1878 door Dr. Aletta Jacobs, was abortus provocatus in die stad
zeer veelvuldig (tot 2000 per jaar) totdat de pil algemeen aanvaard werd. Sinds
drie jaar is het aantal abortus afgenomen en contraceptie heeft grotendeels de
plaats van de abortus provocatus ingenomen. Dit is zeer belangrijk. In landen
als Joego-Slavië, Hongarije en Rusland hebben de zogenaamde medische abor
tus het aantal criminele abortus niet verminderd.
Buitensporige zwangerschappen verzwakken de gezondheid van de moeder.
Gebrek aan ijzer of ernstig gebrek aan vitaminen worden het meest aangetrof
fen bij vrouwen met elkaar snel opvolgende zwangerschappen. Vrouwen die
vaak zwanger worden met meer dan vier kinderen kunnen meer complicaties
verwachten bij hun volgende zwangerschap, zoals een fatale scheur in de baar
moeder.
Ik herinner me dat ik ergens in Afrika een patiënte gezien heb die er uit zag
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of ze 60 was, maar die de onderzoeker vertelde dat ze 44 was. Ze had 12
kinderen gehad waarvan er 11 nog in leven waren. Toen men haar vroeg naar
de leeftijd van het jongste kind, gaf ze ten antwoord dat het tweeëneenhalf
was. Sindsdien had ze geen menstruatie meer gehad en het zag er volgens de
onderzoeker ook niet naar uit dat ze die nog ooit zou krijgen. Toen dit werd
opgemerkt, schudde de vrouw fel met haar hoofd en zei, dat ze, zodra ze op
zou houden met haar kind te voeden, weer zwanger zou worden. Dat was zo
gegaan bij ieder van haar kinderen.
Dit verhaal is niet bedoeld als suggestie dat borstvoeding op zichzelf een goed
anticonceptioneel middel is!
Sociale

kindergeneeskunde

Kwashiorkor betekent letterlijk 'de eerste-tweede-ziekte', d.w.z. de ziekte die
het eerste kind krijgt door het feit dat het tweede in aantocht is. McLaren (1956)
heeft aangetoond in India dat keratomalacia-blindheid veel vaker voorkwam
bij jonge kinderen van de Oriya-stam dan in de Khond-stam, hoewel er geen
onderscheid was in de wijze van voeding of de voorraad voedsel. Het enige
verschil bleek te zijn dat in de Oriya-stam echtparen geslachtsgemeenschap
begonnen binnen twee maanden na de bevalling, hetgeen resulteerde in veelvuldige zwangerschappen, terwijl in de Khond-stam algehele onthouding werd
gepraktiseerd tot het kind kon lopen.
Gopalan (1968) zei op het congres over tropische geneeskunde in Teheran,
dat kindersterfte belangrijk geringer is in gezinnen met 1 tot 3 kinderen dan in
gezinnen met 4 of meer kinderen. Sommige mensen menen dat men veel
kinderen moet krijgen, dan blijven er tenslotte enkele in leven. Gopalan onderzocht 1200 kinderen beneden de schoolleeftijd; 32% van de kinderen van
gezinnen met 4 of meer kinderen toonde tekenen van ondervoeding. In kleine
gezinnen was het 17%. Zijn conclusie was dat indien al de gezinnen in deze
gemeenschap zouden bestaan uit drie kinderen of minder, ondervoeding bij
kinderen beneden de schoolleeftijd zou afnemen met 6 0 % .
Vorig jaar gaf ik een lift aan een man uit Kenya die onderwijzer bleek te zijn.
Toen hij hoorde dat ik een dokter was die bijzonder geïnteresseerd was in
verloskunde, vertelde hij mij: „Mijn vader had 12 kinderen. Ik was het enige
kind dat in leven is gebleven tot de volwassen leeftijd, want al mijn broers en
zusjes zijn gestorven vóór ze 12 waren. Nu heb ik 10 kinderen en ze zijn
allemaal in leven. Ik kan ze voeden, maar ik heb slechts voldoende geld om er
vier naar school te laten gaan. Hoe kan ik een nieuwe zwangerschap voorkomen? Helpt u me a.u.b.".
De geneeskunde heeft de zuigelingensterfte doen dalen en levensmogelijkheden
bij de geboorte doen toenemen over de hele wereld. Meer kinderen blijven in
leven en oefenen daardoor druk uit op woonruimte en voedselvoorraden, op
sociaal welzijn, gezondheidsdiensten en onderwijsmogelijkheden. Het spreiden
der geboorten is van evenveel belang voor doktoren als voor economen,
demografen en planologen.
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Waar de doktoren meer bezig zijn met de positieve aspecten der gezondheid
in tegenstelling tot ziekten en als zij zich meer bezig moeten gaan houden met
de kwaliteit van de bevolking dan met de simpele kwantiteit, moet sprei
ding der geboorten een belangrijk aspect vormen van alle programma's met
betrekking tot de gezondheid van moeder en kind.
Daarom zal een program dat opgesteld wordt om een lager geboortecijfer te
bereiken bijzonder nauw verbonden moeten zijn aan het nationale gezond
heidsprogram en indien mogelijk opgenomen in Mother and Child Health en
post-partum- en post-abortus-klinieken.
Uit K.A.P. (Knowledge, Attitude, Practice)-rapporten over de hele wereld
blijkt dat ouders verlangen de kennis en de middelen te krijgen om hun gezin
te plannen. Het doel van gezinsplanning is gezinswelzijn. Het doel van gezins
planning is verrijking van het menselijk leven, niet de beperking ervan. Het
doel van gezinsplanning is dat iedere zwangerschap het resultaat zal zijn van
keuze eerder dan van toeval (the result of choice rather than chance). In ver
schillende landen, b.v. in Pakistan, is de opzet van de gezinsplanning de toe
name van de bevolking terug te brengen van 4 of 3 tot 2 of 1 procent.
Dr. Julio Cesar Turbay Ayola, ambassadeur van Columbia bij de U.N.O., zei:
„Tegenover het oude princiep 'regeren is bevolken' moeten we stellen: nu is
regeren het gezin plannen en de bevolkingsexplosie onder controle krijgen".
OeThant: „Over heel de wereld is een van de voornaamste belemmeringen
voor gezinsplanning geweest dat slechts een klein gedeelte van de doktoren,
de verpleegsters en de vroedvrouwen tijdens hun opleiding over gezinsplanning
hebben gehoord of er iets van geleerd, hetgeen tot gevolg heeft dat velen
denken dat het niet tot hun taak behoort. Dat kan echt niet meer, al was het
alleen maar omdat efficiënte geboortenregeling nu evident een van de belang
rijkste onderdelen is van de preventieve geneeskunde".

Verkeersbelasting
Ed Krekelberg S J .

Minister Bakker gaat bij de ANWB in de leer
De twaalfde Verkeerstechnische Leergang van de ANWB werd op 1 april 1969
te Amsterdam door minister Bakker geopend. Een Leergang bestemd voor de
minister zelf en zijn team.
De dreigende financiële consequenties immers van het thans gevoerde mini
steriële beleid noemde de ANWB 'schrikbarend': het roodvlammend protest
hiertegen staat nog steeds te lezen op de autoraampjes van talrijke Nederlandse
belastingbetalers: belastingen en accijnzen lopen dusdanig in de papieren dat
daarmee het gehele wegennet te overdekken valt. Doodleuk komt nu de fiscus
en raapt, wat hij nodig heeft, voor eigen gebruik op. Met wat er over blijft zijn
de beloofde voorzieningen niet meer te betalen. Autobezitters en vervoersmensen, voor wie verkeer broodwinning is, betalen tweemaal „voor aan het weg
verkeer vreemde doeleinden". Tegelijkertijd daalt de ritproduktie: mislukte
kruispunten, wachten en omrijden. De winst daalt, en van een kale kip kan
men geen belastingen plukken.
Heeft niet enkele maanden geleden ir. Barkhof, verkeerschef van de ANWB,
voor de TV verklaard: „onze verkeerstechniek is uitstekend, maar waarom
komt het geld niet op tafel?"
Achter deze uitspraak wagen wij het een vraagteken te plaatsen: is die 'ver
keerstechniek' werkelijk zo goed? Kan men de bewering niet omdraaien en
zeggen: het geld verdwijnt in een bodemloze put omdat de verkeersfilosofie
niet deugt. De verkeersfilosofie van de ANWB.
Van de ANWB als service-organisatie ben ik een fan: dit om misverstand te
vermijden. Maar de ANWB is nu eenmaal geen wetenschappelijk instituut.
Het is een organisatie en in een organisatie wordt 'bestuurlijk' gedacht over
dingen die men wenst; niet wetenschappelijk, over dingen die men bewijst.
Men gaat om de ronde tafel zitten, overlegt, onderhandelt ook met het buiten
land, in één woord: men sluit compromissen. Begrijpelijk. Anders is het geen
organisatie meer. Rijdt het bestuurlijk denken echter rond op vreemd, op
wetenschappelijk terrein, dan komt Leiden in last. Zo ontstaan er politieke
leuzen als 'haalbaarheid' en 'onhaalbaarheid'. Deze worden geaccepteerd als
argumenten in 'verkeerswetenschap'. Het is de moeite waard de 'Autokam
pioen' van 12 april 1969 hierop na te slaan.
* De ANWB (Algemene Ned. Wielrijders Bond) is te vergelijken met de Vlaamse Automo
bilisten Bond, de Vlaamse Toeristen Bond of de Touringclub. Bij deze bonden doen zich
soortgelijke verschijnselen voor als bij de ANWB.
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Minister Bakker onthult er alvast het eerste Nederlandse monument van be
stuurlijk denken: snelverkeer - voorrang. Dit monument zal na onthulling
spoedig weer afgebroken moeten worden, tenminste, als wij de wensen opvol
gen van de wereldverkeersconferentie in Wenen. Democratisch en met grote
meerderheid van stemmen heeft men de Nederlandse bepaling geschrapt dat
(vouw)fietsers en brommers linksvoorrang moeten geven aan snelverkeer. „Wij
vonden deze bepaling juist, omdat wij de bestaande regeling wilden kunnen
handhaven" aldus de teleurgestelde bewindsman.
Waarvandaan deze teleurstelling? Waarom zou Nederland, dat toch rechts
voorrang in zijn reglement heeft geschreven, zich dit kleine stukje linksvoor
rang (t.g.v. snelverkeer) niet gaarne door 'Wenen' afhandig laten maken?
De congresmeerderheid,
— rekening houdend met de noodzakelijke harmonisatie van de internationale
verkeersregels (prof. Belinfante heeft hier terecht voor geijverd);
— overwegend dat de zwakste verkeersdeelnemers door de gewraakte bepa
ling onveilig
zij n op het gehele
kruisingsvla
k;
— gelet op de grondgedachte van het (Nederlandse) RVV: „leder heeft in
gelijke mate recht op een veilig gebruik van de weg" (art. 1);
— heeft gemeend de discriminerende bepaling t.o.v. het zwakkere verkeer te
moeten schrappen.
Hoe heeft het congres daarmee 'onjuist' gehandeld? Het antwoord op deze
vraag luidt: het schrappen van de bepaling willen wij tegengaan: want de
links-voorrang van auto's vóór fietsers is noodzakelijk: anders loopt het ver
keer vast. Nóg meer dan nu. Iedere weggebruiker weet dat de rechtsvoorrang
van het congres (én van de ANWB) het verkeer vastschroeft. Wil het congres
nu ook nog aan miljoenen fietsers en brommers het recht geven autos te blok
keren, waar blijven we dan? Zo ongeveer moeten minister Bakker en de
Alg. Ned. Wielrijders Bond gedacht hebben.
Maar E x c e l l e n t i e . . . . als wij het congres eens ervan overtuigden dat volledig
linksvoorrang alle moeilijkheden oplost, dan is de hele discriminerende bepa
ling overbodig en het verkeer is uit de knoop. — Doch dan is het ogenblik
gekomen voor de leuze van de ANWB: „rechts voorrang afschaffen is politiek
onhaalbaar!" Wie kan daar tegen op? Dan maar liever het congres gelijk geven
met rechtsvoorrang, en tegen het congres in onze eigen halve maatregelen zo
lang mogelijk handhaven, ook al zijn ze ondemocratisch en discriminerend.
De onveiligheid (verschil met andere landen) nemen we in deze politieke
koehandel dan maar voor lief.
Het onthullen van deze verwarrende tegenstrijdigheden — ik moet het hier
openlijk erkennen — doet klaarblijkelijk onrecht aan minister Bakker. Het
bestuurlijk denken op wetenschappelijk vlak staat het uiten van een persoon
lijke gedachte niet toe. Ook de hoogste functionaris is aan deze wet onder
worpen. De maatschappelijke structuur eist dat men solidair spreekt en zich
aan binnensmuurse afspraken houdt; de ANWB-bestuurderen doen dit ook.
Op één uitzondering na.
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De voorzitter van de ANWB, ir. van der Linde van Sprankhuizen, had in 1966
na de proef van de Stichting Links Voorrang in Den Helder een opmerking.
(De linksvoorrang-proef betekende, zoals bekend, een opmerkelijk succes ten
opzichte van rechtsvoorrang en t.o.v. de voorrangskruising). Hij meende dat
de linksvoorrang nu werkelijk wel bewezen had een gedegen wetenschappelijk
onderzoek waard te zijn. In principe stemt dit overeen met wat de ANWB
meermalen gezegd heeft, maar heeft zij dit principe ook metterdaad gesteund?
Waarom zou zij 'n voorrangsproef niet helpen organiseren? Zijn er beletselen?
Wat er ook van zij, nu loopt de voorzitter weer in het gareel. Zijn opmerking is
kennelijk vergeten.
Zo komen wij aan het tweede monument van bestuurlijk denken: de Voor
rangsregeling per situatie': steeds meer voorrangskruisingen en spoedig daarop
verkeerslichten. Met in het achterhoofd 'linksvoorrang is politiek onhaalbaar'
pleegt de ANWB (we zijn nu toch in de examentijd) punten te geven: „Aan
rechtsvoorrang", aldus ir. Barkhof in navolging van zijn voorganger, ir. Kuysten, „zou ik een 6 willen geven, aan linksvoorrang een 7 en aan de voorrangs
kruising een 9" . Op proeven van bekwaamheid zijn deze cijfers niet gebaseerd.
De magische bewering dat dit in Amerika al gebleken zou zijn, volstaat. Als
een man sluit de ANWB-voorzitter zich hierbij aan. „In feite is dit tevens ons
antwoord op het telkens weer opduikende linksvoorrangvraagstuk", zegt hij
verbaasd. Daarmee is de kous af. Jan en Piet zijn groter dan Keesje, dus Piet
is groter dan Jan en de voorrangskruising is beter dan linksvoorrang.
Zouden wij nu eens opperen dat het Weense Congres zich wellicht vergist
heeft? Foei, zo'n gedachte dring je terug, ben je solidair of ben je het niet?
Maar de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) en
de OESO (deze internationale organisatie onderzocht reeds vijf jaar de voor
rang, maar men hoort er niets van, — is de agenda al klaar?), werken die dan
vergeefs? Zeker, die werken vergeefs. De uitspraak van ir. van der Linde van
Sprankhuizen staat hun in de weg.
1

Het tweede monument van bestuurlijk denken heb ik maar kort getekend.
Bekend is dat de Londense Road Research Laboratory geconstateerd heeft,
dat bij verkeerslichten per stopstreep en per jaar 26.000 rituren verloren gaan.
Voor Nederland betekent dit een slordige 400 miljoen rituren per jaar, alléén
bij verkeerslichten en alléén gelet op het tijdverlies. Dit wordt geschat op 2 a
3 miljard gulden per jaar verlies voor onze economie. De verliescurve gaat in
versnelde mate omhoog door de groei van het autopark. Is het dan zo onbe
grijpelijk dat de fiscus zoveel mogelijk belastinggeld probeert te redden voor
dat het in een bodemloze put verdwijnt?
De rode protestactie van de verkeersbonden en het ANWB-advies, dat rechts
voorrang, en als gevolg daarvan voorrangskruisingen en verkeerslichten propa
geert, staan daardoor in een eigenaardig licht: protestaanval is de beste ver
dediging. En de regering nu maar in het rood van schaamte staan.
2

1 Cfr. de Vakbeweging, 8 nov. 1968, p. 3.
2 Cfr. The New Scientist, 25 jan. 1968, pp. 178 - 180.

Verkeersbelasting

1017
Versnelde stijging van verliescurve

In een recente publikatie van de Australian Road Research Board hebben
Forwood en Pretty de resultaten neergelegd van een vergelijkende studie over
het tijdverlies bij voorrangskruisingen en bij rechts-voonang, tengevolge van
toenemend verkeersaanbod. Deze studie is van kapitaal belang bij het nemen
van de juiste maatregelen tegen de financiële verkeerschaos waarin wij ver
wikkeld zijn. Aan de hand van een enkele karakteristieke figuur als voorbeeld
is de hoofdconclusie van de auteurs gemakkelijk in het kort toe te lichten.
Vooraf dient opgemerkt te worden dat men in Australië links rijdt en rechts
voorrang geeft. Dit is het spiegelbeeld van rechts rijden en linksvoorrang. Om
misverstand te vermijden vatten wij beide combinaties samen in de Engelse
uitdrukking Offside-Priority (O.P.). Linksrijden - linksvoorrang en ook rechtsrijden - rechtsvoorrang (zoals bij ons) is dan Nearside-Priority (N.P.). O.P.
ontruimt de kruising en N.P. blokkeert. Het is dus zonder meer te verwachten
dat de voorrangskruising onnodige vertraging oplevert. Bezien wij nu fig. 9 b,
aan bovengenoemd werk ontleend; de typische eigenschappen daarvan keren
in de andere figuren telkens weer terug.
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Kromme I hoort bij de voorrangskruising; II bij O.P. Op de horizontale as
leest men het totale aantal auto's per uur dat over de kruising gaat. Op de
verticale as staat het gemiddelde tijdverlies per auto in seconden, berekend
over alle voertuigen in beide straten. Op de Noord-Zuidstraat rijden 400 auto's
per uur, de rest is gelijkelijk verdeeld over de drukkere Oost-Weststraat. In
geval het kruispunt van voorrangsborden is voorzien, is Oost-West de voorrangsweg.
Bij ongeveer 1750 auto's per uur kan men een verticale lijn trekken ('asymp
toot') die door kromme I niet meer overschreden kan worden, ook al trekt
men die onbeperkt naar boven door. Het punt 1750 heet daarom het verzadi
gingspunt .
Zijn op hetzelfde kruispunt de voorrangsborden weggehaald en O.P. ingesteld,
dan blijkt het verzadigingspunt opgeschoven te zijn naar 2950, zoals uit de
figuur duidelijk is af te lezen.
Dichtbij het punt 1750 (zie I) ligt ergens een punt waarbij het gemiddelde
tijdverlies ongeveer één minuut bedraagt. De verticaal door ditzelfde punt
snijdt kromme II in een punt, waarbij het gemiddelde tijdverlies nauwelijks
5 seconden is. Hieruit valt af te lezen dat bij dit verkeersaanbod op de voor
rangskruising twaalf maal meer rituren verloren gaan dan bij O.P. Geringe
verschuiving naar rechts doet dit verschil in tijdverlies ongeremd stijgen.
3

Uitgaande van dit verschijnsel kan men nagaan wat er in de komende jaren
gebeuren zal, als door de groei van het autopark successievelijk op alle kruisin
gen, mét of zonder voorrangsborden, het verzadigingspunt bereikt gaat wor
den. Ook de onbeperkte toepassing van verkeerslichten brengt de bevrijding
niet. Immers dan komen de verkeerscomputers. De Londense Road Research
Laboratory berekende reeds in 1960 dat een uitgave van 10.000 pond sterling
per stopstreep goed besteed is als er slechts 10% van het tijdverlies kan wor
den weggenomen. Keren wij terug tot de grafiek dan zien wij dat bij aanwen
ding van O.P. het verkeersaanbod tot ruim 2500 auto's per uur mag oplopen
zonder dat het gemiddelde tijdverlies de 10 seconden overschrijdt. Dit typisch
verschil tussen beide manieren van voorrang-geven doet zich voor op alle
kruisingen in de meest verschillende omstandigheden. De miljarden die zo
doende bespaard kunnen worden, zullen ruimschoots voldoende zijn om het
wegennet drastisch uit te breiden en te moderniseren: het oude net kan langer
mee en eerder thuis betekent minder drukte op de weg.
Op verkeersrotondes (met N.P.) verkeerslichteninstallaties aanbevelen schijnt
ook een programmapunt te zijn van de ANWB. Op een verkeersnet van auto
wegen met middenbermen past N.P. niet, omdat de autowegen zelf uitsluitend
3 De ligging van het verzadigingspunt hangt uiteraard ook af van de onderlinge verhouding
der hoeveelheden verkeer op beide straten. Vergelijk daarvoor de prognose-figuur van pag.
344 in: Het verkeersbeleid in de leidsels {Streven, jan. 1968). Deze figuur geeft een goed,
hoewel niet exact, inzicht in de wijze waarop het verzadigingspunt (langs de verticale as,
aldaar) verschuift, in afhankelijkheid van de onderlinge verhouding van het passerende
verkeer op de O-W-straat en de N-Z-straat. Uit beide figuren blijkt dat druk verkeer op
de voorrangsweg het dwarsverkeer belemmert ten nadele van het totale rendement.

1019

Verkeersbelasting

met O.P. zijn toegerust: zij zijn immers hoger in rang dan de opritten. Maar
een rotonde is op zijn beurt van hogere rang dan de autoweg . Konsekwent is
dus O.P. Maar dat is tegen het 'rechtsvoorrangprincipe'. Daarom verkeerslich
ten.
In Engeland is men sinds 1956 systematisch begonnen op verkeerspleinen O.P.
aan te wenden. Daarvan heeft Blackmore een studie gemaakt. Hij constateerde
dat in de tijd die aan de verandering voorafging, de doorstroming op de
roundabouts stagneerde en het tijdverlies met de verhoging van het aanbod in
versnelde mate toenam. Bij invoering van O.P. hield de stagnatie op.
Een bekend Duits verkeersdeskundige toonde mij onlangs een ander rapport
van het Engelse verkeersinstituut, waaruit bleek dat tijdens vorig jaar genomen
proeven, op een plein met vier rijstroken van elk 2.50 m bijna 8.000 auto's per
uur vlot verwerkt konden worden met O.P. De vormgeving was logisch aange
past. Met verkeerslichten werd dit aantal niet overtroffen. Toch geven ver
keerslichten hun hoogste rendement bij zeer groot aanbod; daalt het, dan is
O.P. beter, minstens bij gewone kruisingen (Forwood & Pretty; Grace, Morris
en Pak-Poy). In de praktijk blijkt dat vele automobilisten, als het even kan,
verkeerslichten vermijden .
4

5

Wij menen dat dit alles een diepgaande studie overwaard is. Deze studie be
hoort in het opstellen van zijn conclusies onafhankelijk te zijn van machtige,
niet wetenschappelijk beslissende organisaties.
Verkeersproeven

in Brussel

In Brussel is het vorig jaar zonneklaar bewezen dat linksvoorrang (O.P.) soepel
werkt op kruispunten. Zelfs met veel afslaand verkeer konden gemakkelijk tot
50 auto's per minuut het kruispunt passeren; dit komt neer op 2900 tot 3000
auto's per uur. Een gemiddelde snelheid (wachten meegerekend) van 25 km
per uur wijst erop dat het tijdverlies bij O.P. minimaal is, ondanks zeer grote
drukte op het kruispunt.
Ter vergelijking moge dienen de proef in Apeldoorn (1967) waarbij slechts
2000 auto's per uur de kruising passeerden; (bij N.P. maken reeds 800 auto's
per uur verkeerslichten noodzakelijk). De zuivere wachttijd (stilstaan) bedroeg
toen gemiddeld een seconde.
Ook dit jaar zijn er, eveneens in Brussel, proeven gehouden met O.P. en met
voorrangsborden. De bedoeling was het aantal deelnemers aan de proef op te
voeren van 55 vorig jaar tot 80 nu (22 april). Men was er nl. van overtuigd
dat het verzadigingspunt van de kruising geenszins bereikt was. Deze opzet is
4 Dit geldt voor elke kruising t.o.v. de aanvoerwegen. Cfr. Het Verkeersbeleid in de leid
sels, definitie van een kruising, p. 337.
5 „Indien op een kruising of wegaansluiting de vormgeving in vergaande mate is aangepast
aan de eisen van de verkeersregeling kan zo'n punt meestal niet veilig worden bereden
zonder verkeersregeling. In dit geval is het noodzakelijk de verkeerslichten ook te laten
branden tijdens de stille uren, waarin regeling van het verkeer eigenlijk niet nodig is. Dit
zal in vele gevallen leiden tot onnodige wachttijden, die echter terwille van de veiligheid
zullen moeten worden aanvaard". Cfr. Verkeersmemorandum no. 1, getiteld 'Kruispunten',
3e druk p. 14.
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helaas mislukt. Door een groot aantal afzeggingen — het kostte de deelnemers
een gehele dag, en zij werden wegens geldgebrek niet beloond — konden
slechts 60 auto's worden ingezet. Toch werden de resultaten van het vorig jaar
bevestigd en zelfs verbeterd.
Met voorrangsborden bedroeg het aantal passerende auto's zonder afslaand
verkeer ongeveer 1900 per uur. Op de dwarsweg ontstonden de bekende files ,
evenals in de proef te Den Helder in 1966. Exacte gegevens zullen later door
het ministerie in België worden verstrekt.
6

Het heeft de aandacht getrokken van enige ingenieurs van de Belgische stich
ting Verkeersveiligheid, dat er door de nog onwennige automobilisten een flink
aantal voorrangsfouten werd gemaakt zonder dat deze aanleiding gaven tot
bezorgdheid met betrekking tot de veiligheid; (de verzekering behoefde niets
uit te betalen). Het enige nadeel was een gering oponthoud. De oorzaak van dit
merkwaardig verschijnsel moet gezocht worden in het feit dat bij L.V. een
ingebouwde veiligheidsmarge aanwezig is. Daarover een andere keer.
Samenvattend kan men opmerken:
1. Zowel in Nederland als in geheel Europa en daarbuiten zijn er machtige
organisaties die een onjuiste wijze van besluitvorming op verkeersgebied in
stand houden.
2. Het gevolg is: tegenstrijdige beslissingen, zoals op het gebied van voorrang
voor snelverkeer en voor rotondes. Theorieën over vormgeving en capaciteit
worden scheef getrokken.
3. De verkeerseconomie wordt chaotisch, maar de oorzaak wordt niet onder
kend.
4. Vele van elkaar onafhankelijke wetenschappelijke publikaties in diverse
landen steunen op ervaring (voormalige Engelse koloniën), proefnemingen op
grote schaal en computeronderzoek. Deze wijzen eenstemmig en met grote
duidelijkheid op Offside-Priority. Punt 1 geeft de reden aan waarom men deze
feiten ignoreert.
Vraag: hoe kan daarin verbetering gebracht worden? Wij menen: de volks
vertegenwoordiging kan de wijze van besluitvorming laten onderzoeken en
controleren. Wat goed is moet ook 'politiek haalbaar' zijn. Daarvoor hebben
wij onze politieke deskundigen. Anders werkt politiek — niet op eigen terrein
— verkeersbelastend.
6 Zelfs op voorrangswegen met gescheiden rijbanen doet zich filevorming voor als men het
verzadigingspunt nadert: „In dat geval ontstaan op de zijweg opstoppingen en de wacht
tijden voor het verkeer op deze weg nemen zó sterk toe dat men deze niet meer wenst te
accepteren. Men probeert dan toch de voorrangsweg over te steken ook al is er geen inter
val, dat groot genoeg is voor deze manoeuvre met als gevolg een sterk verhoogde onvei
ligheid". Cfr. ANWB, 'Kruispunten', p. 13.

James Lee Byars
Geert Bekaert en Walter Van Dijk

James Lee Byars (Detroit, 1932) loopt in onze wereld rond zoals de gast in
Pasolini's T e ore ma, wel wat opvallender gekleed, maar even gewoon. Alles
wat hij doet, hoe uitzonderlijk ook naar de gangbare normen, bezit zulk een
vanzelfsprekendheid en coherentie, dat we gemakkelijk aan zijn kant kunnen
gaan staan en, met hem, als een vreemde onze eigen gedragingen en onze eigen
wereld bekijken. En vragen gaan stellen. Het wonderlijkste daarbij is dat hij
niet naar een andere wereld of een andere werkelijkheid hoeft te verwijzen,
maar gewoon verschijnt als dé realiteit van onze wereld en onze werkelijkheid.
Hij doet dat op de meest eenvoudige en directe wijze. Hij zegt niets over de
betekenis van universitaire diploma's of wetenschappelijke kennis, maar be
haalt zelf een fictief diploma aan de Universiteit van California. Hij zet geen
theorieën op over de rol van de pers in onze samenleving, maar koopt een
New Yorkse Sunday
Times
van honderd pagina's en hangt daarmee
zijn flat vol, van boven tot onder; hij wóónt in een krant. Hij hoeft niets te
zeggen over het individu in de consumptiemaatschappij: hij schrijft een auto
biografie waarin hij de glimlach van Greta Garbo roemt én Chinese poëzie
citeert. Zijn betekenis ligt dan ook niet in wat hij zegt of doet, maar in de
houding vanwaaruit hij alles aanpakt, in de man die erachter staat. Niet vooral
wat hij in het hier gepubliceerde gesprek vertelt is belangwekkend, maar de
toon van het gesprek, de manier van spreken: een gesprek waarvan we hier
maar een kleine rest hebben kunnen redden en dat misschien alleen goed weer
gegeven kan worden in een film. Dat heeft de Vlaamse Televisie begrepen:
op 18 juli worden belangrijke gedeelten van dit gesprek uitgezonden in een
realisatie van JefCornelis.
Zoals alles wat Byars doet, was het gesprek uiterst ongewoon en gewoon. Het
vond plaats in een twee-in-een-masker, een smalle strook roze kunstzijde, 33 m
lang, waarvan de gesprekspartners zich de uiteinden voor het gezicht binden:
een directe expressie van de verbondenheid die elk gesprek belangrijk maakt,
maar ook van de conventie die elk gesprek banaliseert. Het interview had
plaats te Antwerpen, op 1 mei 1969, met Geert Bekaert. Vragen hebben we
maar weggelaten. Walter Van Dijk assisteerde. Hij schreef de zes bandjes uit
en zorgde voor de vertaling.
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Alles waaraan ik kan denken of dat ik me kan inbeelden, zie ik als potentieel
materiaal voor 'werk'. Iets een naam geven of iets veranderen vind ik een
werk. Zo heb ik bijvoorbeeld, toen ik hier in Antwerpen arriveerde, de Wide
White Space Gallery omgedoopt in 'Institute for the Advanced Study of James
Lee Byars'. Alle bezoekers van de galerie kregen een ster — ik hou veel van
sterren — met die naam erop. Maar ook wat we hier aan het doen zijn, zo'n
gesprek, interesseert me. Ik stel me voor: 'twee mensen in een masker', dat kan
belangwekkend zijn als object. In een klas bijvoorbeeld, dat zou wel effect
geven, als een leraar een van zijn leerlingen zo'n masker om zou doen. Hoe
praat je vanop afstand? Hoe werkt afstand op communicabiliteit? Hoe dan
ook, ik word nu geïnterviewd in een masker van 33 meter, dat maakt het interview heel anders.
De show in het 'Institute' heb ik in verschillende delen verdeeld. Eerst was er
de hoed, waarin de hoofden vastzaten, en beneden de twee studenten in het
masker, die zuiver ornamenteel bedoeld waren. Verder mijn 'pink silk airplane'
voor 100 personen. Dat vliegtuig heb ik twee jaar geleden ontworpen om
ermee naar Oxford te gaan, daar uit een taxi te stappen en alle studenten en
professoren in de filosofie uit te nodigen erin plaats te nemen. Hun reacties
zou ik op band opnemen en zo informatie verzamelen. Die informatie zou ik
dan per telegram, honderd of misschien duizend telegrammen, naar New
York sturen, waar ze ze zouden tentoonstellen. In zo'n faculteit voor filosofie
moeten ze toch wel geïnteresseerd zijn in dat soort bewustzijnsproblemen. Nu
deze week ga ik naar Oxford (dat is dan ook gebeurd. G. B.) maar de intentie
is iets anders. Ik wil nog steeds alle filosofiestudenten en professoren op een
of andere campus in mijn vliegtuig krijgen, maar nu wil ik alle vragen verzamelen die in de filosofie bestaan. Die telegrafeer ik dan naar Antwerpen, waar
ze ze dagelijks tentoon kunnen stellen.
Het voornaamste werk van mijn tentoonstelling hier is echter het schrijven
van mijn autobiografie. Ik ben net 37 geworden. Volgens de statistieken ben
je met 36 halfweg. Daarom schrijf ik nu de eerste helft van mijn autobiografie.
Ik heb er vier titels voor: 'Een halve biografie', 'Honderdduizend minuten',
'The Big Sample of Byars', T h e First Paper of Byars'. Als ik ooit 72 word,
schrijf ik het tweede deel. Eigenlijk had ik een autobiografie moeten schrijven
toen ik 10 was, dan een op mijn 20e, een op mijn 30e, dat zou pas interessant
geweest zijn. Ik heb eens een blancoboek gegeven aan een vrouw die net zwanger was. Ze moest er iedere dag in optekenen wat haar kind voelde of dacht,
wat zij zelf voelde of dacht. Dat boek met negen maanden gedachten moest ze
dan aan haar kind geven. Dat is een soort werk waar ik van hou. Ik heb eens
negen maanden geheugen van een politieman tentoongesteld.
Op het idee van die autobiografie ben ik gekomen door Wittgenstein. Ik heb
lang gemeend dat filosofie een systematische leer was om dingen heen, over
dingen. Als ik iets debiteerde, vroegen de profs me altijd: hoe kom je op dat
idee? — om dat idee van mij toch maar te kunnen terugvoeren op iets wat ze
al eerder gelezen hadden. Voor een beginnend student is dat verschrikkelijk,

1023

James Lee Byars

vind ik, als ze je alsmaar zeggen: bewijs eens wat je daar zegt, wie heeft dat
vóór jou gedacht? Ik werd er erg door gefrustreerd. Toen ik van school was,
ben ik Wittgenstein gaan lezen en ineens zag ik dat filosofie eigenlijk een fan
tastische beschrijving van het leven van een mens is. Hij beschrijft zijn eigen
geest in zijn ontwikkeling. Zo ervaar ik alle literatuur. Ik zie Shakespeare als
iemand die de schittering van zichzelf beschrijft. Mijn autobiografie is een
arbitrair segment van zoveel pagina's over dingen, gedachten of wensen die ik
in mijn leven belangrijk heb gevonden. Op een van de bladen staat bijvoor
beeld: 'Baby Baudelaire'. Dat heb ik in Brussel gevonden. Ik zat over poëzie te
praten met Marcel Broodthaers en ineens zei ik: 'Baby Baudelaire'. Het is niet
meer dan een charmante combinatie, maar ze typeert mijn manier van denken.
Op een ander blad staat een gedicht van een Chinees priester-schilder: „Like a
dream, like a vision, like a bubble, like a shadow, like dew, like lightning was
his 8th name". Iedere keer dat hij een nieuw niveau van bewustzijn bereikte,
veranderde hij zijn naam, dat vind ik fantastisch. Een ander blad vertelt dat we
het kerstmannetje eens overgevlogen hebben van New York naar Tokio, in
1963. De luchtvaartmaatschappij vond het een fijn idee van me, ze verander
den het hele tijdschema, zodat we precies om twaalf uur in de kerstnacht over
de pool vlogen.
Getallen fascineren me. Vooral getallen met nullen. De o is de eerste letter
van het Chinese alfabet, het begin van alles. 'Honderdduizend minuten' bij
voorbeeld, dat is een mooi getal. Dat wil niet zeggen dat mijn autobiografie
over honderdduizend minuten gaat, het is ook geen verhaal. Ook van woorden
hou ik. Ik heb eens gedroomd dat ik de volledige Oxfordeditie had van het
English Dictionary. Alleen al het idee dat je een miljoen woorden bij je hebt,
dat je kunt leven met alle Engelse woorden die bestaan! Dat is een materieel
ding dat ik wel zou willen bezitten.
Ik heb die autobiografie in Antwerpen geschreven als een deel van de tentoon
stelling, om te laten zien hoe dat in zijn werk gaat, het schrijven van een auto
biografie. Misschien zou het slechts één zin kunnen zijn, maar juist daarom
heb ik misschien vele pagina's nodig. Voor ik eraan begon, wilde ik een lijst
aanleggen van al de 'neens' die ik al te verwerken heb gehad: mijn 'no-list'.
De autobiografie en de manier waarop ze tot stand komt, hebben veel te
maken met het idee dat mensen met elkaar verbonden zijn. Onze gedachtenwereld en ons leven zelf zijn meer gebonden dan we vermoeden. Wat is geheu
gen eigenlijk? Hoe komt het dat ik op een nieuw idee kom en dat vele mensen
dat ineens begrijpen? Dat soort vragen vind ik belangrijk. Plus het feit dat het
waarschijnlijk de eerste keer is dat een galerie iemand tentoonstelt die zijn
autobiografie aan 't schrijven is. Door zo'n autobiografie leer ik trouwens heel
veel van de anderen. Open mensen vind ik fantastisch, mensen die niet wan
trouwig of sceptisch zijn, maar geloven dat alles mogelijk is. Alles is mogelijk.
Ik kan niet altijd alles. Ik heb respons nodig. Geen antwoorden, maar vragen.
In antwoorden geloof ik niet. Maar ik vind het geweldig, iemand te ontmoeten
die vragen stelt, zulke mensen zijn er niet zoveel. Of mensen die vragen intelli
gent aankunnen, zonder ze dogmatisch te benaderen, mensen die openlijk
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speculatief zijn. Als ik een godsdienst had, zou dat voor mij zijn: één grote
vraag, dé vraag.
Een van de eerste dingen die ik gemaakt heb, was de 'tactile garden', een
'voel-tuin', voor Mister Softie. Je moet maar zo heten: het was een Ameri
kaanse ijsjeskoning. Ik had een bulldozer en liet in zijn tuin een gelijkbenige
driehoek uitgraven, 50 voet lang. Daar liet ik fijn wit zand in storten, bijna
poeder, en ik hou van ronde stenen, dus liet ik de bulldozer met zijn lange
grijparm een mooie ronde steen midden in het zand leggen. Je kon in het
zachte zand rondwandelen en dan lag daar middenin die kern, die harde steen,
een stuk rots. Ik heb nog meer met zand gewerkt. Mijn eerste tentoonstelling
aan de Universiteit van California was: vijf hopen zand, metershoog. Dat was
in 1957. Ze hebben die weggehaald. Ik heb daar ook eens een enorm geweer
gemaakt uit roze vloeipapier, 30 m lang, voor 250 negerstudenten.
Mijn eerste officiële tentoonstelling was in 1958, in de branduitgang van het
Museum of Modern Art in New York. Ik kwam terug uit Japan en California
was niet zo heel happy met wat ik deed. Ik ging dus naar New York. Dorothy
Miller was erg ingenomen met mijn werk: alles wat ik had moest ik maar zo
vlug mogelijk naar haar brengen. Ik vertelde haar dat ik een part-time job had
in Michigan en dat mensen uit New York City me wel een grote wagen kon
den kopen. Dat deden ze dan ook. Ik stopte al mijn werken in de wagen en
reed naar New York. Daar hadden ze echter geen expositieruimte, alleen de
branduitgang van het museum. Dat vond ik geweldig: een vierkante ruimte
over vijf verdiepingen, met één lichtinval van boven. We gebruikten de vijf
verdiepingen met telkens verschillende configuraties.
Japan had ik te danken aan die voeltuin van Mister Softie. Op de cocktail die
hij ervoor gaf, liet ik aan zijn gasten horen dat ik me interesseerde voor verge
lijkende filosofie en dat ik wel eens graag naar Japan wilde. Twee weken later
zat ik er. Ze hebben me een jaar lang gefinancierd, ik kon doen waar ik zin in
had. Een van de interessantste dingen die ik daar gemaakt heb, was een papie
ren gaanpad, een meter breed, een mijl lang, gevouwen in vierkante meters
zoals het masker gevouwen wordt. Het kon opengelegd worden in de stad of
buiten. Het ligt nu in het Museum of Modern Art te New York. Als je telefo
neert, sturen ze het je zo op; je moet wel beloven er goed op te passen en een
verzekering nemen. Maar niemand belt op. Het ligt daar nu al vijf jaar te
wachten.
Mijn verblijf in Japan heeft wel invloed op me gehad. Niet zozeer het actuele
Japan. Met hun boeddhisme staan ze even ver als wij met het christendom:
hun tradities zijn even uitgehold als de onze. Haiku en Nó vind je nog nauwe
lijks terug in het leven van vandaag. Maar het sjintoeisme is een van de meest
mysterieuze rituelen die ik ken. Dat vers van die priester-schilder heb ik al
geciteerd. Maar eigenlijk vind je zulke dingen bij ons ook. Mensen als Wittgenstein, Stein, en Einstein zijn formidabel. Neem nou Gertrud Stein: „dank je
voor alle gedachten", „hoe vind je wat je hebt", „pas op voor de volgende
ster", „giving it away, not giving it away, is there any difference?", „if I told

m
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him would he like it would he like it if I told him". Dat heeft een geweldige
zeggingskracht. In Japan doceerde ik Engels en ik werkte daar met dat soort
zinnen. Dat was het begin van mijn 'pluralistische structuren'. Ik had 'n honderd studenten, vijfentwintig uren per week. Aan het einde van de les nam ik
een smalle rol papier uit een rekenmachine, daar schreef ik zo'n duizend korte
zinnen op van Gertrud Stein. Die las ik dan voor en als een van de studenten
er eentje graag mocht, moest hij zijn hand opsteken. Ik scheurde dat zinnetje
dan af en gaf het hem. Het zinnetje werd dan in de klas herhaald en zo leerden
zij het van buiten. Dat was voortreffelijk didactisch materiaal. Op het eind
had ik honderd studenten die honderd prachtige Engelse zinnen kenden. Toen
dacht ik: wat kan ik daar nu mee doen, dat mag toch niet verloren gaan. Ik
vroeg aan enkele collega's of we bij hen niet mochten aankloppen en met
honderd studenten dat materiaal komen reciteren. Zo konden we van de ene
situatie naar de andere trekken. Aangezien ik altijd nogal groot denk, zei ik bij
mezelf: laat ik een groot rond zijden doek maken, van honderd voet diameter,
met honderd gaten erin, in rijen van tien. De studenten konden gaan zitten,
hun hoofd door de gaten steken en de zinnen reciteren, het doek weer opvouwen en verder gaan. De eerste die ons binnenliet was de prof van fysica. Hij
vond het fantastisch dat wij kwamen aankloppen bij jonge fysici die vragen
zaten te stellen die niet bestonden.
Terug in New York maakte ik zo'n pluralistische structuur om met vijfhonderd
rond een woonblok te lopen. Ik was toen vooral geïnteresseerd in het feit dat
man en vrouw tegelijk in zo'n kleed konden, je zag geen verschil meer. Alle
mensen zijn gelijk, alleen hun hoofd steekt er bovenuit. Ik kon dit doen met
een subsidie van de Architects League. Nadien werd het kleed verknipt en
iedereen kon zijn stuk mee naar huis nemen. Je gaat je afvragen: wat betekenen kleren eigenlijk? Wat is de legale status van een man en een vrouw die in
eenzelfde structuur door de straten lopen? Als je met z'n vieren onder één
kleed een museum binnenstapt, ben je dan één of vier? Het heeft weer iets
met die verbondenheid van de mensen te maken. Misschien zullen de mensen
er eens zo uitzien, misschien zien marsmannetjes er zo uit. Misschien is '100
in an airplane' slechts een oppervlakkige beschrijving van zo'n marssituatie.
Misschien zullen mensen later inderdaad aaneengemaakt kunnen worden.
Ik maak die structuren meestal van zijde omdat dat een fijn materiaal is, licht
en luchtig. Het is de meest gewichtloze suggestie van verbondenheid. En het is
praktisch: ik vlieg veel, en het kan allemaal mee in een kleine tas. Ik vind het
fantastisch in een jet met mijn eigen vliegtuig naast me. Ik vertel dat dan aan
mijn medepassagiers, maar die geloven het meestal niet. Ze denken dat ik van
de maan kom. Zo'n vliegtuig kun je op verschillende manieren bekijken. Je
kunt het zien als een 'soft sculpture', of als toneel, of als materie, of als een
kledingstuk. Zo'n masker als waar we nu inzitten trouwens ook. Maar mijn
vliegtuig geeft wel aanleiding tot een meer speculatieve situatie. Als ik in
Oxford de studenten en professoren erin krijg, kan het geweldig worden. (Het
is niet gelukt. G. B.) Het werkt stimulerend. Het is een voorbijgaande verande-
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ring van aandacht, met dramatisch effect. Voor mensen die nadenken, voor
wie ideeën belangrijk zijn, voor hen heeft het vliegtuig een grote betekenis.
Wat ik zoek is de communicatie te stimuleren door bepaalde inventieve ingrepen. Ik probeer dat op verschillende manieren. Ik wil altijd iets nieuws vinden.
Ik haal geweldig veel uit die contacten. Dat iemand zo'n gemaskerd interview
accepteert, vind ik al belangrijk. Het is een soort persoonlijk toneel. Het wonderlijkste is dat andere mensen er blijkbaar ook iets in zien, ze begrijpen waar
het om gaat.
Ik ben erg benieuwd wat het nu in dat Hudson Institute van Herman Kahn in
New York gaat worden, met al die hevige denkers daar bijeen. Ze hebben me
voor drie maanden geïnviteerd als gastkunstenaar. Ik ben de eerste, waarschijnlijk ook wel de laatste. Ze noemen me wel eens 'de dunne Herman
Kahn'. Dat is nog zo een van mijn werken: in contact komen met alle mogelijke belangrijke mensen en hun gedachten en fantasieën uitvissen, hun gezicht
en sensibiliteit bestuderen. Dat bied ik dan aan een museum aan, of aan de
televisie, of ik laat er een film van maken, foto's. Ik heb al geleerd dat je
helemaal geen vakmens hoeft te zijn om pertinente vragen te stellen.
Al lukt dat niet altijd. Toen ik in 1960 aan de universiteit te Kyoto Engels zat
te doceren, was daar in het talendepartement een knap blond meisje. Ze bracht
me in contact met een neef van haar, een specialist in de Chinese kunstgeschiedenis. In de kamer lag een klein Chinees beeldje. Wondermooi. Dat was
het begin geweest van zijn interesse voor China. En ineens zag ik hoe geweldig
het zou zijn als die man me alles vertelde wat hij wist over China, zo vlug
mogelijk. En ik vroeg hem: „Sorry, zou u me niet alles willen vertellen wat u
over China weet, zo vlug mogelijk. Schrijf het op 100 briefkaarten bijvoorbeeld, of telegrafeer, telefoneer me, want we hebben het allebei erg druk".
Hij ging er niet op in. Ik voelde me een beetje opgelaten, werd rood en ging
naar huis. Ik schreef hem drie brieven, ieder 100 voet lang. De eerste liet ik
brengen door een vriend. Geen antwoord. De tweede bracht ik zelf, om middernacht ging ik bij hem aankloppen. Geen antwoord, 's Ochtends vroeg de
derde, opnieuw zonder resultaat. In de States heb ik het nog met een aantal
beroemdheden geprobeerd, zo snel mogelijk te weten te komen wat ze allemaal
wisten. Maar de meesten maakten zich kwaad. Ik gaf het dan maar op met
mensen en ging naar het M.I.T. om het te proberen met de vocal computer.
Ik dacht: als de mensen op hol slaan, blijft de computer misschien normaal.
Toen begon ik tegen de computer over Plato, Socrates, Lao Tse. Maar de
computer zei me alles te vergeten en 500 boeken per dag te lezen. Daar kun
je natuurlijk niet aan beginnen, tenzij met een leesmachine. Ik dacht ook: als ik
Lao Tse en Socrates en Christus nu eens samen in een computer stopte, op
elkaar legde, wat zou daar uitkomen? Alsof ze simultaan hadden bestaan,
simultaan hadden gesproken. Ze zeiden dat dat niet kon.
Toch vind ik het nog altijd geweldig, mensen te ontmoeten die belangrijk zijn.
Zoals die oude Chinese klassieker zei: ga naar een grote meester toe, die zegt
dan iets, probeer dat dan te onthouden. Of zoals Georges Fox met zijn Quakers: een dozijn mensen die stil zitten te wachten tot ze iets vinden dat belang-
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rijk genoeg is om uitgesproken te worden. Wittgenstein was op dat punt ook
uitzonderlijk. Hij gaf college als hij er zin in had, als hij iets nieuws te vertellen had. Dan kwamen de studenten en hij praatte honderd uit, tot hij niet meer
produktief was. Het idee dat Oxford en Cambridge zo zouden werken! Herman Kahn moet ook zoiets bijzonders zijn. Hij weegt ongeveer 350 pond,
maar hij is een van onze denkcentrales. Iemand als die haaien van Hollywood:
hij werkt met een éénrichtingscommunicatiesysteem. Hij drukt op een knop en
je hoort hem in alle kamers tegelijk en je kunt hem geen antwoord geven.
Voor mensen die echt belangrijk zijn is dat noodzakelijk, geloof ik. Je hebt er
wel lef voor nodig. Ik hou van mensen die leven alsof ze alles kunnen veranderen, alles in hun macht hebben. Dat is wat ze een held noemen. Het is erg
makkelijk iets op te geven, niets meer te proberen. Als een artist in New York
niet overtuigd is dat hij de meest belangrijke dingen ter wereld maakt, heeft hij
in de kunstwereld geen schijn van kans. Dat geldt trouwens voor iedereen, niet
alleen voor kunstenaars.
Wat men nu nog 'kunst' noemt, is dood. De grootste belangstelling voor mijn
werk vind je niet bij kunstenaars, maar bij wetenschapsmensen, mathematici,
filosofen, vooral bij reporters. Ik hou van dat laatste slag mensen, omdat het
hun vak is voor alles open te staan, alleen maar vragen te stellen. Ze halen de
kunst weg uit de al te enge categorieën, de al te pedante situatie. Stukken over
mijn werk zie ik het liefst in kranten, tussen het nieuws, of in heel gewone
magazientjes. In feite gebeurt dat ook zo. Het meeste van mijn publiciteit
kwam over de tv of in huis-tuin-en-keuken-magazines. Natuurlijk vind ik het
ook wel fijn als iemand iets van mij intelligent kan interpreteren, het op een
hoger niveau brengt, maar dat is nog maar zelden gebeurd.
Is mijn werk nog kunst? Voor mij zit alles nogal ineen. Alles hangt samen,
is onderling verbonden. Je kunt zeggen dat het nog kunst is, maar het is even
interessant voor wetenschapsmensen, voor filosofen, voor alle mensen die
vragen stellen. Een hoop dingen kun je wel vanuit een half dozijn verschillende
disciplines bekijken, maar probeer ze eens uit te drukken in je eigen woorden:
daar komt het op aan. Hoe noem je iets? Dat hangt ervan af hoeveel mensen
van een bepaalde discipline erin geïnteresseerd zijn. Als bijvoorbeeld 25 filosofen dit interessant vinden, dan wordt het filosofie, als 25 artisten het belangrijk
vinden, wordt het kunst.
In het najaar ga ik misschien naar Düsseldorf. (Dat is intussen al gebeurd.
G.B.) De Kunsthalle heeft me uitgenodigd om een van hun 'betweens' te
maken. Misschien doe ik in Düsseldorf mee vanuit New York. Ik zou het fantastisch vinden, vanuit New York in Düsseldorf tentoon te stellen. Ik heb
voorgesteld een doorsnee te maken van het bewustzijn van Düsseldorf. Ze
zouden me de namen geven van honderd mensen uit de stad: dokters, professoren, geestelijken, wiskundigen, kunstenaars. Ik zou die mensen opzoeken of
opbellen en hen vragen wat ze denken, waarover ze zich vragen stellen, zoiets
als in Oxford dus. Het resultaat daarvan stel ik dan tentoon naargelang de
technische mogelijkheden die ze ter beschikking hebben. Gewoon als informa-

Geert Bekaert en Walter Van Dijk

1028

tie. Ik hoef die idee trouwens niet zelf uit te werken, dat kan iemand anders
ook. Waar het gebeurt, heeft niet zoveel belang, of het nu Düsseldorf, Oxford,
Antwerpen of New York is. Het komt er op aan dat er ergens mensen met
hersens samenzitten en dat er communicatie kan ontstaan.
Ik heb ook wel eens met natuurlandschappen gewerkt, zoals bijvoorbeeld mijn
100 voorstellen voor het geografische midden van de Verenigde Staten, in
1964. Maar ik heb toch liever een stadsmilieu. New York is een opwindende
stad, heel ontvankelijk voor nieuwe ideeën. Maar in Antwerpen ontmoet je
ook mensen die direct snappen waar het om gaat. Antwerpen is net als 249
Central Park West in New York. Overal ontmoet je zulke simultane situaties:
dingen die in tijd en ruimte ver uiteen schijnen te liggen en toch samen
bestaan. Dingen die door elkaar heen bestaan, zoals mensen vaak door elkaar
heen praten. In de 17e eeuw was er in Japan een priester die 7 mensen tegelijk
ontving, hij zei dat ze maar allemaal door elkaar heen moesten praten, dan
loste hij hun problemen op. Zelfs mijn kleding is daar een uiting van. Ik heb
dat ook allemaal moeten leren. Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat het eerste
contact met iemand heel belangrijk is: direct heb je een inzicht in iemands
potentieel communicatiemateriaal. Daarom heb ik nu mijn meest fantastische
dingen aangetrokken, van alles simultaan door elkaar. Ik hou van hemel en
sterren, daarom dit hemd; ik hou van oud-engelse schoenen, van zijden sokken
en een leren broek. Je kunt Londen toch best mixen met de Wild West en met
de hemel en met een twee-in-een-masker. Zo heb ik ook geleerd dat er ontzet
tend veel verschillende stijlen zijn om een bad te nemen. Dat heb ik ontdekt in
Los Angeles, in een enorm huis in Spaanse stijl, met veel badkamers. Je moet
je voordeel trekken uit je natuurlijke constitutie. Ik bijvoorbeeld bevind me het
best met een ochtendblad. Ik ben een ochtendtype. 's Ochtends voel ik me 't
best. Dat staat ook in mijn autobiografie: „I wake up a 100 degree and
hungry". Een van de grappigste dingen die ik me kan voorstellen is Einstein in
bad en E = m c valt bij 'm binnen. En wat hebben ze Einstein allemaal aange
smeerd: 'dat gekke oude mannetje'!
2

Er hoort ook wat humor bij. Als mensen alleen maar plezier hebben met wat
ik doe, is dat al genoeg, al geloof ik dat het ook voor mensen die intellectueel
nieuwsgierig zijn belangrijk kan zijn. Ik vind het een succes als iemand me iets
over mezelf vertelt dat ik nog niet weet. Ik zit dus te azen op mensen die een
nieuwe interpretatie weten te geven. Neem nu dat vliegtuig van me: ook daar
speelt humor in mee, in de kleur al bijvoorbeeld. Het is een groot ding en het
is nog roze ook. Roze is mijn lievelingskleur. Het is in de States waarschijnlijk
de meest misbruikte kleur, het heeft een aantal negatieve bijtonen gekregen,
iets sexy, en daar spreek je niet over. Ik heb eens een hele dag gezocht naar
een roze potlood. Ik begon te zoeken in Harlem en liep de hele 125e straat af.
Ik maar zoeken in al die 'zwarte winkels' naar een roze potlood. Ik dacht:
hier vind ik het wel, want zwarten hebben een fantastisch kleur- en stijlgevoel.
Dus dacht ik: hier komt mijn roze potlood. Maar niks, hoor. Toen zakte ik af
naar Columbia University, Broadway en heel de Midtown door. Ik heb bijna
twaalf uur gezocht, tot ik mijn roze potlood tenslotte vond in een kinderkleur-
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doos. Je kunt je mijn airplane toch niet voorstellen in 't zwart. Het moet speels
zijn, zoals 'Baby Baudelaire'. Het werkt ook als contrast in het grauwe van de
straat. Mijn autobiografie wordt ook op roze xerox gedrukt. Ik ga wel heel
serieus te werk met die dingen, maar er zit ook humor in. Ik denk aan een dik
roze boek, zoals je denkt aan een groot stuk roze suikergoed.
Men heeft me ooit een contract aangeboden in New York. Ik zei: o.k. op drie
voorwaarden. Ten eerste wil ik naar een spionnenschool, een cursus voor
gevorderden. Spionnen moeten van alles weten over aandacht en over fantastische materialen zoals 'spy paper' en zo. Het zou fijn zijn hun methoden te
kennen. Je weet bijvoorbeeld niet waar hun school ligt, je krijgt een tip en dan
moet je die school maar zelf proberen te vinden. Ten tweede moesten ze me
de meest hippe advocaat van heel New York geven, iemand die alles weet van
de wettelijkheid van straatomstandigheden. In New York staat bijvoorbeeld
een prachtig flatgebouw, gebouwd boven een freeway. Tevoren had niemand er
ooit aan gedacht dat je ook luchtruim kon kopen. Maar het is maar één keer
gelukt, want toen kwam de stad met een bepaling dat dat niet mocht. Ik kan
bijvoorbeeld goud boven New York uitstrooien als dat slechts 4,5 pond weegt;
weegt het 6 pond, dan is het in strijd met een bestaand voorschrift. Als je iets
wilt doen, heb je dus een advocaat nodig die je kan zeggen of het wettelijk wel
gerealiseerd kan worden zonder dat de politie tussenbeide komt. Ten derde
wilde ik een intensief onderricht door een Chinees musicus, weer iemand die
iets afweet van concentratie. Zo'n scholing zou voor mij geweldig geweest zijn.
Maar het contract is natuurlijk niet doorgegaan.
Het lukt alleen met vrijwillige contracten, zoals in dat werk van me: 'de
stomme dienaar'. Een van mijn werken bestond erin dat ik met een greyhoundbus kriskras het hele land doorkruiste. Het heette: 'the 99 $ 99-day trip' en
had iets te maken met mijn projecten voor het geografische midden van de
Verenigde Staten. Op weg naar het Zuiden ontmoette ik op een goeie dag bij
het ontbijt een mannetje dat zich interesseerde voor wat ik deed. Hij werkte in
het raketwezen, voor ruimteschepen en dat soort dingen. We stapten samen in
de bus. Ik vond het fijn dat hij interesse had voor mijn werk. De volgende
morgen zouden we in Denver aankomen. Hij was daar geboren en ik kende
de stad helemaal niet. Ik vroeg hem of hij me wilde huren als 'stomme dienaar',
twaalf uur lang zou ik alles voor hem doen: zijn wagen besturen, de deur voor
hem openhouden, rekeningen betalen. Aan het busstation stonden zijn meisje
en zijn familie hem op te wachten. Ik stond er in een wit pak. Hij was gewoon
gekleed. Zwierig nam ik zijn koffers en twaalf uur lang heb ik hem overal
gevolgd. Toen heeft hij me aan het busstation afgezet en ik trok verder door de
States. Ik voelde me fantastisch. Het was een 'show', een soort theater van een
heel apart soort, een heel aparte vorm van communicatie: intuïtief trachtte ik
ieder ogenblik te raden wat de man wenste.
Al moet je daar ook weer mee oppassen. In New York, waar ik in die krant
woonde, dat was een arme buurt, en om de hoek was een eethuisje, met een
Duitse Inhaberin. Ik droeg toen nog gewoon zwarte pakken, dus viel ik
helemaal niet op, zolang ik mijn mond maar hield over mijn ideeën. Iedere
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morgen ging ik daar een eitje eten. Eieren kun je op wel dertig verschillende
manieren eten, maar ik zat toen juist in een periode van het juist-op-puntgekookte eitje. Als ober was er een jonge Portoricaan, tussen al die zware
vrachtrijders en zo. De eerste keer vroeg ik hem of hij mijn ei precies kon
maken zoals ik het graag had en hij begreep het perfect, 21 dagen lang maakte
hij me de meest sublieme eieren die ik ooit gegeten heb'. En de 22e dag zeg ik
hem: „jij maakt de beste eieren die ik ooit gegeten heb". En van toen af werd
hij zelfbewust. De volgende dagen was mijn ei te hard, of te zacht, soms moest
hij het gewoon weggooien en opnieuw beginnen, en op het eind van de maand
was hij helemaal de kluts kwijt. Hij weigerde mijn geld voor de eieren. Zie je,
hoe sta je tegenover iemand die iets perfect kan maken? Wat moet je doen om
zo'n mens normaal te laten blijven, om hem niet te enerveren? Het zelfbewustzijn kan de onschuld wel eens kapot maken. Ik had die jonge Portoricaan zijn
eikookkunst volledig geruïneerd. Het is allemaal zo delicaat.

Waaraan ging Willemstad ten onder?
Ivo van Trigt

Willemstad is verwoest.
Het beeld van deze stad na de gebeurtenissen van die éne afschuwelijke mei
dag van dit jaar roept herinneringen op aan het beeld van het gebombardeerde
Rotterdam na die andere afschuwelijke mei-dag, negenentwintig jaar geleden.
Een stad zonder hart!
Veel verder dan tot deze uiterlijke gelijkenis strekt zich echter de overeenkomst
tussen het Willemstad van nu en het Rotterdam van toen niet uit.
De verwoesting van Willemstad had heel andere oorzaken dan die van Rotter
dam — en zal vermoedelijk ook heel andere gevolgen hebben.
Willemstad werd niet verwoest door oorlogsgeweld van buitenaf, maar door
het geweld van vijfduizend Curacaose arbeiders, die aanvankelijk van plan
waren ordentelijk te demonstreren voor betere arbeidsvoorwaarden, doch die
tenslotte als een tierende, plunderende en brandschattende horde over de stad
neerstreken. Willemstad is aan een furie van het eigen volk ten onder gegaan.
Dit feit op zich zelf geeft te denken.
De Curacaose arbeiders stelden zich met het ontketenen van deze furie op één
lijn met de bewoners van de negerghettos in de grote steden van NoordAmerika, die op soortgelijke wijze in hun eigen wijken huishielden. Zulks
echter zonder dat zij op Curacao in een situatie verkeerden die ook maar in de
verste verte vergelijkbaar is met de situatie van de negers in die ghettos of in
de zuidelijke staten van Noord-Amerika, én zonder dat er op Curacao ook
maar iets gebeurde dat vergelijkbaar was met de aanleidingen tot de rassenrellen in de Verenigde Staten.
Vanwaar dan tóch deze uitbarsting van blinde woede en vernielzucht?
Een spontane uiting van volksverontwaardiging? Maar verontwaardiging waar
over?
De leiders van de vakbonden zowel op Curacao als in Nederland zeggen:
verontwaardiging over de sociale wantoestanden.
Het valt inderdaad niet te ontkennen, dat vooral in bepaalde sectoren van het
Curacaose bedrijfsleven arbeidsvoorwaarden golden die niet door de beugel
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konden. Evenmin valt te ontkennen, dat er sociale tegenstellingen op het eiland
bestonden. Tegenstellingen tussen arm en rijk.
Bij het beoordelen daarvan moet men echter wel enige voorzichtigheid betrachten en vooral geen Nederlandse bril op de neus zetten. Het is niet zo
eenvoudig om in dit tropisch gebied te onderkennen wat armoe is en wat niet.
In koude streken biedt de behuizing een betrouwbare maatstaf; in de tropen
geldt dat in veel mindere mate. Het is een koud kunstje om uit Curacao foto's
af te drukken van lemen hutten waar mensen in wonen, maar wanneer men
dan, zoals een geïllustreerd tijdschrift enkele jaren geleden deed, zorgvuldig de
Amerikaanse luxe-auto afknipt die naast zo'n hut staat en die toebehoort aan
de bewoner, dan geeft men een vertekend beeld van de situatie. Evenzo wanneer men kinderen toont die in niets anders dan een broekje rondlopen. In de
tropenzon. Dat de huisjes in de stegen van Otrabanda er verwaarloosd uitzien
zegt niets omtrent het interieur, evenmin als het interieur van één huis in de
Haagse schilderswijk iets zei over de armoe in andere huizen.
Ook bij het speuren naar de oorzaken van armoe dient men te waken voor
generaliseren. Het is gemakkelijk gezegd: armoe is een gevolg van slechte
arbeidsvoorwaarden. Armoe kan óók voortkomen uit onvermogen om het
inkomen op de juiste wijze te besteden. Ook in Nederland komt het voor, dat
een man zijn vrouw en kinderen in armoe laat leven en het geld dat hij verdient voor zichzelf opmaakt. Dat zijn echter asociale uitzonderingsgevallen.
Op Curacao echter, waar in een bepaald gedeelte van de bevolking de gezinsbanden veel losser zijn, behoren dit soort gevallen allerminst tot de zeldzaamheden. Een niet onaanzienlijk deel van de armoede die op Curacao heerst,
wordt geleden in 'gezinnen' waarvan de man een behoorlijk loon verdient,
doch aan de vrouw maar een schijntje afdraagt en met de rest de praalhans
uithangt of zich aan de rumfles vergrijpt.
Ook vergelijkingen van het loonpeil met dat van Nederland bijvoorbeeld hebben weinig zin. Belangrijker is de vraag hoe het loonpeil ligt in vergelijking
met de omgeving en daar steekt Curacao gunstig af. De vele duizenden
Surinamers, Portugezen en Brits-West-Indiërs, die tot voor kort op Curacao
werkten, kwamen er heus niet heen omdat de arbeidsvoorwaarden er zo beroerd waren. Zij zijn nu grotendeels vertrokken, omdat de werkgelegenheid op
het eiland aanzienlijk is verminderd en de Antilliaanse Regering zich terecht
op het standpunt stelt, dat de eigen mensen voorgaan. Maar als zij vandaag
aan de dag weer werden toegelaten, zouden zij weer met drommen komen
opzetten. Zó slecht zijn de arbeidsvoorwaarden op Curacao.
Het regelen van arbeidsvoorwaarden tenslotte is iets anders dan het opstellen
van verkeersregels. Men kan daar niet in het wilde weg voorschriften voor
maken. In sommige Zuid-Amerikaanse landen, in Venezuela bijvoorbeeld,
waar de hele industrie in de handen van buitenlandse maatschappijen lag,
heeft men dat wel geprobeerd en in zijn sociale wetgeving alle meest gunstige
bepalingen uit alle sociale wetboeken van de wereld bij elkaar geveegd om
alles wat men maar kon uit die buitenlanders te wringen. 'Voorbeeldige'
sociale wetten — maar alleen mogelijk zolang men een grondstofmonopolie
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bezat en men zich de vrijheid voorbehield om ze naar believen uit te voeren of
niet, en in feite gebeurde het laatste meer dan het eerste. Arbeidsvoorwaarden
laten zich niet naar willekeur vaststellen. Het geld om ze te honoreren moet
ergens vandaan komen. De economie van een land moet de arbeidsvoorwaar
den die het vastlegt kunnen schragen. En de economie van Curacao verkeert
in een wankele toestand.
Twintig jaar geleden was dat nog anders. Toen de Shell een halve eeuw
geleden haar raffinaderij op Curacao bouwde, zette zij, zoals zij te doen
gewend was, haar bedrijf zoveel mogelijk self-supporting op. Zij kookte niet
alleeen olie, zoals dat heette, zij bouwde ook de huizen voor haar employés
zelf — in haar bouwbedrijf alleen werkten honderden mensen —; zij had haar
eigen scholen, haar eigen ziekenhuis, haar eigen elektriciteitsbedrijf, haar eigen
hotel, haar eigen politie en vooral haar eigen vloot van kleine tankers, die
regelmatig op en neer voeren tussen Curacao en Venezuela om de ruwe olie
aan te voeren. Dat waren de dagen toen zij nog werkgelegenheid bood aan
omstreeks twaalfduizend mensen — meer dan Curacao kon leveren, zodat zij
van alle omringende eilanden tot Portugees Madeira toe ettelijke duizenden
arbeidskrachten moest aantrekken. Die ontwikkeling bereikte haar hoogtepunt
in de jaren van de Tweede Wereldoorlog. Gouden jaren voor Curacao. Alles
scheen toen mogelijk. Bezorgde economen spraken toen wel eens over het
gevaar van de hele welvaart op één kaart te zetten en over de wenselijkheid
om naar andere bronnen van werkgelegenheid en welvaart uit te kijken, maar
hun stemmen klonken als die van roependen in de woestijn. Waar zij zich
voornamelijk bezorgd over maakten was de mogelijkheid dat Venezuela, ge
dreven door motieven van nationalisme, te ongelegener tijd de oliekraan zou
dichtdraaien en aldus de raffinaderij op Curacao lam zou leggen. Dit is niet
gebeurd — maar toch hebben zij in zoverre gelijk gekregen dat met de jaren
de noodzaak om naar andere bronnen van werkgelegenheid uit te kijken steeds
sterker naar voren kwam. Dat had twee oorzaken. Ten eerste het feit, dat de
Shell haar bedrijf ging rationaliseren. Van jaar tot jaar verminderde het aantal
in de raffinaderij werkzame arbeiders en employés. Momenteel is het nauwe
lijks meer de helft van toen het op zijn hoogtepunt stond. Dat de economie
van Curacao daaronder leed hoeft geen betoog. De buitenlandse arbeiders
waren wel de eersten die het bedrijf verlieten, maar daarmee verlieten zij ook
het eiland waar zij hun loon besteedden. Toen het bedrijf echter langzamer
hand al deze vreemde arbeidskrachten had afgevoerd, kwam de beurt aan de
arbeiders van Curacao zelf. Hun afvloeiing werd weliswaar zo soepel en zo
gunstig mogelijk geregeld, maar de plaatsen die zij inruimden, bleven leeg.
Curacao kon nauwelijks meer nieuwe, jonge krachten aan de Shell kwijt. —
Deze veranderde situatie greep in de tweede oorzaak van de achteruitgang der
Curacaose economie: de snel groeiende bevolking. Curacao groeide zo snel
dat de schoolbevolking ongeveer iedere tien jaren verdubbelde. Ieder jaar werd
het aantal jonge mensen dat zich aanbood op de arbeidsmarkt, groter. Zij
konden nergens meer heen. — Jaren van ellende braken aan voor het eiland.
Jaren waarin honger werd geleden en particuliere acties voor het uitdelen van
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brood moesten worden gevoerd. Jaren waarin men zich intensief ging bezig
houden met de mogelijkheden om met Nederlandse hulp de infrastructuur van
de Curacaose economie te verbeteren en waarin men alle zeilen bijzette om
nieuwe bedrijvigheid naar het eiland te trekken. Daarbij rekende men vooral
op het toerisme. Curacao bezat altijd al een zekere aantrekkingskracht voor
Amerikaanse toeristen. Het was vanouds een koopmanseiland, dat met alle
landen in de omgeving handel dreef en de wereldmarkt kende. De winkels
waren goed voorzien van allerlei luxe-goederen, waar de belangstelling van de
toeristen naar uitging en invoerrechten werden op die goederen nagenoeg niet
geheven. De Amerikanen kochten er voor spotprijzen — eenderde soms van de
prijzen die zij in hun eigen land moesten betalen —, en van de paar uren die
hun toeristenschepen Curacao aandeden om olie te bunkeren, maakten zij
altijd al gretig gebruik om de vijfhonderd dollar per man te besteden waarvoor
zij goederen vrij naar Amerika mee terug mochten brengen.
Doch dit was niet het toerisme, dat een 'tweede peiler' kon worden voor de
Curacaose economie. Krachtige steun voor deze economie kon alleen komen
van het luchttoerisme, dat een jaar of tien geleden reeds een aanvang had
genomen, tienmaal zo groot als die van het scheepstoerisme. Dit luchttoerisme
eiste hotels en divertissement. Daar zat werkgelegenheid in. In die richting
stuurde de regering van de Nederlandse Antillen en stuurden de bestuurscol
leges der verschillende eilanden hun welvaartspolitiek. Er werden hotels ge
bouwd en allerlei faciliteiten geschapen voor de blijvende toeristen. Dat eiste
tijd. Doch langzaam maar zeker begon deze welvaartspolitiek vrucht te dragen.
De hotels kwamen — en de toeristen kwamen ook. De zwarte jaren leken
voorbij; het bedrijfsleven begon de toestand weer iets optimistischer in te zien.
Curacao kreeg economisch weer grond onder de voeten. Het leek nog wel niet
op de gouden jaren van weleer; er moest nog veel gebeuren om die grond nog
wat stevigheid te verschaffen, maar men kon tenminste een veertje van de
mond te blazen.
Zo ligt het met de economische grondslagen voor de arbeidsvoorwaarden op
Curacao.
Daar komt nog iets bij. Goede Curacaose arbeiders kunnen zich, zeker in het
tropisch klimaat, best met Nederlandse arbeiders meten wat hun prestaties
betreft. Maar déze arbeiders hebben over het algemeen niet te klagen. Een
relatief zeer groot aantal Curacaose arbeiders echter is óf ongeschoold óf
arbeidsschuw óf beide. Ten dele is dit een gevolg van het feit dat het technisch
onderwijs lange tijd volkomen werd verwaarloosd. Ten dele is het een over
blijfsel uit de dagen toen er nog duizenden Portugezen en Brits-West-Indiërs,
waar de Curacaose arbeider zich boven verheven achtte, het vuile werk op het
eiland deden. Ten dele vloeit het voort uit de omstandigheid dat het Neder
lands bedrijfsleven bij het aantrekken van 'gastarbeiders' uit Curacao tamelijk
zorgvuldig selecteerde en een vrij groot aantal goede arbeiders van het eiland
weghaalde. Een anti-selectie dus voor Curacao.
Met dit alles is natuurlijk niet gezegd dat er géén armoede op Curacao voor-
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komt of dat er geen sociaal onrechtvaardige lonen worden betaald, met name
in de hotels en de winkels en dat die lonen niet — ook onder de bestaande
omstandigheden — dringend en drastisch verbeterd moeten en kunnen wor
den. Ook praat men daarmee het sociaal beleid van de Antilliaanse regering
niet goed. Maar wel mag men zich op grond van dit alles verbazen over de
lichtvaardigheid, waarmee sommigen in Nederland de sociale toestanden op
Curacao aan Nederlandse verhoudingen afmeten.
Maar afgezien nog daarvan: verklaart het nu zoveel dat de arbeidsvoorwaarden
op Curacao te wensen overlieten? Waarom dan nü deze gewelddaden en niet
een jaar of vijf geleden, toen de toestand wezenlijk slechter was?
En waarom dift
Is dit dan een oplossing van de sociale problemen? Veeleer het omgekeerde.
De verwoesting van Willemstad, de terreur die in haar straten woedde, heeft
Curacao naar het zich laat aanzien voor geruime tijd, zo niet voorgoed, ge
schrapt van de lijst der aantrekkelijke toeristenoorden in het Caribische gebied.
Als 'eiland van rust' heeft Curacao afgedaan en veel te kopen valt er voorlopig
ook niet meer. De kleine winkeliers, niet verzekerd tegen een ramp als deze,
zijn volkomen berooid en hoe zij ooit opnieuw kunnen beginnen staat nog te
bezien. De grote bedrijven wier panden werden verwoest, kunnen overal elders
heen, waar zij al nederzettingen hadden gevestigd; of zij de voorkeur aan
Curacao zullen blijven geven is een open vraag.
Met andere woorden: het hele welvaartsbeleid dat de Antilliaanse regering en
de Curacaose bestuurscolleges in de laatste jaren hebben gevoerd, al de
inspanning die zij zich hebben getroost om de brug van de Curacaose welvaart
een 'tweede peiler' te verschaffen in de toeristenindustrie, is met één klap de
bodem ingeslagen. Voor de tweede keer is een 'brug' op het eiland ingestort.
Dat de sociale toestanden op het eiland een achterstand vertoonden in verge
lijking met Nederland, mag men betreuren, maar de vraag waar het op aan
komt is: hoe ver hebben de arbeiders van Curacao met hun dronkenmansfurie
— want dat was het — de klok van de sociale verbetering nog verder achteruit
gezet? Waar moeten in een kapotgeslagen economie de middelen vandaan
komen voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden?
Is Willemstad dan tenondergegaan aan masochisme?
Mét het benijdenswaardig gemak dat deze mensen in die zuidelijke landen
kunnen opbrengen, wijzen de Curacaose vakbondleiders iedere verantwoorde
lijkheid voor het gebeurde van zich af. Zij stellen er de Landsregering van de
Nederlandse Antillen geheel voor aansprakelijk en dwongen haar tot aftreden.
Zij konden moeilijk anders. Ergens moest een zondebok worden gevonden.
Zij, de vakbondleiders, wasten hun handen in onschuld; de 'kapitalisten', daar
viel na de verwoesting van de stad weinig eer meer aan te behalen; de Lands
regering had de sociale politiek laten versloffen. Dan de Landsregering maar!
Dezelfde, die toch óók — en niet zonder succes — uitbreiding van werkge
legenheid nastreefde.
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Wat zit hierachter?
De partij die op het ogenblik de leiding heeft zowel in de Landsregering als in
het Curacaose eilandbestuur is de Democratische Partij van Ephraïm Jonckheer. Deze partij is oorspronkelijk opgezet als de partij van de blanke Curacaose bovenlaag; de Antilliaanse 'criollos' als men ze zo zou willen noemen.
Een partij die zich zwaar heeft ingespannen voor de autonomie en wier leider,
Jonckheer, — ondanks het feit dat zijn tegenstander, da Costa Gomez, een
zeker niet onbekwaam jurist, meer aan het succes van het onafhankelijkheidsstreven bijdroeg dan hij — met de eer van het Statuut ging strijken.
Van Nederland uit gezien nu was dit Statuut een daad van historische rechtvaardigheid jegens de beide voormalige koloniën Suriname en de Nederlandse
Antillen. Maar waar die blanke Curacaonaars, met Ephraïm Jonckheer aan
het hoofd, op uit waren toen zij zich hals over kop met het Statuut in de hand
in de politiek stortten, is een andere vraag. Hun gedragingen hebben naderhand maar al te duidelijk het vermoeden opgeroepen, dat zij een onafhankelijk
Rijksdeel in hoofdzaak wensten om er zich van meester te kunnen maken.
Onder aanvoering van Ephraïm Jonckheer hebben zij de politiek vooral van
de Landsregering verlaagd tot een ordinair en af en toe ronduit smerig spel om
persoonlijke macht en persoonlijke status. Het volk speelde in hun verziekte
politieke brein nauwelijks een rol. Zij hebben het klaargespeeld het eiland
Curacao financieel en economisch aan de rand van de afgrond te brengen,
terwijl hun tegenpartij de meerderheid van het volk achter zich kreeg. Zij
hebben zich samen met een stelletje, eveneens merendeels blanke, opportunisten uit de Curacaose K.V.P., onzaliger gedachtenis, in de statusbaantjes gewrongen.
Hebben zij zich misrekend?
Het Statuut had Nederlands goedkeuring nooit kunnen verwerven als de democratie er niet was ingebouwd. De democratie, die deze partij van Ephraïm
Jonckheer thans schijnt op te breken. De kruik van haar politieke spelletje
schijnt thans tot brekens toe te water te zijn gegaan.
Maar met die kruik is Curacao gebroken.
De Nederlandse Antillen staan nu voor nieuwe verkiezingen en voor de vorming van een nieuwe Regering. Zal het tij keren?
De kans dat op Aruba de tegenstanders van de zittende Landsregering, die bij
de vorige eilandsraadverkiezingen reeds een gevoelige nederlaag leed, verder
veld zullen winnen omdat Aruba zich nu eerst recht superieur aan Curacao
gaat voelen, is groot.
Maar wat gaat er op Curacao zelf gebeuren? Zullen de nieuwe leiders beter
zijn dan de oude? Of wordt het lood om oud ijzer? Komen alleen maar nieuwe
statuszoekers in de plaats van de oude? Of zal een jongere en meer idealistisch
ingestelde generatie nu eindelijk eens aan bod komen? Het volk van Curacao
zou het verdienen.
Utrecht, 8 juni 1969

Veranderingen in de beroepenwereld
W. E. H. Beyers

Wij leven in een snel veranderende samenleving.
De maatschappelijke veranderingen hebben invloed op de beroepenwereld,
anderzijds hebben veranderingen in de beroepenwereld weer invloed op de
samenleving. Er is derhalve een wederzijdse beïnvloeding. Wij zien beroepen
verdwijnen of van inhoud veranderen; wij zien geheel nieuwe beroepen ontstaan.
Ook valt een grote verandering in de opvattingen over het beroep te constateren.
Het beroep wordt door velen niet meer ervaren als een het gehele leven omvattend en zingevend geheel. Er is een andere, meer zakelijke waardering voor het
beroep ontstaan. Door velen wordt het beroep vooral geëvalueerd naar zijn
instrumentele betekenis, derhalve gezien als een middel om daarmee andere
doeleinden buiten het werk te realiseren. Deze moderne beroepshouding, welke
vooral wordt gekenmerkt door een zakelijke begrenzing van rechten en plichten, is eveneens het resultaat van maatschappelijke en industriële ontwikkeling.
In vele opzichten is zij een reactie op de omstandigheden in het moderne
produktieproces. (Commissie Valentgoed in het rapport persoonsvorming en
bedrijfsjeugd 1964).
Het beroep blijft nochtans van essentieel belang voor de mens, omdat hij door
zijn werk is ingeschakeld in het groter geheel van de maatschappij.
In dit artikel zullen wij voornamelijk aandacht besteden aan de veranderingen
die zich in de beroepenwereld voltrekken, aan de oorzaken en de gevolgen hiervan.
A utom atisering
Er zijn vele definities te geven van automatisering. Bijna elke auteur geeft een
andere definitie. In het jaarverslag 1966 van het Economisch Technologisch
Instituut van Utrecht, aan welk jaarverslag veel van hetgeen over automatisering op deze bladzijden volgt, ontleend is, wordt automatisering omschreven
als „het systematisch invoeren van zelfwerkende processen, ongeacht de technische principes, waarop de zelfwerkzaamheid berust".
In deze definitie komen als hoofdkenmerken naar voren:
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1. het zelfwerkend zijn van de processen (menselijke besturing is niet nodig);
2. het systematisch invoeren van die processen (derhalve niet het opnemen van
een enkele computer).
De automatisering staat in Nederland nog eerst aan het begin. Er zal in de
toekomst veel meer geautomatiseerd worden, al dient hier direct aan toege
voegd te worden, dat automatisering niet onbeperkt doorgevoerd kan worden.
Er zijn namelijk technische beperkingen (niet alle werkzaamheden kunnen
geautomatiseerd worden) en economische beperkingen (niet alles wat technisch
kan, is ook economisch verantwoord).
De automatisering zal in omvangrijke mate kunnen worden toegepast in een
groot deel van de industrie en van de administratie, voor zover die berust op
routinearbeid.
In de industrie zal het waarschijnlijk zo worden, dat de geautomatiseerde
bedrijven de massaproduktie voor hun rekening nemen, terwijl de kleinere
bedrijven zich richten op de sector van gespecialiseerde artikelen. In de land
bouw, mijnbouw, woningbouw is wel mechanisering mogelijk, doch heeft auto
matisering weinig zin. In de dienstensector kan wel de computer diensten
bewijzen, doch deze sector leent zich, met uitzondering van de administratie,
niet voor automatisering.
Wanneer een bedrijf zijn produktie automatiseert, wil dit niet zeggen dat men
met minder werknemers kan volstaan. Hetzelfde aantal werknemers zal echter
een veel hogere produktie per man-uur bereiken. Wanneer gezegd wordt dat
het aantal werknemers hetzelfde blijft, betekent dit niet dat de functies dezelfde
blijven of dat het bedrijf dezelfde mensen in dienst kan houden.
Het fabriekspersoneel zal bij automatisering aanzienlijk verminderen, het per
soneel nodig voor de werkvoorbereiding en het onderhoud, zal aanzienlijk in
aantal stijgen. Vraag en aanbod zullen derhalve nog meer dan thans in bewe
ging zijn en niet steeds in evenwicht.
Dit betekent dus in feite dat door automatisering werknemers uitgestoten
worden, terwijl er anderzijds vraag naar ander personeel ontstaat. Het zal niet
mogelijk zijn vrijgekomen mankracht zonder meer over te hevelen naar de
sectoren waarin de vraag ontstaat; de beperkte scholing van de overtollige
werkers laat dit niet toe. Deze mensen zouden dus omgeschoold moeten
worden; maar dit zal vaak onmogelijk zijn doordat hun niveau te laag is.
Wanneer de automatisering langzaam verloopt, zal het gemakkelijker zijn
arbeidsplaatsen te vinden voor de uitgestotenen en geschikte mensen voor de
nieuwe functies dan wanneer het proces van de automatisering snel voort
schrijdt.
De werkloosheid zal kleiner zijn naarmate de vrijgekomen werknemers meer
geschikt zijn voor overgang naar ander werk. Scholing en mobiliteit moeten
bevorderd worden.
Wij zien dus door de automatisering:
a. het ontstaan van nieuwe beroepen: bedieningsvakman, zoals operateur,
programmeur, systeemanalist en systeemontwerper.
Overigens dient hierbij opgemerkt dat de verwachting bestaat dat de com-
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puter in de toekomst veel werk van de bedieningsvaklieden en program
meurs zal overnemen, zodat in de toekomst minder bedieningsvaklieden en
programmeurs, doch dan bijzonder knappe nodig zullen zijn.
b. het veranderen van inhoud en het verdwijnen van bestaande beroepen en
functies. Hierbij dient opgemerkt te worden dat beroepen niet alleen onder
invloed van de automatisering veranderen, ontstaan en uitsterven. Wij
komen daar straks nog op terug. Wat echter de oorzaak van een en ander
ook is, de consequenties zijn dezelfde. Het accent zal verschuiven in de
richting van hoger gekwalificeerde functies: controle, onderhoud, leiding.
Met betrekking tot zowel a als b geldt, dat werken steeds meer identiek
wordt met waarnemen, inzicht hebben in het waargenomene, denken,
zelfstandig beslissingen kunnen nemen, verantwoordelijkheid kunnen dra
gen, samenwerken.
De lichamelijke inspanning vermindert, de geestelijke inspanning wordt veel
groter.
Het is een gelukkig verschijnsel dat het accent zal verschuiven in de richting
van hoger gekwalificeerde functies. Momenteel verricht nog 50% van de
beroepsbevolking eenvoudige arbeid. Geschat mag worden dat 30% van de
beroepsbevolking beneden zijn capaciteiten werkt. De vraag is hoe de onge
schoolde arbeid zich in de toekomst zal gedragen, welk percentage onge
schoolde arbeid uiteindelijk overblijft. Geheel verdwijnen zal ongeschoolde
arbeid niet.
c. het minder worden van het aantal arbeidsplaatsen.
Doordat de produktie stijgt per man-uur, zullen minder bedrijven behoeven
te produceren. Deze hogere produktie zal maar voor een gedeelte gecom
penseerd worden door de toegenomen behoefte, zelfs bij stijgende welvaart.
De meeste auteurs komen dan ook tot de conclusie dat, wil structurele werk
loosheid op zeer grote schaal uiteindelijk worden vermeden, daartoe dan
slechts één werkelijk effectief middel bestaat, namelijk een drastisch voort
gezette vermindering van de arbeidstijd. Over de omvang van de toekom
stige arbeidstijd lopen de meningen sterk uiteen, ieder is er echter van
overtuigd dat er geleidelijk aan veel meer vrije tijd zal komen.
Wanneer de arbeidstijd inkrimpt, zullen ook de mogelijkheden tot zelf
expressie in het beroep tot verwerkelijking van een levensplan, tot het
realiseren van bepaalde waarden in de arbeid — hetgeen voor velen momen
teel nog zeer belangrijk is — geringer worden en zal zingeving via de arbeid
moeten worden zingeving via de arbeid en de vrije tijd. Naast beroepskeuzeadvisering wordt hulpverlening bij een zinvolle inrichting van de vrije tijd
dan een even belangrijke activiteit.

Weerstanden tegen de computer en automatisering
Het is duidelijk dat er op het ogenblik nog veel weerstand bestaat tegen de
computer en de automatisering, die zeker voor een deel toe te schrijven is aan
onvoldoende inzicht hierin en de gevolgen hiervan.
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Andere oorzaken van weerstanden zijn:
— De bedrijfsleiding moet studie maken van de computer en dit is moeilijk.
Men moet precies weten wat men wil en dit helder en volledig kunnen
formuleren. Kan men dit niet, en dat is nogal eens het geval, dan wordt het
werken met de computer een teleurstelling;
— Werknemers zijn bang dat zij door de automatisering overbodig zullen
worden;
— Bepaalde veranderingen zullen de arbeidsvoldoening bij een groep werk
nemers doen verminderen door uitholling van hun taak; hiertegenover staat
bij een andere groep: verhoging van de arbeidsvoldoening;
— Bepaalde veranderingen zullen bewerkstelligen dat de kennis van de werk
nemers niet meer past bij de nieuwe taak. De noodzakelijkheid van bij
scholing of omscholing kan vooral bij de oudere werknemer weerstanden
oproepen;
— Bij de omscholing van hooggeschoolden, wier functie de inhoud verloren
heeft, doen zich nog andere problemen voor: de lange duur (5 a 10 jaar)
van een nieuwe scholing om hetzelfde niveau te bereiken; de omgeschoolde
zal weer als beginneling moeten starten, het verlies van status en inkomen,
de rivaliteit met jongeren, die dit beroep direct hebben gekozen.
Prof. Wiegersma meent dat voor deze categorie de oplossing gezocht moet
worden in overbrenging van de uitvoerende sector naar organisatorische
functies.
In elk geval is duidelijk dat de ontwikkeling consequenties inhoudt voor:
1. het bedrijfsleven:
Het bedrijfsleven zal de nadelige gevolgen van de technische ontwikkeling
voor de werknemer zoveel mogelijk moeten opvangen door personeelsplan
ning op lange termijn, door voorlichting over technische veranderingen,
door interne scholing en omscholing en in het algemeen door in de bedrijfs
voering technische en sociale gezichtspunten te integreren.
Wil men bereiken dat de jeugdigen die men thans aanneemt, later geschikt
zullen zijn of blijven voor andere, gewijzigde en vaak meer gekwalificeerde
functies, dan zal men er voor moeten zorgen dat zij niet afstompen, dat zij
niet verleren te denken en te beslissen, dat zij hun ambitie niet verliezen,
dat zij geen verkeerde arbeidshouding ontwikkelen, dat zij verantwoordelijk
heidsbesef en gevoel voor samenwerking ontwikkelen, dat zij bereid zullen
zijn zich tz.t. bij te scholen of om te scholen.
2. het onderwijs:
De vorming van jeugdige werknemers zal gericht moeten zijn op vorming
van all-round industrie-arbeiders met daarnaast een zekere scholing voor de
te kiezen eerste functie.
Veel aandacht zal gegeven moeten worden aan het aanleren van methoden
en vaardigheden om eigen geestelijke gaven te gebruiken.
Er zal meer accent moeten vallen op de ontwikkeling en het gebruik van
capaciteiten en creativiteit dan op geheugenwerk. Deze creativiteit zal niet
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alleen te pas komen bij het werk maar ook bij de besteding van de vrije tijd.
Ook de sociale vaardigheid moet ontwikkeld worden. Samenwerking is een
essentieel element in de huidige beroepenwereld.
3. de beroepskeuze:
Wanneer grote groepen in de samenleving ernstig rekening moeten houden
met gedwongen beroepswisseling, dan doen zij er goed aan zich niet te sterk
met het gekozen beroep te vereenzelvigen. Verder zal men het gewoon
moeten gaan vinden en zich daardoor minder functioneel gedraineerd voelen, wanneer men meerdere malen langere perioden van werkloosheid kent.
Ook buiten de automatisering zien wij als algemene tendensen:
Nieuwe beroepen ontstaan, oude beroepen verdwijnen, de inhoud van beroepen
verandert (b.v. vliegtuigbouwers waren eerst linnenverwerkers, vervolgens
triplexbewerkers, toen staalbewerkers, nu moeten zij aluminiumtechniek beheersen).
De omvang van de produktie neemt toe, doch de produktie wordt steeds minder
arbeidsintensief.
Ambachtelijke produktie wordt geleidelijk aan meer industriële produktie.
Op allerlei punten is de ambachtelijke produktie vervangen door de fabrieksmatige. Naar alle waarschijnlijkheid zullen voornamelijk het reparatiebedrijf en
de vervaardiging van luxe artikelen (b.v. goudsmid) en speciale artikelen (b.v.
opticien, orthopedisch schoenmaker) zich weten te handhaven.
Verder dient hier opgemerkt te worden dat het verschil tussen ambacht en het
industriële produktieproces veel kleiner is geworden en in de toekomst nog
kleiner zal worden.
Vertechnisering
Naast de reeds genoemde automatisering en industrialisering zien wij in de
landbouw, ambachten en dienstverlenende sector dat steeds meer gebruik wordt
gemaakt van machines en instrumenten. Enerzijds is hiervan het gevolg: lichamelijk zware arbeid wordt minder. Anderzijds: er is minder intuïtie, kunst en
flair nodig b.v. in de ambachten; de feeling van de automonteur kan vervangen
worden door het systematisch met apparaten testen van de gehele auto; in de
dienstverlenende sector maken de cardioloog en encefalografist gebruik van
elektronische apparatuur.
Stijging van het niveau van de gemiddelde beroepsbeoefenaar en verwetenschappelijking
Wij hebben reeds op de accentverschuiving naar hoger gekwalificeerde beroepen gewezen bij de bespreking van de automatisering. Hier zouden wij nog
willen releveren het feit dat de maatschappij steeds meer gebruik maakt van de
diensten van academici. Tussen 1930 en 1960 is het aantal academici snel
toegenomen.
In 1930 waren er 6,4 academici op 1000 beroepsbeoefenaars, in 1960 waren dit
er 14,4. In 1975 zal dit getal waarschijnlijk zijn 25 per 1000 en in 2000 45 per
1000.
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Specialisatie
Door de ontzaglijke kennistoename op ieder vakgebied is specialisatie onver
mijdelijk geworden. Dit geldt niet alleen op academisch niveau, doch ook op
middelbaar niveau.
Het gevolg hiervan is:
Meer samenwerking tussen beoefenaars van de verschillende beroepen.
Meer beroepsbeoefenaars in loondienst, minder zelfstandige.
In 1900 was 26% van de beroepsbevolking voor eigen rekening werkzaam,
in 1960 nog slechts 17%, in 1970 zal dit waarschijnlijk 10% zijn. Dit geldt
zowel voor de lagere als de hogere beroepen.
Nieuwe mogelijkheden voor de vrouw in de beroepenwereld.
Het werkzaam zijn van de vrouw in de beroepenwereld is niet iets nieuws.
Vrouwen hebben steeds gewerkt in de agrarische sector, in ongeschoolde industriearbeid en de lichamelijke verzorging.
Nieuw is dat de mogelijkheden voor de vrouw vooral — doch zeker niet daar
in alleen — in de dienstverlenende sector zich aanzienlijk hebben uitgebreid
en nog uitbreiden.
Maatschappelijk werk, verpleging, onderwijs, verkoop, kantoor zijn zonder
vrouwelijke medewerkers ondenkbaar. Ook in de topfuncties zien wij geleidelijk
aan meer vrouwen.
In 1960 was 13% van de academici in Nederland vrouwen.
Wij zien dat hoe langer hoe meer gehuwde vrouwen — zeker wanneer de
kinderen wat groter zijn — er behoefte aan hebben een functie in de beroepen
wereld te vervullen.
Wanneer in de toekomst de arbeidstijd minder wordt, wordt het voor de
vrouw gemakkelijker, naast de zorg voor het gezin nog een volledige werkkring
buitenshuis op zich te nemen.
Niettegenstaande deze ontwikkeling wordt de beroepskeuze van meisjes vaak
nog te weinig ernstig genomen.
Tenslotte nog enige opmerkingen over de drie sectoren.
Agrarische sector
Ondanks de afname van het aantal werkers in de agrarische sector (in 1899:
32,5, nu nog ± 9% van de beroepsbevolking) is de produktie kwantitatief
groter en kwalitatief beter dan vroeger, hetgeen te danken is aan: stijging van
het gemiddelde niveau van de beroepsbeoefenaar, goede voorlichting, moderni
sering van produktiemethoden en produktiemiddelen, het groter worden van de
bedrijven.
Het wegvallen van arbeidsmogelijkheden in de agrarische sector maakt nood
zakelijk dat er industrie in deze streken komt. Hetzelfde geldt voor Zuid-Lim
burg, waar de kolenmijnen gesloten moeten worden omdat steenkool vervangen
wordt door andere energiebronnen.
Nijverheid
Er is industriële expansie, maar door de produktieverhoging per werknemer
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(t.g.v. mechanisering en automatisering) neemt het percentage van de beroeps
bevolking dat in de industrie werkzaam is, af (in 1960 42,2% — naar verwach
ting in 2000 nog 29%).
De ingenieurs maken voor het construeren en berekenen meer en meer gebruik
van computers.
De technologische ontwikkeling schept nieuwe materialen, nieuwe produkten,
nieuwe bewerkings- en produktiemethoden. Hiervan zijn het gevolg nieuwe
beroepen, het veranderen van de inhoud van beroepen, het uitsterven van
beroepen.
Fysiek zware arbeid wordt door machines overgenomen. Enerzijds zien wij
door de technologische ontwikkeling (althans voorlopig nog) ongeschoolde
arbeid ontstaan, anderzijds hoog gekwalificeerde arbeid. Een andere tendens
is dat men in de fabrieken gaat streven naar produktie-units. De arbeiders gaan
in kleine groepen iets produceren, waar ze zelf veel meer bij betrokken zijn dan
b.v. bij het lopende-bandsysteem.
Het aantal grote bedrijven stijgt en in deze bedrijven is een enorme groei van
het aantal stafdiensten. Tengevolge hiervan stijgt het aantal hoofdarbeiders,
vooral middelbare en hogere (Prof. Wiegersma).
De industrie heeft toenemend behoefte aan hogere en middelbare technici.
Deze zijn slechts deskundig op deelgebieden. Nieuwe specialismen zijn ontstaan
(b.v. bedrijfskundig ingenieur). Ook zijn er nieuwe arbeidsmogelijkheden ont
staan voor academici, b.v. voor wiskundigen, natuurkundigen, biologen, socio
logen enz..
De dienstensector. (Deze sector breidt zich het sterkst uit).
In 1960 was hierin ongeveer 47% van de beroepsbevolking werkzaam, in 2000
zal dit naar schatting 58% zijn.
Ook hier zijn vele nieuwe beroepen ontstaan en is het niveau van de gemiddelde
beroepsbeoefenaar gestegen. Eveneens in deze sector: toenemende specialisatie
en noodzaak van samenwerking. Verder zien wij in deze sector dat zelfstandige
vestiging afneemt ten gunste van arbeid in loondienst.
Ook de computer heeft in deze sector zijn intrede gedaan. Er zal binnenkort
nog veel meer door de computer gebeuren dan momenteel het geval is. De
computer kan o.m. diensten bewijzen in het bepalen van het overheidsbeleid,
bij de research, bij het onderwijs, op sociologisch gebied, in de psychologische
praktijk, in de medische praktijk, in de advocatuur, in het verkeer, in de
verkoop, in de administratie.
ConclusieEr is veel veranderd en er zal op korte termijn nog meer veranderen. Toekom
stige veranderingen en verdergaande automatisering behoeven echter op grote
schaal niet tot belangrijke storingen te leiden, mits een en ander maar vooruit
gezien wordt en er een aan deze inzichten aangepast beleid gevoerd wordt.
De vorming en opleiding van de jeugdige mens moeten er op gericht zijn hem
van de komende ontwikkeling te doordringen en tevens van de noodzaak om
flexibel te wezen en zich te blijven aanpassen.

VladimirNabokov:
de autonomie van het kunstwerk
Emma Vorlat

Op 22 april 1969 is Vladimir Nabokov 70 jaar geworden: een van de ogenblikken waarop een schrijver op zijn werk, een mens op zijn leven terug gaat
blikken. Nabokov schijnt dat gedaan te hebben in het onlangs verschenen
Congeries , een rijke keuze uit zijn werk, samengesteld door hemzelf en door
Page Stegner, auteur van de enige echt goede studie over Nabokov , die ook
voor een kritische inleiding zorgde.
Van een bloemlezing verwacht men dat zij representatief zal zijn wat genres,
stijl, thema's en ontwikkeling van een auteur betreft. Is Congeries dat? De
vraag kan pas een antwoord krijgen, als eerst twee wijd verspreide vooroordelen uit de weg zijn geruimd, die zowel de evaluatie als het genieten van
Nabokovs oeuvre in de weg staan. Nabokov mag, ten eerste, niet geïdentificeerd worden met zijn figuren, hoe nauw beider levenservaring soms ook
verwant is. En ten tweede, het thema van zijn werk is niet de ballingschap.
1

2

Nabokovs identificatie met zijn figuren
Het gaat natuurlijk nooit op, een auteur met zijn scheppingen te vereenzelvigen. Aanleiding tot deze frequente identificatie in Nabokovs werk is het parallellisme tussen zijn levensomstandigheden en vermeende levenshouding en die
van hét door hem geschapen type van de balling.
Vladimir Nabokov behoorde tot een schatrijke, artistiek begaafde en, eigenaardig genoeg voor wie zijn allergie voor de politiek kent, ook politiek geëngageerde familie in Sint-Petersburg. Met de revolutie in 1917 verloren zij al hun
bezittingen, twee jaar later vluchtten zij 'in vrijwillige ballingschap' naar het
Westen. Vladimir studeerde te Cambridge en vestigde zich daarna te Berlijn,
in een Russische emigrantenkolonie. Omdat hij met een Joodse vrouw is gehuwd, moet hij na de opkomst van het nazisme opnieuw op de vlucht: in 1937
trekt hij naar Parijs. In 1940 is hij ook in Frankrijk niet meer veilig en hij
vlucht een derde maal, nu naar de Verenigde Staten. Hij wordt er research
1 Nabokov's Congeries. Selected with the author's collaboration and with a critical intro duction by Page Stegner. — The Viking Press, New York, 536 pp..
2 Page Stegner, Escape into Aesthetics. The Art of Vladimir Nabokov, London, 1967.
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fellow in het Museum of Comparative Zoology te Harvard, waar hij zich ont
popt als een autoriteit op het gebied van de lepidopterologie. Hij doceert ook
Russische taal- en letterkunde aan Wellesley College en Cornell University.
Ook de figuren uit zijn werk zijn meestal Russische emigranten, die in analoge
omstandigheden leven. Sebastian Knight en zijn halfbroer V. uit The Real Life
of Sebastian Knight, de personen uit The Eye en The Gift, Pnin uit de gelijk
namige roman, hebben allen in 1917 hun land verlaten voor het Berlijn van de
jaren 20, het Parijs van de jaren 30, of (zoals ook Kinbote uit Pale Fire, die uit
zijn koninkrijk Zembla is verdreven) de Verenigde Staten van na de tweede
wereldoorlog. Die analoge levensomstandigheden hebben ertoe geleid dat men
ook hun levenshouding met die van Nabokov zelf ging identificeren, hierin
gesterkt door het feit dat er in de houding van al deze emigranten meer punten
van onderlinge overeenkomst dan van verschil bestaan. Om de vereenzelviging
kracht bij te zetten, beroept men zich op bepaalde uitspraken van Nabokov
buiten zijn romans. Een zekere analogie is inderdaad niet te loochenen, maar
toch vind ik het beslist onjuist in Nabokovs werk alleen maar een zelfprojectie
te zien en de naar het verleden gerichte en arrogante — eerder dan aristocra
tische — emigranten-kunstenaars als zovele Nabokovs in vermomming te
beschouwen. En een compact werk als de Congeries, met zijn keuze uit de
meest verscheiden genres waarmee Nabokov zich heeft beziggehouden (auto
biografie, korte verhalen, essayistisch proza, romans en gedichten), is uiter
mate geschikt om die mythe uit de wereld te helpen. Inderdaad, zowel de
gelijkenis als het verschil tussen Nabokov en de figuren uit zijn werk komt er
duidelijk aan het licht.
De emigrant in Nabokovs oeuvre is eerder een abstract type dan een levend
wezen met een rijkdom aan menselijke gevoelens en motiveringen. Hij behoort
tot een kleine, arrogante groep, die zich smalend uitlaat over de slechte smaak,
de cultuurloosheid en het materialisme van de autochtone bevolking waarin hij
terechtkomt. Hij staat negatief tegenover het hele Westen, dat hij met demo
cratie en dus — zo heet het — met kuddegeest vereenzelvigt. Hij staat ook
afwijzend tegenover het huidige Rusland. Voor hem is slechts het verleden van
tel, dat met één slag volledig werd vernield. In plaats van een functie te
zoeken in de nieuwe samenleving, blijft hij met heimwee dat verleden her
scheppen, in de herinnering en in het kunstwerk. Het antwoord op een levens
situatie meent hij dus te geven door het scheppen van kunst die, aanvankelijk
een sublimatie van levensleed, gaandeweg bedreven wordt om de kunst zelf.
Ook Nabokov zelf is een hooghartig aristocraat, een scherp criticus van WestEuropa, Amerika en Sovjet-Rusland. Hij beroemt zich op zijn volledig gebrek
aan politieke of sociale belangstelling. Hij interesseert zich, zegt men, meer
voor zijn vlinderverzameling dan voor mensen. Als kunstenaar is hij vooral
met het verleden begaan. Hij is verder de eeuwige balling, en het feit dat hij
zelfs na vijftig jaar de pijn van de ballingschap nog niet vergeten is, maakt
hem in de ogen van sommigen tot een poseur.
Zonder deze parallellismen tussen hem en zijn figuren te negeren, moet dit
beeld toch genuanceerd worden: er zijn vele divergenties. Uit Congeries komt
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een Nabokov naar voren die menselijker is dan zijn figuren. Ik wil dit aan
tonen aan de hand van zijn houding t.o.v. Rusland, West-Europa (Berlijn) en
de Verenigde Staten.
In Nabokovs trots op de „great classless intelligentsia of Russia" (p. 53), waar
toe zijn familie behoorde, schuilt ongetwijfeld ook een zeker snobisme, zoals
ook in de vanzelfsprekendheid waarmee hij over hun fantastische rijkdom én
het verlies ervan spreekt. Halsstarrigheid speelt mee in de weigering de term
'Russia' te gebruiken voor het land dat uit de revolutie te voorschijn is geko
men, „hopelessly slavish, and hopelessly my own native land" (p. 119). Zijn
visie is ongenuanceerd: enerzijds te positief tegenover een regime waarin de
laatste tsaren decadent waren en de „classless intelligentsia" beperkt was tot
een kleine, bevoorrechte groep; anderzijds te negatief tegenover „the course
of recent Russian history, thirthy-five years of hopeless injustice following a
century of struggling justice and glimmering hope" (p. 458). Op al deze punten
bestaat er trouwens heel wat overeenkomst met zijn figuren. Maar hun ont
breekt „an animal aching yearn for the still fresh reek of Russia" (p. 77).
Wie zelf mens genoeg is om soms te worden bevangen met heimwee naar zijn
kinderjaren en zijn geboortedorp, weet dat in deze woorden echte pijn door
klinkt, zonder pose of sentimentaliteit. Het is de pijn van de balling om het
verlies van een vaderland, een jeugd en familiebanden; het groeit mettertijd uit
tot het verdriet van elke mens om wat onherroepelijk voorbij is. Nergens weegt
hierbij het verlies door om materieel bezit. Zo'n onthechting verraadt een
aristocraat.
Op die manier wordt dan ook het leven draaglijk in Berlijn, waar Nabokov
leeft „in material indigence and intellectual luxury" (p. 72). Zijn aangeboren
arrogantie en eenzijdige kritiek komen tot uiting in de laatdunkendheid tegen
over de Duitsers. Maar hij tracht deze houding tenminste te verklaren als
gebaseerd op iets reëels: de Russische emigranten vormden in het Westen
„compact colonies, with a coëfficiënt of culture that greatly surpassed the
cultural mean of the necessarily more diluted foreign communities among
which they were placed" (p. 73). Uit deze tijd dateert ook zijn afkeer van de
politiek, die hem nog in 1963 verklaren laat: „Politics and economics, atomic
bombs, primitive and abstract art forms, the entire Oriënt, symptoms of 'thaw'
in Soviet Russia, the Future of Mankind, and so on, leave me supremely
indifferent" (p. 240).
In 1940 trekt de „homeless wanderer" naar Amerika. Ook hier heeft men
hoog van de toren geblazen over Nabokovs onwil om zijn plaats te zoeken in
het gecommercialiseerde land van Lolita. Men heeft hem zowat vereenzelvigd
met de wereldvreemde Pnin. Toch staat de mens Nabokov beslist positief
tegenover Amerika. „It had taken me some forty years to invent Russia and
Western Europe, and now I was faced by the task of inventing America" (p.
232). Deze taak neemt hij op zich als kunstenaar, die leert schrijven in wat hij
noemt „a second-rate brand of English" (p. 238), en als mens, die uiteindelijk
zijn dankbaarheid uitspreekt over „a new and beloved world, where I have
learned to feel at home" (p. 74).
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In Congeries komen dus een aantal menselijke trekken aan bod, die de per
sonen in Nabokovs romans vreemd zijn, behalve misschien Pnin. Deze is
inderdaad de meest menselijke, maar als zodanig ook de minst Nabokoviaanse
creatie.
Het thema van Nabokovs

werk

De bewering dat een werk als dat van Nabokov, met emigranten als hoofd
personen in elke roman, toch niet de ballingschap als thema heeft, klinkt be
vreemdend. Toch is het zo. Het is er Nabokov niet om te doen tot in den
treure een psychologisch of sociologisch beeld van de emigrant te schetsen.
Evenmin blijft hij kniezen over het verloop van de geschiedenis. Sentimentali
teit en kniezerij zijn hem trouwens vreemd.
Achter de hoofdmotieven in zijn werk — de balling, het kind, de herinnering,
de droom en de tijd — moet men een andere betekenis zoeken. M.i. hebben
ze een symboolwaarde, die negatief én positief is. De balling is de ontwortelde
zwerver, maar anderzijds ook de geestelijk volkomen vrije mens. De kinder
jaren zijn voorbij, maar het kind, drager van zovele nog onvervulde wensen en
dromen, symboliseert het onbeperkte. De herinnering kan de werkelijkheid
niet meer aanwezig stellen, maar zij is een bron van onvervreemdbaar geluk.
Zij verguldt en veredelt. Dat geldt ook voor de droom, die een wereld schept
welke „must exist (as the) original of the clumsy copy" (p. 346). De tijd is op
zichzelf slaafse chronologie, maar hij wordt in de menselijke ervaring getrans
cendeerd en getransponeerd. In herinnering en droom tracht de mens er vat
op te krijgen, maar dan om hem te herscheppen, hem bewust anders te maken.
Al deze symbolen refereren naar een werkelijkheid die op zichzelf onbereik
baar is geworden, maar die door de mens op verscheidene manieren opnieuw
gevormd en pas zo zinvol wordt. Hét thema van Nabokov is: het transcen
deren van de werkelijkheid in de kunstschepping.
Zijn werk werpt een aantal vragen op betreffende de verhouding kunstwerk realiteit, geheugen - werkelijkheid, en betreffende de menselijke identiteit. In
het antwoord tekent zich de autonomie van het kunstwerk af.
Er is geen band tussen kunstwerk en realiteit. Het kunstwerk is onafhankelijk
van de werkelijkheid. Kunst mag geen uitspraak doen over de realiteit, kan het
trouwens niet. Deze idee vindt men voortdurend terug in Nabokovs werk.
In The Real Life of Sebastian Knight wil de verteller V. erachter komen, wie
zijn overleden halfbroer Sebastian werkelijk was. Hij onderzoekt diens werk,
tekent verhalen over hem op, ondervraagt zijn vrienden en bekenden. Toch
leert hij Sebastian niet beter kennen. Biografie schenkt geen inzicht, en de
kunst — in casu Sebastians oeuvre — doet geen betrouwbare uitspraken over
de werkelijkheid. Zij geeft er een subjectieve interpretatie van, die opnieuw
wordt verwrongen door de interpretatie van de verteller en nogmaals wordt
verraden door de herinterpretatie van de lezer. Ook in een van de excerpten
uit Congeries wordt iets dergelijks uitgedrukt, wanneer de verteller uit The
Gift herinneringen oproept aan drie bekenden, van wie hij de eerste als
student, de tweede nog in de heimat en de derde slechts indirect heeft gekend.
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„Thus I use different methods to study each of the three individuals, which
affect both their substance and their coloration, until, at the last minute, the
rays of a sun that is my own and yet is incomprehensible to me, strikes them
and equalizes them in the same burst of light" (p. 352).
Een tweede vraag betreft de verhouding geheugen - werkelijkheid. Het geheu
gen speelt een kapitale rol in een werk dat bijna exclusief met het oproepen
van het verleden is begaan. Welnu, „at the border of the past your present
intellect is completely invalidated" (p. 351), zegt de verteller uit The Gift.
Hier moet men een beroep doen op het geheugen, en dit schept, zich herinne
rend, zijn eigen object, dat zijn artistieke vorm kan vinden in de kunst.
Het kunstwerk kan dus ook geen uitspraak doen over de menselijke identiteit,
die wellicht niet eens bestaat. Nabokov drukt deze idee uit in het steeds weer
kerend motief van de spiegel. Deze idee vormde het thema van The Eye, waar
iedereen de anderen bespiedt, om over zichzelf iets te leren uit het beeld dat de
anderen van hem meedragen. Iedereen spiegelt er zichzelf en de anderen in
zijn eigen spiegel en in de vele spiegels van de anderen. De menselijke identi
teit wordt zodanig teruggekaatst en gebroken dat zij uiteindelijk niet meer lijkt
te bestaan. Dat aliënerend effect is een van de opgaven van de kunst. Ook in
Congeries spreekt Nabokov over een spiegelpaleis met ontelbare weerkaatsin
gen en vervormingen. Wie leest, krijgt „the impression of living in a Hall of
Mirrors, or rather a prison of mirrors, not even knowing which was the glass
and which was yourself" (p. 162). En Gogol „used looking glasses and as a
writer lived in his own looking glass w o r l d . . . (with a mirror of his) own
making and with a special refraction of its own" (p. 265).
Los van de werkelijkheid wordt het kunstwerk autonoom. Het is een werkelijk
heid van een hogere orde, met eigen wetten en conventies. „I have no social
purpose, no moral message
I've no general ideas to exploit but I like
composing riddles and I like finding elegant solutions to those riddles that I
have composed myself" (pp. xxii - xxiii). En over Sirin (zijn Russisch pseudo
niem) merkt hij op: „the real life of his books flowed in his figures of speech"
(p. 83). Dat wordt dus kunst om de kunst, verzorgd, gezocht, gemaniëreerd.
Het spelelement treedt op de voorgrond, in de parodie van allerlei literaire
stijlen, de pastiche, het synoniem en het soms opzettelijk verkeerd begrepen
homoniem, het anagram, het neologisme, de pun. Een beoordeling van Nabo
kovs oeuvre moet noodzakelijk dit spelelement evalueren.
Welnu, mij lijkt dit in vele opzichten nogal negatief uit te vallen. Vooreerst
verklaren de synoniemen en woordspelingen vaak niet méér dan de fictieve
index in Pale Fire waar Word golf naar Lass verwijst, Lass naar Mass, Mass
naar Male en Male opnieuw naar Word golf. Het inzicht van de lezer wordt
niet verrijkt, esthetisch is er geen aanwinst, en ik zie ook geen andere zinvolle
functie. Verder is het woordenspel soms wat al te gemakkelijk, zoals in de vele
allusies op Freud, de „kwakzalver uit Wenen", en op de psycho-analyse, waar
mee Nabokov helemaal niet vertrouwd lijkt. Of het is niet bijzonder geestig en
fijn, zoals de namen van dominee Archibald Hopper en van dr. Robert Trebler,
professor in de musicologie.
t
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Een positieve waarde krijgt Nabokovs woordenspel wanneer het van een hoog
intellectueel niveau is of erg satirisch. Men denke aan de meesterlijke bespotting van de filologische exegese in Pale Fire; of hoe de draak wordt gestoken
met de all-round Amerikaanse college-girl, die Russisch gaat studeren om
Anna Karamazow te kunnen lezen; of men herinnere zich de ongelukkige vertaling van Prof. Pnin, die in een elegie van „refrigerated ashes" spreekt, waar
hij „cold dust" bedoelt, of, in imitatie van een bepaald professoraal jargon,
spreekt van „on the third hand". Nochtans, vele dezer gevallen zijn niet louter
vreugde aan het woordenspel, maar zijn een satire van mens en samenleving.
Dit is geen zuiver literair bedrijf. Uit sommige voorbeelden blijkt ook, dat het
vaak een spel is voor een beperkte groep ingewijden, intellectuelen meestal.
Nabokov heeft zichzelf de vraag gesteld of zo'n spel de moeite loont: „It may
be asked if it is really worth an author's while to devise and distribute these
delicate markers whose very nature requires that they be not too conspicuous
in the long run, however, it is only the author's private satisfaction that
counts" (p. 245). Kunst is voor Nabokov geen sociale activiteit. Hij loopt
bewust het risico, dat zijn werk te zeer bepaald zou worden door duistere
allusies en geestigheden, en wellicht doodlopen in bloedarm estheticisme.
Conclusie
De vraag naar de representativiteit van Nabokovs Congeries kan thans beantwoord worden. Ik heb er reeds op gewezen, dat de verschillende door Nabokov beoefende genres in de gekozen stukken vertegenwoordigd zijn. Chronologisch zijn deze stukken over zijn hele carrière verspreid. Verder komt door
een gelukkige bloemlezing uit de autobiografie, Speak, Memory, en uit sommige essays, een menselijk en gediversifieerd beeld van Nabokov tot stand dat
zich duidelijk onderscheidt van de typering van zijn figuren. Uit de aangehaalde voorbeelden bleek ook dat, op een of andere manier, de Nabokoviaanse
thema's en motieven in de gekozen stukken alle vertegenwoordigd zijn en dat
ook zijn taalspel voldoende wordt geïllustreerd.
Toch vond ik, bij een eerste lezing, de keuze uit zijn romans onbevredigend.
Naast de volledige Pnin vindt de lezer slechts enkele excerpten uit Despair,
Invitation to a Beheading en The Gift. N u is Pnin ongetwijfeld de menselijkste,
maar daardoor ook de minst Nabokoviaanse van zijn romans. Professor Timofey Pnin is een mens van vlees en bloed, in tegenstelling met Nabokovs type
van de emigrant. In Congeries daarentegen is hij praktisch de enige emigrant.
Dit is niet representatief.
Bij nader toezien is mij de vermoedelijke reden voor die keuze wel duidelijk
geworden. Congeries wil een menselijke Nabokov tot de lezer brengen. Het wil
a.h.w. de gesloten cirkel doorbreken, die door enkele fans rond de auteur werd
getrokken . Hiervoor past Pnin beter dan de Smurovs, Chernyshevskys en
Kinbotes uit zijn andere romans.
3

3 Een voorbeeld van hun mentaliteit wordt geboden in de studie van A. Field, Nabokov.
His Life in Art, Boston, 1967.

Op een driesprong in de literaire kritiek
J. Kuin

Het onderwerp van de navolgende beschouwing is een beoordeling van drie
bundels literaire essays.
Allereerst zal ter sprake komen A Selection from Scrutiny , samengesteld door
de redacteur van dit beroemde tijdschrift, Dr. F. R. Leavis; vervolgens een
bundel literair-kritische essays van George Steiner, Language and Silence ; en
tenslotte een lijvige bundel kritieken over Engelse en Amerikaanse schrijvers,
Een Leven als een Oordeel van Jacques den Haan. Het eerste boek symboli
seert de gevestigde orde in de Engelse literaire kritiek; het tweede verkent van
daaruit voorzichtig nieuwe terreinen; het derde is een onbekommerd terzijde
van een enthousiast amateur.
1

2

3

De 'Leavises' in Scrutiny
Waarschijnlijk zou Dr. Leavis zelf het hardst protesteren als men hem bij de
gevestigde orde zou indelen. Getuige zijn nieuwste boek, een serie voordrach
ten door hem en zijn vrouw aan Amerikaanse universiteiten gehouden, Lectures in America*, voelt hij zich nog steeds slachtoffer van het officiële culturele
leven in Engeland, van de zondagsbladen, de British Council, de BBC en de
literaire faculteiten.
Vast staat echter dat hij door het overgrote gedeelte van de anglisten over heel
de wereld als de grootste levende literaire criticus wordt beschouwd en dat zijn
boeken een bijbel zijn voor ieder die zich intens met de Engelse literatuur
bezighoudt.
Het is dan ook niet te verwonderen dat het literaire tijdschrift Scrutiny, dat
Leavis van mei 1932 tot oktober 1953 redigeerde, als een van de eerste voor
een volledige herdruk in aanmerking kwam (Kraus Reprints). In Scrutiny heeft
hij veel van zijn belangrijkste essays gepubliceerd.
Dit doet de vraag rijzen of een tweedelige selectie uit dit tijdschrift nog wel
zin heeft. Daarbij moet men bedenken dat er reeds een bloemlezing uit Scruti1 F. R. Leavis, A Selection from Scrutiny, 1 en 2, Cambridge University Press, London,
1968, 312 en 320 pp., 15/- per deel, geb. 42/- per" deel.
2 George Steiner, Language and Silence, Faber and Faber, London, 1967.
3 Jacques den Haan, Een leven als een oordeel, De Bezige Bij, Amsterdam, 1968.
4 F. R. Leavis en Q. D. Leavis, Lectures in America, Chatto and Windus, London, 1969.
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ny bestaat, samengesteld door E. Bentley: The Importance of Scrutiny; deze
gaat echter maar tot 1948. Bovendien zijn uit de nieuwe selectie alle essays
weggelaten, zowel van Leavis als van andere medewerkers, die in andere boek
uitgaven zijn opgenomen. Bladerend in deze 'Selection', raakt men er van
overtuigd dat zij op kleine schaal geen totaalindruk geeft van de volledige
Scrutiny. Alles is geconcentreerd op de Engelse literatuur uit de 19e en 20e
eeuw.
Men zou deze bundel in de eerste plaats een hommage van Leavis aan zijn
vrouw mogen noemen. Tot nu toe was alleen haar Fiction and the Reading
Public voorhanden. Na lange tijd zijn nu haar belangrijke series essays The
Cambridge Tradition en die over Jane Austen weer toegankelijk. Vooral haar
beschouwingen over Jane Austen kunnen worden beschouwd als een nood
zakelijke aanvulling op The Great Tradition, de belangrijkste studie van haar
man over de Engelse romankunst.
Deze selectie is van eminent belang omdat men er zoveel uit kan leren over de
aard van Leavis' kritische methode; misschien nog beter dan uit zijn boeken.
Drie essays uit het eerste deel, samengevat onder de titel: 'Judgment and
Analyses' zijn hier vooral van belang. Oppervlakkig gezien krijgt men de
indruk dat Leavis theoretische uiteenzettingen zal geven over enkele algemene
literaire begrippen-paren: 'Thought and Emotional Quality; Imagery and Movement; Reality and Sincerity'.
Het is uitermate boeiend om na te gaan hoe Leavis te werk gaat. Niet apriori
en abstract, maar vanuit concrete en zeer intelligente analyses van gedichten
komt hij geleidelijk tot genuanceerde omschrijvingen van deze literaire begrip
pen. Nergens worden zij geheel losgemaakt uit de concrete tekst; hierdoor
komt men aan het einde tot de bevinding dat men wel niet in het algemeen
kan zeggen wat de functie van gevoel, verstand, beeld en beweging in de
poëzie is, maar dat men een vorming heeft ondergaan om een volgend, nieuw
gedicht met een verfijnder gevoeligheid te kunnen lezen en schatten, ook

op

de punten in kwestie.
Kritiek en wetenschap
Het is ondoenlijk en onnodig in dit bestek een volledig beeld te geven van
Leavis als criticus. Ik wil hier slechts twee aspecten naar voren brengen. Uit
de genoemde essays blijkt, hoezeer Leavis erin geslaagd is de bedrijvigheid van
de literaire kritiek los te maken van de literatuurwetenschap, van 'scholarly
information', en haar zo tot een zelfstandige discipline te verheffen.
Leavis en Cox richten zich in deze selectie tegen R. Bateson en Rosemond
Tuve. Zoals veel 'literary scholars' gaan dezen uit van het feit dat een kunst
werk het produkt is van de tijd waarin het werd geschreven. Wil men een
gedicht uit het verleden volledig begrijpen dan moet men het terugplaatsen in
deze oorspronkelijke context. Dat vereist een grondige kennis van algemene
culturele achtergronden, op politiek, sociaal, economisch, levensbeschouwelijk
en godsdienstig gebied en dus een uitgebreid wetenschappelijk apparaat. Het
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resultaat kan niet anders zijn dan dat naarmate literaire werken verder van ons
afstaan, zij meer bedolven worden onder geleerd commentaar. Wetenschappe
lijke uitgaven van oudere dichtwerken spreken hierover letterlijk boekdelen.
Leavis erkent de waarde van de literatuurwetenschap, getuige b.v. zijn „A
Sketch for an 'English School'" uit Education and the University (1943).
Vanwege het daar voorgestelde curriculum werd hij beschuldigd van te grote
wetenschappelijkheid. Het gaat bij Leavis echter over de juiste verhouding
tussen literaire kritiek en literatuurwetenschap met haar verschillende hulp
wetenschappen. „I do indeed
think that the study of literature should be
associated with extra-literary studies. But to make literary criticism dependent
on the extra-literary studies
is to stultify the former and deprive the latter
of the special profit they might have for the literary student" .
In de roep om een geweldig wetenschappelijk apparaat voordat men een tekst
intelligent kan lezen en beoordelen beluistert Leavis een „academie overemphasis on scholarly knowledge; it accompanies a clear lack of acquaintance
with intelligent critical reading", (o.c, p. 281).
Literaire kritiek gaat vooraf aan alle verdere studies over het literaire werk,
en vormt daartoe de basis en niet andersom. Alleen al praktische redenen
dwingen hiertoe, want Leavis acht het uitgesloten dat een lezer van tegenwoor
dig een werk uit de Middeleeuwen of uit de Gouden Eeuw weer kan terug
plaatsen in zijn vroegere totale context.
Maar de kritiek van Scrutiny gaat veel verder. Zij bestrijdt zonder meer dat
de lezer van literatuur in de huid van reeds lang overleden lezers moet kruipen;
zij poneert juist dat de literatuur, alle literatuur, ook de klassieke werken uit
het verleden, gelezen moet worden vanuit het eigentijdse standpunt en met
eigentijdse sensibiliteit: „One judges a poem by Marveil not by persuading a
hypothetical seventeenth-century 'context', or any 'social context', to take the
responsibility, but, as one alone can, out of one's personal living (which
inevitably is in the twentieth century" (o.c, p. 295). Hierdoor blijft het literaire
verleden een beweeglijk, steeds veranderend geheel, want elke tijd zal haar
eigen literair verleden maken. De sporen van T. S. Eliot's idee over traditie
zijn hier onmiskenbaar.
De basis van deze visie — en dat is het sterke punt in zijn theorie — is niet
dat men met een literair kunstwerk ten allen tijde alle kanten uit kan, zodat
elke tijd er iets anders in kan lezen. Leavis wordt niet moe te herhalen dat „the
poem is a determinate thing; it is there" (o.c, p. 292, 293, 312). Ontstaan in
een bepaalde tijd, heeft het een eigen boventijds bestaan gekregen, dat zich
onafhankelijk van elke interpretatie telkens weer tegenover de lezer poneert.
Aan dit gedicht-ding beantwoordt steeds weer bij de intelligente lezer een
„common sense in which minds can meet", (o.c, p. 312).
Hoe beter een literair werk is, des te meer is het zich zelf genoeg. Het wezen
lijke van het verleden, dat voor het begrijpen van zijn literatuur nodig is,
hoeft niet van buitenaf door wetenschappelijke disciplines te worden aange
dragen; het werk zelf herschept dit verleden bij aandachtige en kritische lezing.
5

5 The Responsible Critic, in A Selection...,

vol. 2, p. 293.
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Een van de bezwaren van Leavis tegen de wetenschappelijke behandeling van
de literatuur is juist dat de beoefenaars geneigd zijn hun volle aandacht te
wijden aan tweede-rangswerken omdat daar het tijdgebondene als een rem op
het verstaan werkt en wetenschappelijke toelichting onmisbaar maakt. Grote
kunst openbaart zichzelf en de literaire kritiek is niets anders dan een techniek,
een 'ars' om zich voor die openbaring open te stellen.
Iedereen die ook maar enigszins met literatuuronderwijs te maken heeft, beseft
het belang van deze visie. Het is te betreuren dat het meest Leavisiaanse tijd
schrift in ons land, Merlyn, op dit punt verstek heeft laten gaan en de strijd
tegen de geleerdheid niet heeft durven uitvechten op de geheiligde gronden
van de gevestigde neerlandistiek. Alleen op de valreep, in de laatste jaargang,
heeft J. J. Oversteegen een poging gewaagd met een sonnet van Hooft . De
verbazingwekkende discussie tussen F. L. Zwaan en hem toont aan hoezeer
wij in Nederland ons voordeel zouden kunnen doen met de aandachtige lezing
van A Selection from Scrutiny, en hoe nuttig het zou zijn althans een poging
te wagen om de visies van Merlyn toe te passen op het materiaal van de geves
tigde Nederlandse literatuurgeschiedenis.
6

7

f

Moral Criticism'

Terwijl Leavis de literaire kritiek losmaakt van 'wetenschappelijkheid', ver
bindt hij haar ten nauwste met morele beginselen. Dat de nadruk op de zelf
standigheid van het kunstwerk bij Leavis niet geleid heeft tot een vormencultus, een rart-pour-l'art theorie, is ook hier in Nederland bijna vanzelfspre
kend geworden. Dat Leavis een moralist is, weet men. Minder helder staat ons
voor ogen hoe deze verbinding tussen kritiek en ethiek bij hem tot stand komt.
Ook hier kan A Selection from Scrutiny verhelderend werken. Met name de
reeds vermelde drie essays, 'Notes in the Analysis of Poetry', laat zien hoe
Leavis deze band niet tot stand brengt langs de w e g van de inhoud van een

kunstwerk, maar hoe bij hem een formeel esthetisch oordeel tegelijk een
ethische stellingname is. Het oordeel over de poëtische waarde van een gedicht
gebruikt als uiteindelijke criteria 'emotional hygiëne', 'moral value', 'spiritual
health' (o.c, p. 214).
Leavis wijst b.v. gedichten af die bestaan uit een ongecontroleerde golf van
gevoel, waarbij de reflexief-kritische instelling van het verstand is uitgescha
keld. In deze gedichten dringt de dichter niet door in datgene waarmee hij
bezig is; er is geen eerbied voor de realiteit waar hij over spreekt; er is alleen
sprake van zelfprojectie, die de werkelijkheid geweld aan doet.
Gevoelens behoren reacties op ervaringen te zijn; bestaat het gedicht alleen
uit een stroom gevoelens, dan worden zij geperverteerd omdat zij rechtstreeks
gezocht worden. Men is 'insincere' ten opzichte van de werkelijkheid en ten
opzichte van de gevoelens zelf. Een klacht over het verlies van een geliefde
blijkt dan een wellustig zwelgen te zijn in droevige gevoelens, waarbij de
6 J. J. Oversteegen, Hoof tse wendingen, in Merlyn, jrg. 4, n. 4.
7 F. L. Zwaan, Onthoof tse kronkelingen, in Merlyn, jrg. 4, n. 6.
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dichter zich uiterst wel gevoelt, terwijl de reële treurigheid van het uitgangs
punt teniet wordt gedaan. Bovendien simplificeert de gevoelsstroom altijd de
complexiteit van de werkelijkheid.
Hier hoeft inderdaad geen onderscheid te worden gemaakt tussen ethische en
esthetische oordelen. Het sentimentele gedicht wordt om dezelfde redenen
afgewezen als een sentimenteel gedragspatroon in het gewone leven. Beide
zijn inadaequate reacties en doen de werkelijkheid geweld aan. Er bestaat bij
Leavis een wisselwerking tussen ethiek en kritiek. De kritiek gebruikt ethische
normen; „we make our major judgments about poetry by bringing to bear the
completest and profoundest sense of relative value, that, aided by the work
judged, we can focus from our total experience of life (which includes literature), and our judgment has intimate hearings on the most serious choices we
have to make thereafter in our living" .
Anderzijds is een rijp esthetisch aanvoelingsvermogen een verrijking van de
morele persoonlijkheid. Wie in staat is adaequaat en kritisch een gedicht of
een roman te beoordelen, is iemand met een verfijnd moreel besef. Daarom
kan Leavis aan de studie van de literatuur zo'n grote plaats inruimen. Zijn
boek Education and the University is een pleidooi om de studie van de klas
sieke talen, als een soort basisonderwijs op universitair niveau, te vervangen
door de studie van de Engelse literatuur, of beter gezegd: door een training in
concrete literaire kritiek.
Hierbij heeft Leavis ondermeer het volgende voor ogen. De leiders van een
volk moeten geestelijk gevormd worden. Dat gebeurt niet door een aanbod van
losse wetenswaardigheden, ook niet door een oppervlakkige kennisname van
verschillende wetenschappen, maar door een intense training in één discipline,
die hen geschikt maakt voor welke specialisatie dan ook. Deze vorming wordt
geboden door de literaire kritiek, omdat deze de mens in zijn morele houding
raakt. Bovendien is de literaire kritiek zelf geen wetenschappelijk specialisme
maar een 'ars', die mensen beter maakt, zo dat zij geschikt is om alle specialis
men te verbinden binnen de communicatie van een gemeenschappelijke morele
houding. Kritische universiteit zou voor Leavis betekenen: een universiteit
doordrongen van een morele verantwoordelijkheid, geoefend en ontwikkeld
door de literaire kritiek. Dit zegt Leavis over de niet-literaire activiteiten van
M. Arnold: „His best work is that of a literary critic, even when it is not
literary criticism: it comes from an intelligence that even if not trained to some
kinds of rigour, had its own discipline; an intelligence that is informed by a
mature and delicate sense of the humane values and can manifest itself directly
as a sensibility" (o.c, p. 261).
8

Een vervolg op Leavis?
Deze allesomvattende functie van de literatuur is voor George Steiner het
uitgangspunt voor zijn boeiende bundel essays. De titel bevat reeds een waar8 Arnold as Critic, in A Selectiyn . . . , vol. 1, p. 263; het commentaar van Leavis op
Arnolds beroemde en beruchte uitspraak dat poëzie is 'criticism of life' is in dit verband
instructief voor Leavis' eigen opvattingen.
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schuwing: naast en tegenover 'Language' staat 'Silence'; het zal dus niet alleen
over de taal gaan; er gebeuren belangrijke dingen in de stilte, buiten het bereik
van de taal.
Steiner erkent de machtige invloed van Leavis en in zijn boek is een indruk
wekkende evaluatie van Leavis opgenomen, geschreven bij gelegenheid van
diens afscheid van Cambridge. Hoe levendig Steiner literaire kritiek bedrijft,
blijkt uit de aanvang van dit essay: „No ceremony. Only a don, spare of voice
and stature, but unforgettable in his intensity; leaving a lectern in a Cambridge
hall and brushing out the door with a step characteristically sinuous, lithe and
unheeding". Een zin als een standbeeld en terecht want: „when Dr. Leavis
quits MillLane for the last time, an era will have ended in the history of
English sensibility".
Steiner geeft dan een omschrijving van deze 'sensibility' en situeert Leavis'
warsheid van abstracties en a-priori's, zijn betekenis voor de romankritiek, die
hij een verfijning meegaf, tot dan toe voorbehouden aan poëzie en toneel.
Hij verdedigt op zeer intelligente manier de moeizame en ingewikkelde stijl
van Leavis, waarin hij de volstrekte oprechtheid, 'sincerity', van Leavis proeft
ten opzichte van diens kritische taak, die immers geen impressionistisch her
scheppen van het kunstwerk mag zijn. Steiner is geen blind bewonderaar, maar
bespreekt ook de beperktheden van Leavis' kritiek; zijn agressiviteit, zijn pro
vincialisme en zijn vasthouden aan een voorbije fase in de Engelse cultuur,
zijn onderwaardering van Dickens en Joyce en zijn onvermogen de nieuwste
literatuur te accepteren.
In Leavis komt 'the change of sensibility occuring in the 1920s and 1930s'
voorgoed aan het woord. Dit literair bewustzijn is een heropnemen van het
ideaal van M. Arnold; de kern van Leavis' positie is volgens Steiner: „The
commanding axiom in Leavis's life work is the conviction that there is a close
relation between a man's capacity to respond to art and his general fitness for
human existence".
Een nieuwe situatie voor de literatuur
Maar de twintiger en dertiger jaren behoren tot het verleden. Is Leavis' visie
op de literatuur nog acceptabel voor onze tijd; moet er geen nieuwe 'Revaluation' plaats hebben? Dit is het onderwerp van Steiners boek. In de 'Preface' en
de eerste serie essays, 'Humane Literacy' worden twee belangrijke feiten
genoemd, die de rol van de literatuur zoals Leavis haar zag, minstens discu
tabel stellen. Steiner is van Joodse afkomst; voor hem is het bestaan van con
centratiekampen, waar velen van zijn familieleden en vrienden zijn omge
komen, een nog veel aangrijpender realiteit dan voor de doorsnee Europeaan.
Welnu, zij die de concentratiekampen uitdachten en organiseerden, waren geen
culturele barbaren: „Barbarism prevailed on the very ground of Christian
humanism, of Renaissance culture and classic rationalism. We know that some
of the men who devised and administered Auschwitz had been trained to read
Shakespeare or Goethe, and continued to do so" (o.c, p. 23).
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Als het nationaal-socialisme kon groeien in een beschaafd en geletterd Europa,
wat voor zekerheid is er dan dat literaire cultuur een waarborg is voor moreel
karakter? Draagt kennis van de literaire meesterwerken wel bij tot een intensere humanisering van de mens, zoals het moreel optimisme van Arnold en
Leavis dat hebben voorgespiegeld? De vanzelfsprekendheid van de waarde die
de literaire cultuur in de ogen van Dr. Johnson, Coleridge, Arnold en Leavis
voor de moraal van individu en gemeenschap zou hebben, is verdwenen voor
Steiner: „Unlike Matthew Arnold and unlike Dr. Leavis, I find myself unable
to assert confidently that the humanities humanize" (o.c, p. 81).
Het griezelige vermoeden komt zelfs op dat intens bezig zijn met de literatuur
het morele gevoel kan afstompen. Verfijning in het aanvoelen van een imaginaire wereld kan het contact met de werkelijke wereld bemoeilijken. Het
menselijk aanvoelen en zijn vermogen tot reflexie is niet onuitputtelijk en kan
dus teveel worden geabsorbeerd door 'fietion', hoe artistiek ook. „Thus there
may be a covert, betraying link between the cultivation of aesthetic response
and the potential of personal humanity" (o.c, p. 82). Als de literatuur moet
bijdragen tot de morele sterkte van mens en maatschappij — Steiner verwerpt
dit geenszins — dan zal dat voor de moderne criticus een veel minder vanzelfsprekende zaak zijn dan Arnold en Leavis het zich dachten.
Het nazisme heeft zich door zijn strijd tegen het internationale jodendom —
in het essay 'A Kind of Survivor' schrijft Steiner prachtige bladzijden over de
culturele invloed van de joden op Europa — aangetoond hoe gevaarlijk een
concentratie op de 'national genius' kan zijn: „From being a nineteenthcentury
dream, nationalism has grown to a present nightmare. In two world wars it
has all but ruined western culture" (o.c, p. 80).
Ware cultuur moet ook 'rootless and cosmopolitan' kunnen zijn. Tegenover
het provincialisme van Leavis en diens uitsluitende belangstelling voor het
eigen verleden, pleit Steiner dan ook sterk voor het comparatisme in de literaire kritiek, ondanks de moeilijkheden van taalbarrières.
Een andere functieverandering van de literatuur en dus ook van de literaire
kritiek ligt volgens Steiner in het feit dat grote gebieden van de menselijke
realiteit buiten het bereik van het woord, van de taal zijn komen te liggen.
Tot voor kort kon men bij een grote romanschrijver de ervaring hebben dat
heel het menselijk bestaan zoals wij het beleefden, geëvalueerd werd. Door de
invloed van de natuurwetenschappen op de menselijke samenleving zijn echter
grote terreinen van het menselijk leven eenvoudig onttrokken aan de taal, en
dus aan de literatuur. Het wezenlijke van deze wetenschappen laat zich niet
vangen in algemeen bekende woorden, maar kan alleen worden uitgedrukt in
wiskundige formules. Voorzover de wetenschapper zich van gewone woorden
bedient, hebben zij een geheel aparte, alleen voor de insider begrijpbare
betekenis; deze is alleen te vertalen in relaties en structuren, door formules
vastgelegd.
Verheldering van de zo verwarrende realiteit, het oplichten van de wezenlijke
momenten in een door tijd en ruimte verstrooid bestaan, die het lezen van
grote literatuur schonk, wordt nu gezocht in de exactheid van de wiskundige
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formule. Het gevolg hiervan is dat ook typische menswetenschappen zoals
geschiedkunde, sociologie, psychologie zich afwenden van de taal en zich in
toenemende mate opsluiten in de formule.
Dit alles maakt van de literatuur, van de taal in optimale toestand, een marginale aangelegenheid; zij is verdrongen van de centrale plaats die Leavis haar
toekende. In de beruchte controverse tussen Leavis en Snow, het Two Cultures
Debate, ziet Steiner een weerspiegeling van deze stand van zaken.
Steiner begroet deze ontwikkeling niet zonder reserve; hij meent wel dat zij als
een gegeven verdisconteerd moet worden bij de evaluatie van de literatuur.
In zijn handen wordt zij een van de instrumenten waarmee hij het afsterven
van oude vormen en opkomst van nieuwe verschijnselen tracht te begrijpen.
De nieuwe functie van de literatuur
Deze twee punten: de schok van het barbarisme en het verdwijnen van veel
ervaring achter de grens van de taal, samengevat in deze tekenende zin: „The
world of Auschwitz lies outside speech as it lies outside reason" (o.c, p. 146),
beheersen de essays van dit boek, dat de consequenties van dit alles probeert
na te gaan. In 'Silence and the Poet' wordt afgetast in welke richting de poëzie
zich onder de nieuwe omstandigheden aan het ontwikkelen is.
De taal reikt naar de stilte, niet een stilte die heerst vóór het woord is gesproken, maar de stilte die achter de woorden klinkt: „Where the word of the poet
ceases the great light begins" (o.c, p. 59). Datgene wat niet wordt gezegd,
maar alleen gesuggereerd, wordt belangrijker geacht dan wat wel direct wordt
uitgedrukt. Het gedicht werkt meer door wat het verzwijgt dan door wat het
zegt. Dit zou een zich afwenden betekenen van de klassieke literatuur van de
twintiger jaren die het kunstwerk graag beschouwden als een afgeronde eigen
wereld, en een terugkeer naar een romantische benadering van de poëzie die
in de niet vervulde belofte de boodschap van het onvervulbare absolute las.
Hiermee brengt Steiner de tendens in verband om de poëzie de muziek te
laten naderen, ook een typisch romantisch ideaal. Muziek lijkt dieper dan
poëzie want zij is „unique to itself (untranslatable) yet immediately comprehensible" (o.c, p. 65). Hier klinkt een zekere wanhoop t.o.v. de taal, die door
haar grotere gebondenheid aan de rede immers een barrière vormt voor het
uiten van het onuitsprekelijke.
Veel schrijvers zijn zich ook bewust dat elke taal die direct of indirect onder
invloed heeft gestaan van een totalitair regime of van de dwang der massacommunicatie, van binnenuit misvormd is, zodat het materiaal zelf van de
dichter niet meer zuiver is .
In de T h e Pythagorean Genre' bespreekt Steiner de crisis in de romankunst.
De roman lijkt alleen te kunnen bloeien als zij een volle evaluatie van het
totale bestaan kan geven, als de schrijver zich een ogenblik boven dit bestaan
kan verheffen. Maar de moderne romancier voelt zich ingekapseld in een
9

9 Cfr. J. M. Lechner, Schrijverschap en politiek in Spanje, in Streven, 1969, no. 7, pp. 711715.
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werkelijkheid die verrassender en spannender is dan welke fictie ook; veel van
wat ons ten diepst treft, onttrekt zich aan uitzegbaarheid in de taal.
Reportage en biografie nemen de rol van de roman over. Of men vervangt in
de roman de structuur van het lineaire verhaal door de structuur van de
muziek met haar thema's en variaties, haar contrapunt, haar telkens uitmonden in de stilte. De structuur van de muziek wordt voor de romancier 'a model
for the actions of the mind within language' (o.c, p. 110). Tenslotte tracht de
roman door toepassing van technieken van de linguïstische filosofie en de
symbolische logica iets van de helderheid te verwerven die aan de natuurwetenschappen is gegeven en aan het gewone taalgebruik schijnt ontzegd.
De nieuwe situatie dwingt vooral tot bezinning in de Duitse literatuur en ten
opzichte van het joodse element in de europese humanistische traditie, omdat
daar het onzegbare van het nazi-barbarisme het ergste heeft huisgehouden.
In de tweede serie essays 'Language out of Darkness' worden deze onderwerpen besproken. Zij bevatten de meest aangrijpende bladzijden uit dit boek.
In de serie 'Masters' neemt Steiner afscheid van de grootmeester van de voorbije tijd, F> R. Leavis, en worden enkele critici van de toekomst aan ons voorgesteld. Daar is allereerst Lévi-Strauss. Hij stelt de literaire criticus voor een
kolossale paradox. Want enerzijds herleidt hij heel de antropologie tot taalsyntaxis. Het gehele menselijk bestaan wordt door hem vertaald in een metalinguistiek, want overal vindt hij in de menselijke gedragingen dezelfde structuren als in de taal. De historiciteit van het menselijk gebeuren verschrompelt
bij hem tot iets onbelangrijks tegenover de permanentie van de zich eeuwig
herhalende structuren. Anderzijds wordt door deze pan-linguistiek de taal zelf
ontkracht, want wat is de aparte eigen waarde van de taal, als alles taal is
geworden en vele woordeloze feiten duidelijker spreken dan de taal zelf? Ook
hier wordt de functie van de levende taal uiteindelijk overgenomen door muzikale formaties, structuur-formules en de logica van een abstracte syntaxis.
Tenslotte wijst Steiner op enkele typische moderne aspecten in de werken van
Marshall McLuhan.
Onder de dictatuur van rechts én links hebben veel marxistische critici het
moeten ontgelden. Vandaar dat Steiner zijn boek afsluit met de serie 'Marxism
and Literature'. Hij onderscheidt twee stromingen in de marxistische esthetiek:
een orthodoxe, die zich conformeert aan de bestaande régimes (Zhdanov in
Rusland) en een liberale, die hij terugvoert tot de culturele opvattingen van
Engels en Trotsky. In deze laatste en beste traditie bevinden zich veel grote
critici: Georg Lukacs, Th. Adorno, Lucien Goldmann, Walter Benjamin, Hans
Meyer, die allen voortkomen uit die machtige stroming van joods centraaleuropees humanisme, en die het onder Hitier en Stalin zo zwaar te verduren
hadden. Het starre regime van de D.D.R. ziet Steiner dan ook als een culturele
ramp voor Europa, omdat juist dit land de trait-d'union kon zijn tussen het
Westen en het marxistische Oost-Europa langs dit oude centraal europees
humanisme waaruit Marx zelf is voortgekomen (zie het essay 'Out of Central
Europe').
Degenen die niet opgevoed zijn in een marxistische traditie, hebben de neiging
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om de problemen van de marxistische literatuurbeschouwing naast zich neer te
leggen als niet ter zake in een vrije westerse maatschappij en hoogstens van
belang als het gaat om de aanpassing van de literatuur aan een culturele dicta
tuur. Steiners boek maakt duidelijk hoe de marxistische literaire kritiek zeer
pertinente vragen stelt die iedereen aangaan, en wel, niet ondanks maar juist
door het marxistische uitgangspunt.
Het laatste essay, 'Literature and Post-History' zou men tegelijk moeten lezen
met b.v. Het probleem van een 'politieke theologie' van J. Metz . De overeen
komst is frappant: beiden onderzoeken in hoeverre de vigerende theologie en
literatuur zich baseert op een onhoudbare opvatting van de menselijke privacy.
Beiden vermoeden dat de toekomstige maatschappij zal leiden tot een 'ontpersonalisering' en een 'ontprivatisering' op grote schaal, die de theologie en
literatuur diepgaand zal veranderen.
10

Evaluatie van 'Language and Silence'
Wat kan de literaire criticus over Steiners boek zeggen? Enigszins onthutst
staat hij tegenover een berg van buitenliteraire informatie van hoogst inge
wikkelde aard. Deze constatering houdt reeds een voorzichtige kritiek in.
Wij zijn wel zeer ver afgeraakt van het ambachtelijke omgaan met literaire
teksten en zijn weer diep verstrikt in 'Geisteswissenschaftlichkeit'.
Toch mag dit geen reden zijn om dit boek aan cultuurhistorici en cultuur
filosofen door te schuiven. Ook van M. Arnold is niet geheel zonder reden
gezegd dat hij was „rather a propagandist for criticism than a critic" . Nieuwe
inzichten kunnen zo verwarrend en complex zijn, dat zij eerst geleidelijk
bruikbaar worden voor de nauwkeurige analyse van een tekst.
Aan de oprechtheid en bewogenheid van Steiner kan niet worden getwijfeld,
maar of zijn positie zoveel verschilt van die van Leavis valt te betwijfelen.
Het beste lijkt me om een paar kanttekeningen te maken bij de twee uitgangs
punten van Steiners boek, zoals hierboven weergegeven.
Wat doet Steiner op het gebied van de praktische literaire kritiek met het
schokkende feit van poëzie-lezende kampbeulen? Voorzover ik kan beoor
delen, beveelt hij met nieuwe urgentie het standpunt van Leavis aan: ondanks
alles de literatuurstudie uitermate serieus nemen binnen een morele context.
De natuurwetenschappen kunnen volgens hem neutraal zijn (hoewel de voor
standers van een kritische universiteit, tot op zekere hoogte terecht, ook dit
bestrijden) maar „A neutral humanism is either a pedantic artifice or a
prologue to the inhuman. I cannot put it more exactly or in a succinct formula.
It is a matter of seriousness and emotional risk, a recognition that the teaching
of literature, if it can be done at all, is an extraordinary and complex and
dangerous business, of knowing that one takes in hand the quick of another
human being. Negatively I suppose it means that one should not publish three
11

10 J. Metz in Concilium, jrg. 4, n. 6, juni 1968.
11 Cfr. The Sacred Wood van T. S. Eliot en het commentaar van Leavis in Arnold as
Critic, in A Selection
, vol. 1, pp. 258 - 259.
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hundred pages on some sixteenth- or seventeenth-century writer without expressing any opinion on whether he is worth reading today. Or, as Kierkegaard
memorably said: 'It is not worth while remembering that past which cannot
become a present' " . Spreekt hier niet dezelfde verantwoordelijkheid vanuit
het heden voor het verleden die Leavis tot een 'Revaluation' en de opbouw van
een 'Great Tradition' bracht? Alleen op het punt van het comparatisme lijkt
Steiner mij onweerlegbaar, al zal de praktische uitvoering grote moeilijkheden
met zich meebrengen.
Vervolgens vraag ik mij af of Steiner, gevormd aan Engelse en Amerikaanse
universiteiten, de rol van het onzegbare, van de onvertaalbare wiskundige for
mules in de moderne maatschappij niet overschat. Heeft hij zich voldoende
rekenschap gegeven van de aard van het gebied dat door de formule wordt
bestreken? In dit verband zou men zich Vico's onderscheid tussen het 'verum'
en 'certum' moeten herinneren .
Volledige helderheid en exactheid is alleen te verkrijgen van datgene wat men
zelf heeft gecreëerd, waar men zelf als maker geheel boven staat. Dat zijn b.v.
de wiskunde, de wetten van de natuurwetenschappen, de structuren die men
abstraheert. Dit terrein is zeer beperkt; het raakt de diepste menselijke ervarin
gen niet, want t.o.v. vrijheid, verplichting, liefde, het bestaan en vooral het
ondoorgrondelijke van het eigen bestaan verhoudt de mens zich niet als heer
en meester: hij staat er niet boven maar er midden in. Zelfs al zou het mense
lijk individu in reageerbuisjes worden gekweekt en alle genen door ons gericht
kunnen worden, dan zal door dit individu zelf zijn bestaan ervaren worden als
een ondoorgrondelijke toevalligheid.
Hier hebben heldere formules weinig waarde; het lijkt dat deze mysteries
alleen kunnen worden aangeduid door de symboliek van de taal, die ons geen
absolute exactheid maar wel menselijke zekerheid schenkt; een klaarheid in
schemering.
Steiner is zeker niet blind voor deze aspecten. Zo merkt hij naar aanleiding
van een van de grote voorlopers van het mathematisch denken in de filosofie,
Spinoza, op: „In mathematics, Spinoza perceived that rigour of statement,
that consistency and majestic certitude of result, which are the hope of all
metaphysics
With superb naivité, therefore, Spinoza sought to make of
the language of philosophy a verbal mathematics. Hence the organization of
the Ethics into axiomas, definitions, demonstrations, and corollaries
It is
a queer, entrancing book, as pellucid as the Lenses Spinoza ground for a
living. But it yields nothing except a further image of itself. It is an elaborate
tautology. Unlike numbers, words do not contain within themselves functional
operations" .
Geldt dit niet evenzeer voor de moderne positivistische filosofie en voor het
structuralisme van Lévi-Strauss? Als alles wordt herleid tot een kader van
12

13

14

12 To Civilize our Gentlemen, p. 87.
13 Cfr. A Note on Vico*s Concept of Knowledge, in The New York Review of Books,
XII, p. 8, April 1969.
14 The Retreat from the Word, p. 38.
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relaties, van in zichzelf berustende structuren, blijft men dan niet uiteindelijk
volstrekt neutraal; alles is waar en onwaar al naargelang de gebruikte matrix.
Als men de taal in deze richting stuwt, ontkent men dan niet de uitzeggende,
de ponerende, de zijn-bevestigende functie van de taal? Wat bevestig ik van
mijn eigen bestaan als ik een natuurkundige wet formuleer? Welk spreken
bedoelt Wittgenstein als hij stelt: „Whereof one cannot speak, thereof one
must be silent" (geciteerd door Steiner, p. 112). Is dit niet het spreken binnen
het verifieerbare alleen? Reikt de taal niet verder dan deze stilte; reikt zij niet
tot daar waar het menselijk bestaan zijn grenzen voelt, waar niets verifieerbaar
is maar wel veel geduid kan worden?
Uit de analyse van Steiner op dit punt kan men even goed een groot pleidooi
construeren voor een hernieuwde en verscherpte functie van de taal en de
literatuur. De taal bezit wel niet de absolute zekerheid van onze maaksels, zij
deelt in de duisternis van ons eigen bestaan, maar zij spreekt in ieder geval
over onszelf en niet slechts over onze hersenspinsels, hoe vernuftig en kunstig
die ook zijn.
Opnieuw moeten we constateren hoe ver wij zijn afgedwaald van het eigen
terrein van de literaire criticus. Steiner vergist zich niet als hij verwacht dat in
zijn visie op de literatuur een nieuwe bezinning op de aard van de taal en de
verbale communicatie noodzakelijk is: „To a contemporary student of literature the latest recension of Dryden or essay on the point of view in 'Nostromo'
are certainly of interest. But is the work of Jakobson on the structure of speech
or of Lévi-Strauss on the relations between myth, syntax, and culture not as
important, or dare I say even more so?" . De volgende vraag, die Steiner
echter niet stelt, is deze: of, als de literaire criticus dit gedaan heeft (en vooral
anderen dit voor hem heeft laten doen!), hij niet snel terug zal keren tot de
arbeid van de analyse die hij bij Eliot en Leavis heeft geleerd?
15

Kritiek als ontspanning
Lezend in Een leven als een oordeel krijg ik de indruk dat Jacques den Haan
zich ironisch met zelfspot zal afvragen hoe zijn boek in deze bespreking thuis
hoort. In dit lijvige boekwerk van liefst 650 bladzijden zijn zijn kritieken ver
zameld die hij voor dagbladen en tijdschriften heeft geschreven in de loop van
ruim twintig jaren (uitgezonderd zijn beschouwingen Talking Shop in Literair
Paspoort en die over Henry Miller en James Joyce). Voorop moet worden
gesteld dat ik het met zijn benadering over het algemeen in het geheel niet
eens ben. Zijn belangstelling gaat allereerst uit naar het biografische feit, naar
de mens achter het boek. Precies eenzelfde boek had geschreven kunnen wor
den over beroemde politici of geleerden, maar Den Haan is nu eenmaal wild
op schrijvers. Een frappant voorbeeld van de richting van zijn belangstelling is
te vinden in zijn bespreking van Katherine Mansfield's brieven en Journal.
Daarover schrijft hij: „Deze documenten van brieven en Journal hebben mij
een grotere vreugde verschaft dan haar novellen. Al zal dit voor een deel voort15 To Civilize our Gentlemen, p. 85.
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vloeien uit mijn helaas groeiende afkeer van het Verhaaltje'..." (p. 109) een
nogal vreemde uitspraak van een literair criticus ten opzichte van een van de
grote short-storyschrijfsters in de Engelse literatuur.
Binnen deze beperking biedt dit boek echter enorm veel nuttige informatie,
boeiend gebracht, en, het moet gezegd, telkens komt ook een gezond oordeel
over een bepaald literair werk zelf om de hoek kijken.
Maar de eigenlijke waarde van deze bundel ligt in haar onbekommerdheid,
haar nonchalance, haar willekeur, haar humor, haar letterkundige levenslust.
Hier wordt pret beleefd aan de literatuur. Bij het lezen van deze bundel beseft
men pas goed wat voor een doodernstige aangelegenheid de literatuur bij
Leavis en Steiner is. Er kan geen lachje af, want ons bestaan en ons hele
wezen staan steeds op het spel. Vooral bij Leavis is het bijzonder moeilijk een
glimpje zorgeloze humor te ontdekken; er is hoogstens grimmige ironie. Jac
ques den Haan is van alle theorieën, van alle controversen, van alle engage
menten op de hoogte maar het kan hem allemaal geen bliksem schelen. Hij
houdt van lezen, hij houdt van boeken, hij houdt nog meer van schrijvers en
hij schrijft over wat hem boeit. Hij is de intelligente vrijbuiterige amateur, die
zorgvuldig de status van hobby voor de literatuur bewaart, ook al besteedt hij
er onnoemelijk veel tijd en intelligentie aan. In zijn jonge dagen heeft Eliot
poëzie omschreven als 'a superior amusement'; dat is hij in de loop van de
jaren nogal eens vergeten en bij zijn volgelingen is er al bijzonder weinig van
overgebleven. Den Haan is zich dat in elke beschouwing bewust gebleven.
Deze noorderling is de gulle bourgondier onder de critici en daarvoor kunnen
wij hem niet dankbaar genoeg zijn. Mijn recept is: overdag Leavis en Steiner
en voor het slapen gaan een goede dosering Jacques den Haan.

Naar aanleiding van
5

'Teorema van Pasolini
Eric De Kuyper

1

Pier Paolo Pasolini heeft mij nooit helemaal kunnen overtuigen . De eigenzin
nige wijze waarop hij om zijn ideeën heendraait zonder ze hard te lijf te gaan,
zou een speelse, maar boeiende afrekening met sommige waarden kunnen zijn.
Zijn geflirt met Marx en Christus tegelijk zou uitdagende gensters kunnen
slaan. Maar 't blijft bij goedkope opposities, waartussen hij oppervlakkig doorlaveert. Ook dat zou nog een vorm kunnen zijn om de hedendaagse toeschou
wer op de juiste plek te raken, maar Pasolini engageert zich nooit helemaal.
Achter zijn existentieel-filosofische maskerade is zelden iets van zijn innerlijk
te zien. Ook een theatrale pose kan nog, indirect, een kern veruiterlijken, maar
Pasolini's theatraliteit, die wat al te gemakkelijk aan zijn mediterraan tempera
ment wordt toegeschreven, lijkt mij niet zozeer een vorm van zelfexpressie te
zijn als een manier om de toeschouwer erin te doen tuinen. En dit is dan niet
eens een Brechtiaanse list, die de toeschouwer tot bewustwording dwingt; hij
leidt ze gewoon een doolhof binnen, waar Pasolini zelf triomfantelijk buiten
blijft. Achter die inauthenticiteit (die zich op de koop toe nog uitgeeft voor een
soort biecht) is wel een geschondenheid te vermoeden, maar de manier waarop
deze zich verbergt, leidt zelden tot een confrontatie die je iets dóet.
Met politiek en kunst schijnt Pasolini te spelen, en alles verontschuldigt hij
onder het mom van 'poëzie'. Toen hij verleden jaar in L'Espresso een gedicht
tegen de revolterende studenten publiceerde („Je ziet eruit als fils a papa. Ik
haat je zoals ik je ouders haat. Je bent bang, onzeker, wanhopig. Bravo! Maar
je bent ook autoritair, op wraak belust, arrogant. Kleinburgerlijk! Toen je
gisteren slaags geraakte met de politie, sympathiseerde ik met de politie: zij
zijn zonen van armen") kon dat misschien nog uitgelegd worden als een
averechts non-conformisme, maar achteraf gaf hij toe dat het gedicht een ver
gissing was, omdat het . . . . esthetisch niet geslaagd was; op politiek gebied
kon men hem echter niets verwijten: hij was immers een dichter, geen politi
cus!
1 P. P. Pasolini heeft meegewerkt aan verschillende scenario's van andere Italiaanse cine
asten: o.m. Fellini (Notti di Cabiria), Bertolucci (La commare secca) en Bolognini (//
Bell' Antonió). Zelf heeft hij gerealiseerd: Accattone (1961), Mamma Roma (1962), // Vangelo secondo Matteo (1966), Uccellaci e Uccellini (1967), Edipo Re (1967); verschillende
korte films: o.m. 'La Ricotta' in Rogopag en een sketch in Le Streghe. Hij maakte ook
enkele reportages: o.m. Comizi d'Amore (1964) en Sópraluoghi in Palestina (1964).
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Een dichter, geen politicus: is daar misschien ook een verklaring voor te
vinden in zijn persoonlijkheidsstructuur? De 'volksmens' boeit Pasolini evenzeer esthetisch als maatschappelijk. Hij is niet alleen een marxist, maar ook
een homofiel. Maar hij heeft die twee nooit helemaal kunnen verzoenen.
Voortdurend gebruikt hij zijn homofilie als excuus voor zijn marxisme, zijn
marxisme als excuus voor zijn homofilie. Zo wordt het ene afgezwakt door het
andere en geen van beide is nog helemaal oprecht .
En nu ineens Teorema, zijn jongste film, die misschien een nieuwe wending
betekent . Hier immers schijnt hij meer zichzelf te zijn dan ooit tevoren. De
vraag is alleen of dit niet uitsluitend aan een 'toeval' is te danken. De dubbelzinnigheid wordt hier een kracht. Zij keert zich hier namelijk tegen Pasolini
zelf. De structurele compositie zet de toeschouwer ertoe aan zich blindelings
in een rage van verklaringen te storten, maar ze heeft hier tevens tot gevolg
dat Pasolini, die weer eens voorgeeft superieur buiten de twijfel te blijven, zelf
in de draden van zijn valstrik verwikkeld raakt. Waarschijnlijk zonder het op
die manier bedoeld te hebben, geeft hij zich hier — eindelijk — bloot en kan
er misschien een vruchtbare dialoog ontstaan.
2

3

Interpretaties
De structurele aanpak van Teorema heeft inderdaad aanleiding gegeven tot de
wildste interpretaties. Vooral van katholieke zijde. Karakteristiek is bijvoorbeeld de stellingname van iemand als Mare Oraison, die in de figuur van de
jongeman, door wie de leden van een burgerlijk gezin een voor een verleid
worden, een allusie op Christus ziet: „L'Amour qu'il apporte est un 'autre
amour', au-dela du sexuel
Pour moi, si ce film n'avait pas une portee
religieuse profonde, on n'en aurait sans doute pas discuté" . Mare Gervais
heeft al een even 'mystieke' interpretatie: „By Pasolini's ritualised treatment of
them (the sexual encounters) they become symbols to something akin to a
liturgy — a liturgy, it seems to me, that can no more be limited to an exclusively sexual interpretation than can, say, the Tristan-Isolde myth
Ambivalence, perhaps; but the final word is mystery" . Gilbert Cesbron daarentegen:
„A mes yeux eet ouvrage est le nêgatif d'un documentaire sur la grace; c'est
4

5

2 Wanneer Jean Genet in een reportage over de Amerikaanse Democratische Conventie
(Esquire, nov. 1968) een lyrische beschrijving geeft van de 'cops', dan heeft dat waarschijnlijk dezelfde functie als die welke Pasolini aan de knuppelende politiemannen wil geven:
een soort haat-liefde verhouding ten opzichte van een maatschappelijk systeem waarin hij
gedwongen wordt zijn 'vijanden' als zijn 'amants' te beschouwen. Een schandaleus loflied
en een lyrische aanklacht. Pasolini echter durft niet helemaal, en werkt zijn ongenoegen
uit in een pseudo-shockerende geste, een clowneske buiteling. Genét is de grote uitdager,
die niemand spaart, vooral zichzelf niet: hijzelf is de aanklacht. Pasolini daarentegen is een
ongevaarlijke, pittoreske non-conformist, die altijd nog wel ergens ingepast kan worden.
3 Teorema (1968). Scenario naar een eigen novelle van Pasolini. Fotografie: Giuseppe
Ruzzolini (Eastmancolor). Muziek: Ennio Morricone. Rolverdeling: Terence Stamp (de
bezoeker), Silvana Mangano (Lucia), Massimo Girotti (Paolo), Anne Wiazemsky (Odetta),
Laura Betti (Emilia), André José Cruz (Pietro), Ninetto Davoli (Angelino). De in België
vertoonde versie is niet volledig.
4 Le Nouvel Observateur, 10 mars 1969.
5 Pier Paolo Pasolini, Contestatore, in Sight and Sound, Winter 1968/69.

Naar aanleiding van 'Teorema* van Pasolini

1065

(pour employer le jargon du jour) un documentaire sur Tanti-grace' "^ Zo ook
Joachim von Mengerhausen: de christelijke referenties zijn niet te loochenen,
maar „Pasolini benutzt dieses Material entgegen dem originalen Sinn, also
antichristlich" .
Ulrich Gregor zoekt naar een religieus-maatschappelijke interpretatie: „alleen
de leden van de uitgebuite klasse kunnen nog door een goddelijke boodschap
bereikt worden; de vertegenwoordigers van de bourgeoisie zijn door welvaart
en macht zo verdorven, dat Gods afgezant voor hen slechts een 'Zerstörer' kan
zijn"; Pasolini laat zien hoe religiositeit een subversieve kracht kan zijn, een
radicale kritiek op de maatschappij . Zo wordt in deze interpretatie tenminste
een poging gedaan om twee elementen te verbinden op een wijze die in Pasolini's eigen richting wijst (cfr. noot 13).
Wie Teorema niet vanuit een christelijk standpunt benadert, schijnt er zich
niet voor te interesseren: „I suspect that beneath the pretensions and their
immaculate surface gloss, rattling about in the emptiness is a peasized platitude" . Of maakt zich boos: „Un travail ennuyé, sans nerfs" . „Ridicule total
de 1'anecdote, constante laideur, le besoin, tout droit hérité du neo-réalisme,
de rester a la surface la plus ordinaire de la représentation, tout en espérant
que de cette banalité systématique naïtra miraculeusement un quelque chose,
même vague, qui ne serait pas de la pure indifférence" .
7

8

9

10

11

De film als sleutel in plaats van de sleutel van de film
De interpretatie-woede die de critici geteisterd heeft naar aanleiding van
Teorema doet even denken aan hetzelfde fenomeen naar aanleiding van
L'Année dernière a Marienbad. Maar er is één groot verschil. Resnais en
Robbe-Grillet presenteerden een formalistisch spel, dat per definitie geen
interpretatie nodig had, Teorema daarentegen stuurt structureel, door zijn
parabelvorm, juist aan op een interpretatie. Alleen mogen we ons daartoe door
Pasolini niet laten verleiden. Wat moet hier immers geïnterpreteerd worden, en
hoe? Teorema, de film zelf? Dat is vrij gemakkelijk. Je hoeft er maar een
christelijke of marxistische sleutel op te vinden. Je kunt ook anders te werk
gaan: de film niet interpreteren, maar bekijken, analyseren, en dan de wereld
6 Le Monde, 25 février 1969.
7 Liebe, das grosse Unglück, in Film, Januar 1969.
8 Filmkritik, Januar 1969.
9 Kenneth Allsop in The Observer Reyiew, April 6, 1969.
10 Bernard Eisenschitz, in Cahiers du Cinéma, février 1969.
11 L. Seguin en P. L. Thirard in Positif, 104. Jean-Paul Fargier geeft in Cinéthique no. 3
een niet kwade analyse van het mechanisme, zijn conclusies daarentegen lijken me onjuist.
Sterk afwijzend is Jonas Mekas, de leider van de New American Cinema, in The Village
Voice, April 10, 1969: „It looks like it was intended to be a liberating film, free film, about
sex and about love and life. But it is a film of impasse, really
The trouble with these
films is that they are not free. These films, these film-makers still treat sex as a problem.
Warhol makes films in which sex is the film's content as experience, as joy (or in the case
of Jack Smith, as pain)
It may be a liberating film on a national level, but internationally, universally, it is a backward film". Ik wil dat graag onderschrijven, maar dat neemt
niet weg dat wij, zoals Mekas ook zelf zegt, nog wel degelijk behoefte hebben aan dit soort
films. De reactie van de katholieke kritiek bewijst dat nog eens ten overvloede.

1066

Eric De Kuyper

interpreteren waarin deze film ontstaan is. M.a.w. je kunt een sleutel zoeken
voor de film, óf de film gebruiken als een sleutel voor de maatschappij. In het
eerste geval projecteer je een abstracte en verschraalde werkelijkheid in de
film; in het tweede tracht je een abstracte vorm, die je eerst zo nauwgezet
mogelijk bekijkt, te gebruiken als een code voor een complexe concrete werke
lijkheid. Deze tweede werkwijze is moeilijker en ze wordt pas echt vruchtbaar
wanneer ze door verschillende beoordelaars samen wordt toegepast.
Het heeft dus geen zin mijn interpretatie naast de vele andere te stellen. Ik
vind dat het ook geen zin heeft, na te gaan of de jongeman in Teorema een
engel dan wel een duivel is. Wel zal ik, bijvoorbeeld, constateren dat hij
bijzonder mooi is en dat hij alle leden van het gezin verleidt. Ik zal me verder
afvragen waarom Pasolini hem zo mooi heeft gemaakt, waarom hij wil dat hij
allen verleidt en waarom Pasolini dat allemaal op deze manier heeft willen
meedelen.
De structuur van een parabel
Teorema is een parabel waarvan alle termen duidelijk, op het abstracte af,
begrijpelijk zijn. Alle realistische of psychologische verklaringen of verant
woordingen zijn geëlimineerd, dramatische en esthetische links zijn in ellipsen
weggemoffeld, en zelfs de symbolische verwijzingen, met name de citaten, zijn
zo sec in de totaliteit gezet, dat ze de gang van zaken nergens doen horten: een
structuur die tot het strikt noodzakelijke is herleid en die een strakke bewijs
voering van een theorema doet verwachten. Maar het tegendeel gebeurt. De
structurele ascese, de formalistische duidelijkheid, de niet gesitueerde citaten
werken zo 'naakt' en rauw op elkaar in, dat er onduidelijkheid, dubbelzinnig
heid, veelzinnigheid ontstaat. Als Teorema belangrijk geacht moet worden, dan
echter niet om die werkelijk oogverblindende veelzinnigheid. Belangrijk is dit:
juist het feit dat alles zo sterk gereduceerd, geabstraheerd en daardoor ver
wrongen en vervalst is, kan een wegwijzer zijn naar een ruimere interpretatie.
Dat kan echter pas gebeuren als we eerst zien hoe die reductie gerealiseerd is.
Daarom eerst: een beschrijvende analyse van wat er in de film te zien is.
Als een los voorstuk zien we een interview met fabrieksarbeiders. De eigenaar
heeft de fabriek overgedragen aan de arbeiders. Waarom? Wat betekent dat
gebaar? Zal de film er een verklaring voor geven? Daarop volgen beelden van
een woestijn, die als een leitmotiv voortdurend terug zullen keren, begeleid
door citaten uit het boek Exodus. Dan komt de concretere situering: het
burgerlijke gezin, waarvan ieder lid afzonderlijk wordt voorgesteld, in een min
of meer karakteristieke bezigheid. De vader vertrekt uit zijn fabriek; de
dochter komt thuis van het lyceum; de zoon, na school, met enkele vrienden;
de moeder thuis, in gebed; het dienstmeisje laat de postbode binnen. Zij heb
ben geen relatie met elkaar, ontmoeten elkaar slechts terloops: aan tafel, later
bij het afscheid van de jongeman. Het zijn geabstraheerde figuren: 'vader',
'moeder', 'echtgenoot', 'dochter', 'zus', 'zoon', 'broer', 'dienstmeisje'. De hele
proloog verloopt in wit-zwart beelden, zonder geluid, ook wanneer de figuren
spreken: we zien alleen hun lippen bewegen.
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Nu kan de vreemdeling zijn intrede doen. Hij wordt aangekondigd door de
postbode. „Who's that boy?" vraagt iemand. „A boy", antwoordt de dochter.
En meteen begint de reeks verleidingen. Iedere verleiding staat apart, ze volgen
elkaar op in een strakke orde: het dienstmeisje, de zoon, de moeder, de doch
ter, en tenslotte de vader. Wanneer iedereen aan de beurt is geweest, verschijnt
de postbode opnieuw. Terwijl ze allemaal samen aan tafel zitten, krijgt de
jongen bericht dat hij moet vertrekken. Hierop volgen, weer abrupt en zonder
schakels, de reacties van de verschillende figuren: een lange, vijfledige mono
loog, gericht tot de zwijgende jongen, een woordenaria in sterk contrast met de
rest van de film, die nagenoeg geheel in een volledige stilte verloopt, met af
en toe op de achtergrond de eerste maten van Mozarts Requiem, wat moderne
muziek, getjilp van vogels en stadsgeluiden. De bekentenissen van de vijf
mensen zeggen ongeveer het volgende:
De zoon: „Ik herken mezelf niet meer. Je hebt me uit de normale orde ge
haald. Ik besef nu dat ik anders ben. Ze zullen allemaal tegen me zijn". Een
beschuldiging.
De moeder: „Ik was onverschillig. Hoe heb ik die leegte om me heen kunnen
dragen? Nu je weggaat, is er niets gebroken tenzij de goede faam van mijn
burgerlijke kuisheid". Dank, vermengd met een verwijt.
De dochter: „Ik hield alleen van mijn vader. Dank zij jou ben ik weer normaal
geworden. N u je weggaat gooi je me terug vanwaar ik kom. Het goede dat je
me hebt doen ontdekken, heeft me ook het kwaad doen ontdekken. Wat moet
ik doen?" Onmacht.
De vader: „Je bent gekomen om te vernietigen. Voor mij was de vernietiging
totaal. Ik heb mijn identiteit verloren. Het schandaal betekent de dood".
Twijfel.
De meid zegt niets: zij helpt de jongen met zijn koffer, kust zijn hand.
Dit eerste deel van de film verloopt op de summiere manier waarop het hier
is beschreven. Er worden geen verklaringen gegeven: waarom komt die student
daar? wie is hij? waarom moet hij ineens weer weg? Wel zijn er enkele bindmotieven, die echter ook weer gereduceerd worden tot 'tekens'. Ieder perso
nage heeft het zijne. De zoon, die later ook schilder zal worden, wordt aan de
jongen gekoppeld door reprodukties van Francis Bacon. De dochter neemt
foto's van de jongen en dit vormt een link met de proloog, waar een van haar
vriendjes een foto van haar vader onder ogen krijgt; als de jongen weg is,
bekijkt ze de foto's die ze van hem genomen heeft . De moeder zoekt contact
via een sensuele omgang met de kleren van de jongen (evenmin als in andere
gevallen kan men hier van 'fetisjisme' spreken: daarvoor is het bind-voorwerp
te sterk geabstraheerd, heeft het teveel de functie van een dramatische link).
Het dienstmeisje realiseert het contact in haar dienstvaardigheid. Zij bezit
niets, beschikt alleen over. zichzelf, kan alleen dienst bewijzen: haar eerste
seksueel contact met de jongen bestaat erin dat zij de as wegveegt die op zijn
12

12 Typisch is het dat het juist de twee jonge mensen zijn die met de jongen contact zoeken
via beelden.
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gulp is gevallen; bij het afscheid helpt zij hem met zijn koffer; later ziet zij
zichzelf als de 'Dienstmaagd des Heren'. De verhouding van de vader is de
meest complexe: zijn theoretisch sociaal-humanisme, dat aanvankelijk slechts
een literair citaat is a la Tolstoi, wordt in werkelijkheid omgezet wanneer hij
zijn fabriek aan zijn arbeiders overdraagt en zelf in de 'woestijn' gaat zwerven.
In het tweede deel van de film wordt de rechtlijnigheid van het eerste deel
verbrokkeld in een reeks korte sekwensen, die telkens laten zien hoe ieder
afzonderlijk na het vertrek van de jongen verder tracht te leven. De meid gaat
terug naar haar volks milieu en wordt een volksheilige. De dochter vervalt in
een toestand van katatonie: zij wil het ongrijpbaar afwezige vast blijven hou
den. De zoon zet zich aan het schilderen, tracht het beeld van de afwezige te
vatten in kleuren en lijnen. De moeder tracht de afwezige te vervangen in de
seksuele ervaringen welke zij gaat verzamelen. De vader weet zijn homoseksua
liteit bevestigd, kleedt zich uit, schenkt zijn bezit weg en verdwijnt in de
woestijn. Het beeld waarmee de film begon en dat als een leitmotiv telkens
terugkeerde, besluit de film ook.

Marxistische en christelijke

verwijzingen

De proloog kondigt een film aan die niet komt. Het interview met de arbei
ders, aan wie de fabriek is overgedragen, roept vragen op: wat gebeurt er als
de bourgeoisie al zo revolutionair gaat doen? wat wordt er van de arbeiders
als ze een kapitalistenrol opgedrongen krijgen? Is dat geen tegen-natuurlijke
orde, zowel in de bourgeois-ethiek als in een marxistische interpretatie? Ner
gens echter wordt dit thema verder uitgewerkt. Tenzij men op deze bijtende
vragen een antwoord meent te vinden in de hierboven reeds geciteerde half
zachte sociaal getinte interpretatie van Ulrich Gregor en in wat Pasolini zelf
suggereert: zoals blijkt uit de houding van het dienstmeisje is de arbeidersklasse
de enige die nog spontaan reageert op
ja, waarop eigenlijk? laten we maar
zeggen: het 'rustverstorende'. Maar dat is nogal elementair, lijkt me. Hoe dan
ook, de proloog, die een marxistische interpretatie zou kunnen suggereren,
staat helemaal los van de eigenlijke film; een beetje zoals ook de epiloog in
Pasolini's vorige film, Edipo Re, als een soort maatschappelijk addendum
slechts een pro-forma-indruk maakte.
De christelijke referenties zijn enorm talrijk: citaten uit de bijbel, de jongen
wordt aangewezen als een Messias, de meid wordt een heilige. Dit laatste
wordt in een populaire context gesitueerd. Voor de seksuele uitdaging vlucht
het meisje in de irrationaliteit, het enige wat in haar bereik ligt: het 'niet meer
concreet te hoeven leven in zo'n onthutsende situatie'. Op het ongewone, het
onverklaarbare reageert zij magisch-sacraal. Zij heeft het heilige aangeraakt,
het taboe verbroken, nu kan zij niet anders meer dan buiten de samenleving
te gaan leven, in het 'heiligdom'.
Pasolini verbergt zijn sympathie niet voor dit personage: „De meid is inder
daad de enige die geraakt kan worden door het mirakel. Omdat zij van het
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volk is, is zij niet helemaal afgesneden van de realiteit" . Maar deze interferentie van het sacrale met het sociale brengt ons niet ver. Het perspectief dat
hier geboden wordt, leidt direct naar het archaïsch geloof van de voorvader e n . Wat als mysterie ervaren wordt beantwoorden met evenveel mysterie
biedt niet veel uitkomst. Dit is gewoon een opbieden van het ene irrationalisme
tegen het andere.
Zijn de bijbelcitaten méér dan structurele referentiepunten? Of gevoelsaccenten, zoals de muziek in de film? Naar mijn gevoel vervullen ze twee functies.
Ten eerste dragen ze ertoe bij de film in een Italiaans milieu te situeren. Merkwaardig is inderdaad dat een zo geabstraheerde film als Teorema zo nadrukkelijk in een welbepaald milieu, dat van de Italiaanse bourgeoisie, gesitueerd
is. Ten tweede en het belangrijkst: de christelijke referenties vormen een heel
sterk contrast met de seksuele gebeurtenissen. Een van de hoofdmotieven van
de film is het 'schandalige' (dan wel zo, dat de termen vaak omgekeerd worden: het gewone wordt schandalig, het ongewone lijkt ineens normaal). Daarvoor is die contrastwerking zo onontbeerlijk dat buiten een christelijk referentiekader de film niet meer functioneert. Stel je maar eens een ogenblik voor
dat Teorema een Zweedse film was. Ga je in die christelijke context echter iets
méér zien dan een functioneel element en er een christelijke interpretatie op
construeren, dan wordt de film structureel ontwricht. De werking ervan wordt
geblokkeerd: de elementaire onderdelen werken niet meer op elkaar in en
worden bevroren in hun simplistische verschijningsvorm. En wat per definitie
een open werk is, wordt gesloten voor alle mogelijke andere interpretaties.
Overigens, wat helpt het ons vooruit als we van Teorema een Messiaanse
parabel maken, als we in de jongen een Christus zien, wiens liefde en openbaring door de mensen niet wordt aanvaard? Dan is het een 'verhaal' dat al
tweeduizend jaar geleden beter is verteld. Dan plakken we op de film weer
eens het etiket dat al tweeduizend jaar lang geplakt wordt op alles wat ons
geweten stoort of ergert. Ik bedoel niet dat de heilsgeschiedenis niet meer
actueel te maken is, maar als we daar interesse voor hebben, moeten we
nagaan hoe iemand, in casu Pasolini, dat concreet doet. En concreet doet
Pasolini dat via de seksualiteit, met name via een sterk homoseksueel gekleurde
erotiek. De jongen is een engel? Mij goed, maar dan zou ik eerst toch eens
willen weten waarom die engel, om het even cru te zeggen als in de film, met
drie vrouwen en twee mannen naar bed gaat. Wie die seksuele uitdaging
smoort in een christelijke cliché-interpretatie, reageert op dezelfde manier als
de meid in de film: een heel concreet gebeuren wordt geïnterpreteerd als
mysterieus en onverklaarbaar en gesublimeerd in al even wazige en slecht
14

13 La Quinzaine Littéraire, 1 mars 1969. Tot dergelijke simplistische uitlatingen laat Pasolini zich in interviews vaak verleiden. Ik denk bijvoorbeeld aan zijn verklaring van de
epiloog van Edipo Re: de slotsekwensen zouden het conflict van de dichter voorstellen die
niet door de bourgeoisie gehoord kan worden en daarom moet gaan dichten voor de volksmens!
14 Cfr. Pasolini's poëzie in Mamma Roma: „Ik ben een kracht van het verleden, mijn
liefde ligt alleen in de traditie. Ik kom voort uit ruïnes, uit de kerk, uit vergeten dorpen
Als een volwassen foetus waar ik rond — ik, de meest moderne onder de modernen
— op zoek naar broers die er niet meer zijn".
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mystieke termen. Liever dan zich met een terre-a-terre uitdagende werkelijkheid te laten confronteren, gaat men tussen aarde en hemel zweven. Christus'
parabels hadden altijd een concreet-menselijke kern. In Teorema is die kern
de seksualiteit.
Dat dit over het hoofd wordt gezien, is juist hierom zo pijnlijk omdat de film
zich klaarblijkelijk tot katholieke toeschouwers richt. Zij vooral zouden gevoelig kunnen zijn voor de draagwijdte van het werk. Volgens het bekende
afweermechanisme echter wordt de subversiviteit van de film niet erkend,
wordt het een 'positieve' film genoemd, en hij wordt bekroond door het 'Office
Catholique International du Cinéma'. Wordt hij daarmee weer niet 'geïntegreerd' en met een klap dicht gegooid? Wordt de uitdaging dan nog creatief
doorgedacht, zo dat wij er de gevaarlijke consequenties van onder ogen zien
en ter sprake durven brengen?
Seksualiteit als uitdaging
Het enige waar we in Teorema zekerheid over hebben zijn de seksuele gebeurtenissen. Zij vormen de functionele elementen waaruit de film bestaat. Een
beeldschone jongeman heeft achtereenvolgens seksueel contact met de vijf
leden van een gezin. Niemand weerstaat hem. In deel I worden deze seksuele
ontmoetingen als geheel vanzelfsprekend voorgesteld, ondramatisch, onproblematisch. En dat is nog altijd een van de meest revolutionaire dingen die je
over seks kunt zeggen. Iedereen in dit gezin laat zich door de vreemdeling
verleiden, gewoon menselijk, zonder spanning, zonder (al te veel) complexen.
Wat op papier een scabreuze vaudeville leek te zijn, wordt in de film de
gewoonste zaak van de wereld. Na een korte 'normale' kramp blijkt iedereen,
aangespoord door het gerelaxeerd aanvaarden van de jongeman, zich totaal te
kunnen overgeven.
Deze vanzelfsprekendheid kon slechts waar gemaakt worden door een cinematografische kunstgreep. Pasolini laat bewust alle dramatische schakels weg,
de seksuele ontmoetingen zelf worden niet getoond. Het absolute karakter van
deze reeks ontmoetingen wordt verkregen door een geabstraheerde, a-dramatische decoupage in mootjes. Dat was (voor Pasolini, en we zullen verder zien
wat deze beperking inhoudt) de enige manier om een dergelijk gegeven aanvaardbaar te maken. Ook moest de hoofdfiguur zo neutraal mogelijk gehouden
worden: hij is de grote passieve Verleider, wiens ongewone rust en bereidheid
de partners vertrouwen schenken.
Dit hele eerste deel vormt ontegensprekelijk een 'positief' gebeuren. In het
licht van deel II, de 'aftakeling' van het gezin na het vertrek van de jongen,
wordt het echter anders geïnterpreteerd. Wat in I geloofwaardig gemaakt
wordt als een paradijselijke toestand, wordt in II door kritiek en toeschouwers
weggeïnterpreteerd met een wijsvinger naar de catastrofale gevolgen: zie je wel
wat ervan komt! Het 'Paradise lost' boeit ons blijkbaar meer dan het gewonnen
paradijs. Op de uitnodiging tot creatief denken en ageren, die heel even echt
mogelijk is gemaakt — het is bewezen, mensen! — durft men niet ingaan.
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En men vlucht in speculaties. Niets laat bijvoorbeeld toe te zeggen dat deel II
een precieze schildering van een verwording is. Het enige wat we met zeker
heid kunnen zeggen is, dat het er niet zo positief uitziet: onzeker, dubbelzinnig,
onopgelost. Geen enkele van de oplossingen welke de verschillende personages
zoeken, kan men kwalitatief waarderen. Zeggen dat de meid een oplossing
vindt in haar volkse religiositeit en dat de moeder zich integendeel degradeert,
berust nergens op. Het enige wat we zien is, dat ieder reageert naar eigen aard
en leeftijd: de jonge mensen nogal ongenuanceerd, de rijpe man tamelijk com
plex, de volksvrouw elementair, de seksueel gefrustreerde bourgeoise in een
'nur Sex'-mentaliteit. Voor de personages zelf is de eigen oplossing inefficiënt;
voor ons, toeschouwers, lijkt ze frustrerend. Komt dat niet hier vandaan, dat
de schijnoplossingen van de personages van identiek dezelfde aard zijn als die
welke wijzelf altijd klaar hebben liggen voor onze zowel dagelijkse als minder
dagelijkse problemen? Sublimatie via kunst, godsdienst of bandeloosheid, soms
via waanzin of humane opoffering, beheerst ons bestaan. Is ons eigen spiegel
beeld, dat in het tweede deel van Teorema zo duidelijk gereflecteerd wordt,
dan zo ondraaglijk dat wij het weginterpreteren of proberen te 'redden' (zoals
we de personages willen 'redden') om het toch maar niet te hoeven zien?
De seksualiteit in Teorema is bewustmakend. Waarom echter kan geen van de
personages realiseren wat zo vanzelfsprekend leek? Omdat zij er niet in ge
loven. „Ik zou willen zeggen dat we nog nooit de bevrijdende kracht van de
seksualiteit hebben onderzocht. Pleidooien voor een vrijere seksualiteitsbele
ving blijven meestal steken in een negatieve benadering: het opruimen van
taboe's, enz. Te weinig wordt de mogelijke 'geneeskracht' van de seksualiteit
benadrukt, de kracht dus om mensen van angsten en geremdheden te bevrij
den" . Echt onrustwekkend is, zoals J. L. Bory schreef , in onze tijd alleen
nog diegene die zijn naastenliefde kan beleven tot in zijn meest intieme kern,
die, zoals de jongen in Teorema, zich bereid en open verklaart tot in de
erotiek. Dat is het wat Pasolini cinematografisch waar maakt. Het kan! En dat
het in een film kan, is een kreet van protest en een aanklacht, omdat het in
onze werkelijke wereld (nog) niet kan. Dat is de ware revolutionaire draag
wijdte van deze film. Teorema geeft geen beeld van de werkelijkheid, wel een
aansporing om te revolteren tegen alle vervreemding in die werkelijkheid, met
name op seksueel gebied.
15

16

De nieuwe Verleider
Kunnen we iets dieper ingaan op de betekenis van deze vreemde jongeman als
seksuele onrustzaaier (of rust-brenger?) en zo misschien laten zien waar de
echt vernieuwende kracht van Teorema ligt?
Waarom eigenlijk is de bezoeker een man, geen vrouw? Deze vraag verrast
misschien, maar juist die verrassing suggereert al een eerste antwoord: een
vrouw in deze rol had al te zeer in de lijn van onze verwachtingen gelegen.
15 C.J.Straver.
16 Cfr. Streven, maart 1969, p. 648.
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In onze beschaving ligt het voor de hand dat de functie van de 'passieve verleiding' toegeschreven wordt aan de vrouw. Maar direct zitten daar allerlei
negatieve cliché's aan vast: alle vrouwen zijn verleidelijk, én gevaarlijk. Een
vrouw in deze rol zou Pasolini's bewijsvoering ontkracht hebben: zij zou ons
alleen bevestigd hebben in onze aloude misogynie. Om van de bezoeker een
totaal disponibele figuur t e maken, die gewoon door zijn neutrale présence
zijn omgeving verleidt, was een man nodig.
Maar er zit meer aan vast. En hier moet iets gezegd worden over het beeld van
man en vrouw zoals zich dat in onze samenleving ontwikkeld heeft en over de
rol welke de publiciteit daarin speelt.
De man als seks-symbool heeft natuurlijk altijd bestaan. Maar mannelijk
sex-appeal heeft nooit zo openlijk gewerkt als dat van de vrouw. Er zijn in de
filmbranche evenveel mannelijke 'stars' en seks-symbolen als vrouwelijke,
maar hun erotiek functioneert nooit direct: hier is accidentele accentuering
de regel . Is daar een verklaring voor? In onze mannenmaatschappij wordt de
vrouw en de man een verschillende erotiek toegeschreven: mannen stellen
belang in erotiek, vrouwen hebben daar geen interesse voor! Maar met de op
gang gekomen emancipatie van de vrouw treedt ook hier verandering op.
Nog altijd wordt de vrouw beïnvloed door de rol die haar in het verleden
werd opgedrongen: de zich emanciperende vrouw gaat zich tegenover de man
affirmeren door het mannelijk gedetermineerde gedragspatroon gewoon om te
keren en aan zichzelf aan te passen. Maar door die omkering wordt zichtbaar
hoe eng het oorspronkelijke model was: het wordt een karikatuur. Wordt die
karikatuur sterk genoeg, dan wordt misschien een meer harmonische emancipatie mogelijk .
17

18

In onze maatschappij wordt zulk een evolutie altijd direct merkbaar in de
economische sector. De nieuwe gebieden worden direct gretig geëxploreerd en
geëxploiteerd door de publiciteit. Overal wordt nu mannelijk sex-appeal ingeschakeld. In advertenties van bladen als Playboy en Esquire wordt 't lezerspubliek vooral aangesproken door mannelijke symbolen. En meteen wordt duidelijk hoe simplistisch de verklaring was welke gegeven werd voor het feit dat
bijna alleen de vrouw als seks-symbool kon fungeren. Zoekend hoe zij de haar
opgedrongen rol het best kon vervullen, zou de vrouw zich argeloos hebben
geïdentificeerd met het vrouwelijke seks-symbool: zij zag er geen mededingster
in, maar een verleidelijker weerspiegeling van zichzelf. Dat er in die identificatie ook plaats kon zijn voor een homofiele projectie, werd veiligheidshalve
over het hoofd gezien. N u echter ook de man openlijk als seks-symbool gaat
fungeren, komt er een dubbele functie aan het licht. En die wordt nu geëxploiteerd. De vrouwelijke koopster (toeschouwster, enz.) beschikt nu ook over een
17 Mooie staaltjes hiervan zijn regelmatig te vinden in tijdschriften als Ciné-Revue en
Cinémonde. Onomwonden wordt er gesproken over de vrouwelijke erotiek (tenminste in
Hays Code termen). De mannelijke sterren worden heel anders voorgesteld: zij zijn sympathiek („sympathique jeune premier"), sportief („ce bel athlète est également un acteur
de classe internationale"), nog altijd verleidelijk („séduisant quinquagénaire").
18 Zulke interacties zijn typerend voor alle zich emanciperende groepen van outcasts:
negers die voor blanken spelen in Les Nègres van Jean Genét; de 'black is beautiful'leuze; joden die gaan verdrukken; homofielen die willen trouwen.
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erotisch object, een 'verdinglicht' beeld van de man; ze staat nu op gelijke voet
als de man-als-kijker. De mannelijke koper van zijn kant wordt nu in dezelfde
rol gedwongen als vroeger de vrouw: hij kan zich identificeren met het manne
lijk symbool. En tegelijk wordt hij aangesproken door homofiele componenten
in zijn spiegelbeeld. Als gelijkwaardige, zij het verschillend gerichte observa
toren beschikken beide geslachten nu over een erotisch object van het andere
geslacht en beide geslachten kunnen zichzelf ook identificeren met het eigen
geslacht. De rolverdeling is soepeler geworden, ieders geaardheid wordt beter
genuanceerd. De mogelijke schakeringen worden verder geëxploreerd. En
vanzelf gaat de publiciteit speculeren op het paar, niet als gezinskern, maar als
een dubbele erotische aantrekkingspool.
Het is natuurlijk niet zo dat de publiciteit deze verschuiving doelbewust bevor
derd heeft: om taboe's te doorbreken zijn deze media te conservatief. Maar
toen eenmaal duidelijk werd dat er in de mens lagen zijn die nog niet ontgon
nen zijn, hebben zij zich daar instinctief op gestort. Het feit dat die lagen op
een quasi-ludieke manier geëxploiteerd worden, maakt ze 'ongevaarlijk'. Als je
lezers van Playboy of kopers van Emmence-artikelen er attent op zou maken
dat zij aan homofiele tendensen toegeven, zouden zij verontwaardigd reageren.
Maar juist omdat dit in een ludieke sector gebeurt, kan het zo'n omvang
nemen. De actie van de 'verborgen verleiders' raakt iedereen, of hij het wil of
niet.
Historische betekenis van Teorema
Het is in deze samenhang dat Teorema van historische betekenis is. Voor het
eerst wordt in een film een mannefiguur ontworpen die niet alleen alle ken
merken van de traditionele playboy heeft, maar nadrukkelijk voorgesteld
wordt als een seksueel voorwerp. De hele figuur van de jongen wordt cinema
tografisch opgebouwd door middel van twee procédés: close-ups van een in
zon badend gelaat, en close-ups van, cadrages op de gulp. Nog nooit werd in
een film een mannelijk seksattribuut zo nadrukkelijk, zo openlijk en zo vrijuit
erotisch geaccentueerd als hier.
Dit is echter meer dan alleen maar een aanwinst van het cinematografisch
vocabularium. Ongetwijfeld heeft Pasolini deze trend in de media zo sterk
aangevoeld dank zij zijn eigen homoseksuele aanleg. De homoseksuele mens
heeft er alle belang bij dat de rol en het beeld van de man en de vrouw minder
strak en eenzijdig wordt. De emancipatie van de vrouw betekent voor hem ook
een dialectische verandering in de rol van de man en een kans op variaties in
de tot nog toe zo streng gescheiden seksuele relaties. Vanzelf verandert daar
mee ook de hele patriarchale conceptie van het gezin. Ook dit is één van de
aspecten van Teorema: het burgerlijke gezin, dat nog slechts formalistisch aan
elkaar hing, wordt ontbonden door de kracht van de erotiek.
Wie zich even de moeite wil getroosten om de man-vrouw verhouding vanuit
een homoseksueel perspectief te bekijken en creatief door wil denken, zal,
geloof ik, bijna onvermijdelijk geraken tot de situatie van Teorema, deel I,
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dat zo shockerend lijkt. Het is een utopisch concept van een homofiel, die een
andere, zijn kijk suggereert op de man-vrouw verhouding, vrij van alle cultuur
historische, sociale en psychische determinismen, van alle cliché's: gewoon
menselijk, met als enig uitgangspunt de liefde. Dat is de uitdaging. Dat is het
misschien onbewijsbare theorema dat bewezen moest worden.
Zo wordt Teorema een wensdroom: Pasolini's verlangen naar een aards para
dijs. Frappant is echter dat hij het zo moeilijk heeft gehad om dat paradijs
vorm te geven. De structuur die hij er, ditmaal bewust, voor gekozen heeft,
simplificeert de figuren en gebeurtenissen tot het uiterste en kan alleen bewij
zen wat hij wenst te bewijzen. Alle tegenweer van de toeschouwer: 'dat kan
toch niet!' — wordt resoluut opzij geschoven. De eerlijke bedoelingen van de
jongeman worden — wat voor de hand zou liggen met zo'n onderwerp — geen
ogenblik in twijfel getrokken: alles wat hij doet en teweegbrengt, is per
definitie paradijselijk! Verwikkelingen in de verhoudingen worden niet eens
gesuggereerd: de seksualiteit verloopt hier in een toestand van absolute perfec
tie. Zoals al de rest in de film — daarom is hij zo gaaf of kan hij zo simplis
tisch genoemd worden — is ook de erotiek herleid tot een 'teken': in deel I
wordt ze nergens in haar concrete, problematische werkelijkheid aanwezig
gesteld.
Gelooft Pasolini zelf in zijn utopische creatie? Hij zou er graag in geloven, en
dat wordt zichtbaar gemaakt in de moeite die hij zich geeft om zijn thesis,
in de eerste plaats voor zichzelf, aanvaardbaar te maken: het móet mogelijk
zijn, aangezien ik het zelf een ogenblik mogelijk heb gemaakt. En voor de
toeschouwer geldt hetzelfde: een ogenblik heb ik erin kunnen geloven, het
moet dus mogelijk zijn. Dit opent natuurlijk een afgrond waar iedereen voor
terugdeinst. Ik heb dan ook de indruk dat Pasolini er zelf van geschrokken is.
Zijn stilistisch a-priorisme heeft zich deze keer tegen hem gekeerd en hem
geleid tot een zelfexpressie die hij niet voorzien had. Ik ben namelijk bang dat
de radicaliteit van de expressie in Teorema uitsluitend te danken is aan het
structureel principe, en dat dit slechts een formalistisch masker is, een masker
dat alleen accidenteel geleid heeft tot een démasqué van zijn auteur. Teorema
is daarom misschien wel een belangrijk werk, maar ik geloof niet dat het een
werk is van een belangrijk auteur. Belangrijk is de film vooral omdat Pasolini's
ongewild démasqué ook ons uitdaagt tot ontmaskering.

Politiek Overzicht
Internationaal

Frankrijk
De eerste ronde van de presidentsverkiezingen resulteerde in een duidelijke
meerderheid voor de Gaullistische kandidaat, Pompidou, die 44% van de
uitgebrachte stemmen verkreeg tegen 24% voor Poher. Op de derde plaats
eindigde de communist Duclos met 21,5%, waarmee hij de stabiliteit van de
communistische aanhang bevestigde. Het echec is geheel aan de zijde van de
socialistische groep rond Deferre en Mendès-France, die met 5% slechts
eenderde van de toch al voor de socialisten rampzalige kamerverkiezingen van
het vorig jaar wist te behalen; het gebrek aan eensgezindheid in socialistische
kringen heeft zich hier wel erg gewroken. Daar de communistische partij haar
aanhang heeft geadviseerd zich bij de tweede ronde op 15 juni, die tussen
Pompidou en Poher zal gaan, te onthouden, is het vrijwel zeker dat de eerstgenoemde de opvolger van de Gaulle zal worden. Poher was de kandidaat van
het 'nee' tegen het referendum van de Gaulle en wij wezen er toen al op, dat
deze groep innerlijk zeer verdeeld was; het was dus een grote vraag of Poher
in staat zou zijn een stabiele periode in te leiden en deze twijfel zal de aanhang
van Pompidou waarschijnlijk versterken. De angst voor een herhaling van de
toestanden in de vierde republiek is — niet ten onrechte — zeer groot.

Nederland
Nederlandse

Antillen

Toen in 1954 het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden werd vastgesteld, heeft men er nauwlettend op toegezien elke toekomstige gedachte aan
de een of andere vorm van neo-kolonialisme te voorkomen. Daarom werd de
autonomie van de Nederlandse Antillen en Suriname met alle mogelijke waarborgen omringd. Wel werden de handhaving van de onafhankelijkheid, de verdediging van het Koninkrijk en de buitenlandse betrekkingen uitdrukkelijk als
koninkrijks-aangelegenheden vermeld en werd vastgesteld, dat Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen elkaar hulp en bijstand zouden verlenen,
terwijl elders werd bepaald, dat het waarborgen van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het
bestuur eveneens een aangelegenheid van het koninkrijk zou zijn. De moeilijkheid is echter gelegen in het aan dit laatste voorafgaande lid van art. 43,
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volgens welk elk der afzonderlijke landen zorg moet dragen voor de verwezen
lijking van deze rechten. Zou n.1. een der regeringen in gebreke blijven, dan
kan Den Haag zich er moeilijk mee bemoeien zonder onmiddellijk beschuldigd
te worden van pogingen tot neo-kolonialisme, terwijl als Nederland de zaken
op zijn beloop laat en de autonomie volkomen eerbiedigt, situaties kunnen
ontstaan waarin de betrokken regering een beroep doet op het Nederlandse
leger om de orde te handhaven, en de Nederlandse regering nog verplicht is
zulks in te willigen ook, waarmee zij zich dan nog sterker het verwijt van een
neo-kolonialistische politiek op de hals haalt.
Dit is nu gebeurd op Curacao, waar vrijdag 30 mei een proteststaking van
arbeiders tegen ongelijke beloning steun kreeg van arbeiders van talrijke
andere bedrijven en uitmondde in een algemene opstand, waarbij het centrum
van Willemstad werd leeggeplunderd en in brand gestoken. Daar de politie
machteloos bleek, riep de regering de hulp in van de aanwezige koninklijke
marine, die bovendien nog versterking — of aflossing? — kreeg uit Nederland.
Te laat vroeg men zich nu af hoe dit alles mogelijk was. Natuurlijk is de
oorzaak van deze ramp niet te zoeken in drankmisbruik of een vals gerucht.
De oorzaak ligt dieper in de vreemde en onwerkelijke politieke en economi
sche situatie. Politiek is de Democratische Partij de machthebster maar haar
optreden is allesbehalve democratisch; via druk op ambtenaren, sociale dwang
maatregelen tegen tegenstanders en corruptie bij verkiezingen wist zij haar
macht te verstevigen in de federale regering. Deze macht misbruikte zij om de
Nationale Volkspartij, die de eilandsregering op Curacao beheerste, dwars te
zitten bij haar pogingen om de economische toestand te verbeteren, zodat deze
partij tenslotte werd verslagen en ook op Curacao de rneerderheid in handen
van de DP kwam.
Economisch dreef het eiland op de olie-raffinaderijen, maar tengevolge van
automatisering ontstond er een groeiende werkloosheid, die door het geboorte
overschot nog wordt vergroot. Dit versterkte de positie der werkgevers, die
meenden zich niets te hoeven aantrekken van de toch al moeilijk van de grond
komende vakbeweging, zodat een tot stand gekomen cao niet werd toegepast
omdat talrijke arbeiders zelfs blij waren met een veel lager loon dan het vast
gestelde, omdat zij dan tenminste iets hadden. Sociale voorzieningen ontbraken
bijna geheel, zodat de werkloze totaal afhankelijk was van de particuliere
liefdadigheid. De scheiding tussen rijk en arm werd steeds groter en leidde tot
ontevredenheid.
Wel werd geprobeerd om verbeteringen in het economisch klimaat aan te
brengen. Curacao ontwikkelde zich als toeristengebied en had door zijn rust
en lage prijzen een grote aantrekkingskracht voor rijke Noord- en Zuid-Ameri
kanen. De werkgelegenheid die hierdoor werd geschapen, was echter niet
groot genoeg, zodat de armoede onder een groot deel van de bevolking schrij
nend bleef, terwijl het zien van de grote weelde onder de bezoekers de
ontevredenheid nog vergrootte.
Deze sociale onrust — waarbij mogelijk ook nog met een vorm van discrimi
natie ta.v. de kleurling moet worden gerekend — leidde tot bovengenoemde
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onlusten. De gevolgen zijn catastrofaal; de paradijselijke toestand van uiterlijke
rust is plotseling verstoord; toeristen haastten zich om zo snel mogelijk het
eiland te verlaten en reisbureaus kunnen alleen nog adverteren met een ver
loren paradijs; industrieën zullen zich voorlopig wel twee keer bedenken voor
zij er toe overgaan bestaande vestigingen uit te breiden of nieuwe te stichten,
als zij tenminste besluiten om te blijven. De toestand is dus verslechterd en er
zullen krachtige maatregelen genomen moeten worden voor het herstel.
Als wij naar een schuldige zoeken is dit al een even ingewikkeld vraagstuk als
het zoeken naar de oorzaak van de ramp. De federale regering heeft het
probleem om politieke redenen verwaarloosd; de onderlinge naijver tussen de
eilanden voor eigen doeleinden uitgebuit en daarmee haar positie misbruikt.
De regering in Den Haag heeft zich te weinig verdiept in de situatie zoals die
zich ontwikkelde en zich te veel beroepen op de autonomie van de Nederlandse
Antillen; zij heeft zich — wanneer regeringspersonen een bezoek brachten aan
deze gebieden — te gemakkelijk om de tuin laten leiden, nam te weinig
contact op met de leiders van de oppositie en is te bang geweest voor het
verwijt zich te bemoeien met de interne aangelegenheden van dit gebied. Inder
daad verkeerde zij in een moeilijke positie, maar de diverse kabinetten hebben
in een reeks van jaren gelegenheden om binnenskamers te overtuigen en
zachte dwang uit te oefenen laten voorbijgaan. Ook de vakbeweging gaat niet
vrij uit; de onderlinge verdeeldheid is groot; wel heeft zij de huidige situatie
zien aankomen, maar heeft zij wijzend op de onhoudbare sociale toestand
ook gewezen op de noodzakelijkheid om slechts door overleg tot verbeteringen
te komen, daar gebruik van geweld een ramp zou veroorzaken? Een overigens
geoorloofd middel kan in bepaalde omstandigheden gevaarlijk zijn.
Nu is echter de voornaamste vraag niet waar de schuld ligt, maar hoe het
verder moet. Er wordt aangedrongen op herziening van het koninkrijksstatuut
maar men heeft daarbij vooral het oog op het feit dat Nederlandse troepen
verplicht kunnen worden op te treden — zoals verleden week is gebeurd —
tot herstel van orde en rust, wanneer het aanwezige politie-apparaat het alleen
niet af kan. De moeilijkheid is gelegen in het feit, dat Nederlandse militairen
ingezet moesten worden ter handhaving van een orde die de Nederlandse
regering eigenlijk niet kon onderschrijven. Wijziging van het statuut is inder
daad gewenst, maar dan liever in die zin dat Nederland grotere 'inspraak' zou
moeten hebben in het economische en sociale beleid van de federale regering
der Nederlandse Antillen, waarbij er dan weer nauwkeurig op moet worden
gelet dat bevoogding wordt vermeden. Dat Curacao ook in de toekomst moet
geholpen worden door Nederland staat vast; van de wijze waarop en de samen
werking tussen beide rijksdelen zal echter alles afhangen.

Studentenbeweging
Evenals in andere landen heerst ook onder de Nederlandse studenten reeds
lang ontevredenheid over tal van toestanden in het wetenschappelijk onderwijs.
Er waren klachten over te lange studieduur, de indeling van de studie en
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gebrek aan contact met hoogleraren, m.a.w. men voelde zich helemaal niet
gelukkig met de bevoogding door de universitaire machthebbers. De studenten
slaagden erin de oprichting van studieraden te bewerken, waarin behalve hoog
leraren en wetenschappelijke medewerkers ook afgevaardigden van de studen
ten zitting kregen. De 'inspraak' die zij hierbij kregen, bleek echter een wassen
neus te zijn, daar de raden slechts een adviserende stem kregen en men deze
adviezen naast zich neerlegde.
Inmiddels was er in 1965 een commissie-Maris ingesteld, die in '68 te voor
schijn kwam met een reeds in november '67 in een Utrechts studentenblad
gepubliceerd rapport over 'De zelfstandige taakvervulling van de universiteit'.
Het hierin vervatte voorstel van een centralistische bestuursvorm met een
bestuur dat alleen verantwoordelijk was aan de minister van onderwijs, strook
te zo weinig met de eis van democratisering, dat zelfs de Academische Raad
zich er niet achter plaatste.
De studentenrevolutie in Frankrijk in mei '68 oefende ook in Nederland in
vloed uit en men stelde verdergaande eisen, n.1. medezeggenschap. De studen
ten kregen hierbij steun van wetenschappelijke medewerkers en een aantal
hoogleraren, daar in het plan Maris ook hun invloed op het reilen en zeilen
van de universiteit praktisch was uitgeschakeld. Men bleek in universitaire
kringen echter weinig geleerd te hebben van de wassen-neus-inspraak. Mede
zeggenschap eist toch voldoende informatie om een oordeel te kunnen vormen,
maar in talrijke gevallen bleken de universitaire autoriteiten deze informatie
niet of onvolledig te verstrekken, zodat medezeggenschap in de praktijk niet te
realiseren was.
Toen daarop najaar '68 de nota-Posthumus over de herstructurering van het
wetenschappelijk onderwijs verscheen, die uitdrukkelijk door de minister als
discussiestuk aan de universiteiten en hogescholen werd voorgelegd, kwamen
de studenten dan ook met de eis om als gelijkberechtigden te kunnen medebeslissen in zaken die hen toch allereerst aangingen. Tevens kwamen zij met
een alternatief voor de nota-Posthumus, n.1. de raden-universiteit, waarin de
studie gericht is op een bepaald project, waaraan door een groep docenten en
studenten gezamenlijk gewerkt wordt en waarbij deze groep tevens beslist over
de vorm van het onderwijs, de methode van het onderzoek en het aanschaffen
van de benodigde middelen. De verschillende groepen zouden weer in raden
zijn vertegenwoordigd. Op deze wijze zou men een volledig democratische
inrichting verwezenlijken.
Meer en meer is de nadruk komen te vallen op dit laatste en minder op de
veranderingen in het wetenschappelijk onderwijs. De vraag is echter hoe dit
moet worden gerealiseerd en hierover zijn de studenten het onderling niet eens.
Moet de zaak geforceerd worden of moet zij via overleg worden geregeld?
De ervaring opgedaan bij pogingen om via overleg tot een oplossing te komen
is niet altijd hoopgevend geweest, tengevolge waarvan bij de studenten een
wantrouwen is gegroeid en men eerder geneigd was tot actie over te gaan.
Deze actie zagen wij in Tilburg, waar radicale studenten overgingen tot bezet
ting van het hogeschoolgebouw en vervolgens steun van de andere studenten
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kregen. De publieke opinie reageerde hierop niet ongunstig, te meer daar de
leiding de zaak goed in de hand had en excessen wist te voorkomen. De actie
had succes en op 7 mei werd het principe van het medebeslissingsrecht voor
alle geledingen erkend.
De Tilburgse actie had gevolgen aan de andere universiteiten en hogescholen.
Aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam ging een aantal studenten
over tot bezetting van het administratief centrum der universiteit, gevestigd in
het Maagdenhuis, en hier ontstond een grote rel en greep de politie in. Het
bestuur van de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam keurde de actie —
waarvan het niet op de hoogte was gesteld — achteraf goed, maar de publieke
opinie kon hier minder waardering opbrengen voor het optreden der studenten.
De gebeurtenissen in Amsterdam hadden ook gevolgen in het politieke vlak.
In de gemeenteraad van de stad sprak de meerderheid, waaronder de PvdA,
zich uit tegen het optreden der studenten en werd de houding van de politie
goedgekeurd. Ook in de Tweede Kamer veroordeelde de fractievoorzitter van
de PvdA de houding der studenten; de Nieuw Links-groep van deze partij is
het met dit standpunt echter niet eens en de eenheid in de partij blijkt weer
eens moeilijk te handhaven.
7 - 6 - '69

J. Oomes

België
Persproblemen
In België is in de jongste maanden op verschillende niveaus het probleem van
de communicatiemedia aan de orde geweest: vanaf het statuut van radio en
T.V. tot en met de economische en juridische grondslagen van de geschreven
pers.
*
Bij de geschreven pers wordt het in toenemende mate een vraag naar de
bedrijfsgrootte binnen welke de zelfstandigheid van een krant gehandhaafd
kan blijven. Hierbij speelt dan de relatie tot de publiciteitsmarkt een grote rol.
In de socialistische pers lijkt de innerlijke, ofschoon niet altijd zichtbare spanning en de behoefte aan een nieuwe formule het grootst te zijn. De socialistische bladen blijven inzake oplage en rendement ver beneden het peil dat
men, op basis van het door de socialistische partij behaalde stemmenaantal,
zou moeten verwachten. De B.S.P.-leiding wenst nu blijkbaar een geïntegreerd
exploitatieverband. Op 8 mei had de stichtingsvergadering plaats van de Unie
van Socialistische Bladen, waarin gegroepeerd zijn Volksgazet, Vooruit, Le
Peuple, La Wallonië, en Le Journal de Charleroi-lndépendance. Voorzitter is
Jos Van Eynde, ondervoorzitter van de Belgische Socialistische Partij en
hoofdredacteur van Volksgazet. De Unie is een coöperatieve vennootschap,
die de contacten onder de verantwoordelijken van de vijf kranten en ook een
coördinatie op redactioneel, technisch en commercieel vlak wil bevorderen.
Elke krant wil echter haar vrijheid van handelen behouden op reclame-, poli-
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tiek, redactioneel en commercieel niveau. In hoeverre uit dit nog losse verband
een samenwerking kan ontstaan die nauw genoeg is om de financiële en tech
nische vraagstukken van de kranten in kwestie op te lossen, valt nog niet uit te
maken. De stichting zelf is echter een teken des tijds.
Heel de maand mei werd in persmilieus en daarbuiten aandacht besteed aan
een conflict tussen de raad van beheer en het personeel van de N.V. De Vlijt,
uitgeefster van Gazet van Antwerpen en het weekblad Zie. Aanleiding hiertoe
was een contract, afgesloten tussen N.V. De Vlijt en N.V. De Standaard,
waardoor het weekblad Zie in exploitatie werd gegeven aan De Standaard.
Tevens hadden beide vennootschappen een nieuwe N.V., Perexma, opgericht,
waarvan de bedrijvigheid vooral scheen te willen liggen op het gebied van de
gemeenschappelijke exploitatie van weekbladen.
Bij het personeel van De Vlijt ontstond hiertegen een reactie om uiteenlopende
redenen. Eensdeels was er verzet tegen het afstaan van het weekblad Zie,
omdat deze operatie werd aangevoeld als de likwidatie van een stuk van het
bedrijfspatrimonium.
Anderzijds was er oppositie tegen de manier waarop de operatie was voorbe
reid en doorgevoerd: zonder voldoende ruggespraak met de betrokken directies
en personeelsleden. Op een algemener vlak was er tegenstand merkbaar tegen
een verdere toenadering tussen De Vlijt en de Standaard-groep: de twee
firma's bewerken al sedert een paar jaar samen de nationale publiciteitsmarkt
in het raam van 'Groep Eén', waartoe ook Het Belang van Limburg behoort.
Verdere details kunnen hier achterwege blijven. Het conflict is vooral belang
rijk als symptoom van een nieuw bewustzijn. Terwijl de oprichting van 'Groep
Eén' vrijwel zonder reacties kon gebeuren, is de operatie Zie uitgegroeid tot
een geschil waarbij zelfs met staking werd gedreigd.
De sensibiliteit van de journalisten, van het andere personeel van de krantenbedrijven, en last but not least van het publiek zelf is aangescherpt. De dag
bladeigenaars zullen er voortaan rekening mee moeten houden dat ze verdere
concentraties onder elkaar — zelfs als die financieel en technisch noodzakelijk
zijn — eerst ook psychologisch en geestelijk voor alle betrokkenen aanvaard
baar moeten maken. Tevens wordt de betekenis van de publiciteitsmarkt nu
in ruimere kring weer duidelijker aangevoeld. Het kan gebeuren dat publikaties
met een oplage die volgens oude normen aanzienlijk was — bijvoorbeeld Zie
— toch in hun bestaan of groei bedreigd worden, omdat ze zich als autonome
uitgaven niet meer behoorlijk kunnen verdedigen op een publiciteitsmarkt die
zowel langs de vraag- als de aanbodzijde een grotere concentratie vertoont.
Die markt kan zelfs monopoliserende trekken aannemen.
Dit kan men niet louter als een vraagstuk van financiering van investeringen
en van druk- en distributietechniek beschouwen. De journalisten, de andere
betrokkenen van het krantenbedrijf en de publieke opinie zijn onder de indruk
gekomen van het verband dat bestaat tussen voortschrijdende concentratie en
machtsvorming in het perswezen van de ene kant en de geestelijke vrijheid van
de andere kant. Dit probleem kan in de huidige maatschappelijke sfeer explo
sieve vormen aannemen.
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Het Rode Kruis en de dynastie
In de eerste dagen van juni kreeg een allang aanslepend conflict in het Rode
Kruis van België plotseling een grotere actualiteit ingevolge een verklaring
van zijn voorzitter, Prins Albert. Het Rode Kruis ontsnapt niet aan de alge
meen voelbare drang naar federalisering, of in elk geval naar een duidelijker
omlijning van de twee volksgemeenschappen. Bij de Vlamingen wordt dat
verlangen vooral gevoed door dagelijkse onaangename ervaringen inzake taal
gebruik. In het Rode Kruis werd op dat stuk weliswaar een lange weg in de
goede richting afgelegd, maar aan de unitaire administratieve top te Brussel
laten de toestanden nog te wensen over.
In plaats van zich neutraal te houden op een gebied waarop momenteel gestre
den wordt over de toekomstige grondwettelijke vorm van het land, heeft Prins
Albert zich voor het unitarisme uitgesproken met een ongeschakeerde zelf
verzekerdheid die niet verenigbaar is met de positie die de Kroon in dit land
inneemt: „Elke idee van scheiding tussen de nationale gemeenschappen in de
schoot van het Rode Kruis is onverenigbaar met het wezen van de instelling.
Het Rode Kruis moet structureel één blijven". Nog niet zo lang geleden, toen
het episcopaat zich verzette tegen de institutionele en ruimtelijke splitsing van
de Katholieke Universiteit te Leuven, kreeg het bisschoppelijk gezag in België
een schok waarvan de gevolgen nog altijd voelbaar zijn. Aan de top van het
officiële België schijnt men daaruit weinig te hebben geleerd. In deze tijd is de
handhaving van een monarchie op zich zelf al een moeilijke opgave, die veel
tact en terughoudendheid bij de vorsten en hun omgeving veronderstelt. De
uitspraak van prins Albert als voorzitter van het Rode Kruis werd in bewuste
Vlaamse kringen aangevoeld als een uitdaging. De gevolgen ervan breiden zich
uit in die voor de hoogste overheid bijna steeds onzichtbare ruimte: het collec
tieve onderbewustzijn van de gemeenschap, waar vaak de oorsprong ligt van
plotseling optredende dramatische kortsluitingen. Ook wat dat betreft heeft het
kerkelijke gezag, in België en elders, leergeld betaald. Voor de monarchie gaat
het niet anders.
P.V.V.-beroep

op neo-liberalisme

Terwijl de regering Eyskens niet van de grond komt met haar grondwetsher
ziening — de voorbije weken gingen voorbij in onvruchtbare debatten over de
manier waarop een grondwettelijke meerderheid rekenkundig tot stand komt
— zijn de drie traditionele partijen in een pre-electorale sfeer geraakt, met het
oog op de gemeenteverkiezingen van 1970. In kleine gemeenten worden die
verkiezingen soms beheerst door plaatselijke toestanden en personen. In de
grote agglomeraties kan men ze onmogelijk losmaken van de nationale poli
tieke evolutie. Voor de partijen zijn ze een test waarvan de uitslag bepalend zal
zijn voor hun kijk op de latere parlementsverkiezingen.
Tijdens het week-eind van 6 en 7 juni congresseerde de liberale P.V.V.. Het
congres verkoos een nieuwe voorzitter, de Waalse, Nederlandsonkundige sena
tor Pierre Descamps, en stelde een nieuwe diepgaande hervorming van de
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partij en van haar werking in het vooruitzicht. In de sfeer van het neo-liberalisme wil men nieuwe maatschappelijke milieus aantrekken, die tot nog toe
geen relatie hadden met de P.V.V. Een nieuwe naamsverandering van de partij
lijkt mogelijk, zo ze de uitdrukking kan zijn van de nieuwe aanpak, die in feite
nog altijd zijn incarnatie vindt in de persoon van de afgetreden voorzitter Vanaudenhove. Dit alles kan leiden tot een nieuwe poging om datgene te bereiken
wat bij de jongste parlementsverkiezingen zo opvallend mislukte, nl. het aan
trekken van alle unitair-Belgische en anti-Vlaamse krachten in één partij van
het groot- en klein-burgerdom. Dat zou dan niet stroken met de leer van het
neo-liberalisme — een leer die zowel sociaal-economisch als geestelijk inder
daad een der componenten van de moderne westerse maatschappij is, maar
dat heeft niets te maken met een poging tot hergroepering van de unitair
Belgische en Brusselse krachten. Dat alles in het perspectief van gemeente
verkiezingen, die vooral in de Brusselse agglomeratie hun invloed op de toe
komstige landspolitiek niet zullen missen.
Geen overlegorgaan?
Het week-eind voordien — op 30 en 31 mei — had een ander partijcongres
plaats gehad: dat van de Parti Social Chrétien. Het moest zich o.m. uitspreken
over de toekomstige betrekkingen met de C.V.P. — de Vlaamse partij die op
haar congres van 26 en 27 april haar integrale autonomie geproclameerd had,
en waarvan de meerderheid geen andere verbindingsschakel met de P.S.C. wil
dan wat uitdrukkelijk een 'overleg-orgaan' werd genoemd.
De Parti Social Chrétien wil blijkens het jongste congres echter wel degelijk
een gemeenschappelijk beleidsorgaan, dat met beslissingsmacht zou optreden
o.m. bij de vorming van de regering, bij het oriënteren van de parlementaire
arbeid, van de partijleer en het partijprogramma, en in heel de sfeer van de
politieke menselijke betrekkingen aan de hoogste top.
De P.S.C. verdedigt aldus een opvatting die de huidige unitaire voorzitter,
Houben, tevergeefs getracht heeft te doen aanvaarden door het Vlaamse
C.V.P.-congres.
Aldus is het vraagstuk van de verhouding tussen de C.V.P. en de P.S.C.
gesteld. Wie thans meent zich in een voorzichtig stilzwijgen hieromtrent te
moeten hullen, zal in de komende electorale spanning misschien degene zijn
die in Vlaanderen het luidst de volledige zelfstandigheid van de Vlaamse
C.V.P. proclameert. In dergelijke gevallen schieten hooggestemde, maar laat
tijdige verklaringen echter steeds te kort. De traagheid waarmee de C.V.P.
naar meer zelfstandigheid uitgroeit, is ontmoedigend. Honderdduizenden stem
men zijn verloren gegaan alvorens de werkelijke meesters van de partij iets
prijs wilden geven van hun unitaristische posities, en zelfs nu wordt elke ge
legenheid aangegrepen om de drang naar autonomie en naar een eigen Vlaams
partijprofiel te verdringen en af te remmen.
Nieuwe lening, stijgende rentevoet, zwakke frank
Met ingang van 16 juni komt een nieuwe dubbele staatslening op de markt
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tegen rentevoeten die voorheen abnormaal hoog zouden geleken hebben —
men beweegt zich met de nieuwe lening nu al rond 7,5%. De minister van
financiën kan zich evenmin als een ander kredietnemer onttrekken aan de
evolutie van de kapitaalmarkt, waar de stijging van de rente nog niet tot
stilstand is gekomen. Op 21 mei verhoogde de Nationale Bank het herdisconto
met 0,50%, en bracht het aldus op 6%. Voor België is dit zeer duur. Op dit
ogenblik worden op de hypotheekmarkten reeds rentevoeten boven 8,5%
toegepast. Men signaleert voorbeelden van interestvoeten die 10% overschrij
den.
Het gevaar bestaat dat de sociale en industriële bouwbedrijvigheid hiervan de
ongunstige gevolgen zal ondergaan. Voor parastatale financiële instellingen,
die kredieten met een sociaal of algemeen-economisch nut willen verlenen
tegen verlaagde rentevoeten, wordt het in dergelijke omstandigheden zeer
moeilijk via de kapitaalmarkt nog middelen aan te trekken tegen een rentevoet
die hen in staat stelt hun opdrachten te vervullen.
De oorzaken van deze ontwikkeling liggen buiten België. In de Verenigde
Staten zet de regering haar anti-inflatoir beleid verder door, dat o.m. aanzien
lijke beperkingen in de binnenlandse kredietverlening meebrengt. Zo is het
Amerikaanse bedrijfsleven in toenemende mate kredieten gaan zoeken in
West-Europa, ten gevolge waarvan de Europese internationale kapitaalmarkt,
en meer bepaald de Eurodollarmarkt een sensationele uitbreiding genomen
heeft. De Belgische kapitaalbezitters zijn hiervoor wellicht nog gevoeliger
geweest dan die van andere westerse landen.
Nog andere factoren hebben geleid tot een oriëntering van het spaarvermogen
buiten de frankzone, bijvoorbeeld de onzekerheid omtrent het internationale
monetaire beleid, en omtrent de vastheid van de voornaamste pariteiten. Of
men veiligheid ging zoeken in de D-Mark, of in de Eurodollarmarkt, de goudmarkt of elders — steeds ging dit gepaard met een uittocht uit de eigen valuta
sfeer. Aangezien de Belgische monetaire overheid zich weinig inspande om het
door deze ontwikkeling toch al verzwakte nationale devies te steunen, beleefde
men in de jongste weken op de wisselmarkten een periode van lage noteringen
van de Belgische frank. En dit terwijl hij inzake gouddekking, en gezien de
vrij gunstige stand van de handelsbalans tot de intrinsiek gezonde munteen
heden dient gerekend. In het veelomvattende monetaire wereldprobleem speelt
een land als België echter geen autonome rol.
13 - 6 - 1969.

Hektor de Bruyne
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Pasolini en Rimbaud
(Uit een helaas té lang artikel over Teorema dat ons uit Italië werd toegestuurd, hebben wij gemeend tenminste
het onderstaande fragment te moeten
redden. Redactie).
De citaten in Teorema zeggen misschien
iets over de bronnen van Pasolini's verbeelding. Eén daarvan is bijzonder significant. D e jongen leest de vader het
slot van een gedicht van Rimbaud voor.
Pasolini vermeldt er de titel niet van.
Misschien is dat de reden waarom de
kritiek er niet bij stil is blijven staan.
Het is het korte prozagedicht Les diserts de Vamour, een titel dus die al
direct een verband suggereert met Pasolini's woestijnbeelden.
Het gedicht evoceert de verloren gegane
droom van een dubbele ontmoeting:
met een dienstmeisje („une servante
venait prés de moi") en een dame uit
de stad („la Femme que j'ai vue dans la
Ville"). Uit die droom, zegt een voorwoord van Rimbaud, zijn misschien
'zoete religieuze overwegingen' te halen: „Des rêves suivants — ses amours!
— et de leur suite et fin, de douces considérations religieuses se dégagent peutêtre".
Rimbaud beschrijft vooral de pijn van
de afwezigheid (zoals Teorema, deel II).
Het moment van goedheid zal nooit
meer terugkomen: „le tour de bonté serait plus long a se reproduire qu'une
étoile. Elle n'est pas revenue, et ne reviendra jamais, 1'Adorable qui s'était
rendue chez moi". Wanhopig zoekt hij
(zoals de moeder in de film) in de stad
naar het verloren geluk. „Les amis,
auxquels je criais: oü reste-t-elle? ré-

pondaient faussement". (Duidelijk een
echo op het Hooglied). „Je courais dans
un jardin enseveli. On m'a repoussé.
Enfin, je suis descendu dans un lieu
plein de poussière (zoals de vader in de
woestijn) et, assis sur des charpentes,
j'ai laisser finir toutes les larmes de
mon corps avec cette nuit
Vrai,
cette fois j'ai pleuré plus que tous les
enfants du monde".
De literaire kritiek heeft voor deze symbolische hallucinatie vele verklaringen
gezocht. Men heeft er een schuldbewustzijn in gezien en een complex van
zelfbestraffing, afgeleid wellicht uit een
pijnlijk ervaren impotentie, met als gevolg Rimbauds afkeer van heteroseksuele erotiek. Eén ding is zeker: het gedicht is geschreven in de tijd dat Verlaine, met wie hij samenleefde, hem
moest verlaten.
In Teorema is de basissituatie omgekeerd: in het gedicht is het een jongeman (de achttienjarige Rimbaud) die
aan het woord is, in de film is een jongeman '1'Adorable' die op bezoek komt.
Maar de overeenkomsten zijn merkwaardig: van de toenaderingstrucs van
de meid („elle me pinga le bras") tot
het motief van de kleren op de grond
(„Je la renversai dans une corbeille de
coussins et de toiles de navire, en un
coin noir. Je ne me rappelle plus que
son pantalon a dentelles blanches");
ook in het gedicht grijpt de ontmoeting
plaats in een groot rustiek huis („La
même maison rustique de mes parents.
Moi, j'étais abandonné dans cette maison sans fin") en, zoals in de film in
het geval van de zoon en de moeder, in
een
onverkwikkelijke
heimelijkheid
(waarbij Rimbaud misschien alludeert
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op het feit dat hij eens ontdekt werd).
Belangrijker nog zijn de hele sfeer en
de 'douces considérations religieuses'.
Aldo Tassone

Ierland —
kunstenaarsparadijs ?
Gaat Ierland een doelbewuste poging
ondernemen om een kunstenaarspara
dijs voor de hele wereld te worden? De
minister van Financiën in Dublin, Char
les Haughey, scheen daarop te zinspe
len toen hij medio mei zijn begroting in
het Parlement verdedigde. Hij kondigde
daarbij aan, dat het in zijn voornemen
lag „in Ierland een aantrekkelijk kli
maat te scheppen, waarin de kunst kan
bloeien". Hij stelde zich voor dit te be
reiken met een wet, krachtens welke
„schilders, beeldhouwers, schrijvers en
componisten die in Ierland wonen, wor
den vrijgesteld van belasting over alle
inkomsten die zij verwerven uit schep
pingen van culturele waarde".
De Ierse schrijvers — voor zover zij
tenminste nog in Ierland wonen — zijn
helemaal verbijsterd door deze onver
wachte aankondiging, schreef David
Holden in The Sunday Times en timme
ren allemaal met verdubbelde energie
op hun schrijfmachines.
David Holden was er echter niet zo
zeker van of zij zich niet lieten blij ma
ken met een dode mus. Laten wij eerst
de tekst van de wet maar eens afwach
ten, meende hij. D e wijze, waarop deze
wordt geformuleerd kan nog allerlei
hooggestemde verwachtingen de bodem
inslaan.
Die wet zal bijvoorbeeld een omschrij
ving moeten bevatten van wat men on
der 'scheppingen van culturele waarde'
heeft te verstaan. Zal men bijvoorbeeld
aan dergelijke scheppingen de eis stel
len, dat zij een zekere bestendigheid
hebben, waar blijven dan zangers, pia
nisten, violisten en toneelspelers? Zul
len Jehudi Menuhin's concerten als
'scheppingen van culturele waarde' wor
den erkend? En wat is 'cultureel'?
Scheppen kantklossende nonnetjes wer
ken van culturele waarde? Hebben ro
mans die van schuttingwoorden aan el
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kaar hangen culturele waarde? En wie
wordt als 'schepper' beschouwd? Bij
voorbeeld van een film of een televisie
spel? D e producer? D e regisseur? D e
spelers? Of gaat alleen de tekstschrijver
met de belastingvrijdom strijken? En
wie zal moeten uitmaken of bepaalde
scheppingen culturele waarde bezitten?
De Inspecteurs van Belasting? Waar
schijnlijk wel want deze heren worden
in Ierland al veertig jaar lang in staat
geacht uit te maken welke voorwerpen
van 'nationaal, wetenschappelijk, histo
risch of artistiek belang' vrijstelling ge
nieten van de successiebelasting. Of men
op dit terrein echter veel van hen mag
verwachten, daar twijfelt Holden sterk
aan.
De toezegging van de minister staat ech
ter zwart op wit in de Handelingen van
het Ierse Parlement. Er zal dus wel een
daad moeten volgen. Of de kunstenaars
in Ierland er veel mee gebaat zullen zijn
staat nog te bezien. Zij verdienen met
hun scheppend werk tóch niet meer dan
een habbekrats. Maar wie weet of straks
niet de kreet over de wereld zal gaan:
'Kunstenaars van alle landen verenigt U
en komt naar Ierland!'
H.H.

Neo-antisemitisme in Polen
Drie miljoen Poolse Joden werden in de
jaren van de Tweede Wereldoorlog aan
de vernietiging prijsgegeven. Naar schat
ting zijn er in Polen thans niet meer
dan 25 a 30.000 Joden over. Ook de
meest fanatieke antisemiet kan daar geen
reëel gevaar meer van duchten.
Geen zinnig mens kan hen bovendien
meer aansprakelijk stellen voor al de
euvelen, die door het voor-oorlogse
antisemitisme op de rug van de Joden
werden geschoven al ware het slechts
omdat die euvelen in de communistische
Staat niet meer heten te bestaan. Men
zou zo zeggen, dat Polen dit handjevol
overlevenden uit de volksgroep die zich
in het ghetto van Warschau zo heldhaf
tig te weer stelde tegen de Nazis, in ere
zou houden, althans met rust zou laten.
D e kronkelwegen van de politiek echter
hebben in Polen geleid tot een herleving
van het oude antisemitisme.
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Hoe dat mogelijk was, daaraan wijdt
Claude Eriale in het blad van Jean-Paul
Sartre, Les temps modernes, een uitvoe
rige beschouwing.
Volgens hem is dit neo-antisemitisme
niets anders dan een zet op het schaak
bord van de machtsstrijd die zich in
Polen heeft ontwikkeld tussen Gomulka
enerzijds en zijn minister van Binnen
landse Zaken, Moczar, anderzijds.
Moczar is een man die nergens waar
het op persoonlijke moed aankwam, een
rol van enige betekenis heeft gespeeld.
Noch in de strijd tegen de Duitsers
noch in de jaren toen zich in Polen als
eerste land achter het ijzeren gordijn de
strijd om de liberalisering van het com
munisme voltrok. D e jaren waarin Go
mulka, door Stalin nog gevangen gezet,
weer vrij kwam en de grote man van
Polen werd. Moczar's enige verdienste
in al die jaren was, dat hij zich in 1948
hetzij per vergissing hetzij uit bereke
ning, achter Gomulka schaarde toen de
ze door de ongunst van Stalin werd ge
troffen. Toen Gomulka acht jaar later
aan de leiding kwam vergat hij deze
bijval niet. Hij benoemde Moczar aan
vankelijk tot vice-minister, later tot mi
nister van Binnenlandse Zaken.
Daarmee drukte hij een adder aan zijn
borst. Moczar was een Streber, die naar
macht, naar steeds meer macht, uitein
delijk naar alle macht haakte. Naar de
macht van Gomulka.
Gomulka had echter een belangrijke
voorsprong op hem. Hij was een cha
rismatische persoonlijkheid, die een gro
te aanhang in Polen bezat. Moczar was
een onbekende; één minister onder de
vele. Beheerder van een onopvallend
Departement. Een man zonder aanhang.
Geen man om Gomulka naar de kroon
te steken.
Vanuit deze achterstand echter zette
Moczar zich aan een voortdurend en
volhardend wroeten om zich de nodige
populariteit te verschaffen. In 1964 stel
de hij zich aan het hoofd van de orga
nisatie van de oud-strijders, een zeer
grote en populaire organisatie in zijn
land — en als minister van Binnenland
se Zaken kostte het hem weinig moeite
deze oud-strijders aan zich te binden
door hun pensioenen aanzienlijk te ver
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hogen. Daarna drong hij zich in de
machtige katholieke organisatie Pax,
voor de oorlog lichtelijk fascistisch aan
geblazen en nu meer uit noodzaak dan
van harte meespelend met het socialis
me. D e derde groep die Moczar aan
zich verbond, was die van de lagere
ambtenaren. In de hogere rangen, die
bezet werden door de aanhangers van
Gomulka en de anti-stalinisten, maakte
hij geen kans. In de lagere rangen ech
ter, vol ontevreden partijgenoten, die in
de tijd van de destalinisatie achteruit
werden gezet, wist hij zich populair te
maken door een sceptische houding je
gens het anti-stalinisme aan te nemen.
En tenslotte kwam hij met zijn neoantisemitisme voor de dag. Ten eerste
omdat hij wist, dat hij daarmee een ge
voelige snaar in het hele Poolse volk
raakte en ten tweede omdat zelfs dat
handjevol Joden dat nog in Polen was
overgebleven, hem een reëel politiek
voordeel kon opleveren wanneer hij
door deze Joden te verwijderen uit de
posten die zij bekleedden, vooral in het
ambtelijk apparaat baantjes kon vrij
maken voor zijn aanhangers.
Hij speelde het spel listig. Hij noemde
zijn antisemitisme 'anti-zionisme' en gaf
het daardoor vooral tegenover het bui
tenland en tegenover Rusland de schijn
van een beweging die op een bepaald
doel in de buitenlandse politiek was ge
richt en dus niets met 'racisme' te ma
ken had.
Daarmee bleek hij een zo sterke troef
in handen te hebben gekregen, dat Go
mulka, hoewel persoonlijk geen antise
miet, niet anders kon dan hem bijvallen.
Weliswaar probeerde Gomulka nog on
derscheid te maken tussen 'zionistische
Joden', 'Joden die zich meer Jood dan
Pool voelen' en 'Joden die zich meer
Pool dan Jood voelen' — waarbij uiter
aard deze laatste groep nog tolerabel
werd geacht, maar waar de grens tussen
deze groepen kwam te liggen, daarover
besliste in feite Moczar, die als minis
ter van Binnenlandse Zaken ook de
geheime inlichtingendienst onder zich
had. Ook wie als Jood moest worden
beschouwd maakte hij uit. Zijdelings
heeft hij al laten publiceren, dat Polen
nog steeds driehonderdduizend Joden
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telt — hetgeen erop wijst, dat hij naar
ieder spoortje Joods bloed aan het speu
ren is om maar zoveel mogelijk profijt
uit zijn antisemitisme te kunnen slaan.
Heeft hij een kans tegen Gomulka?
Zolang Rusland een zekere plicht van
dankbaarheid jegens Gomulka erkent
voor de steun die hij aan het Russisch
ingrijpen in Tsjecho-Slowakije heeft ge
geven, is Moczars kans niet groot. Rus
land mag hem eigenlijk niet, maar kan
aan de andere kant de ogen niet sluiten
voor het feit dat hij al intrigerende
machtige groepen in Polen achter zich
heeft weten te verzamelen en in feite
reeds een sterke machtspositie inneemt.
Rusland kan hem te eniger tijd nodig
hebben. Dat is óók een kwestie van
machtspolitiek.
H. H.

De Zwarte Panters komen!
Laten de Amerikaanse negers zich nog
langer zoet houden met geweldloze de
monstraties en met de mooie doch loos
gebleken woorden van de vooruitstre
vende blanke intelligentsia over gelijke
burgerrechten, krotopruiming en armoe
debestrijding? Of zullen zij de leiding
aanvaarden van de uit hun midden op
gekomen organisatie der 'Zwarte Pan
ters', die geen heil meer zien in het be
waren van de vrede en openlijk de oor
log tegen de blanken propageren? Gaat
Amerika een bloedige revolutie tege
moet?
Nora Sayre meent in de New Statesman
deze vraag bevestigend te moeten be
antwoorden.
D e negers geloven niet meer in de goe
de bedoelingen van de blanken. Alles
wat de blanke gemeenschap tot nu toe
voor hen heeft gedaan, is een verbandlapje draaien om een kankergezwel. Als
de blanken niet in staat zijn om het mes
in dit gezwel te zetten dan zullen de
negers dat zelf moeten doen. Dat zal
bloed kosten maar de situatie zoals die
thans bestaat kost óók bloed. Negerbloed. Negerlevens. D e zuigelingensterf
te onder de negers is zes maal zo hoog
als die onder de blanken, zeggen de
Zwarte Panters. En in grote getale ster

Forum
ven negers aan de gevolgen van het
leven in de ghettos. De negers zullen
niet zo gek zijn zich tot opstanden en
plunderpartijen in hun eigen wijken te
laten verleiden. D e 'hete zomer' is ver
leden jaar al uitgebleven. De negers be
ginnen te beseffen, dat het verwoesten
van de eigendommen hunner eigen ras
genoten een soort masochisme is, waar
zij geen stap verder mee komen. Ge
weld? Ja — maar dan tegen de blanken.
Of dat iets uit kan halen? D e Zwarte
Panters menen van wel. De blanken
proberen hun wel voor te rekenen dat
een revolutie geen kans van slagen
maakt en alleen maar tot vernietiging
van hun eigen ras kan leiden, maar de
Zwarte Panters geloven dit eenvoudig
niet. De economie van de blanken, van
het kapitalisme, is zo gecompliceerd en
daarmee zo kwetsbaar geworden, dat
een vastbesloten minderheid het rader
werk volkomen lam kan leggen. „Wij
zijn", zo drukte een der Zwarte Panters
zich uit, „het kwaadaardige virus in de
buik van het beest. Het virus kan het
hele lichaam slopen".
De organisatie van de Zwarte Panters
is nog maar amper drie jaar oud maar
zij wint zienderogen veld. De uitlatin
gen van haar leiders worden steeds
agressiever en in de kring van de blan
ke intellectuelen houdt men angstig zijn
hart vast voor de dingen die komen
gaan wanneer de negers in massa de
woorden gaan beamen van een vrouwe
lijk lid der organisatie: „Sterven is niets
nieuws voor ons. Maar sterven met een
doel voor ogen wel — en dat is wat wij
nu tegemoetgaan. Wij krijgen nieuwe
hoop, nieuwe kracht omdat wij nu wil
len sterven als bouwers van iets groots,
dat na onze dood zal voortbestaan. Wij
raken bereid te sterven, omdat wij nu
uitzicht krijgen op iets waarvoor het
waard is te leven".
Sommige Zwarte Panters zijn ervan
overtuigd, dat de blanken het niet al te
ver zullen laten komen wanneer een
maal negerbloed zou gaan vloeien. Dat
zij zich massaal aan hun zijde zullen
scharen wanneer de eerste doden zijn
gevallen. Nora Sayre is daar echter zo
zeker niet van.
H.H.
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J. A. Bornewasser e.a.

Christelijk bestaan in een seculaire
cultuur
Romen en Zonen, Roermond, 1969, 342
pp., ƒ 19,75.
Onder bovenstaande titel zijn een aantal
beschouwingen over het verschijnsel secularisatie uitgekomen, die oorspronkelijk de
inleidingen vormden in dekanale conferenties voor priesters van het bisdom Den
Bosch. Te beginnen met een tweetal historische studies over de seculariserende tendensen in de Middeleeuwen tot nu toe van
de hand van A. G. Weiier en J. A. Bornewasser komen een tweetal studies aan de
beurt, een filosofische oriëntatie van de
hand van W. Luijpen en een theologische
bepaling van het verschijnsel secularisatie
onder de titel van 'eerlijk gelovig leven in
de wereld'. Vervolgens een studie van P.
Sporken over christelijke ethiek, secularisatie en pastoraal, terwijl een tweetal liturgen hun gedachten geven over liturgie en
secularisatie (G. Lukken en F. Frijns).
Deze verschillende situatieschetsen van het
christelijk bestaan in een seculaire cultuur
hebben de tendens om, naarmate zij historischer of abstracter zijn, inderdaad te beantwoorden aan de titel, terwijl deze naarmate het christelijk bestaan concreter moet
worden aangeduid, vooral bij de liturgische
beschouwingen, meer gaan antwoorden op
een seculair bestaan in een christelijke cultuur.
Er is een totaal anders (dan de traditionele
en officiële liturgie) geaarde liturgie aan
het ontluiken 'in de kantoren, fabrieken,

ziekenhuizen, de café's, de stations, in alle
plaatsen waar massa's mensen bijeen zijn':
verder
in de wetenschap, in de pure
studie, in de formules' (p. 39). 'Het is zaak
deze liturgie te onderkennen; eenmaal deze
gevonden moet men alles in het werk stellen om deze liturgische zin ruimte tot ontplooiing te geven. Wanneer deze haar kans
krijgt, mogen we erop vertrouwen dat de
seculiere liturgie vanzelf zal volgen' (p.
320), waarmee het einde van het boek
volgt. Dus toch wel een probleem over het
'vanzelf volgen', zo lijkt het ons, maar dat
is dan voor een volgend boek over secularisatie.
G. Wilkens

Joseph Schreiner, herausg.

Wort und Botschaft
Echter-Verlag, Würzburg, 1967, 474 pp.,
DM. 34,—.
Vooreerst is interessant aan dit boek, dat
het door de nieuwste generatie van Duitse
oud-testamentici is samengesteld: jonge
professoren en docenten, waarvan enige
echter reeds internationale faam verworven
hebben (J. Schreiner, N. Lohfink en O.
Schilling). De auteurs, allen katholiek, hebben de gegevens van hun protestantse collega's-landgenoten op eminente en soms
zelfstandige wijze verwerkt. De literairhistorische kritiek brengen ze ter sprake,
voorzover deze bijdraagt tot het verstaan
van het pluriforme geloofsdenken en historie-interpreteren in Israël.
Het boek is — wat de titel veel te weinig
aangeeft — eigenlijk een 'Theololgie van
het Oude Testament' in grondlijnen, welke
ons op de hoogte brengt van de modernste
gegevens, zonder ons met veel wetenschappelijk apparaat lastig te vallen. Bedoeld
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voor een breder publiek, dat echter enige
moeite bij het lezen niet schuwt, kan het
boek van grote waarde zijn als achter
grondinformatie voor priesters en gods
dienstleraren. Vooral voor hen die zich be
wegen in interkerkelijke kringen. Wie nog
moeite heeft met een modern-oudtesta
mentische verkondiging — zowel om deze
zelf te verkondigen als om deze te aan
horen — zij dit boek sterk aanbevolen.
Het beperkt zich n.1. tot de hoofdlijnen,
bestrijkt desalniettemin heel het Oude Tes
tament met al zijn literaire genres en biedt
een positieve visie zonder zich in polemie
ken te verliezen. Het is een goede begelei
ding bij de momenteel verschijnende nieu
we katholieke bijbelvertaling, die in voet
noten slechts op beperkte schaal de literai
re genres en bronnen kan aangeven, en
derhalve tot een theologische waardering
van deze gegevens niet kan komen.
W. L. Boelens

Heinz Schürmann

Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zu den synoptischen
Evangeliën
Beitrage
(Kommentare und Beitrage zum Alten und
Neuen Testament), Patmos, Düsseldorf,
1968, 367 pp., DM 44,—.
Schrijvers van naam publiceren hun bijdra
gen soms in de meest uiteenlopende tijd
schriften en verzamelwerken. Het is dan
ook een blijde verassing deze bijdragen in
een of twee delen samengebundeld te vin
den: dit spaart niet alleen veel tijd, moeite
en geld uit, maar maakt het mogelijk zich
beter rekenschap te geven van de eigen
methode van de auteur en de ontwikke
lingslijn van zijn werk te volgen. S. is pro
fessor in de exegese te Erfurt en waar
schijnlijk wel de meest onderlegde katho
lieke exegeet uit de DDR. In dit eerste deel
van zijn verzamelde artikelen is het leidend
thema de geschiedenis van de synoptische
overlevering. Vooral studies over Lucas zijn
erin opgenomen, maar de lezer zal vooral
met belangstelling kennis nemen van zijn
bijdrage over 'Die vorösterlichen Anfange
der Logientradition': op wetenschappelijke
wijze wordt betoogd hoe de woorden van
Jezus, die de evangeliën ons hebben be
waard, noodzakelijk teruggaan op het so
ciologisch milieu van de leerlingenkring,
vóór Pasen verzameld rond de aardse Jezus.
Deze studie heeft in het debat rond de
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historische Jezus en de kerygmatische Chris
tus een grote rol gespeeld. Vercshillende
indices (personen, bijbelcitaten, griekse
woorden, thema's) maken het werk tot een
nuttig werkinstrument. Een tweede deel ver
zamelde bijdragen wordt in het vooruitzicht
gesteld, met als thema: het leven van de
Heer en van de eerste Kerk als oerbeeld
voor de latere generaties.
J.-M. Tison

H. Bourgeois en R. Schalier

Nouveau monde, nouveaux diaeres
Remise en cause
Desclée, Paris/Touraai, 1968, 199 pp., BF.
120.
Het tweede Vatikaans Concilie heeft het
diaconaat als eigen zelfstandig ambt in de
Westerse Kerk opnieuw ingevoerd. Het
motu proprio Sacrum Diaconatus regelde
de uitvoering van dit conciliair besluit.
Sindsdien werden in enige landen — zo in
Duitsland —• de eerste diakens gewijd. In
andere landen — ook in België — zijn de
eersten in opleiding en zullen ze binnenkort
gewijd worden. Aansluitend bij het boekje
van H. Denis en R. Schalier Diaeres dans le
monde d'aujourd'hui (Paris, 1968 — Ned.
vert. De diakens in de wereld van vandaag,
Patmos, Antwerpen, 1968) geeft dit boek
het voorlopig resultaat van de bezinning die
in de Franse kerk plaats vond tussen pries
ters, toekomstige diakens en leken over dit
nieuwe ambt. Het wil antwoorden op de
vele vragen die er rond rijzen: wie stelde de
vraag naar het diaconaat? hoe groeide deze
vraag in de kerk? hoe zien de kandidaten
zelf de uitoefening ervan? welke zijn de
voornaamste opwerpingen, en hoe beant
woordt men ze? Vele vragen zullen niet
theoretisch beantwoord worden. Wel zal de
concrete uitoefening van het ambt en de
gestalte die het zal krijgen in de kerk het
antwoord geven. De geschiedenis zal de
functionaliteit en de levensvatbaarheid ervan
moeten bewijzen. Hoewel dit boekje in een
uitgesproken Franse context is ontstaan,
lijkt het me toch de moeite waard om met
dit ernstige zoeken kennis te maken: het
kan de kramp waarin het denken over het
ambt in onze gewesten dreigt te geraken,
enigszins ontspannen. Dit denken over het
diaconaat belicht eveneens het huidige zoe
ken naar een aangepaste wijze van priesterzijn en bevat hiervoor wellicht bevrijdende
elementen.
J. Vercruysse
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GODSDIENST

Het nieuwe Volk Gods
Inleiding tot de Constitutie over de
Kerk
onder de redactie van W. Sandfuchs
Patmos, Antwerpen, 1968, 111 pp., BF. 100.
De Beierse radio nodigde enkele vooraanstaande theologen — Heinrich Fries, Karl
Rahner, Klaus Mörsdorf, Alfons Auer,
Friedrich Wulf, Michaël Schmaus, Otto
Semmelroth en de Münchener Aartsbisschop
Kardinaal Döpfner — uit om enkele aspecten van de constitutie 'Lumen Gentium'
over de Kerk te belichten. Elke theoloog
tekent bondig en persoonlijk de inhoud en
de draagwijdte van een hoofdstuk uit de
constiutie. Deze radiocauserieën vormen een
bondige en leesbare inleiding tot dit belangrijke conciliaire document.
J. Vercruysse

Dr. O. Schreuder

Gedaanteverandering

van de kerk

(Wegen tot Pastoraat), Dekker en van de
Vegt, Nijmegen/Utrecht, 1969, 119 pp.,
ƒ 7,90.
Dit boekje van de Nijmeegse godsdienstsocioloog bevat een zestal opstellen, die
aanvankelijk als lezingen voor de Westduitse radio werden gehouden en die nu in
een verzamelbundel aan de Nederlandse
lezer worden aangeboden en teruggeschonken.
De opstellen gaan over de verhouding tussen geloof en godsdienst, van priester en
leek, institutie en charisma, de ontwikkeling van volkskerk naar vrijwilligheidskerk,
de professionalisering van het priesterambt
en over ideologie in de kerk. Men leest
alleen al uit de verschillende titels hoe de
godsdienstsocioloog zijn licht wil ontsteken
aan de spanningsboog die bestaat tussen
'institutie en leven'. De daaraan ontleende
gedachten worden aangeboden met de ondertitel van: aanbevelingen voor vernieuwing.
Niet alleen in het veld van onderzoek ontdekt de godsdienstsocioloog spanningen,
maar ook in zichzelf. Van de ene kant
moet de socioloog zich houden bij de feiten en 'afzien van levensbeschouwelijke,

resp. theologische verklaringen en zich
wachten voor een ondergeschoven theologie' (p. 33), waarbij de kerk 'gewoonweg'
een zichtbare organisatie van mensen is
rond een geloofsbelijdenis en een systeem
van riten en symbolen, van de andere kant
is het niet te vermijden dat 'bepaalde waardenvoorstellingen bij het analyseren van de
feiten worden binnengesmokkeld' (p. 13).
Van de ene kant wil de godsdienstsocioloog niet van elke toepassing afzien en
moet hij bij zijn actievoorstellen een eigen,
niet aan de waardenvoorstellingen van
kerkleiders conformerende weg durven te
gaan, van de andere kant voelt hij zich
juist daarin gelegitimeerd, doordat hij
— meestal — 'een theologische vorming
bezit die hem voor al te buitennissige hervormingsvoorstellen behoedt' (p. 14).
De godsdienstsocioloog wijst — ons inziens
terecht — de imperialistische aanvechtingen
van theologie en sociologie ten aanzien van
elkaar af. Beide kunnen niet met de kerk
vereenzelvigd worden. De natuurlijke spanningsverhoudingen dienen positief gewaardeerd en geaccepteerd te worden 'in de
overtuiging dat binnenkerkelijke discussies
en conflicten de zo nodige godsdienstige en
kerkelijke dynamiek alleszins kunnen bevorderen' (p. 16). Inderdaad, totdat men
natuurlijk van deze overtuiging overspannen wordt, hetgeen men empirisch zou
kunnen ondergaan in de onlangs gestarte
serie: Wegen tot pastoraat.
G. Wilkens

Jo Hermans

Open handen naar God
Patmos, Antwerpen, 1969, 32 pp., BF. 30.
Een bundeltje van 27 gebeden, vriendelijk
ingeleid door Dom Verheul. Deze korte
prozastukjes, in Engelse regelval gesteld,
zijn nogal abstract en bevatten zelden een
suggererende uitdrukking. De beste gebeden
vinden wij op pp. 21 en 24. Zeker een pretentieloos boekje, zoals de auteur zelf beaamt wanneer hij schrijft: „Steeds weer gebruiken wij dezelfde woorden, lieer, om
ons tot U te richten. Gij kent de eentonigheid van ons gebed" (p. 19). Eventuele
lezers zullen zich ergeren aan de taal:
„maak ons open" (p. 13, 26), het plechtige
'U' als Godsaanspreking in vele gebeden,
het storend imperfectum van de 2e persoon
(„Gij hebt ons gemaakt zoals Gij het verkoos", p. 25; „Die Gij riep tot het bestaan",
p. 26 enz.). De bedoeling was uitstekend, de
vorm niet.
S. De Smet
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John Bligh SJ.

J. A. Bizet

Historische informatie bij de studie
van het Nieuwe Testament

Jean Tauler de Strasbourg

Desclée De Brouwer, Brugge-Utrecht, 1969,
151 pp., BF. 110.
Dit oorspronkelijk in het Engels verschenen
(en intussen ook reeds in het Duits vertaalde) werkje, kan de lezer van het Nieuwe
Testament veel diensten bewijzen. Op een,
voor de Engelsen karakteristieke, eenvoudige en overzichtelijke wijze, geeft de auteur
ons een overzicht van de geografische, historische, religieuze en literaire gegevens die
als kader onmisbaar zijn voor een juist
situeren van de gebeurtenissen en de geschriften van het Nieuwe Testament. Het
bestreken veld reikt van ca. 200 v. C. tot
200 n. C. Elk hoofdstukje wordt gevolgd
door een serie vragen die de lezer moeten
testen op de ernst van zijn lezing. Achteraan zijn, met het oog op verdere studie, een
paar bladzijden bibliografie toegevoegd die
aangepast werden aan het Nederlands taalgebied.
J.-M. Tison
Beda Rigaux

Het getuigenis van Matteüs
De geschiedenis van Jezus, 2
Desclée De Brouwer, Brugge-Utrecht, 1969,
373 pp., BF. 285.
De niet gespecialiseerde, maar belangstellende lezer van het Nieuwe Testament,
zoekt naar boeken over het evangelie die,
op basis van een wetenschappelijk verantwoorde kennis, vooral de religieuze en theologische visie van de nieuwtestamentische
auteurs vertolken. O.i. komt Rigaux met
zijn boek over Matteüs aan deze wens tegemoet. De eerste zes hoofdstukken behandelen in hoofdzaak de literaire problematiek
rond het eerste evangelie( plaats in de oerkerk, Semitisch substraat en eigen compositietrant, analyse van de verhalende gedeelten
en van de redevoeringen, bronnenmateriaal).
Het tweede gedeelte is meer op de boodschap van het evangelie afgestemd: de verwachting van het Rijk, Gods eisen t.o.v. de
leden van de Kerk, de voltooiing, Jezus als
de Christus en als Zoon van God, de verwerping van Israël. De vertaling is in een
keurig Nederlands gesteld; naast enkele
foute, en daarom soms verwarrende, citaten, zijn enkel een paar passages moeilijk te
verklaren zonder er het Franse origineel bij
te halen (pp. 130, 215).
J. de Gendt

Desclée, Tournai, 1968, 137 pp., BF. 120.
Onder hen die de leer van Eckhart verder
uitdroegen nam zijn medebroeder in de orde der Dominicanen Joannes Tauler de
belangrijkste plaats in. Zijn werk, hetzij
van hemzelf, hetzij dat het op zijn naam
werd gezet, nam in de geestelijke literatuur
een bijzondere plaats in. Want hierin vond
het nageslacht tot het einde der 17e eeuw
de samenvatting van de Duitse mystiek.
Tauler leefde van rond 1300 tot 1362. Persoonlijk heeft hij niets op schrift gesteld.
Maar toehoorders en toehoorsters van zijn
vele preken maakten ijverig aantekening
van hetgeen hun op zo'n treffende wijze
geboden werd en zo zijn er van de bewaarde preken zeker 84 authentiek. Taulers
mystiek is sterk theocentrisch, maar hij
vermijdt bepaalde gedurfde uitdrukkingen
van zijn grote voorganger Eckhart. Ook
spreekt hij een meer volkse taal. Hij is ook
meer ascetisch ingesteld. Toch is de ondergrond van zijn preken sterk contemplatief.
Om deze voortreffelijke zielenleider weer
nader tot een moderne lezerskring te brengen heeft de bekende Tauler-kenner Bizet,
na een samenvatting van het leven en de
grote hoofdgedachten van Tauler, een aantal van zijn preken vertaald in het Frans.
Hij heeft zijn bloemlezing zo gerangschikt,
dat zij een zekere ontwikkeling in Taulers
gedachtengang laten zien.
P. Grootens

WIJSBEGEERTE

Joseph Lebacqz

De Videntique au multiple —
Le problème des universaux
reconsidéré a la lumière du
bergsonisme et des philosophies
existentialistes
Nauwelaerts, Leuven, 1968, 164 pp.., BFr.
270.
Dit is een vrij technische studie over het
probleem van de universele begrippen welke
de mens spontaan in de geest vormt omtrent
een realiteit die anders toch steeds volstrekt
individueel en singulier lijkt te zijn. Dat probleem wordt door J. Lebacqz in een nieuw
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licht gesteld. Op onverwachte wijze toont
hij aan hoe de filosofen, die uiteraard het
meest tegen een abstracte universaliteit gekant zijn, zoals Bergson en de existentialisten, feitelijk de weg banen naar een moderne, concrete verzoening van universaliteit en
individualiteit. Identiteit en pluraliteit gaan
steeds in de werkelijkheid samen, zoals het
gematigd realisme van de thomisten het van
oudsher heeft voorgehouden. Hoe interessant de algemene strekking van het boek
ook mag wezen, vele formuleringen ervan
lijken ons te eenzijdig of te weinig verhelderend of te paradoxaal om deze alleszins belangrijke vernieuwing van de universalia
volledig geslaagd te noemen.
A. Poncelet

Albert Massiczek

Der Menschliche Mensch
Karl Marx jüdischer Humanismus
Europa Verlag, Wien/Frankfurt/Zürich,
1968, 654 pp., DM. 50,—.
De schrijver probeert aan de hand van de
cultuur-antropologische theorie van Kardiner de opvattingen van Marx in verband te
brengen met het milieu waarin hij in zijn
jeugd opgroeide. Hij beroept zich daarbij
sterk op de beide eindexamenopstellen van
de jonge Marx, waarin inderdaad al veel
van zijn latere opvattingen te vinden zijn.
Kernstuk is bij dit alles de vraag naar de
mate waarin vader Marx geassimileerd was,
en in hoeverre moeder Marx daarbij haar
man gevolgd was. Volgens schrijver is de
moeder een typisch joodse moeder, wat hij
onder andere afleidt uit het feit dat zij geen
goed Duits kende en dus wel Jiddisch zou
denken. Nu is het waarschijnlijk wel juist
dat de joodse gemeente in Nijmegen, waar
haar vader rabbijn was, onder elkaar Jiddisch sprak. In de kleinere gemeenten in ons
land is dat tot ver in de negentiende eeuw
het geval geweest. De andere taal die zij in
haar jeugd sprak, was echter geen Duits
maar een of ander Nederlands dialect, wat
even goed haar slechte Duits kan verklaren
als een denken in het Jiddisch. Uit haar
brieven zelf blijkt wel slecht Duits maar
geen Jiddisch. Om van vader Marx een halve
assimilant te maken, zoals de schrijver doet,
omdat hij in het katholieke Trier zich niet
bij de daar heersende godsdienst aansloot
maar evangelisch werd, is een erg vreemde
redenering. Het is duidelijk dat deze overgang werd bepaald door het feit dat in het
evangelische Pruisen een rechterlijke carrière
dan makkelijker was. Schrijver gaat ook nog

al licht heen over de eigen behandeling van
de Judenfrage door Karl Marx. Die is feitelijk een theoretische verdediging van de
assimilatie.
Daar komt nog bij, dat schrijver het voorstelt alsof er maar één vorm van jodendom
is, namelijk een die de Talmud materialistisch of in ieder geval dialogisch, in de geest
van Buber, interpreteert. Zeker bestond een
dergelijke tendens, zeker in het chassidische
jodendom, waar Buber dan ook voortdurend
een beroep op doet. Bij het westerse jodendom, waar vader en moeder Marx uit voortkwamen, bestonden echter, zeker in de tijd
van de emancipatie, uitgesproken idealistische stromingen. Deze stromingen zouden
toch meer waarschijnlijk bij moderne mensen als de ouders Marx tot uiting gekomen
zijn dan die welke toen in het, in hun ogen
toch waarschijnlijk ouderwetse, oostjodendom nog bestonden. Daarbij moet men dan
tenslotte voor ogen houden dat Karl Marx
zich in de beroemde brief aan zijn vader
zich juist afzet tegen het ouderlijk müieu.
Toch heeft dit boek voor de verklaring van
een aantal door Marx gebruikte termen en
voor zijn begrippen-wereld veel belang.
Voor een interpretatie van de milieu-invloeden die op Marx gewerkt hebben, is het
vooral door de feiten die de schrijver meedeelt van veel belang; zijn conclusies kan
men echter maar zelden volgen.
C. J. Boschheurne

Dr. J. Broekman e.a.

Structuur en Functie van het
bewustzijn
Servire, Wassenaar, 1967, 110 pp.
Vier opstellen die in hun kortheid vrijwel
niet weer te geven zijn. Dat bewijst in ieder
geval dat er geen overbodig woord in voorkomt, hoewel de kwaliteit nog al verschilt.
Men moet zich echter afvragen of wij reeds
toe zijn aan een begrip van het bewustzijn,
omdat het bewustzijn, feitelijk het naïef begrepen bewustzijn, dat wil zeggen mens-zijn
dat wil zeggen mede-menszijn vormt. Als wij
dus willen spreken over de functie van het
bewustzijn, spreken wij feitelijk over de
functie waarin het doel begrepen is van de
medemenselijkheid. Wil men daarover spreken, dan zal men steeds tot een reflexie
moeten komen en is het onmogelijk te volstaan met een naïef of onbemiddeld begrip.
Het bewustzijn lost zich dan dus op in een
bewustzijn en is dan als zodanig niet meer
grijpbaar.
C. J. Boschheurne
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Was Marx wirklich sagte
Molden, Wien/Frankfurt/Zürich, 1968, 188
pp.

Wat Marx werkelijk heeft gezegd
In den Toren, Baarn, 1969, 176 pp., ƒ 9,90.
De schrijver, een Oostenrijks marxist, probeert te laten zien wat het marxisme werkelijk is door hoofdzakelijk een groot aantal
Marx-citaten achter elkaar te zetten en die
door een verbindende tekst, die feitelijk uit
uittreksels bestaat, te verbinden. Daarbij is
de keuze zo gedaan dat duidelijk blijkt dat
Marx steeds is blijven vasthouden aan de
opvattingen die hij reeds in zijn jeugd had.
De keuze is natuurlijk wel bepaald door de
instelling van de schrijver zelf, die tot de
belangrijkste dialectisch-materialistische esthetici van deze tijd hoort. We vinden dan
ook in verhouding veel van de, in werkelijkheid vrij schaarse teksten waarin Marx kunst
noemt. Een slothoofdstuk laat zien in hoeverre de verschillende richtingen in het
Marxisme van deze tijd werkelijk op Marx
teruggaan. Daarin wordt terecht gewezen op
de verschillende instelling tussen Marx en
Engels en het eigen belang van Lenin.
De Nederlandse vertaling is behoorlijk, maar
toch van weinig nut voor mensen die geen
Duits kennen, omdat de noten verwijzen
naar Duits-talige uitgaven van Marx. Het
overigens niet zo heel erg volledige register
van de Duitse uitgave (het woord kunst
ontbreekt b.v.) is in de vertaling weggelaten.
C. J. Boschheurne
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dit analyserend denken stelt hij — in samenspraak met Husserl, Heidegger, Levinas,
Gadamer — zijn interpretatie. Het object
der metafysiek, luidt zijn conclusie, is „het
zijnde juist in zijn individuele eigen zijn"
(p. 191), het gaat om de gang van het feitelijke naar het eigenlijke. De mens is niet één
met al wat is, maar wel door interpretatie
gericht op het eigenlijk zijn van het andere
zijnde. Het feit dat wij op zoek zijn naar
identiteit wijst uit naar het feit dat wij het
zijn ontvangen van Hem die het in volheid
bezit, van God.
Dit rijke boek geeft veel te denken en
dwingt tot vragen. Ziet S. niet veel meer
systeem in Platoon, Aristoteles, Thomas dan
deze zelf in hun zoekende tasten en zelfcorrigeren in hun geschriften laten zien? Is
juist Peters niet een typische filosoof van
'mogelijkheidsmetafysiek' in scherpe tegenstelling met belangrijke andere existentialistische neothomisten die S. — behalve de
Petter — niet vermeldt? Wij vragen ons af,
of juist een ontmoeting met hen Berger niet
tot het aanvaarden van een 'nieuwe' metafysiek zou hebben gebracht die geen omwegen nodig heeft om zich te bevrijden uit een
dreigend solipsisme. Ook in verband hiermee missen wij in dit boek, dat zoveel
waarde hecht aan de tekst van de ander,
register en literatuurlijst, die het geheel nog
meer waardevol zouden hebben gemaakt en
het samendenken vergemakkelijkt.
J. H. Nota
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Dr. Herman Berger

A. Strindberg

Op zoek naar identiteit

Het

Dekker & van de Vegt, Nijmegen/Utrecht,
1968, 159 pp., ƒ24,50.

(Literair Paspoort), Meulenhoff-de Bezige
Bij, Amsterdam, 1968, 154 pp..

Werken waarin echt persoonlijk wordt gefilosofeerd zijn niet zo talrijk in Nederland.
De Tilburgse hoogleraar geeft hier een verantwoording van zijn opvatting over de
waarde der metafysiek na een kritische beschouwing van wat men tot dusver onder
deze naam verstond. In een hoofdstuk over
interpretatie onderzoekt S. de substantieopvatting van Platoon, Aristoteles en Thomas
van Aquino. Hij verwerpt Aristoteles' identificatie van 'ousia* en 'zijn' als essentialistisch, ontdekt in Thomas enkele sporen tot
correctie hiervan, maar ziet dit toch niet
doorgezet in het neo-thomisme dat hij vertegenwoordigd vindt in J. Peters. Tegenover

Deze autobiografische behandeling van het
tweede huwelijk van de schrijver doet denken aan een brief van een echtscheidingscliënt aan zijn advocaat, waarin hij laat zien
hoe erg de vrouw wel veranderd is en hoe
hij zelf dezelfde gebleven is. Dezelfde onbeheerste stijl karakteriseert het boek. Strindberg heeft voor een schrijver volkomen onvoldoende afstand gehouden tot de stof,
wat door de poging om afstand te nemen,
zoals door het gebruik van de derde persoon, storend wordt. Het eindresultaat is
een typische decadentie-roman met een te
sterk persoonlijk element.
C. Drasland

Klooster
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Dr. W. Beuken, uitg.

Vanden Levene ons Heren
2dln.
(Zwolse drukken en herdrukken), Tjeenk
Willink, Zwolle, 1968, 165 en 228 pp.,
ƒ 35,— en ƒ 40,—.
Een episch passieverhaal, daterend uit de
eerste helft van de 13e eeuw maar als handschrift uit de eerste helft van de 15e eeuw,
ontstaan op de grens van Brabant en OostVlaanderen (Edingen?), is 'Vanden Levene
ons Heren' een nog sterk betwist taalprodukt. Generaties filologen hebben er zich
over gebogen, hebben handschriftenstudie,
variërende tekstfragmenten, rijmafwijkingen,
verschillende verstechniek, taalonderscheid
achterhaald, maar onbetwist is gebleven de
belangrijke cultuurhistorische waarde van
het geheel. Dr, Beuken, volle 40 jaar vertrouwd met de problematiek van dit werk,
stelt een finale tekst ter beschikking, samengesteld uit de vele (9) handschriftelijke fragmenten of gehelen die geconserveerd zijn.
Het tweede deel is volledig ingenomen door
verantwoording en commentaar. Belangrijk
is vooral dat S. zich, na zovele jaren strijd,
nogmaals en met overtuigend als afsluitende
argumenten bedoelde overwegingen keert
tegen J. van Mierlo's stelling dat Martijn
van Torhout de auteur zou zijn. S.'s conclusie, extern en intern zeer uitvoerig, leidt tot
de onmogelijkheid enige identiteit voorop te
zetten. Belangrijk is eveneens zijn inschakelen van de epische totaliteit in een traditie
van het middeleeuwse geestelijke toneel (dramatisch karakter der figuren, dialogische
onderdelen, gemeenschappelijke liederen).
Behalve de gewetensvolle filologische arbeid,
heeft dit boek ook nog de verdienste ons in
een verantwoorde editie een tekst voor te
leggen die van de Nederlandse literatuur bewijst dat ze evenwaardig is aan wat zich in
de omringende landen tijdens die eeuwen
presenteerde.
C. Tindemans

De Abele spelen, naar het Hulthemse
handschrift
verzorgd door Louise Van Kammen
Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1968, 252 pp., ƒ 13,—.
De 4 Abele Spelen, telkens aangevuld met
hun respectieve klucht (d.w.z. Esmoreit +
Lippijn, Gloriant + Buskenblaser, Lanseloet
van Denemerken + Die hexe en Van den
winter ende vanden somer + Rubberi),
staan hier, met een populariserende zorg-
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vuldigheid uitgegeven, gebundeld afgedrukt,
en dit naar het oorspronkelijke handschrift.
De uitgeefster heeft enkele typografische
versimpelingen aangebracht, maar verder de
punctuatie nagenoeg ongemoeid gelaten.
Het grote belang van dergelijke edities is
dat ze, aan een betrekkelijk fatsoenlijke
prijs, in een aantrekkelijke presentatie beschikbaar worden gesteld aan iedereen. De
inleiding heeft zich beperkt tot herkomst en
bewaarplaats en dat blijft toch jammer, omdat een genuanceerde evaluatie in zowel historisch perspectief als actualiserend reliëf de
benadering van deze teksten nog intiemer
had kunnen maken. In onze tijd van maakboeken blijft dergelijke uitgave hoe dan ook
een moedige daad.
C. Tindemans
Alfred Kossmann

De Architect
Querido, Amsterdam, 1969, 54 pp..
De bedoeling van het verhaal is ons af te
laten vragen over wie dit boekje gaat, over
een succesrijk architect die zich verbeeldt
een mislukt dichter te zijn of over een mislukte dichter die zich verbeeldt een succesrijk architect te zijn. Bij de masochistische
inslag die de fantasieën van Kossmann
steeds hebben, is de eerste oplossing de
waarschijnlijkste, hoewel het natuurlijk de
bedoeling van het werkje is dat het vraagstuk onopgelost moet blijven. De schrijver
stelt ons in ieder geval op een heel boeiende
wijze telkens weer voor de vraag of wij te
doen hebben met voorstellingen of met
waarnemingen van de hoofdpersoon. Juist
omdat steeds in de derde persoon over de
hoofdpersoon wordt gesproken, krijgt men
werkelijk klemmende, steeds sneller herhaalde ik-hij-verwisselingen tussen de twee kanten van de hoofdpersoon. Belangwekkend
is de vraag of deze vorm van desintegratie
ook psychiatrisch mogelijk is, hoewel de
schrijver die vraag nergens ook maar suggereert.
C. J. Boschheurne
/. P. Donleavy

De somberste zomer van Samuel S
(Literair Paspoort), Meulenhoff/de Bezige
Bij, Amsterdam, 1969, 88 pp.
An American in Vienna. Feitelijk een satire
op de psychoanalytische wereldbeschouwing
als een vrij continu verhaal. De beschrijvingen, vooral van de erotische ontmoetingen
van de hoofdpersoon, onderscheiden zich
door een vreemd soort nuchtere realiteit.
C. Drasland
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A . T. T. Davies
De Winterpaarden
(Literair Paspoort), Meulenhoff/de Bezige
Bij, Amsterdam, 1969, 410 pp.
Point counter Point na Miller en wat daarna
komt. De hoofdidee van het boek is echter
toch belangrijk. Twee personen worden
tegenover elkaar gesteld die zich uiterlijk
vrij gelijkvormig gedragen, maar door een
heel verschillend karakter tot dat gedrag
komen. De tegenstelling komt echter niet
tot uiting in de gesprekken van die twee
hoofdpersonen, maar door de beschrijving
van hun gedachtenleven. In het eerste deel
gaan de hoofdstukken beurtelings over deze
beide hoofdpersonen, dat heeft de schrijver
echter niet volgehouden.
Hier ligt ook de zwakheid van dit boek.
Men krijgt de indruk dat de schrijver de
zelfde werkwijze heeft als Nabokov doordat
hij verschillende gedachten en episoden opschrijft en die dan later pas in het raam van
een doorlopend verhaal brengt. Nu zijn om
te beginnen de scènes van zeer verschillende
kwaliteit en is de schrijver niet selectief te
werk gegaan. Scènes die op zich zelf goed
zijn, zijn namelijk opgenomen, hoewel ze
slechts met moeite in het boek passen. Het
verschil in kwaliteit blijkt onder andere door
een vergelijking van de vele erotische passages; een voorbeeld van een overbodig inlas
is een serie bijna fotografische beelden van
een rugby-wedstrijd.
C. Drasland

Pierre Brachin

Anthologie de la prose néerlandaise,
Belgique II, 1940 -1968
Aubier - Montaigne, Paris en Asedi, Brussel, 1968, 416 pp., BF. 210.
Een ontdekkingstocht op zoek naar het blijvend waardevolle in het Vlaamse proza
sinds de tweede wereldoorlog, lijkt een hachelijke onderneming. Professor Brachin
heeft er zich met succes aan gewaagd, al is,
zoals hijzelf betoogt, elke keuze aanvechtbaar. De expeditie beschikte over een bekwame leiding en een uitstekende uitrusting: een gedegen inleiding en de bekwame
vertalingen van Brachins studenten zijn daar
het bewijs van. Over veel voorstudie van de
reisweg beschikte zij nochtans niet: de hele
bibliografie over vertalingen en commentaren beslaat nauwelijks twee bladzijden. Dat
pleit alvast niet voor de belangstelling van
onze Franssprekende landgenoten. Leraren

Frans en Nederlands in het noordelijk respektievelijk zuidelijk gedeelte van dit land,
kunnen de ontdekte goudmijn nu verder uitbaten: een juxta-vertaling waar Demedts en
Claus, Boon en Daisne hun plaats krijgen.
W. Van Hemelryck

Yvan Goll

Dichtungen. Lyrik. Prosa. Drama
herausgegeben von Claire Goll
Luchterhand, Neuwied, 19682, 837 pp., DM
18,-.
Y. Goll (1891-1950) is, zoals R. Schikele,
een aparte figuur in het Duitse expressionisme. Als Jood geboren in de Elzas, is hij wel
tweetalig geïmmatriculeerd, maar ook zonder
echt vaderland gebleven. En precies dit zowel cosmopolitische aspect als het bewustzijn nergens thuis te horen is een aanhoudende aanleiding tot lyrische expressie geweest. Als Duits auteur hoort hij bij het
expressionisme en zijn persoonlijk kenmerk
is een overschuimende beeldspraak, die zich
dicht bij het concrete en reële houdt maar
tevens overgaat in een hymnisch engagement. De door zijn vrouw uitgevoerde selectie van zijn werk (onvolledig hoewel dit nergens vermeld wordt) vangt deze jeugdfacetten goed op, met zijn pathetisch verlangen
naar vrede en gedeeld pacifisme, de hang
naar de verlossing van een wereld, zijn antiillusionistische dichten dat niet vanuit de
vorm maar vanuit de thematiek de vorige
generaties achter zich laat, en — in zijn prozafragmenten — de aanzet van de nieuwe
zakelijkheid. Ook zijn dramatiek is vertegenwoordigd, maar niet door het baanbrekende
Methusalem (om de theatrale beweging en
richting die het wist te manifesteren), wel
door Spielereien die zijn surrealistische tendensen op Franse grond anticiperen.
Want als Joyce's vriend en lid van de Appollinaire-kring (met b.v. A. Breton, P.
Eluard) is hij ook een Frans auteur, waarbij
het best een punt van discussie kan zijn of
chronologisch de surrealistische activiteit in
Frankrijk niet door hem mede aangericht
werd. De nazitijd breekt zijn dichterlijke
vitaliteit niet, wel zijn geloof in de jeugdidealen, en de langademige balladencyclus
Jean Ohneland — Jean Sans Terre is zowel
lyrisch als affectief een bijzonder ontroerend
geheel, zowel motief van het heimwee naar
rust en wereldgeloof als de onvervangbare
expressie van een man die alle houvast en
middelpunt uit zijn bestel heeft zien wegvallen.
C. Tindemans
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Kurt F. Reinhardt

The Theological Novel of Modern
Europe
Frederick Ungar Publishing
York, 1969, 258 pp., $ 7,—.

Co.,

New

Kurt Reinhardt is leerling geweest van
Husserl en Heidegger en heeft een bijzonder talent om zich open te stellen voor de
fenomenen. Zonder vooroordeel weet hij
na te voelen wat Dostojevsky, Bloy, Bernanos, Mauriac, Camus, Greene, Waugh,
Gertrud von le Fort in hun meesterwerken
proberen te zeggen. Zij zijn de vertolkers
van het beleven van zovelen in hun zoeken
naar een zin van het leven in deze tijd en
de auteur probeert zonder inlegkunde of
rationalisatie hun pogen weer te geven.
Reinhardt heeft alle kwaliteiten om dit te
doen. Hij is wijsgeer, heeft smaak voor
literatuur, kent de katholieke spiritualiteit
en theologie, is een goed essayist, zijn open
christendom is tegelijk zijn leven. Met zijn
religieus zintuig weet hij de godsdienstige
dimensie bij de verschillende schrijvers
goed te onderkennen en duidelijk te maken. Wij hopen dat hij de tijd en energie
zal hebben om in een volgend werk op
dezelfde doordringende wijze zijn verhelderende aandacht te schenken aan auteurs
uit Noord-Amerika, of aan de generatie
na Mauriac en Camus. De waarde van dit
boek wordt nog verhoogd door een uitvoerige bibliografie en index.
J. H. Nota

FILM

Filip de Pillecijn, Ivo Nelissen, Jan Blokker

Dossier 'Monsieur

Hawarden'

Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1968, 137
pp., geïll., BFr. 140.
De novelle van Pillecijn, een vergelijkende
studie van Ivo Nelissen over de verhouding
van 'fictie en waarheid' rond de figuur van
Monsieur Hawarden, en het filmscenario van
Jan Blokker waarnaar Harry Kümel zijn
gelijknamige film draaide, zijn de onderdelen
van deze triptiek. Voor wie de film gezien
heeft is vooral het scenario boeiende lectuur,
omdat het de lezer zal opvallen hoeveel verschil er nog kan bestaan tussen een geschreven draaiboek en de uiteindelijke verfilming

ervan, ook wanneer de cineast zich letterlijk
aan het scenario houdt! Kümel heeft inderdaad het senario van Blokker trouw gevolgd,
en toch is de film die hij er naar gedraaid
heeft niet op die wijze in de tekst vervat.
Eigenaardige alchemie van de transpositie,
van werkelijkheid naar fictie, en van de ene
fictie in de andere.
Eric De Kuyper

Dr. A. Dronkers

De Zwartrok op het witte doek
Predikanten, pastoors en andere geestelijken
in de film
Bosch en Keuning, Baarn, 1968, 167 pp.,
geïll., ƒ 8,90.
Dat er in het Nederlandse taalgebied, waar
zo weinig gepubliceerd wordt op filmologisch
gebied, een studie kan verschijnen over zo'n
'eng' onderwerp als dat van 'de zwartrok op
het witte doek', zal op het eerste gezicht
wel verrassen. Principieel geloof ik echter
niet dat — hoe beperkt ook — een dergelijke
approach van het fenomeen film minder
(maar voor de filmoloog ook zeker niet
méér!) waardering verdient dan laat ons
zeggen een studie over Shakespeare of de
prostituee in de film. Maar dergelijke thematische behandelingen kunnen slechts op
twee manieren gebeuren. Een eerste zou steunen op een streng-wetenschappelijke aanpak
en zou aan de hand van een uitvoerige documentatie moeten onderzoeken hoe in dit
geval het image van de priester gedurende
de voorbije vijftig jaar in de film gereflecteerd wordt. Dit zou kunnen aangevuld worden met een poging om na te gaan of deze
cinematografische verschijning van de priester aan de 'werkelijkheid* beantwoordt, en
waarom deze twee aspecten van elkaar verschillen of gelijkenissen met elkaar vertonen.
Een tweede methode zou er in kunnen bestaan, uit enkele typische voorbeelden een
algemene conclusie te distilleren van essayistische aard. Dit kan dan voor mijn part
geschieden aan de hand van filmische voorbeelden van zeer uiteenlopende aard en
waarde; de kritische instelling en fundering
is hier echter onontbeerlijk. In het boek van
Dronkers gebeurt noch het een noch het
ander. Erger, nergens krijgt men een situering : zo schijnt de auteur het niet eens nodig te achten aan te geven dat de parodie op
de geestelijken een constant verschijnsel is
in de geschiedenis van de kunst; van meet
af aan wordt een hoofdstukje dat dit aspect
in de film wil gaan belichten dan ook over-
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bodig. Het boek is heel schraal gedocumenteerd; maar ook de kritische aanpak is zo
goed als onbestaande. De feeling van S.
voor het medium is beperkt; en zijn uiteindelijke thesis bestaat uit een over verschillende hoofdstukjes verspreide constatering:
dat er „een onzekerheid bestaande is over
het ambt van de geestelijken". Deze over
honderdvijftig bladzijden uitgeschreven lamentatie (waarvan dan nog een goed deel
bestaat uit korte inhouden van films; waarom eigenlijk, als S. niet eens verder ingaat
op de dramaturgische, scenaristische en personnage-constanten?) zal noch de theoloog
noch de filmoloog iets bijbrengen. Het werkt
alleen irriterend.
Eric De Kuyper

Jean-Claude Dorrier, e.a.

Univers du Cinéma
Ed. F. Touron, Paris, 1966, 606 pp., geïll.
Deze luxueuze uitgave geeft een encyclopedisch overzicht van de vele facetten van de
cinematografie (esthetisch, historisch, economisch) in bondige maar betrouwbare
teksten, vrij uitvoerige lexicons met filmografieën van acteurs, cineasten, filmcomponisten, operateurs, enz. Ook erg overzichtelijke tabellen en grafieken die verduidelijkend zijn (al 'verduidelijken' ze soms op
een erg arbitraire wijze, zo bijv. de indeling
van de verschillende filmstijlen in 'klassiek'
'barok' en 'expressionistisch'), maar bovenal
is deze publikatie erg nuttig door haar
schat aan illustratiemateriaal, waarvan vele
werkopnamen en minder bekend fotografisch materiaal.
E. De Kuyper

Herman G. Weinberg

Josef von Sternberg
E. P. Dutton, New York, 1967, 254 pp.,
geïll., $ 1,95.
Dit is de Engelse versie van een eerder in
het Frans verschenen monografie (Ed. Seghers, 1966) aangevuld met een paar interessante documenten, zoals b.v. de fragmenten
uit 'het script van Shangai Express, en minder bekend fotomateriaal. De kritische aanpak is, zoals gebruikelijk bij deze auteur,
goed gedocumenteerd maar erg wazig en
oninteressant wanneer hij analytisch te werk
wil gaan.
E. De Kuyper

Ivor Montagu

With Eisenstein in

Hollywood

Seven Seas Publishers, East-Berlin, 1968,
356 pp., geïll.
In het begin van de jaren dertig vertrok
Eisenstein samen met G. Alexandrov Tissé
en een Engelse vriend, Ivor Montagu, naar
Hollywood om er vertrouwd te geraken met
de geluidsfilm en een paar films te realiseren. Van Eisensteins verschillende projecten
is er geen enkel tot een goed eind gebracht.
De film die hij uiteindelijk met de financiële
hulp van Upton Sinclair in Mexico gedraaid
heeft, bleef ook onafgewerkt. Over deze trip
naar de USA doen in de filmgeschiedenissen
obscure verhalen de ronde. Pas nu, ruim
dertig jaren later, geeft een van de medewerkers een gedetailleerd relaas. De oorzaken
van deze mislukking(en) moeten volgens
schrijver niet uitsluitend vanuit een politieke
gezichtshoek bekeken worden (zoals men tot
nu toe geneigd was te doen). De politieke
implicaties hebben een doorslaggevende rol
gespeeld, maar de auteur meent dat ook vele
andere elementen belangrijk waren: de interne politiek van de Paramount-directie zelf,
onzekerheid en wantrouwen t.o.v. intellectuelen, eigen onervarenheid en onvoorzichtigheid op velerlei gebied hebben het groepje
verlamd. Montagu schetst doordringend en
briljant de hele Hollywoodse filmwereld uit
het begin van deze bloeiperiode van de Amerikaanse film. Vooral zijn beschrijvingen van
het werk van de scenaristen in het raderwerk
van de grote produktiemaatschappijen werpt
een nieuw en genuanceerd licht op een facet
dat tot op heden onvoldoende de aandacht
heeft gekregen. S. tekent ook terloops portretten van beroemde en minder beroemde
grootheden; merkwaardig — in dit verband
— is wel dat Chaplin, die doorgaans zo verguisd wordt door zijn omgeving, hier uiterst
vriendelijk bejegend wordt. Buiten al deze
rijke en bijzonder prettig leesbare informatie
over een Epoche, bevat deze uitgave nog de
volledige versie van de twee filmscenario's
waaraan het groepje in Hollywood gewerkt
heeft: Sutter's Gold naar UOr van Blaise
Cendrars, en An American Tragedy naar de
roman van Theodore Dreiser (die Josef von
Sternberg als werkbasis heeft benut voor
zijn gelijknamige film). Alleen reeds om deze
twee unieke documenten is dit een uiterst
belangwekkende en lezenswaardige publikatie.
Eric De Kuyper
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Roland Mushat Frye

Shakespeare's life and times
A pictorial record
Faber and Faber, London, 1968, n.g., 42/-.
In een combinatie van prent, document, te
kening en illustratie met de tekst, wandelt
S. door de tijd, het landschap, het theater
en het leven van W. Shakespeare. Atmos
feer, cultuurportret, sociale structuur, thea
terconventie, tijdgenoten, artistieke omge
ving maken samen de voorgrond uit waarin
dan de biografische en dramatische zelfstan
digheid van Shakespeare tot ontwikkeling
komt. De formule is even eenvoudig als ze
briljant is. En zelfs voor de grondige kenner
zit het panorama vol verrassingen. Een idea
le kennismaking.
C. Tindemans

Ronald Bryden

The unfinished hero & other essays
Faber and Faber, London, 1969, 242 pp.,
36/-.
De huidige theatercriticus van de Londense
zondagskrant The Observer brengt hier de
theateropstellen bijeen die hij van 1964 tot
1966 schreef voor The New Statesman en
de boekrecensies die hij van 1958 tot 1963
voor The Spectator maakte. Niet allemaal,
maar meteen is zijn selectienorm ook bepa
lend voor de integriteit van deze bundel.
S. is een Westindiër, opgeleid in Canada en
pas sedert 1951 in Groot-Brittannië, d.w.z.
dat hij niet al te veel last heeft van onze
intellectuele ballast inzake theater en litera
tuur en op zijn zachtst gezegd een frisse be
nadering van beide garandeert. In de boek
recensies zit geen voor mij herkenbare draad
tenzij dat de besproken boeken herhaaldelijk
over koloniale territoria handelen en hij
neemt ze door zonder wrok of tegenzin,
nuchter^descriptief en met respect voor de
intenties van elk auteur. Bij het theater is S.
veel persoonlijker, harder, genuanceerd naar
een hardnekkiger visie toe. Het titelessay
gaat b.v. over David Warners omstreden
Hamlet en uit S.'s zorgvuldige detaillering
groeit geleidelijk zijn identificatie met War
ners eigen analyse van de theaterfiguur. Dat
komt herhaaldelijk terug, zoals bij L. Olivier's Othello. S. is een van de weinige mij
bekende afwijzende recensenten van J.
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Kott's Shakespearebeeld. Ook door de per
fectie van het Berliner Ensemble is hij niet
geobsedeerd, evenmin als door de hele
Brecht. Of door J. Osborne, of door H.
Pinter, of door E. Albee. In deze ongesophisticeerde aanpak, zijn eigenwillig alleenwandelen, zijn dan-toch-al-typisch-Brits-aandoende onderkoelde humor zitten prettige
aantrekkelijkheden bij een theaterman met
zelfstandig oordeel maar nog niet altijd even
volwaardig criterium.
C. Tindemans

Brecht Dialog 1968
Politik auf dem Theater
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1968, 338 pp.,
MDN 9,—.
Van 9 tot 16 februari 1968 had te OostBerlijn een internationaal colloquium plaats
n.a.v. de 70e geboortedag van B. Brecht.
Van deze uitvoerige gedachtenwisseling
levert deze paperback de documentatie als
mede de snapshots. De ondertitel laat geen
twijfel over de intenties bestaan, al laat hij
plaats voor vele kanttekeningen. De gewens
te toon heeft A. Abusch al dadelijk aange
slagen: de samenkomst moest een vlaggenparade worden voor het Oostduitse regiem.
Toch vallen de basisreferaten (W. Mittenzwei: Brecht und kein Ende oder Das Ende
der Brecht-Bewegung? en M. Wekwerth:
Das Theater Brechts 1968) heel wat duidelij
ker uit, al vormen ze allebei een wat moei
zame echo op M. Frischs laatdunkende slo
gan dat Brecht thans „die durchschlagende
Wirkungslosigkeit eines Klassikers" zou be
zitten. Daarna hebben zich de internationale
experts om de debattafel geschaard, de lite
ratuur- en theaterhistorici, de vertalers en
uitgevers, de decorontwerpers, de regisseurs
en acteurs, de critici en theaterkundigen, de
de filosofen, politici en natuurwetenschap
pers, elk in hun eigen praathoekje, met vaak
wisselende perspectieven maar allen zonder
uitzondering boeiend, zelfs wanneer ze doc
trinair willen doen. Tenslotte wordt een
pijnlijk-nauwkeurig bericht gegeven van alle
manifestaties die zich in die dagen hebben
voorgedaan. Het blijft bedenkelijk dat de
reële betekenis van al deze referaten vrij
schamel uitvalt, maar precies daarvoor is
deze verzameling een belangrijk document,
omdat ze inzicht weet te verschaffen in de
aspecten en accenten die door de internatio
nale groep al-dan-niet-doctrinaire marxisten
als wezenlijk en toekomstvormend worden
beschouwd.
C. Tindemans

1099

Boekbespreking

Gottfried Büttner

Absurdes Theater und Bewusstseinswandel
Über den seelischen Realismus bei
Beckett und Ionesco
Westliche Berliner Verlagsgesellschaft Heenemann, Berlin, 1968, 233 pp.
Dit boek houdt zich andermaal bezig met de
uitvoerige bewijsvoering, dat de door de
dramatische auteurs S. Beckett en E. Ionesco
gedemonstreerde ideeën zonder meer de expressie zijn van wat vandaag de dag bepalend is voor het levensgevoel van de mens.
Dat is geen onfraaie opgave, maar de originaliteit van S. blijft te opvallend weg uit
deze pagina's, tenzij het niet geruchtmakende feit dat hij, aanhanger van Rudolf Steiner en diens leer van de antroposofie, weet
vast te stellen dat zijn leermeester alle gevoelens en stellingen, door de auteurs bijgetreden, reeds lang geleden heeft voorzien.
Dit standpunt garandeert meer inzicht in de
psyche van S. dan in die van de dramatische
auteurs, om wie het toch begonnen was.
C. Tindemans

schap (waarvoor de verdiensten van S. zonder discussie enorm zullen blijven) zich aan
het historiseren onttrekt en overgaat naar
analyseren en evalueren in de diepte. Te
vaak krijg je nu de indruk dat theaterwetenschap rustig beperkt mag blijven tot het
signaleren van repertoires, acteurs, regisseurs
en decorontwerpers. Te zelden wordt een
zich opdringend artistiek moment geïnterpreteerd vanuit de gewijzigde tijdsopvattingen
en dit al te positivistische inventariseren is
niet in staat ons iets meer te verraden over
de geestelijke stimuli die voor het theaterbeeld verantwoordelijk zijn geweest. Zo kunnen we nu reeds stellen dat, naast dit grondige materiaalwerk, vlug de behoefte zal
ontstaan aan een anders georiënteerde studie
die vooral voor de laatste eeuwen zal dienen
te vertrekken van de realia die door S. in
volumes als dit 8e indrukwekkend ter beschikking zijn gesteld.
C. Tindemans

Sozialistische Dramatik
Autoren der D.D.R.
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1968, 646 pp.,
MDN 12,—.

Heinz

Kindermann

Theater geschichte Europas. VIII.
Naturalismus und Impressionismus
(1. Teil)
Otto Muller, Salzburg, 1968, 892 pp., 638
ill., 97 kl., 9 vierkl., O.S. 500,—.
Er mag geen twijfel over bestaan dat ook
dit 8e deel van de monumentale Theatergeschichte Europas een daad van betekenis
blijft. Waar S. zich beperkt tot het naturalisme en impressionisme in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (het overige Europa is
verwezen naar het 9e deel), betekent dit een
uitzonderlijk uitvoerige behandeling van het
fenomeen Max Reinhardt (van pp. 291 tot
723), maar dat leidt niet tot de verwaarlozing van figuren als O. Brahm, G. Manier
en A. Appia en de rol van het Burgtheater.
Toch dringen zich, in de mate dat dit werk
zijn voltooiing nadert, meer en meer bezwaren op. Zo lijkt het niet langer te verantwoorden dat dit een éénmanszaak is gebleven; over de informatie en bibliografie
waarop S. steunt, is alleen maar veel goeds
te signaleren, maar de selectie en het uiteindelijke beeld dat eruit resulteert, zijn herhaaldelijk voor betwisting vatbaar. Een
tweede bezwaar lijkt me het werkcriterium
te zijn; het wordt tijd dat de theaterweten-

Het is uiteraard voor ons vrij moeilijk de
gebruikelijke criteria te hanteren om deze
nutsdramatiek objectief te beoordelen. De
waarde van al deze stukken wordt in de
DDR gemeten aan de didactische factoren
die in een alleen uiterlijk dramatisch patroon
zijn gestoken. Primeren doet dus de maatschappelijke pedagogiek, de partij-ideologische duidelijkheid, de nieuw-communistische
visie op het type mens dat de doctrine en
het partijbeeld onvoorwaardelijk wil schragen. Zijn deze uitgangspunten voor de lezer
aanvaardbaar, dan vallen een aantal van
deze stukken beslist mee. De bundel is chronologisch-ideologisch opgebouwd, van het
verzet tegen het nazisme tot de problemen
die het uitbouwen van een individualistische
bevolkingsgroep tot een collectief-bewuste
technologische samenleving karakteriseren.
De meest potige en ongenietbare quiproquo's
(H. Hauser, Am Ende der Nacht; E. Strittmatter, Die HolVdnderbraut; H. Muller, Der
Lohndrücker; H. Baierl, Die Feststellung;
H. Sakowski, Steine im Weg; R. Kerndl,
Seine Kinder; Kuba, Terra incognito) met
zowel oerconservatieve dramaturgie als zichtbare navolging van Brechts Lehrstückediscipline, staan solidair naast gaaf-ontroerende
stukken (A. Matusche, Der Regenwettermann) en kordate werkvlijtschema's, die
precies door hun vormelijke pretentieloos-
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isolering op het oog had van burgerlijkrestauratief sentiment waaraan de ideologische basishouding elke esthetisch-artistieke
verantwoording overbodig maakte.
C. Tindemans

heid een maximum aan politiek-activistische
expressie weten te bereiken en waarin het
ideaal van een positieve rode held het dichtst
wordt benaderd (C. Hammei, Um neun an
der Achterbahn; H. Kleineidam, Von Riesen und Menschen). Daarom is het zowel
voor politicologen als voor dramaturgischgeïnteresseerden een uiterst boeiende verzameling.
C. Tindemans

Das Loch

Uwe-Karsten Keteisen

Das

Heroisches Theater
Untersuchungen zur Dramentheorie
des Dritten Reiches

(Komedia), Walter de Gruyter, Berlin, 1968,
132 pp., DM9,80.

Ludwig Achim von Arnim

Joseph von Eichendorff

(Literatur und Wirklichkeit), Bouvier, Bonn,
1968, 230 pp., DM 29,50.
Dit proefschrift (Kiel) moest thematisch in
twee delen uiteenvallen, omdat de dramaturgie bij analyse louter een aanhangsel van de
nazi-ideologie bleek te zijn. Bijgevolg onderzoekt S. de doctrinaire basis allereerst met
het oog op de achtergrond en kern van de
kunst- en literatuurbeschikkingen, b.v. de
totaliteitsambitie, het biologisme, de ideeën
ras en volk, het mensbeeld en het geschiedenisbeeld. Uit de meest diverse hoeken ontleende stellingen leidden nergens tot een
zelfstandige esthetica. En dat demonstreert
de dramaturgie uitvoerig. Een uitgewerkte
duidelijke thesis is niet terug te vinden omdat alle uitingen steunen op een ideologische
grond die bewust onklaar en vaag werd gehouden. Wel zijn er boeiende deeldiscussies
geweest die af en toe aanleiding gaven tot
formuleachtige premisses zoals de (mislukte)
bevordering van het rassistisch-Germaanse
'Thingspiel', de taalstilering, de didactische
eisen, de vormdiscussies die uitliepen op het
afwijzen van regels en bouwprincipes. Namen zijn er wel voorhanden (trouwens op
het theoretische vlak een aantal die thans
nog steeds meelopen zoals H. Kindermann,
H. Knudsen e.a.) maar de choryfeeën behoren tot de tweede lichting, zoals E. Bacmeister, F. Bethge, P. Ernst, E. von Hartz,
F. W. Hymmen, H. Johst, E. G. Kolbenheyer, C. Langenbeck, Th. von Trotha e.a.
Als kenmerken kan S. afleiden: de mens
uitgeschakeld voor de mythe, het streven
naar een kultisch theater, deïndividualisering
der personages, abstraheren van de handeling, wereldbeschouwelijke fundering van het
begrip tragisch. Deze studie is een nogal
stroef-onthechte uiteenzetting, maar tevens
ijskoud-detaillerend, voorbeeldig-methodisch
ontwikkelend en onweerlegbaar leidend naar
de conclusie dat de dramaturgie een bewuste

Incognito

Dit nieuwe nummer in een reeks die filologisch en theaterwetenschappelijk verantwoorde edities brengt van toneelstukken tussen de Barok en vandaag, bevat twee curiosa: een schaduwspel van L. A. von Arnim
en een poppenspel van J. von Eichendorff.
Beide teksten zijn niet meer dan gelegenheidsstukjes, maar de annotator G. Kluge
weet op zowel voor- als achtergrond zoveel
tijdkarakteriserends te voorschijn te halen,
dat ze in de cultuurgeschiedenis van de
Duitse romantiek keurig ingepast geraken.
Bovendien is er telkens ook nog een aandachtige reconstructie van de genregeschiedenis die, vooral omdat het hier om uitzonderingsgenres gaat, zeer boeiend zijn en ons
facetten van het society-leven en de culturele
levensstijl leren kennen die niet zo gemakkelijk in de grondige werken over algemene
problemen binnendringen. Analyse en bibliografie bereiken hetzelfde peil.
C. Tindemans

Hartmut Sierig

Narren und Totentanzer
Eine theologische Interpretation
moderner Dramatik
Agentur des Rauen Hauses, Hamburg, 1968,
333 pp., DM. 18,50.
Helemaal correct blijkt de veelbelovende ondertitel niet te zijn. S. is als dominee wel
een regelmatig theatercriticus en is zelfs
gepromoveerd op een dramatisch thema.
Maar wat hij hier neerschrijft is hoogstens
een thematologische verkenning van het
hedendaagse toneel vanuit een evangelischchristelijk standpunt, dat bepaald niet krenterig-kleinzielig is maar toch niet theologisch-wetenschappelijk gaat discuteren. Binnenin een aantal kernen (o.m. der Teufel
und der liebe Gott, Einübung in den Tod,
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Sünde ohne Gott, Auf der Suche nach dem
verlorenen Paradies, Rebellen der Kirche)
staan dan drama's en vertoningen, geordend
naar een doorlopend logisch principe maar
nooit afsluitend met een synthetisch oordeel. Boeiend zijn ook enkel preekteksten
die, aansluitend bij of uitgaand van moderne dramatiek, tot intieme Billy-Grahamtractaatjes ontaarden. In ieder geval bewijst
S. dat de evangelische kerk niet bang is
voor een confrontatie met de dramatische
antichristen. Dat kan van een aantal van
onze recensenten niet eens gezegd worden.
C. Tindemans

Margot Berthold

Weltgeschichte des Theaters
Kröner, Stuttgart, 1968, 522 pp., 454 Abb.,
DM. 48,—.
Het lijkt een onbegonnen werk de ontwikkeling van het theater in de vele windstreken
en tijden te willen samenpersen in een handzaam boek. Dat houdt meteen in dat ook
voor dit boek allerlei pedante opmerkingen
zouden te maken zijn. Maar in de mate van
het menselijke vermogen heeft S. hier alleszins een ontwerp van schets samengebracht
die fair en rechtvaardig in de selectie en
informatie, bevoegd en helder in de samenstelling en periodisering, bevattelijk en leesbaar in de technische apparatuur is en voor
de niet-onmiddellijk-deskundige een schat
van gegevens en een duidelijke introductie
in problematiek, vormen en perspectieven
bevat. Meer kan ook niet worden gevraagd.
De hoofdstukken handelen over: het oertheater der natuurvolkeren, Egypte en het
oude Oosten, de Islamitische cultuur, de
Indische cultuur, China, Japan, Griekenland, Rome, Byzantium, de middeleeuwen,
de renaissance, de barok, het burgerlijke
tijdperk en van het naturalisme tot het heden. Onder 'theater' verstaat S. gelukkig niet
de dramatische letterkunde, maar de voorwaarden en conventies van de voorstelling,
al komen herhaaldelijk ook de toneelletterkundige ontwikkeling in genres (b.v. ontstaan van de tragedie, de tragédie classique)
of de persoonlijke inbreng van een auteur
(b.v. Aischylos) aan de orde. De aandacht
gaat voor het heden naar de grote titels zoals het theater der regisseurs, het Broadwaytheater, de crisis van het hedendaagse theater, het experimentele theater. Dan blijkt in
de overzichtelijkheid toch altijd nog een persoonlijk standpunt te zitten, en dat is treffend voor het hele werk. De illustraties zijn
documenterend in een hoge graad.
C. Tindemans
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Istvdn L. Szénóssy

Architectuur in Nederland
1960-1967
Scheltema en Holkema, Amsterdam, 1969,
164 pp., 150 afb., ƒ 15,—.
In dit zeer rijkelijk geïllustreerde boek geeft
de schrijver als het ware een catalogus van
het nieuwere bouwen in ons land. In de tekst
laat hij duidelijk uitkomen hoe de architecten
zelf hun werk bedoeld hebben, zonder zijn
eigen waardering sterk te laten blijken. Een
slothoofdstuk geeft weer, hoe de modernste
bouwers in ons land zich de toekomst denken.
De foto's bij de tekst voldoen volkomen aan
de eisen die men in een dergelijk werk daaraan moet stellen. Slechts bij uitzondering
ziet men het gebouw alleen, zonder de buitenruimte of zonder mensen die als vergelijkingsmateriaal voor de maat kunnen dienen.
Vaak, zelfs in het handboek van Hitchcock,
wordt op dit punt gezondigd. Omdat echter
een architect in wezen steeds de ruimte
waarin mensen leven verandert, spelen mens
en ruimte bij de architectuur een allesbeheersende rol, zodat ze ook op de afbeelding van
het gebouw tot uiting moeten komen.
Rudolf Roggen

John Berger

Art and Revolution
Weidenfeld and Nicholson, London, 1969,
160 pp., 30/-.
Dialectisch-materialistische esthetica en dialectisch-materialistische kunstkritiek zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Schrijver geeft een kunstbeschouwing rondom de
moderne, in de Sovjet-Unie verguisde
beeldhouwer Ernst Neizvestny. Hij bepaalt
diens plaats temidden van de academische
stalinistische beeldende kunst en de ontwikkeling van die richting en interpreteert het
werk van deze kunstenaar. Daarnaast gaat
hij echter veel verder. Hij vraagt zich af in
hoeverre deze kunst een plaats heeft in het
kader van de leer van de wereldrevolutie en
in hoeverre de in de Sovjet-Unie geaccepteerde kitsch feitelijk verband houdt met de
leer van de revolutie in een land. Dit maakt
natuurlijk een diepgaand onderzoek noodzakelijk naar het verband van revolutie en
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kunst, dat wil zeggen naar het dialectisch
karakter van de kunst. Dit werkje bestemt
de schrijver naast Lukacs, Garaudy en
Fischer tot de groten in deze richting van
de esthetica.
C. J. Boschheurne

M1SCELLANEA

Jef Last

Drie over rood
Marianne — Elfstedentocht —
Zuiderzee
Drie revolterende romans
Kosmos, Amsterdam / Antwerpen, 1968,
428 pp..
Jef Last is ongetwijfeld een voortreffelijk
verteller, hetgeen hij onder meer in zijn
jongste boek over China heeft bewezen.
Voor de oorlog gold hij wellicht ook als een
redelijk romancier, maar gemeten aan de
maatstaven die we tegenwoordig aanleggen,
hebben zijn romans van toen nauwelijks iets
om het lijf. Het is dan ook een raadsel,
waarom de uitgeverij Kosmos drie 'ouwetjes'
van Last (resp. uit 1930, 1934 en 1941) opnieuw heeft uitgegeven, en dat nog wel
onder de veelbelovende titel Drie over rood.
Het is een volmaakt overbodige uitgave. De
aanprijzende tekst van de flap is dan ook
bijna boerenbedrog.
J. P. Schuyf
Diane Debray

Tussen politesse en polka
Oranje-Uitgaven, Mortsel, 1968, 123 pp.,
BF. 80.
Zoek geen hoge literatuur in deze vijfendertig korte stukjes (een veelgelezen rubriek
van Europa een, het blad der Europese
federalisten); zoek er een gehuwde vrouw
die kinderen heeft. Ze houdt van man en
kroost; haar gezin is haar wereld, en de
wereld wordt haar gezin. Ze schrijft van
haar dagelijkse ervaring uit; ze geeft zich
prijs; wat zij meedeelt gaat over grenzen
heen. Want het zijn de menselijke ervaring,
strijd, geluk, waar dan ook; het is het menselijke hart, gevoelig en open, — en we
begrijpen dat wijlen Ernest Claes en Diane
Debray mekaar hadden herkend.
Em. Janssen

Joris van den Berg, red.

Dertien in een dozijn
Polak en Van Gennep, Amsterdam, 1968,
200 pp., ƒ 7,90.
Joris van den Berg (De Anatomie van Nederland) maakte een keuze uit de meest besproken en best geschreven interviews die in
één jaar tijd in Nederland verschenen. Het
werden er twaalf. Dat het 'harde' interview
ontbreekt is ofwel tactiek van Van den
Berg of een bewijs van het feit dat het met
de Nederlandse journalistiek nogal losloopt.
Het zou jammer zijn als de samensteller
Guus Dijkhuizen van Gandalf niet kende,
ik mis hem een beetje in deze bundel.
Het boodschappenlijstje dat Nico Scheepmaker bijvoorbeeld aan Leo Hora voorlegt,
kun je moeilijk een interview noemen. Het
sluit versprekingen bij voorbaat uit en die
maken een interview net zo interessant. Lees
het interview maar van Trix Betlem met
Ridder van Rappard, die aan de lopende
band strafbare feiten pleegt waarin de wet
jammer genoeg niet voorziet. Kortom: een
adellijke hork.
Soms is een interview vooral interessant
door de geïnterviewde: Mies Bouwman die
een lange gezellige monoloog opzet, — maar
meestal toch door de interviewer zelf: Ischa
die in reportagestijl Willem Duys verleidt
tot uitspraken waar Mary, vrouw van W.D.,
onmiddellijk spijt van heeft.
Een interview als dat van Joop van Tijn met
bokser Rudy Lubbers, waarin beide partijen
er wat van kunnen, is zeldzaam.
Natuurlijk is Bibeb er die Carel Willink
verleidt tot uitspraken die meer zeggen dan
C. W. in zijn leven bij elkaar geschilderd
heeft. Erg fijn waren de fascinerende uitspraken van de dichter D. Hillenius die de
goedgedocumenteerde, maar vaak te lange
vragen van het paar: Schippers-Bernlef met
groot gemak en groot vertoon van intellectueel jargon beantwoordde. Dat laatste is
natuurlijk erg tijdrovend voor de lezer.
Vakman Martin van Amerongen maakt het
zieligste interview. Met de failliete ondernemer J. P. J. van Heijst. Van den Ende
heeft het ook moeilijk met de directeur van
de Rekkense Inrichtingen die in het nieuws
kwam na een zedenmisdrijf van een patiënt
op proefverlof. Zowel van Amerongen als
Van den Ende bewijzen met het 'precaire'
interview dat ze afnamen, een groot vakmanschap.
Martin Ruyter had weinig moeite met een
praatgrage schilder Melle. En J. A. M. Mathijsen, arts, spreekt met het echtpaar Mitscherlich n.a.v. hun boek: Het onvermogen
te treuren. Het wordt een interview dat door
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de geëngageerdheid van het echtpaar al
snel alle kanten op gaat. Wat Alexander
Mitscherlich b.v. over revolutie en protest
beweert, verdient op spandoeken te staan.
Flothuis tenslotte leek me wat ongevoelig
voor de ironie van Gerard van het Reve,
die ook bij zijn meest knotse uitspraken
stijlvast blijft.
Ik ben Michel van der Plas vergeten, maar
die liet Mies alleen maar praten.
Kees Simhoffer
An Rutgers van der Loeff

Donald
(Salamander), Querido, Amsterdam, 1969,
143 pp..
Op voortreffelijke wijze weet S. de gemoedstoestanden te schilderen van een voor zijn
leven misvormde jongen. De houding van
de gezonde mensen en zijn innerlijke verzet
worden uitstekend getekend. Misschien doet
de nobele man die zich de jongen werkelijk
aantrekt aan het einde wat Amerikaans romantisch aan.
R. S.
W. Drees sr.

Monarchie - democratie - republiek
Gevolgd door een interview door
Martin van Amerongen
In den Toren, Baarn, 1969, 35 pp..
Drees, aan wie noch socialistische bewogenheid noch langdurige politieke en staatkundige ervaring ontzegd kunnen worden,
geeft zijn visie op de monarchie. In het algemeen stelt hij dat een republiek niet per
se democratischer is; er zijn immers republieken die veel autocratischer geregeerd
worden dan menige monarchie. En ook al
is een republiek rationeler, daarom is die
nog niet per se beter. Voor Nederland wijst
hij erop hoe de tegenstelling Oranje-rood
een achterhaalde zaak is geworden. Hij
acht het streven van Nieuw Links naar een
republiek ondoeltreffend; daarvan een concreet politiek punt maken is voorbijgaan
aan werkelijke problemen. Een voortreffelijke en doeltreffende opmerking. De reden
waarom bij de socialistische partij in haar
algemeenheid en ook bij Drees het principiële republikanisme kon groeien naar
een aanvaarden van de monarchie komt
natuurlijk ook heel duidelijk naar voren:
de wijze waarop onze vorstinnen de laatste
decennia hun ambt hebben vervuld. Dit
boekje is niet alleen een proeve van staatsmansinzicht, maar doet ook recht aan haar
die de monarchie voor zo'n overgrote
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meerderheid van ons volk aanvaardbaar
heeft laten blijven.
Marcel Chappin
D. Stafford-Clark

Wat Freud eigenlijk heeft gezegd
J. H. de Bussy, Amsterdam, 1968, 230 pp.,
ƒ 9,75.
De auteur van het terecht geroemde boek
'Psychiatry to day', dezelfde Stafford-Clark
van wie ruim een jaar geleden eveneens een
psychiatrisch leerboek in het Nederlands
werd vertaald, heeft nu ook zijn 'What
Freud really said' op onze markt liggen. De
vertaling van laatstgenoemd werk door J.
van Heerden laat weinig te wensen over.
Voor de student, maar ook voor de belangstellende leek is hier een overzichtelijk extract uit de leer van Sigmund Freud gegeven. Talrijke citaten verhogen de kleurechtheid van deze samenvatting van de psychoanalyse, terwijl het persoonlijk commentaar
van de Engelse auteur de waarde van Freuds
theorieën slechts op enkele punten relativeert.
Dit boek verdient een plaats naast Freuds
eigen inleidingen tot de psychoanalyse en
dezulke van enkele prominente volgelingen.
J. J. C. Marlet
Piet Reckman

Riet
Het verhaal van de suiker
(Anthos) In den Toren, Baarn, 1969, 64
PP-, ƒ 1,50.
De beste manier om de 'ontwikkelingslanden' te helpen is hen in staat te stellen
hun eigen produkten in ruime mate en
tegen een redelijke prijs op de wereldmarkt
kwijt te raken. Eerlijk het geld te verdienen dat zij voor hun ontwikkeling nodig
hebben zonder de hand te hoeven ophouden. Nederland zou bijvoorbeeld deze,
door de grote Zweedse socioloog Gunnar
Myrdal sterk aanbevolen weg kunnen bewandelen door het betrekken van meer
rietsuiker uit die ontwikkelingslanden, die
in en rondom de tropen zijn gelegen. Alleen: Nederland heeft een eigen suikerproduktie uit bieten. Hoe moet dat dan?
Moeten de bietenboeren en de arbeiders in
de suikerindustrie het gelag van de ontwikkelingshulp betalen?
Reckman tracht in zijn boekje aan te tonen
dat het mogelijk is kool en geit te sparen.
Biet en riet in dit geval. Hij doet dat in
een fel betoog, waarin hij zwaar van leer
trekt tegen een beleid dat wel bereid is
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hulp te verlenen door middel van een soort
liefdadigheid zolang het bedrijfsleven er
nog wat aan kan verdienen. Het is een verdienste van zijn boekje dat het de Nederlandse consument met de neus op een aantal feiten drukt die stellig het overwegen
waard zijn. Als die feiten juist en volledig
zijn, zal er iets moeten veranderen in de
Nederlandse suikerpolitiek.
Hans Hermans
Dr. H. A. Visscher

De landschappen van het Beneluxgebied
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1969, 223 pp.
De voor planologen, politici en sociologen
zonodige beknopte landschap-kennis is door
de auteur bijeen gebracht zonder in een
slaapverwekkend schoolboeken-jargon te
vervallen. Het boekje is verder bedoeld als
een aanvulling op het schoolprogramma (betaalbaar en eindelijk iets nieuws!). Het geeft
een voortreffelijke, soms hier en daar al
weer wat achterhaalde (het gekanaliseerde
riviertje de Dinkel!) beschrijving van het
landschapsschoon in België, Nederland en
Luxemburg.
Het boek opent ogen voor wat wij, als we
niet oppassen, allemaal gaan vernielen.
F. P. Nieuwenhof
llya llyich Schneider

Isadora Duncan, The Russian Years
MaeDonald, London, 1968, 219 pp., geïll.,
42/-.
Daar waar het dagboek van Duncan ophoudt*— in 1921 — met de woorden
„Adieu, Old World! I would hail a New
World!", daar begint het biografische deel
van S., die Isadora Duncan volgt tijdens
haar Russische periode, drie jaren lang.
Schneider was een geschikte persoon om
deze Russische jaren te beschrijven, daar hij
van staatswege opdracht kreeg Duncan te
onthalen, en samen met haar verder de Duncanschool leidde en al haar tourneeën in
Rusland organiseerde. Van haar eigenzinnige manier van dansen kan men ook via dit
boek geen erg duidelijk beeld krijgen; wel
schetst S. haar berucht huwelijk met de
dichter Essenin en haar vele tribulaties met
de Sovjet-regering. De persoon Duncan
komt er op een minder rijke en omlijnde
manier uit dan dat in haar eigen auto-biografie wel het geval is. Maar het is — marginaal — een boeiend relaas over deze moeilijke periode van de Russische geschiedenis.
E. De Kuyper

Jean Onimus

Interrogations autour de Vessentiel
Desclée De Brouwer, Brugge, 1967, 203
pp..
Het is altijd een hachelijke onderneming
wanneer iemand uit zijn persoonlijk, wellicht al te persoonlijk en impulsief dagboek
gaat publiceren. Bij J. Onimus, de welbekende commentator van Péguy, vindt men
hier enerzijds een ware schat van medemenselijke confidentie en van alleractueelste contestatie, die soms erg bedenkelijk en
paradoxaal lijkt; maar het wemelt er anderzijds ook van inzichten, flitsen en aforismen allerhande die het aanschijn van de
wereld kunnen veranderen. Er zit postconciliair christendom in, alles avantgarde natuurlijk, sterk geïnspireerd door Teilhard.
Voor de bestaande kerk en de gevestigde
godsdienst heeft dit dagboek alleen maar
bittere zelfkritiek, en bewondering integendeel voor de andersdenkende en de heilige
communist. Dat wordt stilaan een literair
genre. Het schudt u door elkaar, het irriteert u, maar het brengt u op chaotische
wijze dichter bij vele essentiële punten van
de christelijke boodschap.
A. Poncelet

Hannes Kilian

lnternationales Ballet auf Deutschen
Bühnen
Prestel Verlag, München, 1968, 143 pp.,
DM. 28,50.
Een reeks foto's van nagenoeg alle belangrijke balletgezelschappen van het ogenblik.
Een constante bij deze fotograaf is een sterk
gecontrasteerd gebruik van het zwart-wit,
dat uitstekend de lijnen van de dansers in
hun specifieke beweging doet uitkomen; het
nadeel is echter dat elders de zo uiteenlopende karakteristieken van bepaalde balletten monotoon tot dit expressionistisch lichten schaduwspel worden beperkt. Kan men
Giselle of een werk van Balanchine of een
van Béjart op dezelfde manier fotograferen?
Kilian meent van wel. Een paar uitstekende
teksten begeleiden deze foto's: mijmeringen
van de componist Bemd Alois Zimmermann
over de toekomst van het ballet, een korte
historische notitie van Klaus Geitel en vooral twee gesprekken met twee vooraanstaande
Britse choreagrafen die vooral in Duitsland
werkzaam zijn: John Cranko en Kenneth
MacMillan. De teksten zijn in een Engelse
en Duitse versie afgedrukt.
Eric De Kuyper

ANNI

DELLART

Protest Om Eva

/ kaleidoskopische roman

PROTEST O M E V A is een boek dat men moet hebben uitgelezen o m het te beoordelen.
Op het eerste gezicht kan de structuur ervan verrassen en verwarren maar naderhand merkt
men dat de vele, schijnbaar losse fragmenten zoiets als de kleurtoetsen zijn van een kaleidoscopisch wisselend beeld.
En welk totaalbeeld komt er dan wel te voorschijn kan men vragen? Dat van een hartstocht
of dat van een vrouw? Dat van een vraag of dat van een antwoord? Is het boek de collage
van een protest, van een vertwijfeling of van een hoop?
Misschien is het dit alles samen, een geheel dat meer is dan een som van eigenschappen:
één der gestalten van de nieuwe vrouw die groeit in onze tijd.
Stijl betekent voor de auteur innerlijke „Bildung", een totaliteit van zegging die, zonder de
taal uiteen te rukken, het textuele overstijgt in een vlijmscherp, geladen en beeldend proza.
Van Anne D E L L A R T verschenen vroeger:
— Dorp van de dorst, roman, 2de druk
— De Mistgrens, roman
— Enigme, gedichten

12,5 x 19,5 cm — 112 blz. — ing. 75 F - ƒ 6.75

Desclée De Brouwer
Houtkaai 2 3 , Brugge
Nieuwe Gracht 24a, Utrecht

HOGER INSTITUUT VOOR GRAFISCH ONDERWIJS
Oude Houtlei 38 G e n t - T e l . 09/23.22.23 of 25.35.73 - Broeders van de Christelijke Scholen
ËXTERNAAT
INTERNAAT
Specialisatie : Typograaf, Linotypist, Offset- Diep- en Zeefdrukker
Monotypist, Typodrukker, Chemigraaf, Boekbinder, Grafieker
Scholing :

Lager Secundair Technische School
Aanvaarding in l e jaar: na 6e leerjaar Lagere School
in 2e jaar: na l e jaar humaniora of 1e jaar LST
in 3e jaar: na 2e jaar humaniora of 2e jaar LST
Hoger Secundaire Beroepsschool - Hoger Secundaire Technische School
Industrieel Wetenschappelijke School
Aanvaarding na 4e humaniora, 3e middelbare of LTS
Hoger Technisch onderwijs (Graduaat en Technisch Ingenieur)
Aanvaarding na HST of volledige humaniora met of zonder examen
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid

Arpe, Verner, Das Schwedische Theater. — Svenska Bokförlaget, Stockholm, 1969, 425 pp.,
geïll..
Augustinus, Aurelius, Het evangelie van Johannes II en III. — Desclée D e Brouwer, Brugge, 1969, 108 en 116 pp., BF. 95 per deel.
Balanchine, George, Histoire de mes ballets. — Fayard, Paris, 1969, 321 pp., geïll., F F . 30.
Berg, Prof. Dr. J. H. v. d., Medische macht en medische ethiek. — Callenbach, Nijkerk,
1969, 49 pp., ƒ 4,90.
Berkhouwer, G. C , en A. S. v. d. Woude, ln gesprek met Van Ruler. — Callenbach, Nijkerk, 1969, 77 pp., ƒ 5,90.
Bitter, W., herausg., Verbrechen - Schuld oder Schicksal? — Klett Verlag, Stuttgart, 1969,
265 pp., D M . 18,50.
Bligh S.J., John, Historische informatie bij de studie van het Nieuwe Testament. — Desclée
D e Brouwer, Brugge, 1969, 151 pp., BF. 110.
Bolton, W. F., & Dr. Chrystal, The English Language 2. Essays by Linguists and Men of
Letters 1858-1964.
— Cambridge University Press, London, 1969, 325 pp., paper 18/cloth 65/-.
Bosman, Prof. Dr. H. W. J., Internationale
monetaire aspecten. — Stenfert Kroese, Leiden,
1969, 155 pp., ƒ 15,—.
British Museum, London. — Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 172 pp., bij int. ƒ 25,—,
na versch. ƒ 29,50.
Buckinx, Pieter G., Het ligt voor de hand. — Desclée D e Brouwer, Brugge, 1969, 119 pp.,
BF. 165.
Buenk, Drs. B. W., e.a., De Kamers van Koophandel
in de praktijk. — A. E. Kluwer, D e venter, 1969, 193 pp., ƒ 17,20.
Butler, Bishop Christopher, In the Light of the Council. — Darton, Longman & Todd,
London, 1969, 102 pp., 10/6.
Bijl, Dr. J., Over leerplanonderzoek.
— Wolters - Noordhoff, Groningen, 1969, 70 pp.,
ƒ 7,20.
Cerfaux, Lucien, Jésus aux origines de la tradition. — Pour une histoire de Jésus III,
Desclée D e Brouwer, Bruges, 1968, 301 pp., BF. 249.
Cohn-Bendit, Linksradicalisme,
remedie tegen een verkalkt communisme. — Kritische Bibliotheek, Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 282 pp., ƒ 15,—.
Coninck, Herman de, De lenige liefde. — Desclée D e Brouwer, Brugge, 1969, 71 pp.,
BF. 80.
Dellart, Anne, Protest om Eva. — Desclée D e Brouwer, Brugge, 1969, 95 pp., BF. 75.
Demedts, André, Je komen halen. — Desclée D e Brouwer, Brugge, 1969, 193 pp., BF. 140.
Deutsche Dichter des 19. Jahrhunderts. Ihr Leben und Werk. Herausg. Benno von Wiese.
— Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1969, 600 pp., D M . 35.
Devliegher, Luc, en Luc Schepens, Front 14/18. — Lannoo, Tielt/Den Haag, 1969 , 178 pp.,
geïll., ƒ 25,—.
Doorn, Prof. Dr. A. v., Wegwijs in de geheimtaal der economie. — A. E. Kluwer, Deventer,
1968, 156 pp., ƒ 8,50.
Doorne, Frank van, Nog eenmaal de thuiskomst beleven. — Desclée D e Brouwer, Brugge,
1969, 39 pp., geïll., BF. 48.
English, David, e.a., Divided They Stand. — Michael Joseph, London, 1969, 428 pp., 50/-.
Evely, L., Leer ons bidden. — Beyaert, Brugge, 1969, 124 pp., BF. 96.
Feil, Ernst, und Rudolph Weth, herausg., Diskussion zur 'Theologie der Revolution'.
—
Chr. Kaiser Verl., München, Mathias Grünewald Verl., Mainz, 1969, 373 pp., D M . 19,80.
Froelich, Jean-Claude, Les nouveaux dieux d'Afrique. — L'Orante, Paris, 1969, 127 pp..
Gardavskij, Viterslav, Gott ist nicht ganz tot. — Chr. Kaiser Verlag, München, 1969, 236
pp., D M . 1 4 — .
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Ghoos, Kan. Prof. Dr. J., Liefde voor het leven. — Beyaert, Brugge, 1969, 148 pp., BF. 72.
Gijsen, Marnix, Marie Gevers. — Desclée D e Brouwer, Brugge, 1969, 37 pp., BF. 35.
Gilg, Arnold, Fragen und Wege historischer und systematischer
Theologie. — EVZ Verlag,
Zürich, Callenbach, Nijkerk, 1968, 238 pp., ƒ 24,—.
Goss-Mayer, Hildegard, De macht van de machtelozen, — (Anthos) In den Toren, Baarn,
Bosch & Keuning, Baarn, 1969, 176 pp., / 12,90.

Handke, Peter, Die Innenwelt der Aussenwelt der Innenwelt. — Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1969, 150 pp., geïll.,
Handke, Peter, Prosa, Gedichte, Theaterstückc,
Hörspiel, Aufsatze. — Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main, 1969, 351 pp., D M . 12,80.
Hardiment, Melville, Magazine Production for Schools. — Macdonald, London, 1969, 87
pp., 21/-.
Heilman, Robert B., Tragedy and melodrama.
— University of Washington Press, 1968,
326 pp., $ 8,95.
Hemels, Dr. Joan, Op de bres voor de pers. — Van Gorcum & Co, Assen, 1969, 700 pp.,
ƒ 69,50.
Jacobs, Lewis, The rise of the american film. — Teachers College Press, N e w York, 1969,
631 pp., geïll., 37/6.
Jelsma, Simon, Kerk in opstand. — Zomer & Keuning, Wageningen, 1969, 159 pp., ƒ 9,90.
Jens, Walter, Von deutscher Rede. — Piper Verlag, München, 1969, 228 pp., D M . 18.
Knowles, Joseph, Groepsgesprek
en pastoraat. — Dekker & v. d. Vegt, Nijmegen, 1969,
164 pp., ƒ 10,90.
Kwant, Remy C , Phenomenology
of Expression. — Duquesne University Press, Pittsburgh,
1969, 191 pp., $5,95.
Larsen, Otto N., Violence and the mass media. — Harper and Row, New York, 1968, 310
pp., D M . 20.
Leclercq, Jean, Vie religieuse et vie contemplalive.
— Duculot, Gembloux, 1969, 273 pp.,
BF. 130.
Librecht, Julien, Septembernachten.
— Desclée De Brouwer, Brugge, 1969, 29 pp., BF. 48.
Lintott, A. W., Violence in Republican Rome. — Oxford University Press, London, 1968,
234 pp., 45/-.
Luijpen, William C , and Henry J. Koren, Existential Phenomenology.
— Duquesne University Press, Pittsburgh, 1969, 243 pp., $ 5,95.
Majakowski, Wladimir, Werke. Band IL Poeme. Herausgegeben von Leonhard Kossuth. —
Insel Verlag, Frankfurt am Main, 1969, 497 pp., geïll..
Materialien zu Bertolt Brechts 'Die Muffer', redigiert von Werner Hecht. — Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1969, 202 pp., geïll..
Meer de Walcheren, Pieter van der, Maak alles nieuw. — Desclée De Brouwer, Brugge,
1969, 145 pp., BF. 130.
Naaijkens, Dr. B., Een ogenblik met u. — Desclée De Brouwer, Brugge, 1969, 434 pp.,
BF. 225.
Pallenberg, Corrado, Die Finanzen des Vatikans. — Kurt Desch Verlag, München/Wien/
Basel, 1968, 214 pp., D M . 16,80, SF. 19,50, ÖS. 127,70.
Pals-Ghoos, A., Maatschappelijk
opbouwwerk.
Community development.
Community
organization. — Sociologisch onderzoeksinstituut, Leuven, 1969, 113 pp..
Peski, Dr. A. M. van, Hendrik de Man. — Desclée De Brouwer, Brugge, 1969, 200 pp.,
BF. 195.
Pines, Maya, Revolution in Learning. — Allen Lane, The Penguin Press, London, 1969,
208 pp., 35/-.
Poesiealbum 19, Dieter Mucke. — Verlag Neues Leben, Berlin, 1969, 32 pp., M. 0,90.
Reimann, Brigitte, Drei Erzahlungen — Die Frau am Pranger, Das Gestandnis, Die Geschwester. — Verlag Neues Leben, Berlin, 1969, 351 pp., M. 7,50.
Reinhardt, Kurt F., The Theological Novel of Modern Europe. — Frederich Ungar Publ.
Comp., New York, 1969, 258 pp., $ 7 .
Rigaux, Beda, Het getuigenis van Matteüs. — Desclée De Brouwer, Brugge, 1969, 373 pp.,
BF. 285.
Schmidt, Annie M. G., En ik dan? Een blijspel. — De Arbeiderspers, Amsterdam, 1969,
104 pp..
Schreuder, Dr. O., Gedaanteverandering
van de Kerk. — Dekker & v. d. Vegt, Nijmegen/
Utrecht, 1969, 119 pp., ƒ 7,90.
Schürmann, Heinz, Traditionsgeschichtliche
Untersuchungen
zu den synoptischen
Evangeliën. — Patmos Verlag, Düsseldorf, 1968, 367 pp., D M . 44.
Simons, Wim J., Henrïètte Roland Holst. — Desclée De Brouwer, Brugge, 1969, 50 pp.,
BF. 35.
Stassaert, Lucienne, Fossiel. —
Straub, Manuel, Wat is toneel?
Trussler, Simon, The plays of
Uppsala 1968, Sektionsberichte
kerk, 1968, 132 pp., ƒ7,35.

Desclée De Brouwer, Brugge, 1969, 30 pp., BF. 48.
— J. Muusses, Purmerend, z.j., 100 pp., ƒ 7,20.
John Osborne. — Gollancz, London, 1969, 252 pp., 21/-.
und Kommentare. — EVZ Verlag, Zürich, Callenbach, Nij-

Valvekens-Haven, S., De vrijetijds- en kult uur consumptie.
— Sociologisch onderzoeksinstituut, Leuven, Studiegroep voor kuituurbevordering 9, 1969, 231 pp..
Vandenberg, Johan, Geestelijke
ontvoogding.
— Desclée De Brouwer, Brugge, 1969, 108
pp., BF. 96.
Veys, Ignaas, Een huis en tuin bewonen. — Desclée D e Brouwer, Brugge, 1969, 37 pp.,
BF. 48.
Vliet, Eddy van, Columbus
tevergeefs.
— Desclée De Brouwer, Brugge, 1969, 69 pp.,
BF. 80.
Wolf-Catz, Loeka, Helma Wolf-Catz.
— Desclée D e Brouwer, Brugge, 1969, 55 pp., BF.
35.
Yavetz, Z., Plebs and Princeps. — Oxford University Press, London, 1969, 170 pp., 38/-.
Zeitlin, I. M., Ideology and the Development
of Sociological
Theory. — Prentice Hall International, London, 1968, 326 pp., 65/-.
Zo liet de Sikkei illustreren. — De Sikkel, Antwerpen, 1969, z.p., geïll..
Zijlstra, Dr. W., Klinisch pastorale vorming. — Van Gorcum, Assen, 1969, 295 pp., ƒ 32,—.
Zwerenz, Gerhard, Die Lust am Sozialismus.
— Heinrich Heine Verlag, Frankfurt am
Main, 1969, 128 pp., D M . 6.

Dit tijdschrift is gedrukt op papier van
Lutkie & Smit Papiergroothandel N.V. — Amsterdam

Slecht drukwerk is even erg als een
slordig handschrift. Het publiek is een
scherpzinnig grafoloog. Maar ons druk
kersmerk waarborgt U dat Uw drukwerk
een uitstekende indruk maakt. — Wij
drukken alles: boekwerk,

tijdschriften,

handels- en familiedrukwerk. Alles in
een eigen, moderne stijl, die prettig en
verzorgd aandoet. Wij houden

hierbij

rekening met Uw wensen en willen ook
U graag adviseren en ten dienste staan.

drukkerij Gregoriushuis
Postbus 64 / Zeist / Telefoon

03404-15711

DE

SPECTATOR

Een weekend uitgave die past bij uw standing en culturele ontwikkeling
Weekendbijlage
„De Nieuwe Gids" - „De Antwerpse Gids" - „Het Volk"
Inschrijvingsmodaliteiten per adres:
Koningstraat 105, Brussel

—

Forelstraat 22, Gent

"uit sympathie"

@) BEKAERT
Zwevegem

O. L Vrouw-Instituut voor Verpleegkunde
Augustijnenstraat, 9 , MECHELEN
cat. A.S.B.O.
Verpleegster
Verpleegassistente
Voorbereidende afdeling

3 jaar
2 jaar
17 jaar

Inlichtingen:
Eerw. Moeder Overste
O. L. Vrouw-Instituut

— telefoon 015.127.87
— telefoon 015.144.23

Zoiets doet de efficiënte m a n n i e t !
U handelt altijd doeltref
fend. Het zou nooit in uw
gedachten opkomen u met
een autoped te verplaatsen.
Dat ware alles behalve
efficiënt!
Efficiënt handelt u
trouwens ook met uw geld.
U eist terecht dat het meer
opbrengt en vertrouwt het
dus toe aan wie u meer
biedt: aan de spaarkas Ippa.
Daar hebt u de keuze onder
een twaalftal moderne en voordelige - formules.
Of hebt u geld nodig ?
U zoekt een lening
"naar maat" die volledig
aan uw persoonlijk geval
aangepast is ? Dan leent u
vanzelfsprekend bij Ippa.

Als spaarder kunt u er
bovendien zeer
interessante voorwaarden
genieten.
U bent een praktisch man.
U waardeert des te meer de
diensten die Ippa u kan be
wijzen : de huishoudrekening, het uitbetalen van uw
postassignaties. Bij Ippa
komt dat alles prima voor
mekaar, geheel kosteloos en
zonder formaliteiten. Zo
verstaat een moderne
spaarkas dienstbetoon:
meegaan met zijn tijd en
bogen op 65 jaar ervaring!

de s p a a r k a s die u meer biedt

k a n t o r e n en agentschappen in h e t hele land - private spaarkas opgericht i n 1903
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HART

COLLEGE

's Landsroemlaan 126, GANSHOREN - Tel. (02) 26.86.45 - (02) 26.11.69 - P.C.R. 3019.37
Ëxternaat
Half-internaat
Internaat (beperkt)
LAGER ONDERWIJS
MIDDELBAAR ONDERWIJS
Oude Humaniora
: Grieks-Latijnse Latijns-Wiskundige
Moderne Humaniora: Algemeen middelbare Economische

Latijns-Wetenschappelijke
Wetenschappelijke A en B

Speciale lessen:

Zwemmen

Dactylo

•

Piano

•

Turnen

•

Tekenen

TECHNISCH ONDERWIJS - B3/B2
B 3/B 1
Taal- en Handelsavondschool Boekhouden
—
Vreemde talen
STUDIE EN BEROEPSORIENTERING
Gratis psycho-medico-sociaal onderzoek.

O. L. VROUWINSTITUUT
Grote Steenweg, 489 - BERCHEM -ANTWERPEN
Normaalschool voor Middelbaar Onderwijs
Lager Onderwijs
Kleuteronderwijs
Humaniora
Lagere School
Kleuterschool

Meisje,
Wil je een beetje v a n je vreugde geven a a n de
zieken die je nodig hebben en op je wachten?

Verpleegster
zal je zijn
Al de inlichtingen zijn te bekomen bij het
HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Capucijnenvoer, 39 - LEUVEN - Tel. 016 / 284.21

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 - Antwerpen

bijzondere school voor technische ingenieurs
in Scheikunde, Elektronica en Electro-mechanica
Wetenschappelijke afdeling voorbereidend op Al.

azet van
Het beste Vlaamse dagblad
Tal van bijzondere rubrieken, zoals
Kunst en Kuituur, Toerisme, Auto en
Motor, Vrouw en Gezin, enz.
PROEFNUMMERS:

Nationale straat 46, Antwerpen
Telefoon 31.28.80 (20 lijnen)

DON BOSCO • TECHNISCH INSTITUUT

Internaat

Ëxternaat

90, Guldendallaan - Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend door de staat: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.005/693 Nederlandstalig Franstalig
LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
Mechanica - Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio - Hout - Schrijn
werkerij - Meubelmakerij - Drukken • Letterzetten • Linotype - Mono
type - Boekbinden - Offsett
HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A2)
Mechanica • Elektronica - Drukkerij
LAGERE SECUNDAIRE BEROEPSSCHOOL (A4)
Mechanica - Constructie - Lassen
Aannemingsleeftiid: 12 jaar, na 't óe jaar L.O.
Degelijk onderwijs - Verzorgde opvoeding - Gewaardeerde diploma's.

CONSERVEN PICOLO
Hoger
Technisch
Instituut
SINT-LIEVEN
Gildestraat, 7 — G E N T
tel (09) 23.20.57

Afdeling Al 2e graad:
— technisch ingenieur
in de industriële scheikunde
— technisch ingenieur
in de gistingsbedrijven
Afdeling Al le graad:
— bedrijfsassistent
in de gistingsbedrijven
— laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
— laboratoriumassistent
in industriële scheikunde
Voor jongens en meisjes

VAN DE POEL & Co
STABROEK

De school beschikt over een pedago
gie voor jongens.
De meisjes kunnen volledig pension
nemen in een meisjes-home.

SPAREN IS GOED

Combi - Sparen
bij de

KREDIETBANK
is

3 x BETER!

wees Modern lees "De Standaard»

Personalia
Drs. F. Kurris S.I.. geboren 1926. Studeerde
frans aan de Vniversiteit te Nijmegen. Was een
aantal jaren werkzaam in het religieus vormingswerk in Zuid-Limburg, Redacteur van 'Streven'.
Adres : Hobbemakade 51, Amsterdam 7.
Dr . Alions Van Orshoven , aeboren 1922. Studeerde geneeskunde te Leuven . Baccalaureaat
Thomistische Wijsbegeerte. Huisarts. Gewezen
voorzitter van de Wetenschappelijke Vereniging
der Vlaamse Huisartsen . Lector aan de Universiteit te Leuven , Adre.: Gerneenteplein 17,
Hoeilaart,
Prof. Dr. A . A. Haspels, geboren 1925. Studeerde medicijnen te Amsterdam, artsexamen

1954, tot 1956 chirurgie te Nijmegen , Was van
1956 tot 1961 zendingsarts op Midden-Java .
Promoveerde in 1961 op 'Uterine rupture in
Central Java' bij Prof. Kloosterman, Van 1961·
1964 zendingsarts in Nigeria. Vanaf 1964 wetenschappelijk medewerker en hoofdmedewerker
aan de Vniversiteit van Amsterdam en docent
aan het Inslituut voor de Tropen bij de opleiding van tropenartsen in verloskunde, gynecologie en geboortenregeling. Sinds 1 januari 1969
hoogleraar in de verloskunde en de gynecologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, Advi·
seur aan het 1nstituut voor de Tropen voor
family-planning . Adres: Catharijnesingel 101,
Utrecht

wezen van de kunst' en 'In een of ander huis .
Kerkbouw op een keerpunt' . Adres : Frankrijklei 91, Antwerpen.

Drs. W . E . H . Beyers, geboren 1919. Studeerde
sociale wetenschappen . Was van 1944 tot 1967
directeur van de Stichting Kathblieke Bureaus
voor Beroepskeuze te Rotterdam. Vanaf 1952
hoofddocent aan de part-time opleiding tot beroepskeuze-adviseur. Sinds 1967 directeur van
de Academie voor School- en Beroepskeuzewerk
te Tilburg, Sedert 1947 secretaris van het Centraal Comit6 Samenwerking BeroepskeuzevoorIichting, het overkoepelend orgaan van de biizondere en gemeentelijke bureaus voor beroepskeuzevoorlichting. Hij schreef in de 'Gids voor
School en Beroep' en publiceerde veel artikelen
in diverse lijdschriften . Hij is hoofdredacteur
van het orgaan 'Beroepskeuze', Adres : St . Josephstraat 108, Tilburg.

Emma Abraham-Vorlat, geboren 1929. Doctor
in de Germaanse Iilologie, docente aan de
Vniversiteit te Leuven. Adres: Ridderstraat I,
Korbeek-Lo (Leuven),
Drs. I . Kuin, geboren in 1918. Leraar
aan een middelbare school en docent
Bibliotheekschool te Amsterdam voor
en Amerikaanse .letterkunde. Adres: De
sestraat 164, Amsterdam-Z .

Engels
aan de
Engelse
Laires-

Drs. Ed Krekelberg S .I ., geboren 1913. Studeerde
naast filosofie en theologie wiskunde. Leraar
wiskunde. Tijdens zijn HBS·tijd was bij reeds bijzonder geinteresseerd in de verkeersproblematiek
van de voorrang. In 1963 began hij een diepgaande studie hierover te maken . Hij publiceerde
hierover in 'Streven' (in het Duits en Frans
verlaald), 'Nederlands Juristenblad', 'Verslaa van
het Belgisch Wegencongres' en in andere bladen.
Lid van de Nederlandse Werkgroep voor computeranalyse van kruisend verkeer; bestuurslid
van het Comite International pour la Priorite
a Gauche en van de Stichting Links Voorrang.
Adres: Westplantsoen 71, Delft.

Drs. I . M . H. Oomes, geboren 1909. Studeerde
geschiedenis te Nijmegen, Than. leraar geschiedenis aan het R .K. Lyceum te Hilversum en
con rector van het Contardo-Ferrini-avondlyceum
te Amsterdam. Adres: Snellius1aan 39. Hilversum.

Geert Bekaert, geboren 1928. Sitideerde kunstgeschiedenis, filosofie en theologie. Redactiesecretaris en kunstredacteur bij 'Streven', medewerker bij 'De Standaard', B.R.T., 'Tijdschrift
voor architectuur en beeldende kunsten', 'Kunsten Cultuuragenda" , Publiceerde o .a. 'Pop, het

Drs. Hektor de Bruyne, geboren 1917. Studeerde
economie aan de Rijksuniversiteit te Gent en
handels- en consulaire wetenschappen aan de
St .-Ianatius-Handelshogeschool te Antwerpen.
Beursredacteur bij de 'Gazet van Antwerpen' .
Adres: Multatuliplein 2, Antwerpen 1..0.

Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan
het Institut des Arts de Diffusion en aan het
Rijkstechnisch Insliluut voor Cultuurspreiding
en Toneel te Brussel, Stage aan de Vniversite du
Th6Atre des Nations te Parijs. Programmator bij
de filmdienst van de Vlaarnse Televisie. Adres:
Kapltein Crespelstraat 13, Brussel 5.

Typografische verzorging: Jacques Janssen GKf.
Vignetten: gedeelten uit het dagboek van James Lee Byars.

995
997
1008
1014
1021
1031
1037
1044
1050
1063

Ontkoppeling in Vaticaanstad. Editoriaal I Frans Kurris SJ.
De huisarts in de gezondheidszorg I A. Van Orshoven
Motivatie voor geboortenregeling I A. A. Haspels
Verkeersbelasting I Ed Krekelberg SJ.
James Lee Byars I Geert Bekaert en Wal ter Van Dijk
Waaraan ging Willemstad ten onder? I Ivo van Trigt
Veranderingen in de beroepenwereld I W. E. H. Beyers
Vladimir N abokov I Emma Vorlat
Op een dries prong in de literaire kritiek I J. Kuin
Naar aanleiding van 'Teorema' van Pasolini I Eric De Kuyper

Politiek Overzicht
1075 Internationaal I J. M. H. Oomes
1075 Nederland I J. M. H. Oomes
1079 Belgie I Hektor de Bruyne

1084
1085
1085
1087

Forum
Pasolini en Rimbaud I Aldo Tassone
Ierland - kunstenaarsparadijs?
Neo-antisernitisme in Polen
De Zwarte Panters komen!

1088 Boekbespreking

Desclee de Brouwer

I Brugge I Utrecht

streven

augustus/
september 1969

11/12

design

Streven, 22e jaargang. Voortzetting van Studiën, 98e jaargang
Streven, Vlaanderen, 36e jaargang
Hoofdredactie
F. Van Bladel S J . , Sanderusstraat 5, Antwerpen 1. Tel. (03) 3 7 9 7 9 4 .
G. J. A d r i a a n s e n S J . , Hobbemakade 51, Amsterdam 1007. Tel. 0 2 0 - 731989
Postgiro: 128352, t.n.v. Streven, Amsterdam.
Administratie
Sanderusstraat 5, Antwerpen 1. Tel. (03) 3 7 9 7 9 4 .
Postch. Streven 884.67, Antwerpen 1.
Abonnementen
Voor België 360 Fr. (195 Fr. voor het halfjaar);
Buitenland: 380 Fr. (205 Fr. voor het halfjaar);
te storten op P.C.R. 884.67, Streven - Antwerpen
/ , of op P.C.R. 549.18 van de
Kredietbank, Antwerpen
1, voor rek. nr. 1 1 0 0 / 1 3 / 4 0 9 3 3 .
Afzonderlijke nummers: 40 Fr.
Nadruk van artikelen uit dit nummer zonder verlof van de redactie is verboden

streven
Tweeëntwintigste jaargang, deel 2, n. 7 - 1 2 , april - september 1969

SYSTEMATISCHE

INHOUDSOPGAVE

ARTIKELEN

Editoriaal
Cultuur en politiek, Geert Bekaert
Ontwikkelingshulp of niet?, L. H.Janssen SJ.
Ontkoppeling in Vaticaanstad, Frans Kurris SJ.
Kerk en democratie, Louis Van Bladel

667
779
995
1107

Godsdienst
Een boodschap uit de hemel voor de aarde, Ben Hemelsoet
De gezaghebbende kerk, F. Malmberg SJ.
Kerkelijk gezag en menselijk leven, Mario Schoenenberger SJ.
Theologie van het antisemitisme, O. Schwarz
Romeinse Synode en Vlaamse kerkgemeenschap, Jan Kerkhofs
Het celibaat als levensstaat, H. van der Meer SJ.
De prijs van God stijgt, Friedrich Heer

669
795
807
818
891
944
1142

Sociologie en Economie
Katholiek Nieuw Links in Engeland, Peter Hebblethwaite SJ.
Economie en onderwijs, J. J. Meltzer en Th. Meys
Immunisatie tegen inflatie, J. J. Meltzer
Naschrift, F.Jansen
Veranderingen in de beroepenwereld, W. Beyers
De nieuwe industriële maatschappij, /. K. Galbraith
Waar gaat het met de informatie naar toe?, P. Mertz

787
812
960
962
1037
1121
1133

Wijsbegeerte
Karl Jaspers, H. Robbers SJ.
Censuur, moraal en verantwoordelijkheid, Ivo Nelissen
Censuur als alibi, Eric De Kuyper
Vervreemding, John Auping

679
905
912
1109

Cultuur
Cultuurpolitiek — een vluchtheuvel?, Theo de Jong
Cultureel werk, Henri Van Lier
Vormingswerk in Nederland, Fons Erens
De vorming in muzische uitingen op school, J. Smits van Waesberghe

684
781
899
1148

2
Politiek
Suriname en Nederland, Ivo van Trigt
Politiek en research, A. Thiadens SJ.
De communistische partij in Indonesië, Resadjati
President Nixon en de bewapeningswedloop, H. Tromp
Is het Vlaams-nationalisme een ideologie?, Guido Provoost
Waaraan ging Willemstad ten onder?, Ivo van Trigt
Rondom een gouverneursbenoeming, Ivo van Trigt
Politiek Overzicht, België, Hektor de Bruyne
Politiek Overzicht, Internationaal en Nederland, J. Oomes

Inhoudsopgave

672
733
921
940
951
1031
1171
855, 969, 1079
744, 851, 965, 1075, 1179

Letterkunde
Literatuur en politiek, Leo Geerts
Schrijverschap en politiek in Spanje, J. Lechner
De schrijvers en de christenen II, PaulKurzSJ.
Alexander Solzjenitsyn: Kanker Paviljoen, M. Lathouwers
Vladimir Nabokov, Emma Vorlat
Op een driesprong in de literaire kritiek, J. Kuin

705
711
828
836
1044
1050

Toneel
Theater en politiek, Carlos Tindemans
Vlaams theaterbeleid, A. Van Impe
Onbehagen met (Nederlands) theater, Carlos Tindemans
Peter Brook: théatre pur, Carlos Tindemans

716
726
846
1163

Kunst
Synergische architectuur, Henri Van Lier
1962: kentering in kunst en leven, H. L. C. Jaffé
Gesprek met Jesus Raphael Soto, Ludo Bekkers
James Lee Byars, Geert Bekaert en Walter Van Dijk
Gesprek met Jean-Paul Laenen, Ludo Bekkers

691
821
931
1021
1136

Varia
Televisie en publieke opinie, M.Huijbregts
De huisarts in de gezondheidszorg, A. Van Orshoven
Motivatie voor geboortenregeling, A. A. Haspels
Verkeersbelasting, Ed Krekelberg SJ.
Naar aanleiding van 'Teorema' van Pasolini, Eric De Kuyper

737
997
1008
1014
1063

FORUM
Economie
Nieuws in de Nederlandse literatuur over openbare financiën, J.J. Meltzer

1183

Film
Van filmleiding tot filmvoorlichting, Eric De Kuyper
Pasolini en Rimbaud, Aldo Tassone

748
1084

Tijdschriftenforum
Tijdschriftenforum

750, 859, 973, 1085, 1185

Boekbespreking
Boekbespreking

753, 865, 976, 1088, 1190

Inhoudsopgave

3
ALFABETISCHE
Auping, John
Bekaert, Geert
Bekkers, Ludo
Beyers, W.
Bladel, Louis Van
Bruyne, Hektor de
Dijk, Walter Van
Erens, Fons
Galbraith, John Kenneth
Geerts, Leo
Haspels, A. A.
Hebblethwaite S.J., Peter
Heer, Friedrich
Hemelsoet, Ben
Huijbregts, M.
Impe, A. Van
Jaffé, H. L. C.
Jansen, F.
Janssen S.J., L. H.
Jong, Theo de
Kerkhofs, Jan
Krekelberg S.J., Ed
Kuin, J.
Kurris S.J., Frans
Kurz S.J., Paul K.
Kuyper, Eric De

Lathouwers, M. A.
Lechner, J. M.
Lier, Henri Van
Malmberg S.J., F.
Meer S.J., H. van der
Meltzer, J. J.

Mertz, P.
Meys, Th.
Nelissen, Ivo
Oomes, J.
Orshoven, A. van
Provoost, Guido
Resadjati
Robbers S.J., H.
Schoenenberger S.J., Mario
Schwarz, O.

INHOUDSOPGAVE
Vervreemding
1109
Cultuur en politiek
667
James Lee Byars
1021
Gesprek met Jesus Raphael Soto
931
Gesprek met Jean-Paul Laenen
1136
Veranderingen in de beroepenwereld 1037
Kerk en democratie
1107
Politiek Overzicht, België
855, 969, 1079
James Lee Byars
1021
Vormingswerk in Nederland
899
De nieuwe industriële maatschappij
1121
Literatuur en politiek
705
Motivatie voor geboortenregeling
1008
Katholiek Nieuw Links in Engeland
787
De prijs van God stijgt
1142
Een boodschap uit de hemel voor de
aarde
669
Televisie en publieke opinie
737
Vlaams theaterbeeld
726
1962: kentering in kunst en leven
821
Naschrift
962
Ontwikkelingshulp of niet?
779
Cultuurpolitiek — een vluchtheuvel? 684
Romeinse Synode en Vlaamse kerkge
meenschap
891
Verkeersbelasting
1014
Op een driesprong in de literaire kritiek
1050
Ontkoppeling in Vaticaanstad
995
De schrijvers en de christenen II
828
Van filmleiding tot filmvoorlichting
748
Censuur als alibi
912
Naar aanleiding van 'Teorema' van
Pasolini
1063
Alexander Solzjenitsyn: Kanker Pavil
joen
836
Schrijverschap en politiek in Spanje
711
Synergische architectuur
691
Cultureel werk
781
De gezaghebbende kerk
795
Het celibaat als levensstaat
944
Economie en onderwijs
812
Immunisatie tegen inflatie
960
Nieuws in de Nederlandse literatuur
over openbare financiën
1183
Waar gaat het met de informatie naar
toe?
1133
Economie en onderwijs
812
Censuur, moraal en verantwoordelijk
heid
905
Politiek Overzicht, Internationaal en
Nederland
744, 851, 965, 1075, 1179
De huisarts in de gezondheidszorg
997
Is het Vlaams-nationalisme een
ideologie?
951
De communistische partij in Indonesië 921
Karl Jaspers
679
Kerkelijk gezag en menselijk leven
807
Theologie van het antisemitisme
818

4

Inhoudsopgave

Smits van Waesberghe, J.
Tassone, Aldo
Thiadens S.J., A.
Tindemans, Carlos

Trigt, Ivo van
Tromp, H.
Vorlat, Emma

NIEUWE

De vorming in muzische uitingen op
school
Pasolini en Rimbaud
Politiek en research
Theater en politiek
Onbehagen met (Nederlands) theater
Peter Brook: thédtre pur
Suriname en Nederland
Waaraan ging Willemstad ten onder?
Rondom een gouverneursbenoeming
President Nixon en de bewapenings
wedloop
Vladimir Nabokov

1148
1084
733
716
846
1163
672
1031
1171
940
1044

BOEKEN

Adolfs, R., Emmausganger in deze tijd 867
Akker, G. v. d., Vormingswerk, een
heroriëntatie
981
Alberts, A., Het einde van een verhou
ding. Indonesië en Nederland
757
Alsteens, André, Dialogue et sexualité 1192
Anastasi, A., Toegepaste psychologie
in twee delen
872
Anciaux, P., Tekens van geloof en
zending
865
Andries, E., De werking van de
nationale economie
982
Anthony, E. J., Groepstherapie
989
Antijudaismus im Neuen Testament
818
Arnim, L. A. v., Das Loch
1100
Arntzen, H., Die ernste Komödie
161
Asselbergs, W., De stijl van Elkerlijk
875
Baden, M. v., Erinnerungen und Dokumente
987
Bailyn, B., The Ideological Origins of
the American Revolution
758
Bakker, M., Beste Joop / Van Anne 1185
Barendse, B., Thomas van Aquino
865
Barnes, R. E., The dramatic Comedy
of W.S.Maugham
768
Baudouin, F., Acht eeuwen schilder
kunst
769
Bauer, W., Chinas Vergangenheit als
Trauma und Vorbild
985
Baur, Frank, Scripta minora
1200
Beatles, The, Complete Works
116
Beer, Patrice De, La guerre civile en
Chine
1196
Begeer, W., Numeriek rendement
885
Bennett, J., British Broadcasting and
the Danish Resistance Movement 194045
870
Berg, J. v. d., Dertien in een dozijn
1102
Berg, J. H. v. d., Medische macht en
medische ethiek
1192
Berger, H., Op zoek naar identiteit
1093
Berger, J., Art and Revolution
1101
Berger, Peter, Het hemels baldakijn
1192
Bergman, I., The Seventh Seal
112
Berthold, M., Weltgeschichte des
Theaters
1101
Beuken, W., Vanden Levene ons Heren
1094

Bihalji-Merin, O. & L., Jugoslawien
888
Birrell, T. A., Engelse letterkunde
885
Bizet, J. A., /. Tauler de Strasbourg
1091
Bladergroen, W., Psychologen over het
kind
872
Bligh, J., Historische informatie bij de
studie van het Nieuwe Testament
1091
Blumenberg, H. C , Film Positiv
884
Boehme, G., Der pedagogische Beruf
der Philosophie
979
Bont, W. de, Vuistregels voor het pas
torale gesprek
754
Bornemann, E., Lexikon der Liebe
761
Bornewasser, J., Christelijk bestaan in
een seculaire cultuur
1088
Bosgra, S., Angola, Mozambique,
Guinee
984
Bourgeois, H., Nouveau monde, nouveaux diacres
1089
Brachin, P., Anthologie de la prose
néerlandaise, Belgique II 1940 - '68
1095
Brecht Dialog 1968
1098
Brezan, J., Die schwarze Mühle
880
Brink, D. v. d., Kops Zorgen
983
Bröcker, F. J., Evolutie en psychologie 873
Broekman, J., Structuur en functie van
het bewustzijn
1092
Brouwers, Jeroen, Werk van nu 4
1200
Bryden, R., The unfinished hero &
other essays
1098
Burghardt, M., Fürchtet euch nicht
764
Büttner, G., Absurdes Theater und Bewusstseinswandel
1099
Büttner, L., Büchners Bild vom
Menschen
161
Bijl, W. v. d., School en sport
884
Carandente, G., Collections d'Italië 1 111
Carlen, L., Rechtsgeschichte der
Schweiz
988
Cartier-Bresson, H., Meine Welt
114
Cassianus, J., Gesprekken I - X
978
Cerfaux, Lucien, Jésus aux origines de
la Tradition
1190
Chauchard, P., Psychosomatische the
rapie
989
Cicero, Vom Staatswesen
1191
Claus, H., Masscheroen
166
Claus, H., Morituri
766

Inhoudsopgave

5
Cohn Bendit, P., Links radicalisme
1198
Costeloe, M., Church Wealth in
Mexico
1196
Croatto, J. S., Geschiedenis van de verlossing
976
Crombag, H., Studiemotivatie en
studie-attitude
114
Dalmulder, J., De ontwikkeling van het
wiskundig economisch denken
982
Davidsfonds Cartoonboek I
776
Davies, A. T., De winterpaarden
1095
Debray, D., Tussen politesse en polka 1102
Dellart, Anne, Protest om Eva
1201
Demus, O., Romanische Wandmalerei 770
Devliegher, Luc, Front 14/18
1194
D'Hulst, R. A., Olieverf schetsen van
Rubens
768
Dixon Hunt, J., The pre-raphaelite
Imagination 1848-1900
888
Dodde, N. L., Het rijksschooltoezicht
in de Bataafse Republiek
983
Donleavy, J. P., De somberste zomer
van Samuel S.
1094
Dorrier, J. C , Univers du cinéma
1097
Dracoulides, N., Psychanalyse
d'Aristophane
992
Drees jr., W., Overheidsuitgaven in
theorie en praktijk
1183
Drees sr., W., Monarchie, democratie,
republiek
1103
Dronkers, A., De zwartrok op het
witte doek
1096
Dijck, W. Van den, Politieke propaganda
151
Eek, M., Homoseksualiteit
Eckert-Emiich, Judenhass, Schuld der
Christen?
Eichendorff, J. v., Das Incognito
Elias, H., 25 jaar Vlaamse Beweging I
Esch, J. van, Openbare financiën
Eshag, E., From Marshall to Keynes

988
818
1100
1194
1185
873

Firmin Vogelaar, J., Het heeft geen
naam
761
Fischer, E., Auf den Spuren der Wirklichkeit
763
Fischer, E., Was Marx wirklich sagte 1093
Fischer, E., Wat Marx werkelijk heeft
gezegd
1093
Fritsch, B., Entwicklungslander
874
Frost, D. L., The School of Shakespeare
881
Frye, R. M., Shakespeare's life and
times
1098
Fügen, N., Wege der Literatursoziologie
764
Fühmann, F., Das hölzerne Pferd
879
Genot, G., Pirandello 1867-1967
Gesprekken van sociologen en theologen, dl. 3: oecumene
Ghesquiere, J., Liederenkrans
Giese, H., Studentensexualitdt
Girardi, G., Marxismus und Christenturn
Gitsberg, R., Het verdwenen landgoed
van de Stevenisten
Godard, J. L., J. L. Godard par —

879
753
1205
981
979
1195
883

Goedhart, C , Hoofdlijnen van de leer
der openbare financiën
1183
Gold,H., Vaders
877
Goll,Y„ Dichtungen
1095
Gomringer, E., Josef Albers
770
Göppinger, H., Kriminologische
Gegenwartsf ragen
760
Goytisolo, J., Om hier te leven
876
Gudiol, J., Goya
769
Guichard-Meili, J., Henri Matisse
769
Gijsen, M., Helena op Ithaca
766
Gijsen, M., Het paard Ugo
875
Haan, J. den, Een leven als een oordeel
1050
Haegendoorn, M. Van, Zwartboek v. d.
Vlaamse achterstand in het wetenschappelijk onderzoek
1206
Hafkamp, C , Namen geven
879
Haren, O. Zw. v., Agon, sultan van
Bantam
878
Hartnoll, Ph., A Concise History of
the Théatre
992
Hartog, F., Economische stelsels
773
Hatton, R., Charles XII of Sweden
1197
Hebei, J. P., Werke
765
Heertje, A., Inleiding tot de commerciële economie
982
Heising, A., De boodschap van de
broodvermenigvuldiging
976
Helder Camara, Dom, Le Tiers Monde
trahi
114
Hermans, J., Open handen naar God 1090
Heijden, M. v. d., Spectrum v. d. Ned.
Letterkunde
1201
Hoesch, E., Geschichte der Balkanlander
871
Hoetink, H., Encyclopedie v. d. Ned.
Antillen
1193
Holthusen, H., Indiana Campus
1206
Hövell t. W., J. v., Roermond, vroeger
en nu
886
Hummelen, W., Repertorium van het
Rederijkersdrama 1500-1620
765
Huygens, R. C , Reynardus Vulpes
990
Iggulden, J., De donkere vreemdeling 1207
Jeremias, J., De gelijkenissen van Jezus 865
Johnson-Marshall, P., Rebuilding Cities 112
Jones, H., Jeugd in verzet
980
Jonge, A. de, Het nationaal-socialisme
in Nederland
775
Jouvet, L., Tragédie classique et théatre
du XlXe siècle
880
Kaas, A., Buchenwald
Kagi, W., Jesuiten, Protestanten,
Demokratie
Kammen, Louise Van, De Abele
Spelen
Keizer, R., De weg naar de medemens
Keiler, H. L., Reclams Lexikon der
Heiligen und der biblischen Gestalten
Kessel, J., The Goldwater Coalition
Ketelsen, U. K., Heroisches Theater
Keuning, H. J., De denkwijze van de
sociaal-geograaf
Kilian, H., Internationales Ballet auf
deutschen Bühnen

758
888
1094
872
111
1199
1100
981
1104

6

Inhoudsopgave

Kindermann, H., Theatergeschichte
Europas, VIII
1099
Kirkpatrick, L. B., The real C.I.A.
886
Kleist, H. v., Das Erdbeben in Chili
und andere Erzahlungen
991
Klever, W. A., Poortmans repertorium
der Ned. wijsbegeerte III
979
Koeck, Paul, Het plantenoffensief
1202
Koopmans, L., De beslissingen over de
Rijksbegroting
1183
Kossmann, A., De architect
1094
Krahn, C , Dutch Anabaptism
987
Kruntorad, P., Modernes Tschechisches
Theater
880
Lang, F., Af
772
Lannoy, J. C , Dionysos of God
978
Lapide, P., De laatste drie Pausen en
de Joden
818
Last, J., Drie over Rood
1102
Lathouwers, M. A., De Sovjet-literatuur
761
Leavis, F. R., A Selection from
Scrutiny
1050
Lebacqz, J., De l'identique au multiple
1091
Leeuwe, H. De, Commedia delVarte,
dat is: puur toneel
766
Leiser, E., Deutschland, erwache!
773
Lenz, S., Deutschstunde
762
Livermore, H., A New History of Portugal
1198
Loest, E., öl für Malta
764
Löwenthal, R., Sowjetische Innenpolitik 985
Maatje, F. C , Der Doppelroman
1208
Maegd Soep, C. D., De vrouw in het
werk en het leven van A. P. Tsjechov 765
Majakowski, W., Werke, Bd III
881
Marquardt, F. W., 'Die Entdeckung des
Judentums für die christliche Theologie 820
Massiczek, A., Der menschliche
Mensch
1092
Massine, L., My Life in Ballet
114
Mattenklott, G., Melancholie in der
Dramatik des Sturm und Drang
992
Mayeur, Jean-Marie, Un prêtre démocrate
1195
Meyer-Ehlers, G., Wohnung und
Familie
770
Michiels, Robert, Openbaring en
belofte
1190
Moens, C , Waarom niet samen?
754
Montagu, L, With Eisenstein in Hollywood
1097
Moore, Sebastian, No Exit
1191
Morel, J., Jean Rotrou
882
Morin, Violette, Erotiek, een moderne
mythe
1193
Murakami, Y., Logic and Social Choice 868
Negenman, J., De bakermat van de
bijbel
Neubauer, H., Deutschland und die
Russische Revolution
Nolf, R. de, Federalisme in België als
grondwettelijk vraagstuk
Nossack, H. E., Der Fall d'Arthez
Nossent, G., Joie, souffrance et vie
morale

754
887
984
990
980

Onderzoek van wetenschappelijk
onderwijs
Onimus, J., Interrogations autour de
Vessentiel

982
1104

Pandolfi, Vito, Histoire du Thédtre
1203
Parijs, Jean van, La vocation de la
liberté
1191
Payne, T. R., S. L. Rubinstein and the
Philosophical Foundations of Soviet
Psychology
979
Penning de Vries, P., Gebed en leven 755
Penning de Vries, P., Geest. Oefeningen
en Geestelijk Dagboek van Ignatius
867
Perchenet, A., Chrétiens ensemble
868
Perre, R. Van de, Poëzie en leven
876
Pillecijn, F. de, Dossier „Monsieur
Hawarden"
1096
Pinto de Oliveira, C. J., Information et
propagande
980
Piscator, Erwin, Schriften
1203
Portugal
984
Preisner, R., Johann Nepomuk Nestroy 161
Priestley, J. B., Essays of jive decades 991
Proces, maandblad, no. 1
773
Prudhomme, A., Annum veritatis
762
Randall, R., Censorship of the Movies 1204
Rang, A., Die differenzierte Gesamtschule
983
Rathenau, W., Tagebuch 1907 - 22
871
Reckman, P., Riet
1103
Reinhardt, K. F., The Theological Novel
of Modern Europe
1096
Reng, B., Prostitution bei weiblichen
und Mdnnlichen Jugendlichen
760
Révélation divine dans „Dei verbum'*,
La —
866
Rigaux, B., Het getuigenis van Matteüs
1091
Rogier, A., Meisjes
873
Rogier, L. J., Eenheid en scheiding
869
Rohmer, R., Theater hier und heute 768
Rosenberg, J., On Quality in Art
771
Rubenstein, R. L., De God van de
Joden na Auschwitz
819
Rubin, W. S., Dada, Surrealism, and
their Heritage
772
Russell, J., Henry Moore
1204
Rutgers v. d. Loeff, A., Donald
1103
Ruttkowski, W. V., Die Literarische
Gattungen
991
Ruys, B., Stimmen aus der Kirche der
CSSR
986
Salem, D., H. Pinter
883
Sanders, W., The Dramatist and the
Received Idea
881
Schenkeveld-v. d. Dussen, M., Het dichterschap van Hubert Korneliszoon
Poot
1200
Scherpe, KL, Gattungspoetik im 18.
Jahrhundert
763
Schneider, L, Isadora Duncan, the Russian Years
1104
Scholten, L., De confessionelen
756
Schreiner, J., Wort und Botschaft
1088
Schreuder, O., Gedaanteverandering van
de Kerk
1090
Schürmann, H., Traditionsgeschichtliche
Untersuchungen zu den synoptischen
Evangeliën
1089

7
Schut, J., Psychiatrische arbeidstherapie 760
Schuijt, W., Massamedia en politiek
1198
Shakespeare, W., Blijspelen
1202
Sierig, H., Narren und Totentanzer
1100
Simon, U. E., A Theology of Ausch
witz
819
Smet, R. H. de, Huldeboek R. H. de
Smet
887
Smit, W., Twaalf studies
877
W. A. P. Smit-nummer van „De
Nieuwe Taalgids"
877
Smith, E. E., The young Stalin
759
Solzjenitsyn, A., Kanker Paviljoen
836
Sozialistische Dramatik
1099
Stafford-Clark, D., Wat Freud eigenlijk
heeft gezegd
1103
Stam, A., Van Marx tot Mao
868
Stauche, Ilse, Maxim Gorki
1202
Steiner, G., Language and Silence
1050
Stern, J., Bible et tradition chez New
man
866
Sternberg, J. v., The Blue Angel
772
Stora-Sandor, J., Isaac Babel
882
Strindberg, A., Het klooster
1093
Szénassy, I. L., Architectuur in Neder
land, 1960 - '67
1101
Tanizaki, J., Dagboek van een oude
dwaas
116
Theunissen, W., Ikonen
887
Theuwissen, J., Het landbouwvoertuig 1205
Thieme, H., Die Funktion der Regalien
im Mittelalter
988
Thulin, O., De reformatie in Europa
986
Tillich, P., Perspectief op de protestant
se theologie in de 19e en 20e eeuw
753
Torim, W., Geschichte der deutschen
Parteien seit 1848
151
Tourneur, C , Wrrraak!
766
Tournier, M., Vrijdag of het andere
eiland
876

Inhoudsopgave
Triomf en tragedie. Het verhaal van
de Kennedy's
Troyat, H., e.a., Tolstoj

756
878

Veen, A. v. d., De boze vrienden
876
Veer, P. v. 't, Maar Majesteit!
869
Ven, F. v. d., Geschiedenis van de ar
beid 111
875
Verbrugge, H., Kraamzorg bij huisbe
vallingen
759
Verhaar, J., The verb 'be' and its synonyms, part 3
755
Vermeulen, A. F., Navolging
977
Viertel, M., Sankt Urban
764
Visscher, H. A., De landschappen van
het Beneluxgebied
1104
Visser, E., Fyffes heten nu chiquita
888
Visser, H. A., Met conflicten leven
911
Vlerick, A. J., Kristen en levenskunst 911
Vogel, C. J. de, Plato
155
Volk Gods, Het Nieuwe —
1090
Vondeling, A., Nasmaak en voorproef 1185
Walschap, G., Het avondmaal
877
Walton, R. J., The Remnants of Power
1207
Water, L. Van de, Medemenselijkheid
978
Weinberg, H., /. von Sternberg
1097
Weinberg, H., The Lubitsch Touch
1204
Weiss, P., Dramen
881
Weiss, P., Viet Nam
881
Wertheim, W. F., Ketters en kwezels,
regenten en rebellen
986
Westheimer, D., Haat op het eerste
gezicht
1206
Winklhofer, A., Kirche in den Sakramenten
866
Wit, C. de, Den Haag, vroeger en nu 886
Witzel, J., Der Aussenseiier im Sozialisationsprozess der Schule
1206
Wolker, J., Poesiealbum 14
991

Vervreemding, p. 1109
Tussen mensen en groepen is het contact vaak gestoord, door hun gestoord
contact met God. Ze blijven — soms dodelijk — vreemd voor elkaar (horizon
tale vervreemding) door vervreemding van de grond van hun ervaring (verti
cale vervreemding). Contact met God door gebed kan genezen van zelfbeklag
en zelfvoldaanheid, en gezonde contacten geven.

De nieuwe industriële maatschappij, p. 1121
T h e New Industrial State' van J. K. Galbraith verscheen in de zomer van
1967. Het grote publiek werd er geweldig door aangesproken, sommige specia
listen hadden er nogal wat kritiek op. Galbraith zelf zet hier zijn ideeën nog
eens bondig uiteen, gaat dan in op die kritiek en wijst op enkele sociaal-econo
mische consequenties van zijn visie. Op het ogenblik dat hij deze inleiding
moest houden, werd hij opgehouden door de onrust onder de studenten in
Harvard. Echo's daarvan zijn in zijn tekst te beluisteren.

Waar gaat het met de informatie naar toe?, p. 1133
Is alle informatie noodzakelijk gekleurd? De auteur bepleit in deze korte
notities een toelichtende informatie, bv. t.a.v. het werk in de Tweede Kamer,
waardoor het publiek op de hoogte gebracht kan worden zonder direct tot een
politieke stellingname te worden gedwongen.

Gesprek met Jean-Paul Laenen, p. 1136
Jean-Paul Laenen is een van de weinige actuele beeldhouwers die nog in beeld
houwkunst gelooft en dit geloof op een overtuigende wijze weet te belijden in
schaarse beelden, die elk voor zich de neerslag zijn van een kritisch gevolgd
sensitief rijpingsproces. Dit proces is niet met woorden te beschrijven, maar in
het gesprek dat we publiceren zet Laenen toch enkele referentiepunten uit
waardoor de toegang tot zijn werk en persoonlijkheid wordt vergemakkelijkt.

De prijs van God stijgt, p. 1142
Zoals de valuta van allerhande zaken na de beide oorlogen schommelingen en
inflatie te zien heeft gegeven, zo is het ook met de valuta 'God', zegt de
steeds originele auteur. Als men dan naar de prijs van God gaat vragen, blijkt
deze ten nauwste samen te hangen met de prijs van de mens.

De vorming in muzische uitingen op school, p. 1148
Recente onderzoekingen in het algemeen-menselijke, biologische ritme (tempo,
ritme, structuren) van muzische uitingen, d.i. in die van taal, muziek en bewe
ging, hebben aan het licht gebracht dat daarin een interne motorische samen
hang en, tot op zekere hoogte, een motorische identiteit aanwezig is. Hierdoor
kan de muzische vorming op school beter van één centraal vak, waarin noch
tans de taaluiting primair is, dan van afzonderlijke vakken, zoals bv. van het
vak muziek, uitgaan. De vorming in taaluiting dient dan 'muzisch' te ge
schieden.

Peter Br ook: théatre pur, p. 1163
Er zijn in de geschiedenis van het theater nogal wat grote insiders geweest die
hun inzichten en ervaringen in woorden hebben proberen om te zetten: Stanislawski, Gordon Craig, Artaud, Brecht houden commentatoren en practici nog
altijd bezig. Met zijn boek T h e Empty Space' schijnt de Britse regisseur Peter
Brook zich nu bij deze grote wegbereiders te scharen.

Rondom een gouverneursbenoeming, p. 1171
Het gouverneurschap van de Ned. Antillen is de laatste jaren sterk van karak
ter veranderd. Geen 'Hollander' meer, maar een 'Landskind'. Maar natuurlijk
iemand die boven de politiek staat. De auteur stelt, dat medewerking aan de
benoeming van Jonckheer tot gouverneur een ernstige vergissing is van de
Nederlandse regering.

Kerk en democratie
Editoriaal

Om lastige interviewers of andere mensen die zogenaamd te simpel redeneren
ervan te overtuigen dat de kerk geen democratie kan zijn, wordt nogal eens het
argument gebruikt dat de democratie een regime is waarin de meerderheid be
slist, terwijl de kerk onder het gezag van Christus staat, een gezag dat Van
boven' komt: doorslaggevend in de kerk is niet wat de meerderheid van de
gelovigen denkt of beslist, maar wat het meest in de lijn ligt van de evangeli
sche opdracht. Het staat niet zonder meer vast dat in een gegeven periode, in
een bepaalde, ook belangrijke, kwestie de meerderheid van de gelovigen het
gezag van het evangelie de facto respecteert of, veel onschuldiger, gewoon in
staat is de inhoud en de draagwijdte van de evangelische boodschap te onder
kennen. Het christendom vraagt voor een goed verstaan en een consequente
beleving zoveel geloof, vertrouwen en liefde, dat volgens sommigen alleen een
minderheid in staat is om tot de juiste oordelen en beslissingen te komen. Als
men de gebruikelijke termen dan toch wil handhaven, zou men hier dus beter
van een aristocratische dan van een democratische besluitvorming kunnen spre
ken: het komt meer op de kwaliteit van de stemmen aan dan op de kwantiteit.
En meer nog: aangezien het in de kerk om een boodschap en een opdracht
gaat die van Christus komen, zijn gezagsdragers die via een authentieke traditie
hun volmacht aan Christus zelf ontlenen, onontbeerlijk om uiteindelijk de juiste
interpretaties en beslissingen te garanderen. Men zou hier dus niet alleen van
een 'aristocratisch' geanimeerde, maar van een uiteindelijk 'oligarchisch' ge
leide gemeenschap moeten spreken.
Ik geloof dat deze voorstelling van zaken aan de vraag over kerk en democra
tie eigenlijk voorbijgaat.
De theologen zijn er vlijtig mee bezig de hierboven geschetste, nogal piramidale
opvatting van de kerkstructuur te nuanceren, op grond van een bevrijdend
inzicht in de onmisbare bijdrage van het hele Godsvolk tot de authenticiteit
zelf van de uitspraken van het leergezag (cfr. het artikel van F . Malmberg in
het meinummer), op grond ook van een bevrijdend inzicht in wat we kunnen
noemen het meer volkse en verspreide, helemaal niet zo aristocratische en ge
specialiseerde karakter van de inspiratie van de heilige geest, die wel niet zo
discriminatoir werkt als sommige schatbewaarders van het geloof schijnen te
denken.
Maar in de weigering om kerk en democratie met elkaar in verband te bren
gen, treft me nog iets heel anders. De argumentatie getuigt van een nogal
laatdunkende opvatting van de politieke democratie. Men stelt gewoon geen
rechtvaardige vergelijking op. Men hanteert twee maten en twee gewichten.
Ten eerste stelt men de politieke democratie uitsluitend voor zoals ze feitelijk
werkt (of niet werkt), niet zoals ze zou moeten en misschien ooit wel eens zou
kunnen werken, terwijl de kerkelijke gezagsuitoefening altijd weer ideaal wordt
voorgesteld, niet zoals ze feitelijk werkt en verkeerd werkt. Maar vooral: ook
de theoretische afwijzing van de vergelijking tussen 'kerkelijk' en 'democratisch'
gezag berust op een vervalsing van termen. In het geval van de kerk spreekt
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men over de fundering van het gezag op de boodschap en de opdracht van
Christus, in het geval van de politieke democratie over de procedure die ge
volgd wordt om mensen met gezag te bekleden. Dat zijn twee wezenlijk ver
schillende dingen.
Indien men over de kerk zou spreken zoals men over de politieke democratie
spreekt, dan zou men er bijvoorbeeld op kunnen wijzen dat het heelmaal niet
onmogelijk is dat de leider van de kerkelijke gemeenschap gekozen wordt door
een meerderheid van die gemeenschap. De paus wordt nu al gekozen door een
meerderheid van kardinalen; dat kan evengoed gebeuren door een meerderheid
van bisschoppen en die bisschoppen zelf kunnen, zoals vroeger het geval was,
door een meerderheid van gelovigen worden gekozen.
Indien men echter over de politieke democratie zou spreken zoals men over het
kerkelijke gezag spreekt, dan zou men erop kunnen wijzen — en hier vooral
is het me om te doen — dat ook in de politiek de keuze of de beslissing van
de meerderheid een genormeerde keuze of beslissing moet zijn, een keuze of
beslissing die m.a.w. ook onder een gezag staat, onder datgene namelijk wat
'gezag' eigenlijk is: de opdracht van de gemeenschap in zoverre deze zich ver
plichtend oplegt aan alle leden van de gemeenschap. Het gaat hier om het
algemeen welzijn — dat nog iets anders is dan de som van alle eigenbelan
getjes — waaraan alle mensen verplicht zijn mee te werken en waardoor zij
in hun beslissingen en keuzen genormeerd worden, ook in de keuze van de
gezagdragers die zij maken. Zodat deze gezagdragers ook zelf onder het gezag
van het algemeen belang staan, net zoals de kerkelijke gezagsdragers onder het
gezag van het evangelie.
Het merkwaardige is nu, dat zulk een genormeerde democratie veel moeilijker
te realiseren moet zijn en in feite ook veel moeilijker gerealiseerd wordt in een
politieke gemeenschap dan in een kerk. De ware inhoud en draagwijdte van
de norm waaronder zij staan, moet toch veel moeilijker te achterhalen en uit
te spreken zijn in een gemeenschap van mensen met allerlei uiteenlopende
visies op het algemeen welzijn dan in een gemeenschap als de kerk, waartoe
mensen vrij toetreden, uitsluitend op grond van een gemeenschappelijk geloof
in de evangelische boodschap en opdracht.
Het spook van de meerderheid tegen de minderheid in de besluitvorming zou
dus wel eens minder schrikwekkend kunnen zijn in de kerk dan in de politieke
democratie. Omgekeerd zou het wel eens kunnen zijn dat voor het goed func
tioneren van het staatsleven, méér dan voor een goed functioneren van de kerk,
nadruk moet worden gelegd op de noodzakelijkheid van een 'aristocratische',
dat wil zeggen competente besluitvorming en van een tenslotte 'oligarchische'
gezagvoering. Democratie en 'sterk gezag' spreken elkaar niet tegen. Kerk en
democratie in ieder geval ook veel minder dan vaak wordt gezegd.
De eigen aard van de kerkelijke gemeenschap en haar gezagsstructuur moet,
geloof ik, niet zozeer in haar niet-democratisch karakter worden gezocht als
in de mogelijkheid welke zij meer dan om het even welke gemeenschap heeft,
om juist heel democratisch te werk te gaan: op grond van het vrije geloof van
al haar leden in de boodschap en de opdracht van het evangelie, het gezag
waaronder zij zich stellen, moeten alle participanten deel hebben aan het beleid
van de groep. Zo'n gemeenschappelijk geloof en zo'n participatie zijn ook het
ideaal van de politieke democratie. Dat ideaal zou de kerk — bescheiden —
voor moeten leven.
L o u i s
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Vervreemding
John Auping

Vervreemding. Wat kun je eronder verstaan? Er blijkt een meer horizontale en
een meer verticale vervreemding mogelijk te zijn. Horizontaal noem ik de
verdeeldheid tussen groepen in de samenleving en die daaraan corresponderend
in de psyche. Verticaal de vervreemding tussen niveaus in de samenleving en
in de psyche. De oorzaken van de vervreemding blijken min of meer historisch
bepaald, en zo ook de genezing. Meer aan een bepaalde tijd gebonden is de
oorzaak en de genezing van de huidige maatschappelijke verdeeldheid. Maar
die blijkt samen te hangen met een dieperliggende vrevreemding. Ook die
vervreemding, die in het verticale plan ligt, en meer van alle tijden is, kan, voor
wie wil, genezen worden.
HORIZONTALE EN VERTICALE VERVREEMDING
Horizontale vervreemding en vervreemding tussen klassen
In de loop van de tijd blijkt er naast de ideeën over een verdeelde samenleving
een groeiende aandacht voor de daarmee samenhangende innerlijke verdeeldheid. Aandacht voor rechtvaardiger verdeling van bezit en voor heling van een
verdeelde psyche gaan evenwel zelden gepaard.
Volgens Marx hangt de vervreemding tussen de bezittende heersers en de
arbeiders samen met de vervreemding van zichzelf, zowel bij de kapitalist als
de proletariër. De arbeider is vervreemd van het produkt van zijn arbeid, gedwongen meerwaarde producerend voor de kapitaalbezitter, gereduceerd tot
wat goed genoeg is om een machine te bedienen: „Waarin bestaat de vervreemding van de arbeid? Ten eerste hierin dat de arbeid de arbeider uiterlijk is, d.i.
niet tot zijn wezen behoort, dat hij zich bijgevolg in zijn arbeid niet bevestigt
maar verloochent, zich niet gelukkig maar ongelukkig voelt, geen vrije lichamelijke en geestelijke energie ontwikkelt, maar zijn lichaam uitput en zijn geest
mïneert". Het werk is niet een deel van zijn natuur, d.w.z. een ander doet hem
werken: „zo is ook de activiteit van de arbeider niet zijn zelfwerkzaamheid.
Zij behoort een ander toe, zij is het verlies van hem zelf" . Een vreemde macht,
niet zijn eigen verlangen doet hem werken.
1

1 K. Marx, Economie en Filosofie, in Kerngedachten van Karl Marx, bloemlezing in vertaling door L. Van Bladel, Romen en Zonen, Roermond, 1966, pp. 165-166.
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Maar zo vergaat het ook die machtige ander, de werkgever, gevangen in zijn
rol van slavenmeester en in zijn bezit van wat vraagt om méér bezit: anderen,
in wier ogen hij iets is door geldmakend geld, door geldsucces, doen hem zijn
arbeiders drijven, met verlies ook van zijn eigen spontaneïteit.
Dit geldsucces is als een vreemde macht tussen beide gekomen: „Door deze
vreemde tussenschakel — terwijl toch de mens zelf schakel zou moeten zijn
tussen mensen — ervaart de mens zijn wil, zijn activiteit en zijn relaties tot
anderen als een macht die van hem en van hen onafhankelijk is ( . . . . ) . Dat
deze schakel tot een echte god wordt is duidelijk ( . . . .)".
Afgodendienst aan de vreemde macht van het geldsucces, resulterend in een
gestoord contact. Een voorbeeld van zo'n gestoord contact uit de 19e eeuw, uit
hoofdstuk 8 van deel I van Das Kapital. „Mary Anne Walkley werkte zonder
ophouden 26y2 uur samen met 60 andere meisjes, waarvan 30 in één vertrek.
Een geneesheer, Dr. Keys, te laat geroepen, getuigde voor de jury dat Mary Anne
Walkley stierf door te lange werktijd in een overvulde arbeidsruimte". In haar
wens om deze heer een lesje in goede manieren te geven, gaf de jury als haar
oordeel dat „de overledene stierf door apoplexie, maar dat er reden is te vrezen, dat haar dood werd verhaast door overwerk in een overvulde arbeidsruimte".
2

De heersende klasse was slaaf van de god van het geldsucces en maakte daarom anderen slaaf. De daaruit ontstane fysieke en mentale ellende beschouwde
de werkgever als de natuurlijke oorzaak ('apoplexie') van de ziekte der slaafsheid, daarmee de rolverdeling der klassen als 'natuurlijk' rechtvaardigend. Er
was bij de werkgever sprake van ideologie en schizofrenie, twee vormen van
vervreemding. Ideologie: starre objectivering van een vreemd blijvende ander;
schizofrenie: gespletenheid van zich-rechtvaardigend zelfbeeld en onderliggende
feitelijke motivatie.
Wat opgaat voor de werkgever toen, gaat op voor onze samenleving nu. Waar
groepen (of landen) elkaar vreemd blijven door superioriteitsgevoelens wordt
de vreemde ander ideologisch verketterd en lopen motivatie en rationalisatie
van het gedrag uiteen. Eigenlijk kan ieder hier beter zijn eigen voorbeeld
zoeken, door na te gaan met welke groep of organisatie hij zich graag identificeert en welke hij minacht (bijvoorbeeld 'Rome' of 'de werkgevers'), welke
rationalisaties hij daarvoor heeft (bijvoorbeeld 'vrijheid' en 'rechtvaardigheid')
en welke motivatie (bijvoorbeeld afkeer van God en geldingsdrang om progressief te lijken).
Waar Marx de ideologie zag als een rationalisatie van beestachtig gedrag, zien
Freud en Durkheim, eind 19e eeuw, er juist een bescherming in tegen het verborgen beest in de mens. Misschien is de mede door Marx ontstane egalitaire
ideologie mede oorzaak van deze andere kijk.
Durkheim ziet het individu als een door groepsmoraal gemuilkorfde wolf.
Wee het individu en wee de samenleving als de bovenindividuele autoriteit
3

2 K. Marx, F. Engels, Gesamtausgabe 1/3, p. 531.
3 E. Durkheim, De la division du travail social, 1893; voorwoord op de 2e uitgave, 1922:
'Quelques remarques sur les groupements professionnels'.
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wegvalt: de wolven breken los, het individu verliest alle houvast. De industriële
revolutie heeft de oude moraal gedesintegreerd, de wolven zijn los, de samen
leving is ziek, de ziekte heet: „anomie juridique et morale". Soortgelijke ge
dachten bij Freud, tezelfdertijd. Ego is de resultante van een door Superego
beteugeld hongerend Es. Wee Ego dat met sex zijn honger niet mag stillen,
wee ook de samenleving als Superego haar niet beteugelt. Wonderlijk Ego, in
staat zijn honger niet bewust te worden.
Ook dat 19e-eeuwse verschijnsel is onze samenleving niet vreemd. Veel mensen
horen graag bij een groep en hangen daarom haar collectieve voorstellingen
aan (bijvoorbeeld: 'om je waar te maken moet je hard werken'). Zo wordt
weliswaar een bepaalde lust (bijvoorbeeld functielust) bevredigd, een bijdrage
geleverd aan het goed functioneren van onze samenleving (op een bepaald
niveau), maar kunnen tegelijkertijd diepere behoeften geblokkeerd worden (bij
voorbeeld aan seksuele troost of Godstroost).
Het verdeelde zelf
Aan de sociale verdeeldheid tussen groepen beantwoordt een psychische ver
deeldheid. Heeft, vraagt Van den Berg zich in zijn Metabletica af, een mens
wel Van nature' een 'onbewuste'? Freud kritiserend zoekt Van den Berg de
oorzaak van het gespleten bewustzijn niet in oeroude tijden, maar in een ge
spleten klassesamenleving. „Het antwoord op de vraag waarom het onbewuste
pas eind 19e eeuw werd ontdekt en niet eerder (
) luidt: in de 19e eeuw
ging de uniformiteit van leven teloor. De enkeling geraakte op drift, hij dreef
tegelijk naar verschillende kanten, hij 'pluraliseerde' " . Als Van den Berg niet
bedoelt dat toen de mensen sociaal gezien tot beide klassen gingen behoren,
dan bedoelt hij een psychische doorbraak van groepsgrenzen, in die zin dat
verdringing ook ergens op identificatie vooraf berust, d.w.z. eind 19e eeuw
speelde de werkgevende klasse het niet langer klaar de arbeiderswijken niet te
zien, en moest zij veel tot onbewustheid verdringen om niet van gedrag te
hoeven veranderen: „het onbewuste is index van nabijheid of verte in het con
tact met anderen". Met dat 19e-eeuwse contact is vergelijkbaar het stereotiepe
zicht op arme landen door mensen in rijke landen nu.
De vervaging van de groepsgrenzen zette zich door in het 20e-eeuwse brede
maatschappelijke midden; in de groeiende plurale samenleving moet het indi
vidu, nu ook sociaal, in meerdere groepen rollen spelen, resulterend in inner
lijke verdeeldheid. We moeten leven 'in meervoud'.
4

5

Verticale vervreemding en niveaus in de samenleving
Er bestaat verdeeldheid tussen groepen die in een of ander opzicht ongelijk
zijn (inkomen, ideologie, status, macht of functie) en daarmee hangt een ver
deeld zelfgevoel samen. Maar behalve deze horizontale vervreemding kan men
ook vervreemding onderscheiden tussen meer oppervlakkige en meer verborgen
niveaus in de samenleving en in de psyche. Waar empirische wetenschappers
4 J. van den Berg, Metabletica of leer der veranderingen, 1956, pp. 196-197.
5 ibid., p. 188.
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zelf niet schromen te spreken over diepte in de samenleving (Gurvitch) en
diepere ervaring in de psyche (Vossen), kan ook degene die zich graag aan de
empirische wetenschap refereert, nu zonder schroom spreken over de mogelijke
vervreemding van dieper en meer innerlijk leven.
Groepsantagonismen „doen ons gemakkelijk spanningen tussen de niveaus
vergeten" . Bijvoorbeeld de volgende vijf, van boven naar beneden (een voor
beeld zal straks wellicht verduidelijkend werken):
6

a. bewust geplande organisaties;
b. niet zo direct bewuste en gewilde rolverwachtingen en waarde-oriëntaties
enerzijds (cultuur) en daaraan corresponderend te verwachten gedrag an
derzijds (structuur);
c. collectieve en emotionele voorkeur of afkeer van bepaalde verwachtingen
en bepaald bedrag: de streefhoudingen of attitudes;
d. sociale en orale symbolen die appelleren aan dieperliggende collectieve
behoeften en naar boven toe bevredigend gedrag veroorzaken;
e. collectief onverwacht en vernieuwend gedrag, soms nieuwe collectieve sym
bolen scheppend en zich van onder voedend aan dieper liggende collectieve
ideeën, zoals 'Rede', 'Woord' en 'Geest'.
Bij Gurvitch is de suggestie 'hoe dieper, hoe creatiever' allesbehalve onuitge
sproken. Via de attitudes (c) dragen de symbolen (d) iets over op het regelmatig
gedragspatroon (b), namelijk een „gistende, scheppende en vernieuwende"
invloed van, ja, van wat? „Indien deze collectief vernieuwende gedragingen
geen blinde krachten zijn, wat is dan hun drijfveer, hun inspiratie?" Hier
raakt Gurvitch in een opmerkelijke moeilijkheid. Spottend laat hij zich uit over
sociologen die over de creatieve ideeën zwijgen, alsof ze die beschouwen „als
uit de hemelen gevallen". Waarna hij de vraag naar de bron van deze creativi
teit uit de weg gaat, omdat dat geen vraag voor een socioloog is. De socioloog
behoeft zich „niet te verontrusten" over de blijkbaar verontrustende vraag of
deze ideeën al dan niet herleidbaar zijn tot bovenliggend collectief gedrag.
Aldus ontgaat Gurvitch een hem moeilijk vallende keuze, namelijk een tussen
twee kwaden: of de ontkenning van de mogelijkheid van de door hem gewaar
deerde creativiteit, indien namelijk de creatieve ideeën produkt zijn van hun
produkten, of de bewering dat de 'hemelen' er mee te maken hebben, een
bewering die hem blijkens zijn spot, bang maakt voor spot (waarbij het meer
voud hemelen spotvergrotend moet werken). Over die keuze meer in het laatste
deel van dit artikel.
Een voorbeeld van vervreemding tussen niveaus: de universiteit (de letters
tusen haakjes verwijzen naar genoemde niveaus). Een oude gewoonte van
collegegeven en tentamens afnemen (b) sluit aan bij de opvatting in onze
samenleving dat reproduktie van de ideeën van een hogergeplaatste hoperop
helpt (c) en dat optimale prestaties, los van of in competitie met elkaar (c), de
7

8

6 G. Gurvitch, La vocation actuelle de la sociologie, 1957, p. 67.
7 p. 98.
8 p. 102.
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voldoening (d) van het succes (b) schenken. In verzet (c) tegen deze waarden
(b) komen groepen studenten, met een voorkeur voor solidariteit (c), met plan
nen (a) voor projectsgewijze organisatie van het onderwijs (b).
Echter, uit de stimulerende symbolen
(d) blijken er dieperliggende behoef
ten in het spel te zijn, welke minder
bewust zijn (vergelijk bijvoorbeeld de
tekeningen van Willemen in Aante
keningen voor een radenuniversiteit):
we zien verschrompelende en verste
nende professorenfiguren (de dood)
en professoren met dreigend-priemen
de vinger en dik-zelfvoldane sigaar
(agressieve autoriteit). De symboliek
is agressief en zegt misschien meer
over de aldus gestimuleerde studen
ten dan over de zo gekarikaturiseer
de docenten. Mogelijk wijzen deze
symbolen (d) erop dat onder de soci
ale behoefte aan nabijer contact (d)
een afhankelijkheid van een perfec
tionistische en autoritaire vader, en
dus agressie daartegen, bestaat. Zodat
de diepste behoefte of idee (e) die
aan een tedere Vader is, die zachte
aandacht schenkt zonder harde pres
taties te vragen en zo leven geeft. In
het zich-beklagen (d) over onmacht (c) jegens de Machten van Geld en Geweld
blijkt eenzelfde diepste behoefte (e), en blijkt tegelijk wat universiteit en
samenleving missen.
Niveaus in de ervaring
9

Een analoge gelaagdheid ontwaart Vossen in de menselijke ervaring . In het
eerste deel van zijn boek probeert hij de genezing die het resultaat is van de
non-directieve therapie van Rogers aannemelijk te maken vanuit een hypothese
over de ontwikkeling van de psyche in vijf fasen, resulterend in vijf ervarings
lagen, van binnen naar buiten:
e. De oceanische beleving van een baby in de moederschoot en een individu
in de schoot van een groep,
d. De na de geboorte beginnende contacten met moeder via mond en huid
blijven als sociale en orale behoeften en worden liefst samen bevredigd (e):
vergelijk gezellig eten en kussend liefkozen,
c. Na een half jaar krijgt baby tanden om te bijten en gaan de handen grijpen;
9 A. Vossen, Zichzelf worden in menselijke relatie. Een ontwikkelingspsychologische studie
van de Rogeriaanse grondhouding, 1967. Deel I: De menselijke relatie in de psychotherapie.
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deze bijt-grijphouding brengt iets naar de mond (d) om vervuld te worden
(e), en blijft als streefhouding (c) teneinde behoefte (d) te bevredigen (e).
b. Op een goeie dag zien we baby de blokken niet naar de mond brengen
maar voor zich verenigen tot een objectieve constructie; dit ordenen van
tijd en ruimte (b) teneinde een behoefte aan veiligheid (d) te bevredigen (e)
blijft als objectiverende kennis en structurerend handelen, hetzij volgens
gewoonte geschiedend (b), hetzij
a. bewust ingrijpend en plannend.
Veel voorkomend in onze samenleving is de vervreemding tussen subjectiverende lagen in het innerlijk en objectiverende buiten-lagen. Een opvoeding met
teveel objectiverend 'mag niet' en 'moet wel' en te weinig persoonlijke genegenheid en aandacht maakt dat het kind de eigen ervaring afsnoert door een pantser van geïnterioriseerde ouderlijke normen. Resultaat is eenzijdige objectivering van zichzelf en anderen (rationaliseren) met de resulterende neurose van
een gestoord contact: defensieve zelfhandhaving door krampachtig beroep op
aangeleerde a- en b-vaardigheden, uit angst voor vreemd-blijvende anderen, in
wie de oorzaak van de storing wordt geprojecteerd. Een voorbeeld: een leraar
zegt van een leerling: „dat kind is lastig", terwijl anderen die indruk niet hebben, in plaats van: „ik had vanmorgen moeite dat kind aan te voelen". Herlezing van omschrijvingen van ideologie en schizofrenie zoals die hierboven
zijn gegeven, doet ze als symptomen van een contactstoornis herkennen, en die
stoornis als een verlies van het contact met de eigen diepere ervaring: „De
activiteit behoort een ander toe, zij is het verlies van hemzelf" (zie noot 1).
Samenvattend: bij Gurvitch een model, waarin van beneden naar boven vormkrachten zich in groepsleven uitkristalliseren, mits niet geblokkeerd door gefixeerde handelingspatronen. Bij Vossen een model waarin van buiten naar
binnen behoeften bevredigd worden, min of meer compensatoir. Samen levert
dat een kringloop op van zich uitende creativiteit en zich vervullende behoeften, min of meer gestoord. Opmerkelijk in de stoornis is dat krachtig zich
afzetten tegen structuren en luid geroep om structuurverandering symptomatisch is voor vervreemding van eigen diepere ervaring.

MOGELIJKE OORZAAK EN GENEZING VAN VERDEELDHEID
De horizontale verdeeldheid heeft een meer historisch bepaalde oorzaak: de
lust tot delen en de industriële revolutie. Met het afnemen van de afstand
tussen groepen na bewustmaking van die afstand in de 19e eeuw, is ook in de
therapie van het verdeelde innerlijk een afnemende afstand tussen therapeut en
patiënt te bespeuren: een verschuiving van tot zelfkennis voerende informatie
naar het relationele helen van de meer non-directieve therapieën: een verdieping van de therapie door toenemende aandacht voor de relatie.
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De lust tot delen
10

In Leven in Meervoud
merkt Van den Berg op dat Adam Smith in 1776 wel
de arbeidsdeling (van de produktie van één goed in onderdelen), maar niet de
machine signaleert. „Alsof, gaat men vermoeden, beide, boek en revolutie ( =
machine), dezelfde oorzaak hebben, een oorzaak die misschien deling van
arbeid moet heten. Eerst deling van arbeid, dan de machine" (p. 118). Dit is
maar half waar. Voorwaarde van de arbeidsdeling waren de arbeidsverdeling
(tussen producenten van verschillende goederen), en de 'universele machine'
die de bewerking van verschillende onderdelen mogelijk maakte (bijvoorbeeld
1769 Watts stoommachine, 1770 Arkwrights verbeterde spinmachine), wat op
zijn beurt de 'specialistische machine', welke één gestandaardiseerd onderdeel
maakt, in het leven riep.
Vanwaar de arbeidsdeling en -verdeling? Van den Berg meent van de lust tot
delen. Alvorens dit verband niet au sérieux te nemen neme men eerst metabletisch kennis van een keur zijner voorbeelden (aangevuld uit Cole's tabellen) .
Zomer 1740, 'Sorgvliet': Trembley knipt, naar het schijnt zonder ander motief
dan de lust tot delen, een poliep in tweeën. Immers, kon hij weten dat twee
poliepen het gevolg zijn? Van nu af staat vast dat delen produktief kan zijn.
November van hetzelfde jaar: Richardsons Pamela, or a virtue rewarded: een
eindeloze deling van het gevoel tot in de fijnste nuances; het boek wordt ver
slonden. En waaraan anders ontleend Smith zijn voorbeeld van de speldenmanufactuur dan aan de Encyclopédie Francaise van Diderot cum suis: een
boek verschijnend tussen 1751 en 1772 (in delen), dat de werkelijkheid opdeelt
volgens de strikt rechtvaardige en strikt willekeurige orde van het alfabet. Ook
water en lucht niet ondeelbaar: Cavendish ontdekt in 1768 de waterstof, Priestly in 1776 de zuurstof en in 1789 gaat het water er aan (Lavoisier). De aarde
wordt produktief gedeeld: ijzerfabrieken vanaf 1760, snelle steenkoolproduktie
vanaf 1780, ten behoeve van treinen (Engeland vanaf 1814) die rijden op ijzer
en steenkool en vooral nodig zijn voor het vervoer van . . . . ijzer en steenkool.
Het delen blijkt zichzelf te stimuleren. Eenzelfde, strikt rechtvaardige en strikt
willekeurige deling van mensen tot gelijken in en na de Franse Revolutie.
Toen een eeuw later Durkheims boek over de arbeidsverdeling verscheen,
begon de lopende band te draaien. Twee jaar later (1895) Taylors pleidooi
voor de 'one best way': minutieuze arbeidsdeling tot in detail. Waarbij de tot
gelijken gereduceerde arbeiders niet werden ontzien. De 19e-eeuwse, tot gelijk
heid opdelende lust resulteert tenslotte in de gestandaardiseerde produktie en
consumptie van de 20e-eeuwse gelijken. Van den Berg eindigt zijn boek met
een schuingedrukte vermaning: wij zijn niet gelijk.
11

Het relationele helen
Begin 18e eeuw wordt de neurose voor het eerst genoemd en volgens Van den
Berg is zij toen pas ontdekt, omdat zij toen pas ontstaan is. Aan het begin
10 J. van den Berg, Leven in Meervoud, 1963.
11 G. Cole, Economische geschiedenis 1750-1950, 1966.
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( ± 1740) de lust tot delen, aan het eind het individu, een dwang ervarend zich
in ongelijke groepen als gelijke te gedragen, daarom op de tast naar ieders
verwachting, angstig terughoudend en innerlijk verdeeld.
Heling van deze deling, harmonisering van gestoord en afstandelijk contact
gebeurt door genezend contact, door relatie zonder informatie. Informatie over
zichzelf zal de patiënt niet accepteren, immers het onbewuste is index van
nabijheid of verte in het beginnend contact met de therapeut. In de voetstappen
van Rogers gaat Vossen nog consequenter voort op de niet-informerende, nondirectieve voet. Waarbij opmerkelijk is dat Rogers zich liet inspireren door de
regels voor het gesprek met de arbeiders in de Hawthorne fabriek van de
Western-Electric Company te Chicago, waar de sociologie in de jaren '27-'32
de ontdekking deed dat mensen sociaal zijn, dat is: iets zien en ervaren in
relatie zonder meer. De therapeut brengt de 'kliënt' tot zichzelf door . . . . niets
te zeggen, dat is: niet nóg iemand erbij, met wéér andere verwachtingen, de
angstige kliënt nog verder delend. Dat is: de therapeut is iedereen, maar dan
anders: namelijk zonder verwachtingen waaraan voldaan moet worden, en
'echt gevend om de kliënt'. 'Echt': door geen rol te spelen, maar zichzelf te
zijn; 'gevend': affect, genegenheid, een onderstroom in woord en gebaar; 'om
de kliënt': zoals die zich nü toont, door de gevoelswaarde van de woorden die
hij nü zegt met genegenheid te herhalen, kortom door affectief te spiegelen en
zo een moederschoot van oceanische lustbeleving te vormen. In die stroom
kunnen de geïnterioriseerde verwachtingen, verwarrend en blokkerend, oplossen, en kan de eigen ervaring van de patiënt gaan borrelen, zijn eigen behoefte
gaan spreken.
Een voorbeeld: Kliënt: „Mijn man geeft niet om me
(op klagende toon),
hij eist zoveel van me
hij verdraagt me niet". Counseler: „Alsof u zich bij
mij beklaagt dat
dat uw man zo veeleisend is, u niet echt genegen is
".
En zo voort.
Over klagen en normaal worden
Met de lust tot delen is toch eigenlijk niet de klacht van de kliënt verklaard,
maar slechts een aanleiding tot klagen, namelijk een in groepen gedeelde
samenleving. Immers, dat iemand die in verschillende groepen tegelijk leeft,
door de verschillende verwachtingen verdeeld en gespannen wordt, komt omdat
hij de behoefte heeft aan die verwachtingen te voldoen. Omdat hij — uit behoefte aan sympathie of prestige — probeert zich als gelijkgezinde op te stellen, wordt het gevoel, niet te voldoen aan de in de ogen gelezen verwachting,
tot een gevoel van minder waard te zijn, en ontstaat aldus een bron van zelfbeklag. De klachten zijn dan: 'ik hoor er niet bij', 'ik heb geen contact', en
dergelijke. Het medelijden met zichzelf bevredigt dan compensatoir de behoefte
aan sympathie en achting van anderen. Het is dus eerder die onbevredigde
behoefte dan de ongelijkheid van groepen, die doet klagen.
Maar in dat geval behoeven de groepen niet gelijkgeschakeld te worden om
genezen te worden. De horizontale vervreemding kan verdwijnen door genezing
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van de verticale vervreemding, dat is: door 'vervreemding' van de verwachtingen die men in de ogen van anderen leest, en van de behoefte aan hun waardering. De genezing bestaat in het losweken van geïnterioriseerde verwachtingen
en in het contact krijgen met eigen diepere ervaring, dat is: in het zichzelf
worden. Een egalitaire ideologie kan dus ook een rationalisatie zijn van de
angst om zichzelf te worden.
De genezen kliënt oriënteert zich nu op zijn eigen ervaring, hij probeert iets te
zijn in zijn eigen ogen, en spiegelt zich in zijn eigen idealen. De van groepsverwachtingen vervreemde kliënt vindt daarin een aanleiding, niet om medelijdend naar zich zelf te kijken, maar juist met voldoening. Zelfbeklag maakt
plaats voor zelfvoldaanheid. En zo vindt hij ook waardering in de ogen van
anderen, zij het van een andere kwaliteit, bijvoorbeeld bewondering, ontzag, of
vrees. Want in onze samenleving wordt zelfbeklag als neurotisch beschouwd,
maar zelfvoldaanheid als gezond en normaal. Analoog aan deze ongelijke
waardering van twee kanten van hetzelfde is het verschijnsel dat in een groep
een bedrukt gezicht irritatie oproept, zodat de meesten maar liever een masker
opzetten met een lach van 'ik maak het goed'.
Dit blijkt op iets andere wijze ook uit de empirische evaluatie van Rogers' therapie. Het ideaalbeeld van de kliënten, vóór en na de therapie constant,
wordt op het einde dichter benaderd door het beeld dat de kliënt van zichzelf
heeft. Dit ideaalbeeld komt overeen met dat van een controlegroep waarvan de
leden in eigen ogen normaal zijn. De afstand tussen ideaalbeeld en zelfbeeld,
resulterend in zelfbeklag, heeft plaats gemaakt voor nabijheid tussen beide,
resulterend in normale zelfvoldaanheid. Zichzelf worden is aldus niet meer en
niet minder dan normaal worden.
Ook Arndt * volgt geen andere weg: hij brengt de kliënt het besef bij dat zijn
zelfbeklag ongegrond is, d.w.z. zijn zelfbeeld ongegrond is, namelijk een relict
uit de jeugd, een infantiele zelfvisie. Vroeger was bijvoorbeeld de oudere broer
goed in sport, de patiënt goed in knutselen. Dat vader de prestaties van broerlief meer bewonderde dan de zijne, heeft de patiënt niet kunnen verwerken,
zodat hij zich nü nog minder waard voelt. Arndt nu probeert hem bij te brengen dat hij genoeg presteert en dus niet te klagen heeft.
Door deze evaluatie is echter de genezing tegelijk gerelativeerd. Want is zelfvoldaanheid beter dan zelfbeklag? Het is onwaarschijnlijk, immers met deze
kijk op genezing is tegelijk het spoor gevonden van het antwoord op de vraag
naar de minder historisch bepaalde oorzaak van de verticale vervreemding.
Wat is de oorzaak van het blinde, niets en niemand sparende, tempo van de
industriële revolutie? Die oorzaak is m.i. de lust om iets groots te zijn in eigen
ogen, de lust die ontstaat door het zich spiegelen in grote idealen. Het narcisme
vervreemdt mensen en groepen van elkaar door ze te vervreemden van hun
diepere ervaring van God.
12

1

12 A. Vossen, op. cit., p. 26.
13 J. Arndt, Genese en psychotherapie der neurose. Twee delen, 1962, 1966; Onnodig lijden
(over het minderwaardigheidscomplex), 1967.
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OVER DE GROND VAN LUST EN LEVEN

Er blijkt een keuze mogelijk tussen God en grote idealen, tussen narcisme en
gebed.
Het narcisme
Terug naar de relatie tussen Mary Anne Walker en haar met de jury bevriende
werkgever. Wat is deze werkgever voor man geweest dat» hij dit nodig vond?
Wat was het verschil tussen zijn zelfbeeld en zijn motivatie? Zag hij wel wat
hij deed? Ik neem aan dat hij Mary Anne Walker niet heeft zien staan. Wat
maakte hem dan blind, of wat was het enige dat hij zag? Bezit? Maar hij
genoot er niet erg van, als een door wat anders gedrevene wilde hij meer, alsof
hij wat anders genoot dan alleen bezit.
Zijn betovergrootmoeder spinde aan het spinnewiel. Zijn vader was een klein
bedrijf begonnen, met een spinmachine van Hargreaves. Maar hij had het
bedrijf groot gemaakt, met de verbeterde spinmachine van Arkwright. Hij deed
iets groots, hij leverde een geweldige prestatie, hij steunde de ontwikkeling van
de mensheid. Althans, dat was zijn zelf- en ideaalbeeld.
Zijn motivatie? In gezelschap van de zijnen, waaronder de jury, zag hij hen
aan, en in hun ogen, gevuld met de normale waardering, zag hij zichzelf,
degene die een geweldige prestatie leverde. Zijn motivatie was: door zichzelf
gezien worden als iemand die iets groots tot stand brengt. Het enige dat hij zag
was hijzelf, zichzelf ziende. De grond van zijn harde prestatie, waaronder
anderen gebukt gingen die hij niet zag, was de zachte lust iets te zijn in eigen
ogen. Grond van zijn lust en zijn leven was: het gezien worden. En dat was
normaal in zijn groep. Zoals het normaal is in onze samenleving, bij werk
gevers, maar ook bij bijvoorbeeld geëngageerde studenten, die op dit niveau
gelijk zijn aan Johnson en Mao.
De mate waarin men zichzelf en niet geziene anderen gebukt doet gaan onder
de eigen, normaal lustgevende idealen, hangt af van het feit hoe groot men
deze ziet. Hoe 'groter ontwikkeling' men 'dient', hoe 'geweldiger' iemands
prestaties, des te harder het juk van de slachtoffers der idealen. De machts
relatie is een agressieve variant van het narcisme. Passief narcisme: 'zie je me
wel?' Agressief narcisme: om in de ogen van anderen zichzelf te zien die
anderen misvormen naar het eigen beeld en gelijkenis. Zoals politici met grote
idealen van vrijheid en solidariteit dat doen, bijvoorbeeld met napalm (Viet
nam) of tanks (Tsjecho-Slowakije). Het narcisme dat slachtoffers maakt, maakt
ook blind voor de slachtoffers. „Door te zeggen 'hij ziet zich', duiden we het
narcistische karakter van de relatie aan, die bestaat tussen het subject en zijn
beeld ('image', ideaalbeeld). De blik waarvoor hij wil 'verschijnen' is tenslotte
altijd de zijne. Hij ziet zich terwijl hij naar zichzelf ziet, zoals de ervaring van
de spiegel het duidelijk toont, en daarin vindt hij zijn lust". Maar ook de
relaties met de groepsgenoten zijn imaginair. Er zijn eigenlijk geen anderen,
14

14 L. Beirnaert, Experience chrétienne et psychologie, 1964: het artikel 'L'expérience fondamentale d'Ignace de Loyola et l'expérience psychanalitique', p. 303.
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maar enkel spiegels: „Wie degenen ook zijn in wier ogen hij zich wil onder
scheiden, ze zijn nooit iemand anders, want in anderen en in hun blik ziet men
altijd het zelf, zichzelf ziende".
Er is een dubbele activiteit in het narcisme. De moederlijke lust van het zich
spiegelen en de vaderlijke controle van het zich in de gaten houden: de 'jouissance' en de 'pouvoir moraP welke het individu volgens Durkheim in de
groepsbinding vindt. Vroeger was moeder de grond van oceanische lustbeleving
en vader de veilige macht op de achtergrond. Scheiding van de ouders vroeg
om een andere grond van lust en leven, omdat een mens niet zonder kan. Maar
het kind leerde niet te bidden, maar zichzelf te gronden in groepsverwachting
en eigen ideaal: een ijdele poging zijn eigen vader en moeder te worden. Een
ijdele poging: bronnen van creativiteit en genegenheid drogen uit zonder water
uit de hemel. Door narcisme verdort een mens in verdorrende grond.
Het gebed
Een ijdel bestaan, want gegrond en groot in de ogen van mensen. Is er een
alternatief voor Narcissus? Ik zie een weg: Jezus, voor wie wil geloven in God.
Geloven, zoiets als: regelmatig bidden. Of God er is of hij iets voor u is, moet
daarin maar blijken. Bidden is dan: de lust aan zichzelf laten oplossen in de
ervaring van God. De schoot van de groep verlaten en onverschilliger worden
voor de blik: „Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het rijk van
God niet zien" (Jo. 3 : 3). De bronnen van de ervaring laten voeden door water
'als uit de hemelen gevallen' (zie Gurvitch), door Woord en Geest die komen
van een tedere Vader.
„Laat ons God kennen, Hem echt gaan zoeken,
zodra we Hem zoeken, vinden we Hem:
dan komt Hij tot ons als een milde regen,
als een lentebui die de aarde drenkt" (Osee 6 : 3).
Bidden is zo klein worden als je in feite bent, namelijk: Gods kind, om van
Hem uit de diepte en uit de hoogte leven te ontvangen.
Negatief gevolg van vereniging met Gods biddende zoon, is vervreemding van
groepen die van God zijn vervreemd, zoals het Messias Jezus verging. Niet
graag en daarom niet erg gezien zijn. Tegenover de conservatieven en progres
sieven in de kerk, die in de ogen van de samenleving (krant en t.v.) veel en dus
graag gezien zijn, onder het mom van het geloof te bewaren of de vrijheid te
dienen, staat Jezus, die zegt: „Wee u, wanneer alle mensen met lof over u
spreken, want zo deden hun voorouders met de valse profeten" (Luk. 6 : 2 6 ) .
Tegenover het lachend-zelfvoldane gezicht van onze samenleving staat: „Wee
u, die nu lacht, want je zult klagen en huilen" (Luk. 6 : 25). „De eerste indruk
die het gebed maakt is (daarom) niet zo best. Aanvankelijk is het gebed een
vervreemding, bidden is — in het begin en zolang men aan zijn eigen opper
vlakte leeft — zich van zichzelf vervreemden. Bidden wekt bevreemding bij
onszelf en bij anderen".
15

2

15 P. Penning de Vries, Gebed en leven, De Heraut, Nijmegen, 1969 , pp. 60-61.
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Positief gevolg is dat men zijn handelen minder gaat oriënteren aan eigen- of
groepsverwachting en meer aan de ervaring van God. „Hieruit (uit de eigen
ervaring) kan men dan opmaken, wat in ons leven méér en wat minder bij het
evangelie past en aansluit; vooral als men te maken heeft met twee uiteen
lopende werkelijkheden of mogelijkheden, zal de ervaring uiteenlopend reage
ren op het evangelie; als men zich dan ook in zijn gedrag houdt aan datgene
wat het meest bij het evangelie aansluit, is men in staat vanuit het eigen geeste
lijk (
) beleven tot een zeer praktische besluitvorming te komen over de te
kiezen plaats in de wereld en in omstandigheden; zo kan het evangelie opera
tioneel gemaakt worden en Godzelf door zijn Woord en Geest de structuren
van iemands en van onze wereld bepalen en bezielen".
16

Positief gevolg is ook een échte relatie met échte anderen. Een gezonde relatie
is een contact waarin de een de ander de ruimte geeft in contact te komen met
de bronnen van zijn eigen ervaring. Het weldadige en nabije van zo'n contact
bestaat in de stroom van die Godservaring, onder de woorden en in de gebaren.
Maar diezelfde ervaring schept ook afstand: in plaats van de ander van zich
afhankelijk te maken schept ze (Hij) een — soms pijnlijke — situatie waarin
de ander voor de — soms pijnlijke — keus komt te staan al dan niet contact
op te nemen met de grond van zijn eigen ervaring, om daarop te steunen. Door
iemand vrij te laten, kan God hem vrij maken, als hij wil. Een afstand uit het
geloof in God, en omwille van het rijk van God (Mat. 19 : 12).
Structuren bepaald door Gods creativiteit (symbool: het lied) en contacten
bezield door Gods genegenheid (symbool: de kus):
„De wereld doet haar masker van
ontzaglijkheid af voor haar geliefde.
Zij wordt klein als een enkel lied
als één enkele kus van het eeuwige".

17

Maar om zo klein te worden zal ieder door de woestijn moeten gaan waar de
lustvolle fantasieën van bijvoorbeeld macht, geleerdheid en aanzien ten goede
worden verteerd. Niet je ideale zelf, maar: „de Heer uw God zul je aanbidden
en Hem alleen dienen" (Mat. 4 : 10).
En vóór de maaltijd op de bruiloft van het Lam, is er voor hen die Jezus tot
Heer zien verheven, éérst iets anders te eten en te drinken: het brood van de
vernedering en de beker van het verborgen leed in onze samenleving.
16 ibid., pp. 75-76.
17 Rabindranath Tagore, Zwervende vogels, Wereldbibliotheek, 1967, p. 11.
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Ik moge beginnen met het geven van een kort overzicht van de gedachten die
ten grondslag liggen aan mijn boek The New lndustrial State' . Daarna zal ik
even stilstaan bij de kritiek die dat boek teweeg bracht en een antwoord geven
op die kritiek. Ik zal tot slot een schets geven van de maatschappelijke en eco
nomische consequenties van de door mij gevolgde redenering. Wat zijn de
gevolgen ervan voor het leven en voor het menselijke gedrag? Uit de scher
mutseling met mijn critici vertrouw ik natuurlijk als overwinnaar te voorschijn
te komen.
1

De nieuwe industriële

maatschappij

Een van de oudste en minst betwiste stellingen in de economische wetenschap
is de zogenaamde 'consumenten-soevereiniteit'. Deze stelling gaat ervan uit dat
de uiteindelijke beslissingsmacht in het economische leven ligt bij het individu.
Door zijn aankopen op de markt, door zijn vrije en ongehinderde keuze van
het ene produkt in plaats van het andere stelt hij de krachten in werking die
het economische proces in laatste instantie beheersen. Door middel van zijn
aankopen geeft de consument richtlijnen aan de markt en de markt geeft die
richtlijnen weer door aan de producent. Het is de van de consument uitgaande
vraag die de te produceren hoeveelheid en de prijs tenslotte bepaalt.
Het individu is soeverein. In het boek The New lndustrial State wordt de
'consumenten-soevereiniteit' aangeduid als de 'aanvaarde volgorde'.
De stelling van de 'consumenten-soevereiniteit' gaat in een eenvoudige maat
schappij zeker op. En de economische wetenschap in ontwikkeling hield zich
bezig met de beschrijving van een dergelijke eenvoudige maatschappij. Maar
naarmate de economische produktiestructuur en de voortbrengselen ervan
ingewikkelder worden, verliest de stelling van de 'consumenten-soevereiniteit'
1 Dit is de tekst van de inleiding die Prof. J. K. Galbraith had willen houden op het 9e
Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Antwerpen, 18 -19 april 1969. Op het
laatste ogenblik was hij verhinderd naar Antwerpen te komen. De Engelse tekst zal ver
schijnen in het Verslagboek van het Congres. Een vertaling werd gepubliceerd in De
Financieel Economische Tijd, 6 juni 1969. De redactie gaf ons verlof die vertaling, bewerkt
en enigszins ingekort, over te nemen.
2 NvdR: cfr. Pierre Antoine, De nieuwe industriële maatschappij, in Streven, juli 1968,
pp. 972 - 980.
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aan werkelijkheidswaarde. De 'aanvaarde volgorde' heeft zelfs de neiging te
worden omgekeerd. Meer en meer gaat de producent zelf de prijs ter markt
bepalen. En niet alleen de prijs. De producent tracht bovendien de markt te
bewegen die hoeveelheid af te nemen die hij voortbrengt. De 'consumentensoevereiniteit' houdt op te bestaan. De producent wordt soeverein.
Die verandering heeft niets te maken met ideologie. Het is iets waar de
moderne industrie gewoon niet buiten kan. Vooral vanwege de eisen van
de techniek. Naarmate produkten en produktieprocessen ingewikkelder worden, gaat er meer tijd verlopen tussen de aanvang van de produktie en het
moment dat het produkt tenslotte op de markt verschijnt. En men is steeds
meer gebonden aan één bepaalde produktsoort. Het produktieproces eist daarom steeds grotere investeringen. Ik zal dit toelichten aan de hand van een
voorbeeld. In juni 1903 werd door Henry Ford besloten de automobielfabricage ter hand te nemen, reeds in oktober van hetzelfde jaar kon de eerste
wagen worden afgeleverd. Daarentegen verliepen er drie en een half jaar
tussen de tijd dat door de huidige Ford Motor Company werd besloten de
Ford Mustang te gaan maken en het moment dat de eerste Mustang van de
band rolde. Op elk gewenst moment tijdens de aanmaak van de eerste Ford
had men, met minder dan veertien dagen vertraging in het produktieproces,
kunnen besluiten voor de aandrijving van de wagen over te stappen van een
verbrandingsmotor op een stoommachine: een nogal radicale ommezwaai.
Maar ten tijde van de introductie van de Mustang kon er anderhalf jaar voordat de wagen werd uitgebracht al geen enkel detail meer aan het ontwerp
worden gewijzigd, omdat die periode minimaal vereist was voor het in gereedheid brengen van de fabricagelijn en het instellen van de machines. In de
produktie van de eerste Ford werd 28.500 dollar geïnvesteerd en in de Mustang 59 miljoen.
De grotere lengte van de produktie-omweg, de grotere discipline in het handhaven van een eenmaal gekozen ontwerp en de grotere investeringen gaan
gepaard met nog een andere eis van de technische ontwikkeling, namelijk de
noodzaak van grondige organisatie.
Dat de technologische ontwikkeling een nieuw ras van superieure mensen zou
hebben doen ontstaan, is een mythe. Het ware genie van de moderne industrie
bestaat erin, dat zij doodgewone mensen gebruikt, mensen met een gespecialiseerde kennis op één gebied, en die samenbrengt met andere, even gewone
mensen, even gespecialiseerd op een ander gebied. Wij begrijpen weinig van
de wereld waarin wij leven als wij niet beseffen dat een dergelijke groep tot
dingen in staat is die ver buiten het bereik liggen van het individu en die ook
veel beter te voorspellen zijn dan wat een individu kan presteren.
De ruimtevaart, maar zelfs de 'gewone' luchtvaart zijn niet meer denkbaar
zonder 'teamwork'. Specialisatie vindt aldus haar tegenhanger in organisatie.
Organisatie vormt het weefsel dat de specialisten samenvoegt. De organisatie
is vrij strak en kan niet op eenvoudige wijze worden ingekrompen als de afzet
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van het produkt stagneert. De organisatie kan evenmin gemakkelijk worden
uitgebreid. De organisatie moet daarom voor schommelingen worden gevrijwaard. Meer nog dan het risicodragend kapitaal. Want meer dan het kapitaal
is zij de beslissende produktiefactor. De rol van de techniek is zo groot geworden, dat de besluitvorming niet meer bij de kapitaalverstrekker kan liggen;
ze ligt bij de organisatie, bij wat ik in mijn boek de 'technostructuur' heb genoemd. Deze alleen beschikt over de nodige informatie. Zonder informatie
geen macht. Ook de macht ligt dus bij de technostructuur. Zij is niet meer in
handen van één man, zij is onpersoonlijk geworden en bureaucratisch. De
vroegere leiders van de grote Amerikaanse ondernemingen (Alfred P. Sloan,
Owen D. Young, Henry Ford, John D. Rockefeller) waren volkshelden; van
de mensen die tegenwoordig aan de leiding staan van General Motors, General
Electric, Ford of Standard Oil, kennen wij niet eens meer de namen.
Uit dit alles volgt voor het voortbestaan van de moderne industriële onderneming een dwingende voorwaarde: zij kan slechts blijven bestaan in een
stabiele omgeving. In de lange periode tussen besluitvorming en realisatie mag
niets gebeuren dat de enorme investeringen en de organisatie in het gedrang
brengt. Is de omgeving onstabiel of niet te voorzien, dan moet de onderneming
maatregelen treffen om deze te stabiliseren. Of die stabiliteit moet door de
staat worden verzekerd.
Consumenten-soevereiniteit en markteconomie zijn uit zichzelf onstabiel. Grillen en wensen van de verbruiker wisselen voortdurend. Het gevolg is, dat ook
de prijzen voortdurend schommelen en niet te voorspellen zijn. Voor technisch
hooggekwalificeerde produkten is de markt veel minder stabiel en betrouwbaar
dan voor eenvoudige produkten. Tot op zekere hoogte kan men de uitkomsten
van de aan vrije krachten overgelaten markt van aardbeien, eieren, en die van
de niet-gespecialiseerde arbeid en de werktuigen die voor de voortbrenging
ervan zijn vereist, voorzien. Zonder beïnvloeding van de desbetreffende markt
is al veel minder gemakkelijk te voorspellen, welke auto's gekocht zullen
worden en hoeveel. En voor ruimteschepen en Polarisraketten is er niet eens
een markt. Van Filips II wordt verteld dat hij de meeste schepen voor zijn
Armada op de vrije markt heeft gekocht, maar een moderne vloot is niet
zomaar op de vrije markt te koop. De eerste Ford kon gebouwd worden met
materiaal dat in het dichtbijgelegen magazijn te vinden was, door monteurs
die men aantrok in het café op de hoek. Maar dat gaat niet meer op voor de
titaniumlegering van de huid van een supersonisch vliegtuig en voor het team
dat er de elektronische systemen voor moet ontwerpen.
Marktonzekerheid kan op drie manieren worden beperkt. Ten eerste door
marktonderzoek en planning, of door organisatie: een onderneming gaat bijvoorbeeld verschillende produkten vervaardigen, zodat men minder afhankelijk is van één enkel produkt. Ten tweede, door de 'consumer sovereignty', de
consumenten-soevereiniteit, te verminderen, door het gedrag van de verbruiker
meer voorspelbaar te maken, zijn niet-geleide keuze te vervangen door een
door de producent geleide keuze. Tenslotte kan men nog verder gaan door
staatsinterventie. Al deze methoden zijn belangrijk. Alleen de eerste respecteert
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het marktsysteem, de laatste twee keren de marktsequentie om. Ik blijf even
stilstaan bij deze laatste twee.
Het omkeren van de marktsequentie — het uithollen van de consumentensoevereiniteit — maakt deel uit van een heel aanpassingsproces in de industriële ontwikkeling. Als gevolg van de aanzienlijke kapitaalbehoeften en de
complexe organisatorische vereisten moet een industriële onderneming om te
slagen een zekere omvang hebben. Dat betekent dat de markt verdeeld wordt
onder een tamelijk klein aantal grote ondernemingen (een 'oligopolie'); de
prijzen van die ondernemingen zijn in sterke mate van elkaar afhankelijk. Alle
ondernemingen hebben er belang bij dat de prijzen stabiel blijven. Expliciete
afspraken worden in de Verenigde Staten nog altijd afgekeurd, maar stilzwijgend worden minimumprijzen vastgesteld. Wat in theorie uitgesloten is, wordt
in de praktijk volgens vrijwel alle economisten zonder veel moeite gerealiseerd.
Stabiele en bevredigende prijzen vormen slechts een eerste stap in het stabiliseren van het klimaat. Ook op de vraag naar produkten tegen die prijzen moet
men kunnen rekenen. Hier treedt dan de massa-overreding in werking, om de
individuele verbruiker te 'dirigeren': marketing, reclame en verkooptechniek.
Die overreding van de verbruiker is nog niet volmaakt; haar globaal effect is
al heel behoorlijk, maar niet op alle individuen werkt zij even overtuigend.
Voortgaande op hun eigen weerstandsvermogen, trekken sommigen de doeltreffendheid van de massale overreding dan ook in twijfel. Vooral economisten
zijn daartoe geneigd. Ik kom er straks op terug.
Ook in de publieke sector is er marktbeheersing. De middelen welke wapenhandelaars gebruiken om het Pentagon juist dat te doen verlangen wat zij te
bieden hebben, zijn doorgaans veel geraffineerder dan die om de smaak van
de particuliere verbruiker te beïnvloeden. En een al even indrukwekkende
techniek gebruikt het Pentagon, als producent van defensiesystemen, om het
publiek ervan te overtuigen dat wat de militaire leiders doen, nodig gedaan
móet worden.
Zo zien wij dat de volgorde wezenlijk is omgekeerd. Het initiatief ligt nu in
grote mate bij de producent. Hij is soeverein geworden: stelt prijzen vast en
overreedt het publiek en de staat. Maar er blijven enkele dingen welke hij niet
kan doen. Dit brengt ons bij de rol van de staat.
Het is niet voldoende, door overreding de vraag naar een bepaald produkt of
een bepaalde dienst zeker te stellen; even belangrijk is dat het totale bestedingsniveau stabiel blijft. Het heeft geen zin, de mensen te overtuigen dat zij een
Chevrolet moeten kopen, als zij zich de aanschaf van een auto of van goederen
in het algemeen niet kunnen veroorloven. Welnu, het stabiliseren van de totale
vraag — het totale niveau van de bestedingen — is iets dat zelfs buiten het
bereik van General Motors. Een grote onderneming kan dan ook wel
minimumprijzen vaststellen, maar geen maximumprijzen. Is de koopkracht
groot, de werkgelegenheid dus groot, dan drijven de lonen de prijzen, de
prijzen de lonen omhoog. Geen individu, geen onderneming kan die spiraal
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tegenhouden. Bovendien kan zelfs het grootste en machtigste bedrijf niet zelf
instaan voor de ontzaglijke uitgaven voor het nodige gespecialiseerde personeel, de moderne techniek, planning en organisatie. Tenslotte kan geen enkele
onderneming de financiële last op zich nemen voor de hogere vormen van
technisch onderzoek en ontwikkeling: ontwikkeling van atoomkracht, computersystemen, moderne bewapeningssystemen, supersonische transportvliegtuigen, enz. Voor elk van deze vier punten komt men telkens tot dezelfde oplossing. De staat entameert de taken die de industriële onderneming niet zelf kan
vervullen. De staat stabiliseert bestedingen op voldoende hoog niveau. In de
Nieuwe of Keynesiaanse economie is dit een gemeenplaats. De staat tracht de
loonstijgingen binnen redelijke perken te houden en aldus stabiele maximumprijzen vast te stellen. Zonder prijs- en loonstabiliteit krijgen wij immers te
kampen met werkloosheid of inflatie. De staat investeert grote bedragen in het
onderwijs. Toen de industrie ongeletterde proletariërs nodig had, zorgde het
onderwijs ervoor dat die er waren; nu stimuleren de behoeften van de industrie
een geweldige uitbreiding van het hoger onderwijs. En de staat investeert
(vaak onder de dekmantel van militair onderzoek) geweldige sommen in de
technische ontwikkeling. Een merkwaardige reeks regeringsactiviteiten in de
zogenaamd vrije economie wordt nu geprezen als een vorm van honorair nietsocialisme.
En dit is allemaal onvermijdelijk. Moderne industrie, moderne techniek en
moderne organisatie vereisen een sterkere beïnvloeding van het algemene
marktklimaat dan in overeenstemming is te brengen met consumenten-soevereiniteit en verwerkelijkt kan worden door individuele ondernemingen. De
grote industriële onderneming en de moderne staat vullen elkaar op merkwaardige wijze aan in het uitoefenen van de macht die nodig is om de vereiste
beïnvloeding van het economische klimaat zeker te stellen.
Kritiek
De kritiek op mijn betoog is natuurlijk niet mals geweest. Ik heb er echter
geen nachtmerries van overgehouden. Ik heb namelijk de indruk dat de gewone lezer er meer van opgestoken heeft dan zij die gewaarschuwd hebben
tegen mijn verstokte boosheid of mijn domme vergissingen. Sommige critici
schijnen het me inderdaad kwalijk te nemen dat ik een boek als dit geschreven
heb voor een ruim, ontvankelijk maar niet oordeelkundig publiek, in plaats
van het hun eerst voor te leggen om er hun veto over uit te spreken.
Er is kritiek geweest op de wetenschappelijke verdienste van mijn boek.
Terecht is me verweten dat ik sommige accenten verkeerd heb gelegd, dat ik
me hier en daar ook vergist heb in de feiten. Robin Marris van Cambridge
heeft ernstige bezwaren geformuleerd tegen mijn model van 'growth-securityprofit maximization' . De grote onderneming, heb ik betoogd, stelt een lijst op
van prioriteiten: groei, zekerstelling van rendement, technologische virtuositeit
en winst. Marris is het daar in grote mate mee eens, maar zegt dat ik het niet
3

3 Robin Marris, Economie Systems. Planning and Reform. Cooperation. A review of The
New lndustrial State, in American Economie Review, March 1968.
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met voldoende wetenschappelijke nauwkeurigheid bewijs. Hij heeft gelijk.
Professor James Meade van zijn kant zegt dat ik geen duidelijk onderscheid
maak tussen planning binnen het marktsysteem en planning die prijzen vaststelt, de consument tracht te overreden en aldus de markt in zijn greep neemt
en uit de weg ruimt . Hierboven heb ik dat onderscheid wel gemaakt. Deze en
andere dingen moet ik vroeg of laat proberen te corrigeren. Geen enkele
auteur van een omvangrijk en ingewikkeld boek mag hopen dat hij er zonder
kritiek van afkomt, tenzij hij kan rekenen op een goddelijke inspiratie. Ik zou
niet graag beweren dat dit met mij het geval is geweest.
Maar er is ook andere kritiek geweest, en die wil ik wat harder aanpakken.
Op vier punten vooral heeft men me aangevallen. Ten eerste is gezegd dat ik
slechts een deel van de moderne economie heb behandeld: alleen de grote
onderneming. De economie omvat echter veel meer: de wereld van de landbouwers, de advocaten, de schoonmaaksters, de schoenmakers, de begrafenisondernemers, de oorden van plezier of van verdacht allooi. Heel dié economische sector blijft afhankelijk van de markt, hier blijft de 'accepted sequence',
de aanvaarde volgorde gelden.
4

Dat heb ik nooit betwist. Het enige wat ik zeg is: de wereld van de grote
onderneming is een andere en ze is belangrijk. De 1000 grootste ondernemingen in de Verenigde Staten nemen ongeveer de helft van de hele economische
activiteit voor hun rekening. En zij vormen het meest dynamische deel van de
economische maatschappij. Het feit dat er buiten de grote ondernemingen nog
andere factoren meespelen is geen reden om ze te negeren of om niet te proberen hun invloed op het economische leven te begrijpen.
Ten tweede heeft men mijn methode aangevallen. Wat ik te berde breng, is zo
omvangrijk en zo ingewikkeld, dat het nooit bewezen kan worden. De economie zou zich uitsluitend met nauwkeurig detailonderzoek mogen bezighouden;
economisten zouden, zoals een eminent geleerde in zijn kritiek verklaarde ,
overtuigde 'klein-denkers' moeten zijn.
5

Daar kan ik het niet mee eens zijn. Als men er op staat, bewijzen aan te voeren
tegen redelijke veronderstellingen in, neemt men vele misvattingen in bescherming. En over kleine, bewijsbare punten wordt uiteraard beslist in een breder
kader van hypothesen, in ons geval de hypothese van de consumenten-soevereiniteit en de aanvaarde volgorde. Beperkt men het onderzoek tot die detailpunten, dan laat men de hypothesen zelf onaangetast. Zulke allesomvattende
hypothesen kunnen slechts aangevallen worden door een allesomvattende kritiek.
Ten derde is me,, meer specifiek, verweten dat ik niet heb bewezen dat de
industriële onderneming het gedrag van de verbruiker wezenlijk kan beïnvloeden. Dit is een punt van vitaal belang. Zolang immers de verbruiker niet
gemanipuleerd wordt, ligt het initiatief in zijn handen. Wordt hij wel gediri4 J. E. Meade, Is The New Industrial State Inevitable?, in The Economie Journal, June
1968.
5 Robert N. Solow and John Kenneth Galbraith, The New Industrial State: A Discussion,
in The Public Interest, Fall 1967.
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geerd, dan is hij zijn soevereiniteit kwijt. Wij hebben altijd geleerd dat het
evenwicht van de consument een weerspiegeling is van een situatie van
maximale behoeftenbevrediging; in werkelijkheid echter hangt het af van de
relatieve effectiviteit van het beleid en de overreding van de producent. Iedere
economist ziet dat gevaar en — met tegenzin — werpt hij zich erop.
Er bestaat inderdaad geen middel om te bewijzen dat de consument wordt
beïnvloed door de overreding waaraan hij wordt blootgesteld. Maar hebben
wij nog bewijzen nodig als wij met onze eigen ogen zien wat er gebeurt? Als
men ziet welke enorme bedragen besteed worden aan reclame, verkoopbevordering, enz., zou men toch gaan denken dat de producent daar goede redenen
voor moet hebben. We constateren of voelen aan dat de ruimtevaartindustrie
en aanverwante ondernemingen de militaire leiders met alle middelen proberen
te overreden die dingen aan te schaffen welke zij kunnen leveren, we zien hoe
industrie en militairen samen het Congres en het publiek proberen te overreden daarvoor de nodige fondsen beschikbaar te stellen. Wie zegt dat wat
hij met zijn eigen ogen ziet, niet bewezen kan worden, zegt eigenlijk dat niets
bewezen kan worden. Hij gebruikt pseudo-wetenschappelijk deducties om de
aandacht af te wenden van de werkelijkheid. Veel in het economische leven
ontsnapt hem op die manier.
Tenslotte een aanval van links. Mijn betoog zou de vraag naar de eigenlijke
macht van de kapitalist omzeilen, en aldus de enig mogelijke oplossing uit de
weg gaan. De enige oplossing is: de kapitalistische macht uitschakelen en vervangen door de maatschappelijke eigendom van het industriesysteem. Zo
hebben zowel de Izvestia als New Left gereageerd.
Deze kritiek moet ik frontaal beantwoorden. De kapitalist is niet belangrijk op
zichzelf. Hij is alleen belangrijk vanwege zijn macht. Als die macht overgegaan
is in handen van de organisatie, van de bureaucratie, dan is het de organisatie,
de bureaucratie waarop wij onze aandacht moeten concentreren. Socialisatie,
nationalisatie van de industrie levert een plausibele oplossing voor de kapitalistische macht; niet echter voor de bureaucratische macht. Dan wordt alleen een
particuliere bureaucratie vervangen door een publieke. Het verschil tussen de
twee is misschien een kwestie van smaak. De Sovjet-Unie bijvoorbeeld heeft
afgerekend met de kapitalistische bureaucratie, maar zelfs haar hevigste voorstanders zullen niet beweren dat zij ook afgerekend heeft met de collectieve
bureaucratie. Daarom juist hebben de jonge radicalen hun illusies in het Sovjetmodel verloren. Zonder het altijd te beseffen, bestrijden zij niet de kapitalistische, maar de bureaucratische macht. En wat dat betreft bieden de Sovjets
geen alternatief, zelfs geen verbetering.
Sociaal-economische

consequenties

Wie vasthoudt aan het traditionele beeld van het economisch proces, heeft
geen oog voor sommige van de meest urgente vragen van onze tijd. Als de
economie uiteindelijk de instructies van het individu volgt, dan heeft een maatschappij die hoge waarde hecht aan het individu, weinig tegen die economie
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in te brengen. Als we dan, zoals in de Verenigde Staten, wegen en auto's in
overvloed hebben, maar geen huizen of slechte huizen, dan is dat te wijten aan
de beslissing van individuen. Hetzelfde geldt voor de stoffen die aan de grond
worden onttrokken, de afvalgassen die in de lucht worden gestoten, het landschap dat in industrieterreinen wordt omgevormd of bezet door de zich alsmaar uitbreidende stad. Steeds staat daar uiteindelijk een individuele keuze
achter. We bouwen supersonische vliegtuigen, we doorbreken de geluidsbarrière, we zorgen voor een antiraketsysteem, omdat de mensen soeverein zijn en
dat allemaal verlangen. We hebben aldus een prachtig alibi voor sociale onverschilligheid.
Ook de grotere doeleinden van de maatschappij worden op die wijze aan de
discussie onttrokken. De mensen verlangen goederen, zeggen wij, niet omdat
ze gemanipuleerd worden, maar omdat dat hun eigen oorspronkelijk verlangen
is. Hoe meer zij hebben, hoe voldaner zij zijn. Een goede maatschappij is dus
een maatschappij die veel produceert; de beste, de maatschappij die het meest
produceert. De enige vraag die Sint-Pieter ons aan de hemelpoort zal stellen is:
wat heb je daar beneden gedaan om het Bruto Nationaal Produkt te verhogen?
Maar als het initiatief nu eens niet meer bij de consument, maar bij de producent ligt, als de producent soeverein of semi-soeverein is, dan is het niet meer
zo gemakkelijk zich zelfgenoegzaam af te maken van deze stand van zaken.
Dan krijgen de mensen auto's en wegen in plaats van huizen, niet omdat zij
daar zelf soeverein zo over beslissen, maar omdat General Motors meer soevereine macht heeft dan de huizenbouwers. En als we auto's in overvloed hebben, maar te weinig spoorwegen en openbaar vervoer, dan is dat om dezelfde
reden. Luchtverontreiniging en verwoesting van het landschap zijn niet het
gevolg van individuele voorkeur, maar van soeverein industrieel gemak. We
hebben supersonische transportvliegtuigen, niet omdat de burger die wil, maar
omdat de ruimtevaart- en de vliegtuigindustrie die willen. En hetzelfde geldt
voor het antiraketsysteem en de nieuwste bommenwerpers.
Er zijn echter vragen die ons nog directer interesseren. Mijn redenering heeft
belangrijke implicaties voor het overheidsbeleid en voor de verhouding tussen
industrie en staat. Naarmate de soevereiniteit van de producent toeneemt,
wordt de rol van de staat, in plaats van complementair, zoals in de markteconomie, centraal. Zoals we gezien hebben, stabiliseert de staat het niveau
van de totale bestedingen, beteugelt prijzen en lonen, financiert de technische
ontwikkeling en verschaft geschoolde arbeidskrachten. Dat alles doet de moderne industriële staat al. Maar veel van die dingen gebeuren niet van ganser
harte, men verontschuldigt zich er als het ware voor. Van stabilisering van
prijzen en lonen is alleen sprake in officiële redevoeringen; de financiering van
de technische ontwikkeling gebeurt onder de dekmantel van de militaire noodzaak.
Wij doen wat de moderne industrie vraagt. Maar wij doen het slecht, omdat
wij nog altijd denken in termen van markteconomie en er dus van overtuigd
zijn dat staatsinterventie eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Wanneer wij het
feit onder ogen zien dat de moderne industriële maatschappij een geleide
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economie is en ons gaan bezighouden met deszelfs taken voor de gemeen
schap, zullen die taken beter verricht worden. Dat moeten wij tenminste hopen.
De moderne industriële maatschappij keert de aanvaarde volgorde om, omdat
zij zo sterk afhangt van de organisatie. De organisatie bestaat uit ontwikkelde
en gespecialiseerde arbeidskrachten en vormt, zo goed als zeker, de beslissende
factor van het industrieel succes. Kapitaal wordt in grote hoeveelheden aange
wend, maar dat wordt ook (en door de onderneming zelf) in grote hoeveel
heden geleverd. Het gespecialiseerd personeel daarentegen moet van buiten
komen. Onder meer om deze reden vormt dit op het ogenblik de produktiefactor waarvan de beschikbaarheid het minst vaststaat. Vandaar de jacht op
gespecialiseerd personeel.
Vandaar ook dat de instellingen waar die arbeidskrachten opgeleid worden,
in iedere succesrijke industriële maatschappij van centraal belang worden.
Toen kapitaal de beslissende factor was, lieten wij overal banken, spaarkassen,
verzekeringsmaatschappijen verrijzen om de spaargelden te mobiliseren. Te
genwoordig strooien wij universiteiten en andere onderwijsinstellingen uit.
De eerste eis die de moderne industriële ontwikkelind stelt, is een sterk ontwik
keld onderwijssysteem. Er is een tijd geweest dat de meest succesrijke industri
ële leider de financier was, de man die dankzij zijn vermogen om in de kapi
taalbehoeften te voorzien en om de mensen te overtuigen dat zij hun kapitaal
goed moesten besteden — dankzij zijn plechtstatig voorkomen ook — een
goede indruk maakte op mensen die geld hadden om uit te lenen. N u is dat de
man die voor de beste personeelsrecrutering kan zorgen, de beste talenten kan
opsporen.
Dit brengt een radicale verandering teweeg in het patroon van de maatschap
pelijke spanningen. Spanning tussen bedrijfsleiding en arbeid neemt bijna zeker
af. Kapitaal en technologie verminderen voortdurend de rol en de invloed van
de vakbonden in de economie. En de organisatie, gedeeltelijk omdat ze steeds
meer steunt op 'witte boorden'-personeel (dat in de Verenigde Staten niet in
vakbonden georganiseerd kan worden, tenzij in staatsdienst), gedeeltelijk ook
omdat zij minder steunt op winstmotieven, vernauwt voortdurend de sociale,
culturele en gedragskloof tussen werkgevers en werknemers in de meeste
industrieën. Steeds meer gaan allen als het ware deel uitmaken van de organi
satie.
Tegelijkertijd verschijnen nieuwe spanningen, van een heel andere dimensie.
Zoals ik al heb opgemerkt, moeten de mensen opgeleid worden voor de moder
ne industrie, goed opgeleid en en masse. Dit geeft hun van de ene kant een
sterk gevoel van individualiteit, een bewustzijn dat de industriële massa's in de
vorige eeuw niet hadden. Maar van de andere kant wordt hun gevraagd, hun
persoonlijkheid te schikken naar de organisatie, de discipline en de uitgangs
punten van de industriële bureaucratie te aanvaarden. Daar zit natuurlijk een
tegenspraak in. De moderne industrie zet het vormingsproces in beweging van
mensen die juist het meest kritisch staan tegenover haar spelregels, haar leiding
en haar waarden in het algemeen. Juist die mensen moet zij onderwerpen aan
haar wetten, trachten te winnen voor haar produkten en haar beginselen. Het
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resultaat is het conflict dat we op het ogenblik meemaken in alle grote in
dustrielanden. Het scherpst natuurlijk in de Verenigde Staten, waar de ontwik
keling die ik schets het meest gevorderd is. Het conflict ontwikkelt zich tot een
brandhaard aan de universiteiten. Een universiteit leidt jonge mensen juist op
om alle opgelegd geloof te verwerpen. En tegelijk bereidt de universiteit deze
mensen voor op een maatschappij die op a priori's is gebaseerd. In een maat
schappij waar het individu uiteindelijk soeverein is, kan zo'n conflict natuurlijk
niet voorkomen; in een maatschappij waar de organisatie soeverein is, ligt het
bijna voor de hand.
Hoe die twee — het verhoogde zelfbewustzijn en de organisatie — zowel in de
politieke als in de privé-sfeer verzoend kunnen worden, is nog niet duidelijk.
Niets is in ieder geval te verwachten van hen die het conflict toeschrijven aan
de slechtheid van de jeugd, hard terug willen slaan, de universiteiten willen
sluiten. Dat is een remedie die doet denken aan de 19e-eeuwse ondernemer
die zich van onruststokers wilde ontdoen door zich te ontdoen van zijn arbeids
krachten. Wij kunnen ons, helaas, niet ontdoen van onze universiteiten! De
remedie is waarschijnlijk meer te zoeken aan de kant van de organisatie.
We moeten toegeven dat de organisatie in de uitoefening van haar soevereini
teit vaak nogal arrogant is geworden. De mensen van de wapenindustrie in de
Verenigde Staten zijn gaan denken dat zij in defensie-aangelegenheden nage
noeg almachtig zijn. De auto-industrie is bijzonder ongevoelig gebleven voor
problemen als luchtverontreiniging en verkeersonveiligheid. Oliemaatschap
pijen matigen zich het recht aan het landschap te ontsieren met de afschuwe
lijkste architectuur die we ooit gekend hebben. De gebruikers van de grote
verkeerswegen twijfelen allang niet meer aan hun goed recht om wegen te
kerven door steden of door om het even welk landschap. De onderneming legt
haar leden sociale dwang op, politieke discipline of conformiteit. Kleinere
industriëlen hebben openlijk en met succes geageerd tegen de oorlog in Viet
nam, maar de leiders van de grote ondernemingen niet. Dit alles en nog veel
meer versterkt bij het individu de indruk dat hij is overgeleverd aan de grote
bureaucratische machten, waar hij geen enkele controle op heeft. De remedie
moet gezocht worden niet in het protest tegen de soevereine macht van de
producent, maar in de manier waarop die macht wordt uitgeoefend.
Deze analyse betekent dat het niet meer gaat om een keuze tussen een markt
economie (in een steeds herhaalde litanie opgehemeld als een 'vrije' economie)
en een planeconomie. De enige keuze is: welke planeconomie? Het Russische
model is tamelijk strak en formeel; het onze is relatief soepel en informeel.
Geen van beide laat de verbruiker een vrije marktkeuze; in beide gevallen
onderwerpt de technologie en alles wat erbij hoort het individu aan het produktiemechanisme. In beide gevallen is planning onontbeerlijk.
Dit is van groot belang voor hen die spreken van een onvermijdelijk conflict
tussen de twee grote stelsels. Er zijn verschillen tussen de twee stelsels; er zijn
heel grote verschillen in de juridische en politieke tradities. Maar onder de
druk van techniek en organisatie is er ook een heel sterke tendens tot een naar
elkaar toegroeien. Als er een conflict komt tussen de twee stelsels, dan zal dat
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niet te wijten zijn aan onverzoenlijke tegenstellingen. Er zullen andere motieven mee gemoeid zijn, onder meer het feit dat sommige mensen helemaal niet
afkerig zijn van de idee van een conflict. Hierover iets meer.
Wij zien dat in mijn betoog het initiatief bij de producent ligt. Dat is zo voor
de gebruiksgoederen, maar ook voor de militaire produkten. Zoals General
Motors ons voortovert wat we nodig hebben voor onze auto, zo toveren
General Dynamics en het Pentagon ons voor wat we nodig hebben aan wapens.
En in ruime mate verschaffen zij ohs de beelden van de buitenlandse politiek
welke die wapens rechtvaardigen. Eén van die beelden is, vreemd genoeg, dat
van een onvermijdelijk conflict tussen kapitalisme en communisme. Dit is een
hoogst onaantrekkelijke constructie. De industrie en het Pentagon nemen het
initiatief om ons wapens te verschaffen en tegelijkertijd de argumenten om de
bewapening te rechtvaardigen. Pas als we dit proces begrijpen, zijn we gewaarschuwd. En we beginnen het te begrijpen, geloof ik. Zie maar naar het verzet
tegen het al even overbodige als gevaarlijke en wellicht onuitvoerbare systeem
van verdedigingsraketten, de ABM, en nog groter verzet is in de nabije toekomst te verwachten tegen de beïnvloeding van de federale regering, met name
van de Federale Begroting, door militaire kringen. Hoe dan ook, laat ons het
gevaar onder ogen zien.
Een dergelijke overheersing door de industrie en het Pentagon is geen toeval.
In een wereld van hoog ontwikkelde techniek en producenten-soevereiniteit is
dit gevaar inherent aan het systeem. De vraag is echter: welke toevlucht heeft
het individu dan nog? Hoe kan het zich handhaven tegenover de instelling en
de tucht van de privé-organisatie? Hoe kan het zich handhaven tegenover de
beslissingen en het beleid van General Dynamics en het Pentagon?
In de eerste plaats moeten wij ons van deze gang van zaken bewust zijn. Zolang wij geloven, zoals de traditionele economische theorie ons wil doen
geloven, dat wijzelf uiteindelijk de dingen onder controle hebben, is het onwaarschijnlijk dat wij ons ongerust maken, en zo dat al gebeurt, blijft onze
bezorgdheid te vaag. Misschien was dat juist een van de bedoelingen van het
onderwijs in het verleden. Misschien is de economische theorie zoals die ons
wordt geleerd, een soort opium van onze maatschappij. Maar als wij gaan
inzien dat het soevereine initiatief niet bij de consument, maar bij de producent
ligt, dan leggen wij ons niet meer zo gemakkelijk neer bij deze gang van zaken.
Ik hou niet van paradoxen, maar hier moet ik er toch een gebruiken: tegen
de organisatie kunnen wij de strijd alleen aanbinden door middel van een
anti-organisatie, een tegenkracht. Als de universiteit tegenwoordig tezeer gebonden is aan de industriële organisatie, dan moeten wij een anti-organisatie
hebben om de behoeften van kunstenaars en cultuurdragers te verdedigen.
Als de organisatie ons ervan overtuigt dat wij onze steden gerust mogen
verwaarlozen ten voordele van onze auto's, dan moeten wij een anti-organisatie hebben om het evenwicht te herstellen. Als de wapenindustrie en het
Pentagon een antiraketsysteem willen, dan moeten wij een anti-organisatie
hebben om dat streven stop te zetten. Hetzelfde geldt voor de opgeblazen
militaire begrotingen en voor militaire avonturen als in Vietnam.
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In de regel zal dat beroep op de anti-organisatie politiek van aard moeten zijn.
Dat wil zeggen: het moet het politieke ethos van de samenleving respecteren;
het moet ordelijk werken; acties die de gemeenschap voor het hoofd stoten,
verstevigen alleen maar de status-quo. Maar de anti-organisatie mag ook niet
uitsluitend een politieke zijn. Graag zou ik een bredere waaier van nietpolitieke acties tot stand zien komen. Als General Motors zich blijft verzetten
tegen het installeren van een toestel dat luchtverontreiniging moet voorkomen,
zouden wij een kopersstaking moeten organiseren. En ook als ze zich blijven
verzetten tegen maatregelen die moeten beletten dat het hele land bezaaid
wordt met afgedankte wagens. Waarom hebben we niet allang een boycot
georganiseerd van de opzichtig vuile benzinestations? En een anti-organisatie
campagne tegen alles wat op de reclameborden prijkt?
Is dat allemaal onmogelijk? Ik geloof het niet. We moeten het proberen. Twee
jaar geleden waren er weinig dingen waaromtrent de organisatie zo zelfver
zekerd was als de oorlog in Vietnam: we waren in oorlog, ons beleid daar was
gehuld in de nationale vlag, Dean Rusk verschanste zich achter de vroeger
aangegane verbintenissen; er zijn weinig dingen waarin de organisatie — het
Pentagon, de staatssecretaris, de President zelf — zo'n smadelijke nederlaag
heeft geleden. Er zijn weinig dingen waaromtrent de organisatie tot voor kort
zo zeker van zichzelf was als de macht die. ze heeft over de wijze van bewape
ning. Ook hier krijgt ze weer te maken met de macht van de anti-organisatie.
Het is heel duidelijk dat Mr Laird die hard nodig heeft.
Wij zien dat de organisatie in onze wereld een massieve macht bezit. Wij zien
niet welk een even massief wapen het onderwijs en het groeiend persoonlijk
heidsbesef ons ter hand stelt om ons tegen de macht van de organisatie te weer
te stellen. Onze grootste handicap, denk ik soms, is onze onbekwaamheid om
ons van de macht die wij bezitten bewust te zijn en ze te gebruiken.

Waar gaat het
met de informatie naar toe?
Paul Mertz

Een reclameman is geen futuroloog. Tijd om zich uitgebreid met toekomst
bespiegelingen bezig te houden, heeft hij niet. Daarom is dit geen doorwrocht
betoog, maar een handvol opmerkingen. Ik ga voorbij aan de technische ont
wikkeling. Er zijn pagina's te vullen met prachtige verhalen over het t.v.-toestel
dat straks zo plat is als een schilderij, de krant die uit een soort telex het huis
komt binnenrollen, het kijken naar zes televisie-netten tegelijk en de inschake
ling van computers bij het zetten en opmaken van kranten.
Beter is het hier stil te staan bij de minder belichte inhoudelijke ontwikkeling.
Informatie moet dan worden verdeeld in redactionele informatie en betaalde
informatie (reclame).
Redactionele informatie
(via massacommunicatie-middelen, geniet meer autoriteit dan reclame)
1. De hoeveelheid internationaal, intercontinentaal en interplanetair nieuws
neemt verder toe. Dit zal echter geen afbreuk doen aan de belangstelling
van velen voor nationaal en vooral regionaal en lokaal nieuws (regionale en
plaatselijke radio- en televisiezenders).
2. Kranten worden hanteerbaarder en overzichtelijker door rubriekvorming
(vaste pagina's, berichten over hetzelfde onderwerp bij elkaar gegroepeerd).
3. Geprobeerd zal worden een grotere betrokkenheid van lezer/kijker/luiste
raar te bewerkstelligen bij krant of zender (VPRO-experiment lokale zender
in Nijmegen, live-radiostation in New York, Aloha/ Hitweek lezers, die zelf
hun krant voor een goed deel vullen). Bij een toename van de vrije tijd is
het niet uitgesloten dat groepen uit het publiek zelf radio- en t.v.-programma's gaan maken.
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Reclame
(betaalde informatie via massacommunicatie-media — wervend/beïnvloedend
karakter)
1. Het door ondernemers en reclamewereld onderschatten van de consument
neemt af. De nu nog wel gehoorde stelling dat de ontwikkeling van de
gemiddelde consument op het niveau staat van een 12-jarig kind, is onhoudbaar. Het besef groeit dat we door meer en beter onderwijs en door de
invloed van de televisie te maken hebben met een beduidend beter ontwikkeld, intelligenter en vooral kritischer publiek. De reclame zal hiermee in
toenemende mate rekening houden.
2. Reclame zal zich minder wenden tot de consument in het algemeen (grootste-gemene-deler principe), meer tot deelgroepen. Deze zgn. marktsegmentatie zal niet alleen betrekking hebben op overeenkomst naar welstand,
leeftijd of woongebied, maar zeker ook naar mentaliteit en geestelijk niveau.
Reclame zal zich uitgesprokener richten tot opinievormers, tot consumptiepioniers. De kwaliteit van de reclame zal ook hierdoor stijgen. Opinievormers immers dienen meer sophisticated te worden benaderd.
3. Vaker dan tot nu toe het geval is, zullen in reclame-uitingen understatement, afstand nemen van het aangeprezene, zelfspot, hantering van het
underdog-principe en humor te onderkennen zijn. Reclame zal eerlijker,
reëler, directer worden en zal vergelijking minder uit de weg gaan.
4. Omdat in sommige bedrijfstakken de verschillen tussen de produkten eerder
af- dan toenemen en de fabrikanten over ongeveer evenveel kennis van de
markt beschikken, zal er een steeds dringender beroep gedaan worden op
de creativiteit in de reclame om de diverse produkten alsnog een duidelijk
eigen 'gezicht' mee te geven.

Nieuw: toelichtende reclame
Tot op heden dient vrijwel alle reclame een commercieel doel. Kenmerkend is
daarbij dat reclame vaak een vrij ingewikkelde materie tot normale proporties
terugbrengt. Complexe verhalen worden vermeden. Feiten of meningen worden
compact weergegeven. Dit vermogen tot simplificering, tot het toegankelijk
maken van moeilijke zaken, zal in de toekomst ook door anderen dan ondernemers worden benut. Niet met de bedoeling om te beïnvloeden, maar om toe
te lichten.
Zo zou bijv. de Tweede Kamer zich door middel van advertenties of televisiespots tot de kiezer kunnen wenden om op begrijpelijke wijze te vertellen welke
wetten of maatregelen er aangenomen zijn, wie er voor of tegen waren en
waarom, wat de wetten inhouden, waarom ze zijn ingediend, enz. Op de tegenwerping dat omroepen en kranten al ruimschoots aandacht besteden aan het
werk van de Tweede Kamer kan worden gezegd dat elke journalist het gebeurde vanuit de subjectiviteit van zijn krant of omroepvereniging interpreteert en
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gekleurd weergeeft. Alleen door het kopen van gehuurde ruimte kan een instel
ling als de Tweede Kamer er zeker van zijn dat wat men over wil brengen
eenvormig in bijv. alle dagbladen komt te staan (op de advertentiepagina's).
Uitsluitend door het plaatsen van eigen publikaties (advertenties, televisie
commercials) heeft men de mededeling (boodschap) volledig in de hand, is men
niet afhankelijk van derden. De denkdisciplines en creativiteit van reclame
mensen kunnen zorgen voor de benodigde opvallendheid en toegankelijkheid
van die boodschap.
Ingebouwde

bescherming

Over het stijgende volume informatie behoeven wij ons, dunkt mij, geen al te
grote zorgen te maken. Tegenover de golf indrukken die op ons afkomt, staan
een beperkte opnamecapaciteit en een vernuftig afweermechanisme.
De verdedigingsmiddelen waarvan de mens zich — onbewust — bedient zijn:
selectieve aandacht: wij selecteren uit het informatie-aanbod datgene waarvan
zich met één oogopslag laat vaststellen dat het in overeenstemming is met de
interessen en de overtuiging die we tevoren reeds hadden;
selectieve waarneming: we duiden de informatie onjuist of verdraaien hem,
vervlakken hem, spitsen hem toe;
selectief-in-de-herinnering-terugroepen: we hechten soms slechts een voorbij
gaand geloof aan een bepaalde mededeling.

Gesprek met Jean-Paul Laenen
Ludo Bekkers

ln een huis van het vervallen Mechels begijnhof woont Jean-Paul Laenen, een
van de belangrijkste beeldhouwers die België op het ogenblik heeft. Zijn leef
milieu is romantisch, ook zijn tekenatelier heeft iets van een alchemistenkamer,
maar op de tekenplank liggen de nuchtere, haast wetenschappelijke plannen
klaar voor een komend werk: technisch perfect uitgewerkt, met op andere
vellen de nauwgezette kleurgradaties die het resultaat zijn van wekenlange
studies om het licht, de kleur en de ruimte samen te verwerken in het brons
van een nieuwe sculptuur. Laenen is in 1931 te Mechelen geboren en studeerde
aan het Sint-Lucasinstituut te Brussel, waar hij thans les geeft aan toekomstige
architecten. Hij bracht een jaar door aan de Slade School of Fine Arts van het
University College te Londen. Met een studiebeurs verbleef hij zowel te Rome
als te Oslo en later ook aan de Scuola dei Marmori te Carrara. In 1963 werd
hij laureaat van de Prijs van de Belgische beeldhouwkunst.
Het werk van Laenen kan moeilijk in een of andere school of groep onder
gebracht worden. Het is een conglomeraat van vegetale vormen en streng ge
ordende vlakken die vooral in de laatste realisaties de toeschouwer eng bij de
benadering ervan betrekken. Het gaat hier om een vorm van sculptuur die niets
meer heeft van de traditionele denkwereld waarin men vroeger werkte, maar
inhaakt op de nieuwe patronen die op alle gebieden het gezicht van deze tijd
gaan wijzigen.
Hoelang ben je nu al aan het beeldhouwen?
Om precies te zijn, vanaf 1956. Vroeger heb ik veel geschilderd, enorm veel.
Maar ik begon me steeds meer af te vragen: waar leidt het allemaal naartoe?
Toen ben ik naar Londen gegaan. Ik leefde en werkte in hetzelfde huis als een
Zuid-Afrikaanse beeldhouwer, die in hout kapte. Nog altijd herinner ik me de
geur van dat hout, die doordrong tot in mijn atelier, ik werd er bijna duizelig
van. Misschien is het wel daardoor dat ik belangstelling heb gekregen voor
hout, als beeldhouwer ben ik begonnen met hout. Ik had vroeger, in 1950 1951, al sculpturen gemaakt, maar dat was meer uit nieuwsgierigheid. Het pro
bleem van de kleur leek me toen primordiaal. Na mijn terugkeer uit Engeland
ben ik getrouwd en naar Oslo getrokken om te gaan beeldhouwen. Het contact
was er niet gemakkelijk. Noren zijn erg gesloten. Maar het probleem van de
vorm is voor mij sindsdien een obsessie.

evenwicht 1960

w
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Die evolutie heeft misschien wel iets te maken met mijn generatie. Ik was 14
bij het einde van de oorlog. Toen ik op mijn 18e naar de academie trok, ont
plofte de wereld haast van de meest uiteenlopende kunstvormen die als het
ware allemaal opgestapeld waren gebleven. Heel spontaan ben ik gaan schilde
ren, uit een drang naar expressie. Het werd een echte passie, tot ik me vragen
begon te stellen: waar naartoe? Waarom zo? Ik had behoefte aan een andere
discipline. In Noorwegen begon ik te kappen. Voor mezelf. Want op de acade
mie of de kunstscholen vlotte het niet. Ik wist een prachtig blok hout te staan.
Ik mocht er mee werken als ik eerst in klei een mooi ding maakte dat de di
recteur fijn zou vinden. Hij vond het natuurlijk niet fijn. Maar ik vond het zelf
verkeerd om eerst in klei te werken. Ik was op zoek naar de grenzen van het
materiaal, een beperking waarvan ik hoopte dat ze me zou leren wat ik deed en
waarom. Dat was de reden waarom ik van de schilderkunst ben afgestapt.
Ben je in je schilderkunst een bepaalde richting uitgegaan?
Ik hechtte enorm veel belang aan tekenen. De directe beheersing van de lijn
leek me toen iets essentieels. Nu denk ik daar anders over. Ik hield veel van
modeltekenen; 'snelle pose' noemden we dat: een pose van een paar minuten,
observeren, schetsen en dan schilderen. Een hoop dingen kwamen op je af. Het
impressionisme. Picasso, vooral de diabolische kant van Picasso. Het Vlaams
expressionisme, geweldig. Het surrealisme. En Bosch. Ik ben veel met Bosch
bezig geweest. En in contrast daarmee met Modigliani: ik was geboeid door
het geraffineerde, geaffecteerde werk van Modigliani, vooral door het purisme
van zijn tekening. Ik heb ook tekeningen gemaakt naar het werk van Greco.
Tenslotte heb ik dan de betekenis ontdekt van het abstracte, vooral door mijn
contacten met o.m. Lismonde en Dries van den Broeck. Een kritisch inzicht in
dit alles had ik toen niet, maar achteraf beschouwd was er iets dat me steeds
meer naar het constructieve leidde. Ik schilderde heel vlot en om zo te zeggen
onophoudelijk, maar ik vond er geen bevrediging in. Ik voelde dat er ergens
een beperking was. Ik wist dat er beperkingen zijn, maar ook dat er binnen de
eigen limieten iets moet zijn dat je kunt beheersen. Als schilder heb ik dat
nooit ervaren. Vandaar ben ik het gaan proberen met wat toen, traditioneel,
als beeldhouwkunst werd beschouwd: het bepalen van een vorm, het beheersen
van een ruimte, het opbouwen van een constructie. In het tekenen heb ik dat
ook ervaren.
Je zei daarnet dat je nu anders denkt over tekenen.
In de opleiding werd het tekenen altijd beschouwd als iets dat moet leiden tot
de schilder- of beeldhouwkunst. Het tekenen was het contact met de natuur.
Ik vraag me nu af of dit nog een juist vertrekpunt is. Persoonlijk heeft het me
erg geboeid en ik heb er veel aan gehad. Ik vind het nog altijd belangrijk dat
iemand kan weergeven wat hij waarneemt. Maar die waarneming staat in een
heel ander perspectief. De natuur heeft een heel andere betekenis gekregen.
Wat men natuur noemt, is in feite een heel betrekkelijk ding. Ik sta nu zelf met
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het probleem in het onderwijs. Hier en daar stelt men zich de vraag hoe het
waarnemingsproces, het zien, bij de kunstenaar ontwikkeld kan worden. Maar
nergens is het écht opgelost. Iedereen heeft er zijn ideetje over en dat leidt tot
zeer fragmentaire, subjectieve beschouwingen, waar het in feite zou moeten
komen tot een objectieve beschouwing van wat de vorming zou kunnen zijn.
Werk je in je onderwijs nog op de traditionele manier?
Absoluut niet. Het probleem stelt zich voor mij helemaal anders. Je moet na
tuurlijk rekening houden met bepaalde normen, ik bedoel: met bepaalde
niveaus: met wie heb je te doen? Ik sta niet voor schilders of beeldhouwers,
maar voor jonge architecten, aan het begin van hun opleiding. Ik kan vertrek
ken van het nulpunt. Het eerste probleem is: leren zien, leren denken, leren
analyseren. Hoe nemen we waar, waarom nemen we iets op een bepaalde ma
nier waar? Het is een kwestie van 'Gestalt-structuur'. Daar probeer ik eenvou
dige oefeningen op te maken om de expressiemiddelen te analyseren en te leren
beheersen. Niet direct afgestemd op een bepaald genre of een bepaalde tech
niek. Vroeger was de opleiding van een beeldhouwer gericht op het beheersen
van bepaalde materialen en technieken, onafhankelijk van het concept. Eerst
moest je een vorm maken en als je dan veel geluk had, mocht je die in brons
laten gieten. Zo heb ik het nooit gezien. Toen ik aan brons dacht, ben ik zelf
naar de gieterij gegaan en heb er ter plaatse mijn eerste werken in brons ge
maakt. Op dezelfde manier is het gegaan met hout en steen. Je kan ze niet
meer binden aan een bepaald materiaal of techniek. Je bent voortdurend op
ontdekking, en dat kan geen enkele school je geven. Mijn probleem, en ik
veronderstel dat dat voor iedereen zo is, was het expressievermogen. Je zoekt
je uit te drukken. Maar op een bepaald moment ga je je afvragen: wat druk
ik uit, waarom druk ik het zo uit? Ik ben begonnen, zoals ik al zei, met hout,
tot op het moment dat het hout mij verteld had wat het te vertellen had, tot ik
op de grens van zijn beperkingen stootte. Ieder materiaal heeft zijn eigen moge
lijkheden: Je kunt bijvoorbeeld nooit weten wat er binnen in dat stuk hout
gaat gebeuren. Maar ook zijn beperkingen. Met steen heb ik hetzelfde ervaren.
Ik voelde me beperkt door het volume dat ik voor me had en wilde het proces
omkeren: uitgaan van het concept, dit proberen te definiëren en dan het mate
riaal zoeken dat het in de vorm zou concretiseren. Dat gebeurt bijvoorbeeld in
de giettechniek, brons of polyester. De totale ruimte wordt vooraf bepaald en
het materiaal geeft een antwoord op een gestelde eis. Ik kan niet zeggen dat ik
nooit meer in hout of steen zal werken. Hout en steen heb ik verlaten omdat
ik grenzen wilde overschrijden, mijn eigen limieten verruimen. Ik zou het nu
zo stellen: ik vertrek niet meer van een bepaald materiaal, ik vertrek op het
ogenblik bijvoorbeeld niet van brons of inox. Ik gebruik die materialen alleen
omdat ze aan een bepaalde eis van het concept beantwoorden. Door mijn werk
in de bronsgieterij heb ik de mogelijkheden gezien van het definiëren, het struc
tureren van een ruimte. En daardoor heb ik ook nieuwe facetten van het mate
riaal ontdekt. Metaal kan bijvoorbeeld lichtreflecterend en lichtabsorberend
zijn. De ruimte kon in dit metaal in die bepaalde vorm opgenomen worden.
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Je hebt ook met verschillende materialen samen geëxperimenteerd.
Ja, het materiaal had een heel andere betekenis voor me gekregen. Het had
een bepaalde densiteit, een textuur, iets wat ik nu kleur zou willen noemen. Ik
ervaar het als een kleur. Als ik destijds twee materialen samenbracht was het
me daar om te doen: het doorzichtige volume van het glas bijvoorbeeld en het
opake van het lood. Ook hier ging het allereerst om een kleurencombinatie
tussen de groene snede van het glas en de grijsschakeringen van het lood.
Kende je toen het werk van Gabo en Pevsner?
Ik had het misschien wel ergens gezien, maar op dat ogenblik was ik er me
niet bewust van. Ik geloof trouwens niet dat er één Gabo in België te vinden
is. Sindsdien heb ik hem erg leren waarderen en misschien is er wel enige ver
wantschap. Zijn verhouding tot het materiaal is echter heel anders dan de mijne
toen. Hij gebruikt het materiaal als middel om zijn concept uit te werken. Ik
had het meer gezien in het contrast tussen verschillende materialen. Van het
begin af speelde de kleur bij mij een rol. In die overgangstijd is het contact met
Ray Gilles belangrijk geweest. Het probleem voor mij was, zoals ik zei, het
definiëren van het concept, in de vorm van een studie, op de tekentafel. Ik
wilde van te voren heel nauwkeurig bepalen hoe het ding er uit zou zien, hoe
het uitgevoerd zou worden. Gilles was toen met dezelfde problemen bezig voor
de opbouw van zijn schilderijen. Hij ontleedde de kleur op een wetenschappe
lijke wijze, onderzocht haar betekenis, haar dimensies, haar ruimtelijkheid.
Het ingrijpen van kleur als ruimtelijk fenomeen was voor mij een fantastische
ervaring, een grote revelatie. Het was voor mij hét middel om mijn concept uit
te drukken. De wereld die ons omringt is toch juist die relatie tussen oppervlak
en kleur. Kleur is niet iets dat achteraf wordt aangebracht om de vorm een
kleedje te geven. Kleur is iets actiefs en geeft uitdrukking aan het verband tus
sen ruimte, tijd, afstand, oppervlakte. Ze kan worden gedefinieerd, als een
actief middel aangewend, m.a.w. ik kan een werk niet anders concipiëren dan
als kleurvorm. Het gaat er dus niet om, op een gegeven oppervlak kleuren
naast elkaar te combineren. Het licht speelt hierbij een grote rol. We lopen dat
fenomeen gemakkelijk voorbij en vergeten dat het licht ons van een afwezig
heid bewust maakt. In mijn laatste werken ga ik meer aandacht schenken aan
het licht in een bepaalde situatie, en met situatie bedoel ik iets dat mij of de
waarnemer omvat. Eén van de dingen die ik verder zou willen onderzoeken
is juist die relatie tussen wat je waarneemt en de lichtbron.
Zie je dat in de richting van een environment?
In mijn laatste werk ben ik er vanzelf toe gekomen. Ik moest de ruimte die ik
in vroegere werken suggereerde, kunnen ervaren. Het is een heel complex pro
bleem. Het woord environment is voor mij nog geen duidelijk begrip. Wat ik
zoek, is het bepalen van een volledige sfeer, ik denk hier graag aan architec
tuur, een georganiseerde situatie waarin ieder onderdeel zijn juiste definitie
heeft in de ruimte. En dat heeft weer te maken met wat ik zei van de kleur.
Kleur is slechts definieerbaar door kleur. Je kent de experimenten van Vasa-
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rely: naarmate een constante kleurtoon in wisselwerking komt te staan met een
andere kleurtoon, varieert hij en kan zelfs in een andere kleurtoon overgaan.
Dat experiment wil ik in de ruimte overdragen: een ruimte zo organiseren dat
ze niet meer het resultaat is van het toeval, maar een heel bepaalde situatie
weergeeft. Ik weet, het wordt geweldig ingewikkeld, geweldig moeilijk. Maar
ik kan maar aan werk denken in zoverre het de oplossing is van een bepaald
probleem en niet alleen uit de behoefte om me uit te drukken.
Moeten je kleinere werken ook in dat perspectief gezien worden?
Misschien. Maar niet zo dat het maketten zijn voor groter werk. Die kleinere
werken kan ik met mijn oog omvatten. Als ik een werk op grotere schaal maak,
waar men kan in gaan staan, dan wordt het een heel andere situatie. Daar
moet ik rekening houden met de dynamiek van de toeschouwer, die deel gaat
uitmaken van het werk. Hij treedt in wisselwerking met het geheel dat hem
omvat. Het is een totaal andere realiteit. In die kleinere werken probeer ik ook
de omvattende vorm te doorbreken om hem in verschillende waarnemingsfasen
uit elkaar te leggen, maar het is iets heel anders of men buiten het werk staat
of er binnen kan treden.
Je sprak van de relatie tot architectuur
Je mag dat niet verkeerd begrijpen. Het probleem van de architectuur is een
heel ander dan dat van de beeldende expressie. Er is wel een probleem van
integratie, maar ik doe niet graag aan science fiction. Ik geloof in deze tijd en
in de functie van de kunstenaar in de gemeenschap. Maar we vervullen deze
niet. Ik kan nu moeilijk zeggen of mijn werk een plaats zou kunnen vinden
in de architectuur. Maar het zou me enorm boeien als ik morgen voor het pro
bleem werd geplaatst, want ik heb wel behoefte om meer in contact te komen
met de problemen van de gemeenschap en mensen te ontmoeten. Er zou een
gesprek kunnen ontstaan met architecten en mensen van andere disciplines.
Een stad is niet alleen een functie, de stad van morgen heeft ook een vorm van
poëzie nodig. En in die richting, geloof ik, kan een kunstenaar weer volledig
worden opgenomen in de wereld waarin hij leeft, zonder als elite of luxe te
worden beschouwd, wat nu nog altijd het geval is. Het contact is op het ogen
blik uiterst beperkt, zelfs met alle belangstelling in de pers. De kunstenaar blijft
een eigenaardige figuur, een soort romanticus, een individu apart. Hij mag dat
ook wel zijn: ieder mens moet zich tot een reële, onafhankelijke persoonlijk
heid ontwikkelen. Maar er moet uitwisseling zijn met anderen: zo ontstaan
nieuwe dimensies en eisen. Ook de architect kan daar een grote rol in spelen.
Maar hij doet het niet. Hij heeft niet die hardnekkigheid van de kunstenaar,
niet die compromisloosheid. Daarom zou ik 't erg boeiend vinden als er contac
ten zouden ontstaan, als we naar elkaar zouden convergeren. Dan zouden we pas
de reële problemen kunnen gaan stellen. Een stad zou iets fantastisch kunnen
worden en kijk maar wat er van onze tegenwoordige steden geworden is. Als
iemand een uurtje vrij heeft ontloopt hij de stad om terecht te komen in de
concentratiekampen van de campings.
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verschanst?

Verschanst niet, ik hou van rust, van de natuur, maar ook van de stad, de
drukte, de stedelijke activiteiten. Ze zijn complementair voor me. En ik geloof
voor iedereen. Misschien zonder ik me te veel af. Ik heb weinig contacten.
Ook niet met de actuele beeldhouwkunst? Jonge Engelse beeldhouwkunst

bv.

Men heeft wel eens gedacht dat ik door de jonge Engelse beeldhouwkunst zou
beïnvloed zijn. Omdat ik in Londen gestudeerd heb. Maar toen was er van de
jonge Engelse beeldhouwers nog geen sprake. Het was in 1952-1953. Reg
Butler was tutor in de school waar ik was. Er stond wel iets op het punt los
te barsten. Het tachisme en action painting, en wat weet ik meer, waren bezig
een soort vrijheid te bewerken. De jonge Engelsen heb ik voor het eerst gezien
op de Biënnale van Parijs verleden jaar. Ik ben er niet erg van onder de indruk
gekomen. Ik bedoel: ik heb geen schok ervaren, ik stond niet voor iets dat me
uitdaagde. Het leek me te veel spel met de materie om de materie. Maar ik kan
er slechts een oppervlakkig oordeel over vormen, ik ken ze te weinig. Ook
tegenover de jonge Amerikaanse kunst sta ik sceptisch. Ik denk aan de Minimal
Art bijvoorbeeld. Maar dat is louter persoonlijk. En ik mag niet veralgemenen.
Er zijn dingen in de Minimal Art die me wel aanspreken. Maar ik heb iets
tegen elke vorm van manifest. Al die ismen leiden alleen maar tot conflicten,
tot adepten of tegenstanders. En die tijd is voorbij. Als ik ergens voel dat ze
mij in limieten willen vastzetten, voel ik mijn vrijheid aangetast. Vrijheid wil
niet zeggen dat er geen limieten bestaan. Vrijheid is juist eisen kunnen stellen,
maar ook altijd bereid zijn om de gestelde limieten te overschrijden. Ik neem
grenzen aan, op voorwaarde dat ze zich kunnen verplaatsen. Het contact met
andere kunst van vandaag kan goed zijn om te ervaren hoe de problemen op
het ogenblik gesteld worden, maar men moet zich hoeden voor elke strekking
die zich tot een bepaalde zienswijze, een bepaalde reactie beperkt. Men moet
zich afvragen hoe men progressief verder gaat.
Voor mij ligt alles betrekkelijk ingewikkeld. Het complementaire boeit me, in
alles, ook in de menselijke gedragingen. Ik kan moeilijk zeggen dat iets wit is of
zwart. Ik neem aan dat wit en zwart bestaat, maar voor mij is er een eindeloze
reeks grijsschakeringen. In mijn werk ook zoek ik uitersten te combineren. Dat
blijft natuurlijk altijd betrekkelijk. Als ik vergelijk hoe ik nu naar Mondriaan
kijk en hoe ik er vijf of tien of twintig jaar geleden naar keek, dan is dat een
heel andere vorm van kijken geworden. Het kijken is altijd bepaald door een
aantal associaties. Hoe ruim je ook bent, altijd heb je ergens ooglappen aan.
De uitvoering van je werken duurt lang. Voel je dat niet als een handicap?
Normaal gesproken, niet. Soms als er iets misloopt en de uitvoering maanden
aansleept heb ik wel behoefte om de dialoog met het werk op mijn tekentafel
opnieuw op te nemen. Ik heb wel hulp bij de uitvoering, maar meestal werk ik
zelf nog mee. Het zou kunnen dat ik het werk voor de uitvoering helemaal uit
handen geef en wacht tot het werk af is. Dit is een heel plezierig moment.
Maar er zijn heel wat factoren die dat tot nog toe hebben verhinderd.

De prijs van God stijgt
Friedrich Heer

Het Europese monetaire stelsel is sinds het einde van de eerste wereldoorlog
ontwricht. De politieke crises en katastrofen van onze twintigste eeuw hangen
nauw samen met reusachtige inflatieprocessen die, op hun beurt een gevolg
van oorlog en burgeroorlog, grote politieke onzekerheid brengen. Hitier is
ondenkbaar zonder de beurskrach van Wallstreet in 1929, die in kettingreacties
de laatste fase van de Weimarrepubliek vulde met de miljoenenlegers van de
Duitse werkelozen. De kritische situaties van het regime van de Gaulle in
Frankrijk hingen nauw samen met die inflaties die voor zeer brede lagen van
de Franse arbeiders het wekelijkse loonzakje lichter maakten.
Dollar noch pond kunnen vandaag betrouwbare prognosen garanderen. De
hooggeprezen en fel begeerde Duitse mark is onderhevig aan die stil voort
gaande inwendige inflatie welke alle hoogconjunctuur met zich meebrengt.
Terwijl dus allerlei economische, politieke en maatschappelijke crises ten min
ste op het Westelijk halfrond samenhangen met inflatoire neigingen, met
ontwaarding, devaluatie, vervalprocessen of ten minste intéring van de valuta,
hangen de crises in de christelijke kerken, en met name in de Rooms-Katholieke kerk, waarvan graag wordt opgegeven, met een schijnbaar tegenoverge
steld fenomeen samen: de prijzen van God stijgen.
'God' wordt duurder, elke tien jaar, elk jaar. Het stijgen van de prijzen van
God volgt op de perioden waarin een hoge stabiliteit van de valuta 'God' bijna
'cyclisch' afwisselde met perioden van moeizame inflaties. De even geleidelijke
als snelle opkomst van Luther kan alleen in de nauwste samenhang gezien
worden met de grote sluipende crisis van de valuta 'God' in de late middel
eeuwen. Miljoenen christenen ervoeren dat de ambtelijk vastgestelde valuta
'God' aan het intéren was: de sacramenten, boetedoeningen, bedevaarten,
altaardienst, levenslange kloosterdienst leken de monniken en nonnen, clerici
en leken geen goede munt meer toe om het zieleheil, de heilige vreugde van
een godzalig leven te kunnen kopen. Bedroefd bekijken hoge vorstelijke per
sonen, als de landsheer van Luther, Frederik de Wijze, de miljoenen relikwieën
die zij verzameld hebben. Het woord van de predikant van de oude kerk
vervliegt in de wind, verwaait in de zandstorm van de tijd, als de miljoenen- en
miljarden-markbiljetten van de Duitse inflatie aan de vooravond van de op
komst van Hitier.
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In de 19e en de vroege 20e eeuw zijn kerkelijke ambtsdragers en geachte kerk
mensen de mening toegedaan dat in de chaos van de oorlogen, de snel opge
brande 'wereldbeschouwingen' en de inflatie van de oude, stabiele gouden
standaard zich dit ten minste trots en stabiel gehandhaafd heeft: de valuta van
de Kerkgod (katholiek) of van het Woord Gods (bij de protestanten).
Men zag daarbij over het hoofd dat de valuta van de God van de grote christe
lijke kerken, samen met de in slijk, moeras, modder, woestenij, zee en bos
wegrottende koppels van dode soldaten waarop 'Gott mit uns' stond, in de
inflatieprocessen van de oude rijken werd meegezogen. Het bouwde mee de
illusie op van de Duitse restauratietijd tussen 1945 en 1958: politici en kerk
mensen verzekerden elkaar over en weer, en zij 'verzekerden' elkaar dat één
valuta de ineenstorting van Duitsland overleefd had: de Godsvaluta van de
kerken.
Wie wat nader toekeek, kon zonder moeite vaststellen dat kleine meisjes met
een rood hoofd van kwaadheid uit de godsdienstles naar huis holden („Mam
mie, wat heeft die idioot nou weer verteld!". Met de 'idioot' werd de gods
dienstleraar bedoeld); jongens, piepjonge kinderen, hadden maling aan de God
aan wie zij hun 'zonden' moesten biechten volgens de formule die men hun
had verstrekt. Goed menende christenen, die uit alle macht probeerden de
Kerkgod van hun jeugd, van hun geestdriftige jonge jaren in hun hart vast te
houden, zagen geschrokken en treurig dat hun hersenen hun de dienst weiger
den; deze konden met de preek van de zondagsgod niets meer aanvangen
Hoe sterker de miljoenen aangroeiden die door de kerkbelasting bijvoorbeeld
in West-Duitsland de kerken toevloeiden, des te meer werd, in de laatste vijf
jaar, duidelijk hoezeer de institutionele valuta 'God' aan gewicht verloor.
'God' verloor op de eerste plaats aan marktwaarde op de politieke beurs: naar
de christelijke C of de katholieke K in de naam van politieke partijen kwam
steeds minder vraag. Steeds meer mensen bedankten en bedanken openlijk
voor de godsvaluta van de kerken: na 1945 gold een dergelijk bedanken een
voudig als maatschappelijk onfatsoen en als inopportuun.
Intussen begint zich, aanvankelijk ondergronds, vervolgens steeds meer als
aardbevingen die ook de oppervlakte niet onberoerd laten, paniek van de
mensen meester te maken: is God eigenlijk nog wel 'te pakken'? Rooms-katholiek kwam deze paniek als volgt tot uiting: heeft het tweede Vaticaans concilie
de duizendjarige godsvaluta van de kerk niet op een revolutionaire, verwoes
tende, ontwrichtende wijze waardeloos gemaakt? Wat krijg ik van God te
pakken als ik naar een onzeker in de volkstaal gehouden misviering ga? De
Romeins-Latijnse liturgie van de mis beloofde in de vroegere taal van het
Romeinse recht aan de gelovigen een rechtsgeldige ontvangst van de goddelijke
gaven. Voor de consecratie richt zich de bede om de transsubstantiatie van de
offergaven in de taal van de Romeinse rechtshandeling tot de God die tot de
rechtsdaad verplicht is (deze rechtsdaad heeft zijn Zoon door zijn kruisoffer
volbracht): „Quam oblationem tu, Deus, in omnibus, quaesumus, benedictam,
adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque facere digneris: ut nobis
Corpus, et Sanguis fiat dilectissimi Filii tui, Domini nostri Jesu Christi". De
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sacrale vormen van het Romeinse rechtsgeding of rechtshandeling zijn onver
taalbaar : terecht hielden veel liturgisten vast aan de overtuiging dat elke
Vertaling' van deze rechtshandeling in een andere taal dit 'commercium', deze
affaire van God met de mensen, zinloos m a a k t e . . . .
Met toenemende ontzetting namen en nemen kerkelijk vrome mensen deze
'uitverkoop van God' door (volgens hun overtuiging) vernielende geesten waar.
In de grote protestantse kerken is de schrik van kerkelijk meelevende gelovigen
niet minder groot. Zij vrezen dat de gouden standaard Gods — die Luther
geschapen heeft („een vaste burcht is onze God") door op het puin van de
Godsvaluta van de oude kerk een nieuwe stabiele gouden standaard, 'het
Woord Gods', te vestigen (het Woord moeten zij laten 'stan', onaantastbaar
laten!) — door de nieuwe 'benden' en samenzweerders ontwaard wordt; met
name door theologieprofessoren die het 'vaste bijbelwoord' in het loogwater
van hun alles ontwrichtende kritiek oplossen.
De schokeffecten die door de betrokkenheid van de kerkelijke valuta op de
grote inflatoire processen van de 'wereldlijke' valuta in wijde omtrek zijn
teweeggebracht (en zich verder voortzetten), werpen op verschillende wijzen
op dit hoogst belangrijk verschijnsel licht: de prijzen van God stijgen.
God is niet meer goedkoop verkrijgbaar: door inworp van een munt in een
automaat. Door het verlenen van bepaalde diensten (als het betalen van tien
den aan een wereldlijke pachtheer in de middeleeuwen). Door deelname aan
een 'dienst'. Door 'milde gaven'. 'Caritas' is geen vervangingsmiddel meer voor
wereldverantwoordelijkheid. Godsdienst wil net als mensendienst dagelijks be
oefend worden. Het gebed in de 'achterkamer' kan (hoeft niet!) vlucht voor
God en vlucht voor de naaste zijn. Oude en nieuwe pogingen om God te
beminnen ten koste van de mensen mislukken.
1

Laten wij in het kort de prijzen van God in het grote warenhuis 'kerk en
wereld' rond 1900 en rond 1970 vergelijken:
Voor een 'vrome christen' kostte God rond de eeuwwende (hier kunnen alleen
brutokosten worden opgenoemd; innerlijke en andere kosten en onkosten die
met iemands intimiteit samenhangen, moeten buiten deze berekening blijven.
Als men deze in de intieme sfeer gemaakte kosten schat, zou het beeld aanmer
kelijk veranderen: ook toen blijken de prijzen van God al vaak belangrijk
hoger te hebben gelegen dan ze volgens de marktpositie in de openbare me
ningsvorming werden vastgesteld!) — derhalve de brutokosten
van God zo
rond

1900:

bijwonen van de zondagse godsdienstoefening,
sacramenten ontvangen (volgens kerkelijk voorschrift),
onderhouden van de tien geboden (feitelijk verregaand gereduceerd tot het
eerste en het zesde gebod, dat bijna alle geboden impliceerde),
gehoorzaamheid (formele gehoorzaamheidsbeoefening, zo mogelijk openlijk en
1 Feitelijk werden de Nederlandse vertalingen van dit gebed onverstaanbaar of tot onher
kenbare bewerkingen, bijv. in het z.g. Spectrum-missaal, 1957 , vert. C. A. Bouman: „Welk
offer Gij, God, U gewaardigen moogt in alles, vragen wij, gezegend, rechtskrachtig, geldig,
waarachtig en aanvaardbaar te maken; het worde ons dan het Lichaam en Bloed van uw
zeerbeminde Zoon, onze Heer Jesus Christus" (pp. 645, 681). (noot v. d. bew.).
6
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ritueel) ten opzichte van de voorschriften van de meest hoogeerwaarde geestelijkheid,
zorg voor de kerk, zorg voor vrouwen, zorg voor kinderen (in het kader van
de plaatselijke gebruiken en gewoonten),
morgen- en avondgebed (indien gepresteerd, dan zo mogelijk formeel en volgens de gebruikelijke formules).
Deze prijzen van God worden ook nu nog door niet weinig gelovigen betaald.
Om het behoud van dit prijsniveau vechten in veel landen nu nog veel kerkmensen.
Voor steeds meer mensen in kerk en wereld, die zeer vaak, jaar in jaar uit,
de oude prijzen meebetalen (de kerkbelasting wordt door miljoenen nietchristenen betaald; Adolf Hitier betaalde kerkbelasting tot zijn dood toe), geldt
evenwel de overtuiging: God is tegen deze betalingen niet verkrijgbaar. Hij is
— als hij ten minste bestaat — niet aldus verkrijgbaar.
Hoe is hij Verkrijgbaar'? In welke valuta, voor welke prijs is God verkrijgbaar?
Heeft God een vaste prijs?
— Wie thans in de wereld zijn oor te luisteren legt, kan zonder moeite uit de
grote disputen in Oost en West, in 'theïstische' en in 'atheïstische' kampen dit
opvangen: de ene mensheid worstelt met een grote, gecompliceerde en tegenstrijdige standpuntbepaling omtrent de vraag: hoe hoog is de prijs van de
mens?
De prijzen van God staan in innig verband met de prijzen van de mens. In
Frankrijk kostte in de 11e eeuw een 'serf', een landbouwslaaf, 38 sous, een
paard evenwel honderd sous. In Rusland verspeelden rond 1860 adelijke heren
in één nacht in een kansspel enige duizenden zielen. De prijzen van de mens
vertonen in onze tijd enorme verschillen: Hitier en Himmler rekenen voor 'hun'
Joden minimale prijzen (voor verhuur aan Duitse industrieën) en uiterst hoge
prijzen (in goud of deviezen tegenover mogelijke kopers van geallieerde zijde).
Een Indiaanse vrouw kost thans in enige landen van Zuid-Amerika, als zij
voor haar leven wordt aangeschaft, een fractie van de som die aan Rijn en
Ruhr een zelfstandig werkende callgirl voor een uur vraagt. De opleiding van
een Duitse luchtmachtpiloot kost in 1969 ruim honderdduizend mark. Het
leven van de Spaanse en Portugese landarbeider, die tijdelijk op het NATOvliegveld werkt waarop de jongeman uit Munster zo juist landt, is ruim duizend pesetas waard. Aan het leven van gevangenen in het 'univers concentrationaire', zoals Alexander Solschenizyn het juist in zijn twee grote romans
schildert, wordt geringe waarde toegekend, ofschoon zich onder de gevangenen
hoog gekwalificeerde vakmensen bevinden, wier opleiding de staat aanzienlijke
sommen heeft gekost.
Voor het leven van een tengere, 1.30 meter grote, 35 kilo wegende Vietnamees
betaalden de Noordamerikanen — om hem te doden — op het hoogtepunt
van hun Vietnam-oorlog 1,17 tot 1,44 miljoen gulden. In deze kosten zijn de
uitgaven inbegrepen, de omvangrijke, zeer dure uitgaven die juist nodig waren
om een gele tegenstander werkelijk dood te maken.
De prijzen derhalve die nu voor mensen op wereldmarkten en op kleinere
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nationale markten betaald worden (daarbij komen nog altijd, in Arabische
landen bijvoorbeeld, oude slavenmarkten!) lopen derhalve sterk uiteen.
Kan dit verschil ook voor de prijzen van God worden vastgesteld?
Jazeker. Niet weinig mensen betalen nog oude prijzen. Steeds meer mensen
beseffen evenwel dat God voor deze prijzen niet 'verkrijgbaar' is. De prijzen
van God stijgen; ze staan bovendien op een onduidelijke wijze in verband met
de prijzen die voor mensen betaald worden. In vroeger tijden heeft men dikwijls gemeend dat, als de prijzen voor de mens stijgen, de prijzen voor God
dalen. Men moet de mens naar beneden halen, tot 'aas der zonde', tot een
slaventroep, tot een massa damnata, om Gods prijs en lof, zijn majesteit in
haar unieke gouden luister te doen uitkomen. Nu komt men er steeds vaker
achter dat het niet goed is voor de prijzen van God als de mens te sterk in prijs
daalt, als de mens als 'mensenmateriaal' opgebrand en opgebruikt wordt
Wij beleven nu dus op de eerste plaats dit buitengewoon vreemde proces:
— Terwijl de prijzen van miljoenen, ja van miljarden mensen (die honger
lijden en verhongeren) nog altijd zeer laag liggen, worden voor andere mensen
nog altijd stijgende prijzen betaald: voor de opleiding van een onderzoeker,
voor de show van een 'ster', voor het levensbehoud van een VIP (very important person).
Daarbij komt nu ook nog dat de prijzen van God van jaar tot jaar bepaald
duizelingwekkend stijgen:
— God is niet voor de prijs van een mis, een dogma, een levenslang praktiseren verkrijgbaar. God is noch met de oude magische valuta noch met de
woordvaluta van de protestantse kerken te koop. God kan niet met de magische 'en'-formule van de theologieën, die met analogieën, met aardse en
hemelse hiërarchieën, met godsbewijzen werken, worden gekocht. God onttrekt zich aan de niet minder magische woordformule van een 'God is totaal
anders'-theologie, evenzeer als aan de nieuwe goochelarij van atheïstische
theologen die een betoverend vuurwerk rond de 'afwezige God' afsteken.
Nieuwe speelkaarten die in het grote spel om God door 'progressieve' theologen op tafel worden gegooid, behalen misschien een zekere momentele
maximumwaarde op de aandelenmarkt van de literatuur (theologie is grotendeels tot literatuur geworden). Oude kaarten, die met geroutineerde machtsmanipulaties worden uitgespeeld in het (naar men denkt) steeds gelijkblijvende,
steeds oude spel om de mens, vallen onder de tafel. Structuren, machtsstructuren van duizenden jaren worden weggevaagd.
De prijzen van God stijgen. Steeds meer mensen komen tot de overtuiging dat
er geen vaste valuta bestaat waarin God verkrijgbaar is. Van deze stand van
zaken schrikken velen. Deze stand van zaken wordt door de mystieken van
alle tijden stil en blij geëerbiedigd; zij weten allang: God kost deze hele wereld,
en nog iets meer.
Gods prijzen stijgen: ze komen hoger te liggen dan het bod van de filosofen
en theologen, van de kerken en de tegenkerken (iedere politieke religie stelt
van haar kant vaste prijzen voor de mens en voor God vast — ook als zij die
niet officieel op haar koersen- en waardenlijst als koopwaar voert). Gods prij-

De vorming in musische uitingen
op school *
J. M. A. F . Smits van Waesberghe

Wie tegenwoordig belangstelt in de zogenaamde esthetische vakken van het
onderwijs — daargelaten of men het eens is over het begrip 'esthetisch' —,
weet dat uitdrukkingen als 'muzische vorming', 'expressie-vakken', 'creatieve
vorming' niet van de lucht zijn. Hij weet ook dat deze woorden te hooi en te
gras gebruikt worden, terwijl ze, naar begrip, niet duidelijk omlijnd zijn. In het
onlangs verschenen boek Onderwijs en wetenschap. De school vraagt aan de
wetenschap
, zegt Prof. Dr. A. de Block, als conclusie van een uitvoerige
bijdrage over 'Expressie en expressievakken' (pp. 99-125) hierover: „Zij die
een lans breken voor méér ruimte voor de expressie op school, doen er verkeerd aan te spreken van expressievakken. Er zijn, of mogen geen specifieke
expressievakken zijn. Want, indien ze zouden bestaan, dan zouden dit in de
eerste plaats de taalvakken moeten zijn; maar het zijn niet deze, die bedoeld
worden, als men het over expressievakken heeft. Het verkeerde bestaat hierin,
dat men de zogenaamde expressievakken louter in de esthetische sfeer houdt.
Want hierbij mag men niet uit het oog verliezen, dat de verbale expressie heel
wat belangrijker is; bovendien, dat deze onvoldoende aan bod komt, ondanks
1

de vele mogelijkheden, die hier voor het grijpen liggen" (p. 121).

Wie uitsluitend bovenstaande woorden voor zich heeft, zal de neiging hebben
dit citaat van een paar kanttekeningen te voorzien. Het is evenwel een conclusie van een betoog. Van betoog èn conclusie betreur ik slechts, dat de schrijver niet nader op het laatste ingaat: de verbale expressie is heel wat belangrijker en komt onvoldoende aan bod, „ondanks de vele mogelijkheden, die hier
voor het grijpen liggen".
Maar inmiddels is wel duidelijk dat, hoe graag men ook spreekt over 'esthetische vernieuwing van het onderwijs', over 'expressieve vakken' en 'creatieve
vorming', minder — maar toch echt behorend tot deze reeks — over 'muzische
vorming', er verwarring heerst over de begrippen waaraan deze termen kunnen
beantwoorden. Een van de voornaamste oorzaken hiervan is, dat men ten
onrechte het begrip 'menselijke expressie' onmiddellijk verbindt met het esthetische; en een der voornaamste gevolgen is dan weer, dat hierdoor de vorming
* Deze bijdrage is een enigszins omgewerkte voordracht, welke op 14 juni 1969 werd gehouden n.a.v. de lustrumviering van de Ward-beweging en van het Lennards-Instituut.
1 N.V. J. Noorduijn & Zn., Gorinchem, 1969.
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zen stijgen: geen kerk kan hem te pakken krijgen, geen tegenkerk hem doden,
geen filosofie hem in haar systeem opnemen.
Een diepe sprakeloosheid maakt zich van de mensen meester, met stomheid
wordt men geslagen, het zwijgen breidt zich uit: zwijgen rond X, rond the
heart of the matter, rond de onvatbare 'kern' van alle werkelijkheid. Marxisti
sche denkers, hedentendage in Rusland, Polen, Italië, Frankrijk, westelijke
denkers in Amerika, Europese filosofen als Wittgenstein en anderen zijn het
bij alle verdeeldheid hierover eens dat dit X door geen naamgeving verkrijg
baar kan worden. De 'wiselose' godheid: zo noemde het een meester Eckhart.
Paradoxale situatie: op geen enkele marktplaats ter wereld, op geen enkele
beurs kan de prijs van God betaald worden. Tegelijkertijd geldt dat op alle
plaatsen van deze wereld zeer praktisch stijgende prijzen worden gevraagd
voor God en voor de geloofwaardigheid van geloof in hem. Niets minder dan
dit vragen ook vandaag gelovigen en ongelovigen van de mens die het waagt
God te belijden: zijn hele leven, en dat hij de verantwoordelijkheid op zich
neemt voor allen.
— De stijgende prijzen van God drijven de prijzen van de mens op. In deze
zeer vreemde stand van zaken ligt iets verborgen wat men vroeger zou hebben
opgevat als een 'godsbewijs'.
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op school gezien gaat worden als gericht op de begaafde, 'creatieve leerling'.
Als gevolg hiervan zou de school een scholing kunnen worden voor de 'happy
few' en dit is uiteraard iets wat niemand ernstig meent.
Het is niet moeilijk om de wissels aan te wijzen welke oorzaak zijn van gedach
teontsporingen bij de verbinding van enerzijds het begrip school (hier in de
eerste plaats het kleuter- en basisonderwijs als vorming voor allen) en ander
zijds de begrippen 'vorming in het creatieve, in de expressie': het eerste als een
algemeen vertrekpunt, een centraal station, en het tweede een eindpunt voor
de 'happy few'. Het is de wissel waar men bij de begrippen 'expressie', 'crea
tief' twee kanten uit kan: een eenzijdig 'esthetische' richting en een algemeenmenselijke richting; deze laatste kan 'creatief', 'expressioneel', 'ludiek' zijn,
maar zij is slechts toevallig ook 'esthetisch' — d.w.z. 'esthetisch' in veel ruimere
zin: in de zin nl. dat het natuurlijk, biologisch leven in zich een streven heeft
tot esthetische ontplooiing; dit betreft de natuur en dus ook de mens, zowel in
primitieve als in hogere culturen. Men mag dan 'esthetische ontplooiing' ver
vangen door 'vorm geven aan menselijke waardigheid' (en men mag er tegen
inbrengen, dat onze commercieel-ingestelde, dynamische maatschappij dit men
selijk streven aantast), ontkend kan niet worden, dat het hier gaat over een
algemeen-menselijke aanleg en tendens, en dat goede vorming hiervan tot de
algemene schoolvorming behoort in een rechtstreekse verbinding van gezin,
kleuter-, basisonderwijs naar het algemeen voortgezet onderwijs.
Deze algemene vorming mag men ook 'muzische vorming' noemen, indien men
ook hieraan niet het 'esthetische' in engere zin verbindt, en indien men onze
meest gewoon-menselijke uitingen als praten, lopen, spelen van het kind vangt
in het woord muzisch. En dit is de bedoeling, van het woord muzisch in de
titel van deze bijdrage.
'Muzisch' kan veel inhouden. Wat kan er zoal niet een 'muzische gedraging'
zijn? Wij voor ons beperken ons hier tot de 'muzisch-menselijke uitingen' in de
antiek-klassieke zin: de uitingen in taal, in zich-bewegen, in muziek; elk dezer
op zichzelf en in haar combinaties. Hoe veelvoudig op elk dezer gebieden af
zonderlijk de uitingen of gedragingen mogen zijn, hoezeer elk dezer zijn eigen
'werkterrein' heeft (vgl. bv. bij de muziek: toonhoogte, notatie, terminologie,
harmoniek enz.), toch blijkt — en daarover handelt deze bijdrage — dat al
deze uitingen gecoördineerd worden door eenzelfde algemeen-menselijk prin
ciep, en dat bijgevolg de vorming daarin tot de schoolvorming dient te behoren;
daarom 'vorming in muzische uitingen op school', van hieraf gemakshalve te
noemen: 'muzische vorming'.
Het uitgangspunt
Het princiep dat algemeen-menselijk alle muzische uitingen coördineert, is dat
van de muzische motoriek. Het is deze natuurmotoriek — aanstonds nader te
verklaren — welke in beginsel ons lopen en ons 'zich-bewegen', ook de ritmi
sche motoriek van het spreken en musiceren bepaalt. Het blijkt, dat aan deze
menselijke, muzische motoriek één samenhang aanwijsbaar is, ondanks indivi-
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duele varianten, ten opzichte van tempo, ritme, elementstructuren. En dit niet
alleen: een verdere, gewoon-menselijke uitbouw is mogelijk tot bepaalde grotere
structuren en constructies in deze uitingen, d.w.z. identiek, zowel in het praten,
als in andere uitingen van taal, die wij proza en poëzie noemen; zowel in het
zich-bewegen, o.a. de volksdans, als in uitingen op het gebied der muziek.
De eerste vorming in deze muzische uitingen begint thuis, in het gezin: het
leren-lopen, praten, spelen, zingen enz.; de 'verdere uitbouw' bovendien in het
kleuter- en basis-onderwijs. Hier begint dus de 'muzische vorming op school'.
Nemen we uit deze muzische uitingen het lopen en gaan.
In deze primaire gedraging van het lopen of wandelen is onmiddellijk een ele
mentaire wetmatigheid herkenbaar: het alternerend balanceren, de regelmatige
verplaatsing van de lichaamsbalans van het ene op het andere been. Wij spre
ken van 'voetstappen'; bij het lopen hebben wij te maken met alternerende
voetstappen, en, ofschoon wij straks op deze gedraging, die wij lopen noemen,
terugkomen, willen wij hier, n.a.v. 'voetstappen', op andere muzische uitingen
wijzen, nl. die van taal en muziek, waarin dit begrip zich ook manifesteert.
Om te beginnen spreken wij van versvoeten; de combinatie van deze 'pedes' met
het reële 'gaan' is ieder classicus bekend. Een versvoet wil niet zeggen één
syllabe: doorgaans is het een complex syllaben, geregeld naar het gekozen
metrum en de coupletstructuur, meer of minder gebonden aan een vast, me
trisch patroon. Wij onderscheiden overgangen van het metrisch-gebonden vers
naar het minder en nog minder gebonden-zijn, tot wij ergens de grens bena
deren of overschrijden van het ritmisch kunstproza, waarna weer schakeringen
zijn naar rede-, doceer- of preek-proza (indien het geen gewoon praten is) tot
het gewone vrije praten; en ook daarin zijn weer schakeringen naar ritmisch of
onritmisch, gestructureerd of ongestructureerd spreken. En door de hele scala
heen van gebonden poëzie tot 'praten' blijkt die term van 'voeten' te hand
haven, van vers-voeten tot proza-voeten of proza-stappen, en steeds, als nor
male uiting, in die altarnerende wetmatigheid als bovengenoemd. Het zal aan
stonds door voorbeelden duidelijk worden.
Want diezelfde rijkgeschakeerde relatie tot voeten in de taal, vanaf de gebon
den metrische poëzie tot het gewone spreken, van versvoeten tot prozastappen,
kortom van poëzie tot proza, is ook aanwezig in de muzische uiting 'muziek'.
Ook in de motorische vormwereld der 'muziek' is die scala aanwezig van ge
bondenheid aan een patroon en zwakke of ongebondenheid. Ook in de muziek
is dienaangaande een onderscheid tussen 'poëzie-muziek' en 'proza-muziek',
tussen metrische muzikale 'versvoeten' in de 'poëzie-muziek' en muzikale
'proza-pedes' in de 'proza-muziek'; een onderscheid met waarschijnlijk evenveel
overgangen als van poëzie naar proza. Deze termen 'proza-muziek' en 'poëziemuziek' mogen evenwel geen misverstand wekken. De term 'proza-muziek'
houdt hoegenaamd niet uitsluitend in, een zingen op een proza-tekst; alleen
reeds niet, omdat instrumentale muziek daartoe behoren kan. En 'poëziemuziek' wil niet zeggen muziek bij een tekst in poëzie-vorm. De term poëziemuziek is gekozen, omdat deze muziek — juist zoals het vers een metrisch
patroon met gebondenheid aan een bepaalde coupletvorm volgt (d.i. hier zeer
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algemeen gezegd) — bestaat uit een aantal metrische muziek-zinnen, die gezamenlijk een muzikaal couplet vormen. Ook in die zin spreken wij van 'prozamuziek', omdat deze niet-gebonden aan een bepaald structuur-patroon, zoals
een couplet, op een ritmiek van proza-stappen voortschrijdt.
Aldus behoren bv. de gregoriaanse gezangen (met veel tonen op één syllabe)
tot de proza-muziek; ook het grootste deel van de klassieke polyfonie of 'Palestrina'-muziek. Van J. S. Bach behoort niet het grootste deel van zijn oeuvre
hiertoe, maar wel dat deel dat de kenners aanduiden als muziek in 'continuerend ritme'.
Tot de poëzie-muziek behoren de oude Gregoriaanse hymnen (in syllabische
stijl); verder het grootste deel van de Westerse kunstmuziek van ca. 1600-1900,
met name bv. Mozart; ook het grootste deel van de oude Westerse volksliederen en van de ontspanningsmuziek van de 19e en 20ste eeuw (met inbegrip van
de Jazz-muziek, ofschoon de Jazz-kenners de Jazz niet rekenen tot 'ontspanningsmuziek').
Deze indeling mag op het eerste gezicht vreemd lijken, maar het zou te ver
voeren daarop nu nader in te gaan. Wie vreemd mocht opkijken bij het lezen
van gregoriaans als proza-muziek herinner ik slechts aan het feit dat 'processiegewijs' voortschrijden op Gregoriaanse melodieën (Processiegezangen, Introïtus) d.w.z. op haar — zoals men het noemde — rhythmica ratio, als iets vanzelfsprekends gold; en de liefhebbers van de 'Palestrina-stijl' herinner ik er aan,
dat destijds daarin het begrip 'proza-voet' getransporteerd werd in 'tactus' —
een 'gewoon-menselijke', regelmatige indeling van de tijd, die evenwel iets geheel anders inhoudt dan ons begrip 'maat in de muziek'.
Uit het voorafgaande mag duidelijk zijn dat er in princiep, als uitgangspunt,
overeenkomst bestaat tussen de muzische uitingen, nl. voorzover het begrip
'voet' vanuit de menselijke gedragingen die wij gaan of wandelen noemen,
rechtstreeks toepasbaar is in taai-uitingen, hetzij als versvoeten, hetzij als prozastappen; toepasbaar ook in de muziek, wederom zowel in de muzikale 'versvoeten' van de poëzie-muziek, als in de muzikale 'proza-stappen' van de prozamuziek. En bij de dans ligt het natuurlijk niet anders. Naast deze princiële
identiteit in de muzische uitingen onderscheidt de moderne wetenschap een
aantal gespecificeerde identiteiten. Het is evenwel beter om, alvorens daarop
in te gaan, terug te keren tot die primaire muzische uiting die we lopen of gaan
noemen.
Deze uiting is dermate gewoon-menselijk, dat het ons verwondert, wanneer
wij vernemen, dat alleen reeds over dit 'gewone-gaan' boeken geschreven zijn.
Toch is het in verband met ons onderwerp van belang ons ervan bewust te
worden, dat het gaan niet slechts een bewegen is van benen en voeten, begeleid
met die van armen en handen. Na een uitvoerig betoog hierover zegt Prof. Dr.
F. J. J. Buytendijk als samenvattende conclusie: „De zeer ingewikkelde samenwerking (bij het lopen) van de spieren betreft niet alleen benen en voeten,
maar het gehele lichaam tot één harmonisch-vloeiend-verlopende bewegingsgestalte".
2

2 Algemene theorie der menselijke houding en beweging.
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Het lopen is inderdaad een wonderlijk complex van spierwerking, alleen reeds
wanneer wij analyseren wat o.a. de voeten doen. Want het overdragen van het
lichaamsgewicht van hiel naar tenen reflecteert zelfs in onze woordkeus bij het
spreken; bovendien, zoals gezegd, neemt het lichaam in zijn geheel de motori
sche consequenties van benen-voeten over, o.a. armen en handen. Wij volwas
senen zijn dan doorgaans niet zo gewend om van deze motoriek van ons gehele
lichaam blijk te geven (gestileerd in het armenzwaaien van marcherende mili
tairen), maar het jonge kind geeft er spelend alle blijk van. Of neem de teeners
als zij quasi 'wandelend-musiceren' bv. op de T.V.
Want wandelend-musiceren of wandelend-zingen is even goed mogelijk als
marcherend-musiceren of marcherend-zingen, even goed als wandelend en
gesticulerend praten. Men ziet het aan de redenaar, die zijn betoog niet slechts
met gebaren onderstreept, maar wiens bovenlijf soms niet ontkomt aan een
balanceren naar voren en naar achteren of van links naar rechts als transpositie
van zijn loopbalans. Dit is de primaire, algemeen-menselijke motoriek in mu
zische uitingen; wij noemen ze: de muzische lichaamsmotoriek. Zij begint dus
bij het gaan en dringt door in onze uitingen van taal, dans en muziek. Wij zul
len bovendien nog zien, dat al deze uitingen berusten op algemeen-menselijke
eenheden, in ritme, in tempo, in structuren en constructies.
De muzische vorming op school. De verbale vorming.
De muzische vorming vindt haar begin thuis, in het gezin, eerst het goed-lerenlopen, dan het goed-leren-spreken.
Op school, in het basisonderwijs, dienen als eerste vak van de muzische vor
ming, de taai-uitingen centraal te staan. Hiermee is niet gezegd dat de vorming
in bewegingsuitingen en muzikale uitingen niet gelijktijdig kunnen en behoren
plaats te vinden. Integendeel, want het ideaal zou zijn, wanneer als één vak
met een eigen methode het vak 'muzische vorming' als vorming in de muzische
uitingen (ev. uit te breiden met andere expressie-uitingen) bestond. Zelfs dan
nog zouden — en zo bedoelen wij het — in dat centrale vak de taai-uitingen
centraal dienen te staan. De reden hiervan ligt voor een ieder voor de hand:
omdat de taaluiting een onmisbaar expressie-middel is in de samenleving.
Dit vooropgesteld, dient de methodologie bestudeerd te worden voor de vor
ming van de taai-uitingen op school.
Ik voor mij kies, mede met het oog op de strekking van deze bijdrage, het
spreekwoord als uitgangspunt, uiteraard niet als een uitgewerkte leermethode,
maar om de vele mogelijkheden met dit materiaal te laten zien, zowel in taal
vorming als zodanig, als in samenhang met de vorming in andere muzische
vakken.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de moderne indeling van de vele duizenden
Nederlandse, Duitse, Engelse spreekwoorden — met die van de Franse is men
nog pas begonnen — volgens hun motorische stuctuur. Dit laatste betreft om
te beginnen hun 'stap'-structuur. De kortste vorm is die van de tweestap-structuur, bv. (ik beperk mij hier tot het Nederlands):
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Alle begin
Onkruid
Arbeid
Almanak
Wie zaait,
De cost gaet
Na regen komt
Elk huisje heeft

De vorming in muzische uitingen op school
is moeilijk,
vergaat niet.
adelt.
leugenzak,
zal oogsten,
vóór de baet
zonneschijn,
z'n kruisje.

Het zijn beknopte, veelzeggende 'sprekende' woordcombinaties, het zijn spreek
woorden. Elk dezer voorbeelden heeft de muzische motoriek van twee prozavoetstappen, voetstappen in 'ontspannen wandeltempo'. Het bevat het alterne
rende van twee wandelstappen en dit noemen wij de tweestap-structuur. Maar
iedere zgn. proza-voetstap heeft in de taal bovendien haar constructie, een
constructie welke door de sprekende mens onbewust wordt afgeleid uit het
fysiologisch voetstap-proces, waarover wij boven reeds terloops gesproken
hebben. In dit proces verplaatst zich het lichaamsgewicht van been op hiel en
wordt daarna overgebalanceerd naar het tenengewricht. Dit houdt als con
structie in, dat het woordbegin van zulk een prozavoet (afgezien van een ev.
'opslag') zich bij voorkeur afzet op het hoofdaccent om dan, overbalancerend,
uit te lopen op minder belangrijke syllaben. Aldus van 'A1-' naar 'manak', van
'leu-' naar 'genzak'; van 'on-' naar 'kruid ver-' (gaat niet). En dit geschiedt hier
tweemaal, d.w.z. van 'alle begin' naar 'is moeilijk', enz. Dit is de alternerende
twee-eenheid. Een spreekwoordvorm, die weliswaar de kortste is, maar veelvul
dig voorkomt; in alle levende talen.
Het moet hierbij opvallen, dat één proza-stap uit twee, drie, vier syllaben kan
bestaan; bij uitzondering nog meer. Juist in deze eigenschap van de proza-voet
stap (in tegenstelling tot het bepaalde, metrische patroon van een versvoet),
nl. het invoegen van weinig of veel syllaben binnen de totale percussie-dwwr
van de voetstap-zet, ligt voor onze zintuigelijke impressie het onderscheid tus
sen langzaam en snel praten: gemiddeld twee tot drie syllaben noemen wij lang
zaam-, normaal- of rustig-spreken; gemiddeld 4-6 syllaben heet voor ons snelspreken, zoals een opgewonden Italiaan dit pleegt te doen. Is er dus — in nor
male omstandigheden — geen biologische tempo-eenheid bij het spreken? Niet
t.a.v. de ingevoegde syllaben tijdens een percussie-duur, dus niet t.a.v. onze
zintuigelijke impressie, maar wel t.a.v. de percussieduren. Deze laatste blijken
bij het spreken internationaal identiek te zijn. Wij komen hierop aanstonds
terug, maar willen eerst in verband met het voorafgaande opmerken dat spre
ken, evenals alle biologische uitingen van mens en dier (en nog meer in de
natuur), een gedraging is welke de biologische combinatiewet volgt van: zo
weinig mogelijk onlust of inspanning met zoveel mogelijk effect, en dit niet
slechts toegepast in het algemeen op de soort (mens), maar ook op het individu.
Vandaar dat volgens die wet een Italiaan geneigd is vlugger te spreken dan de
Nederlander — ofschoon beiden in de fysieke tijd van dezelfde percussieduren
gebruik maken.
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Keren wij terug tot de geciteerde spreekwoorden. Zij hebben alle in het midden
een caesuur, de scheiding tussen twee wandelstappen. Deze (kortste) spreekwoordvorm noemen wij de A-vorm.
De in de levende talen veruit meest-voorkomende vorm is de verdubbeling
hiervan, de A-B-vorm. Hier een paar uit de honderden voorbeelden:
A

B

Spreken is zilver,
Gedane zaken
Zoals 't klokje thuis tikt,
De eerste klap is
De appel valt niet
Wie 'n kuil graaft voor 'n ander,
Als 't kalf verdronken is,

zwijgen is goud.
nemen geen keer.
tikt het nergens.
'n daalder waard.
ver van de boom.
valt er dikwijls zelf in.
dempt men de put.

Hier een paar in rijmvorm:
De tijd gaat snel,
'n Vriendelijk gezicht,
De ochtendstond heeft
Wie 't kleine niet eert,

gebruik hem wel.
brengt overal licht.
goud in de mond.
is 't grote niet weerd.

Het eerste wat opvalt, is (wij hadden er reeds boven op kunnen wijzen bij:
'Almanak-leugenzak') het naast elkaar bestaan van spreekwoorden in prozavorm en in versvorm, de vrije of gebonden rijmversvorm. Dit is voor muzische
vorming op school (basisonderwijs) een gegeven dat de bijzondere aandacht
verdient. Want 'n spreekwoord is 'n volksgezegde. Daarin komt de spreekmotoriek van het volk tot uiting. Wanneer nu daarin evengoed de proza-motoriek met haar 'proza-stappen' als die van de vrije en gebonden versvorm —
met voorkeur uiteraard voor rijm — voorkomt, dan volgt hieruit, dat de gewoon-menselijke, motorische spreekbron zich zowel in proza als in poëzie kan
uitdrukken.
Voor de muzische vorming op school hebben wij t.a.v. uitingen in taal een
onmiddellijke overgang van spreekwoord naar poëzie in rïet algemeen, van
proza naar poëzie. En dat niet alleen. Want een spreekwoord in proza is ritmisch proza, een proza dat beantwoord aan proza-stappen. Zo heeft het voorbeeld 'Spreken is zilver, zwijgen is goud' de A-B-vorm, waarvan zowel A als B
bestaat uit telkens twee alternerende, bijeenhorende proza-stappen: 'Spreken is
zilver' en 'zwijgen is goud'. En als ik zeg: 'De tijd gaat snel' ( = A), 'gebruik
hem wel' ( = B), dan heb ik tegelijkertijd 1. eenzelfde structuur; 2. een jambische rijmversregel; 3. de uitspraak in de praktijk geschiedt niet volgens jamben: 'De tijd', 'gaat snel', 'gebruik', 'hem wel', want dit is een theoretisch gegeven, dat in het basisonderwijs niet gegeven behoeft te worden; 4. de uitspraak
geschiedt onbewust en niet onmiddellijk waarneembaar, volgens de alternerende voetstap-paren: 'De tijd gaat snel' + 'gebruik hem wel', evenals 'Spreken is
zilver' + 'zwijgen is goud'. Met andere woorden: in wat men noemt de traditionele poëzie kan men theoretisch de prosodie of de versvoeten aanwijzen,
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maar praktisch, d.i. in de spreekpraktijk, 'gaat men in proza-stappen', ook dus
(want men kan hier niet duidelijk genoeg zijn) in gebonden poëzie.
Zoals gezegd, zijn ten behoeve van de muzische vorming op school de spreekwoorden naar hun structuren ingedeeld. Van deze structuren hebben wij een
paar uit de honderden voorbeelden volgens de A- en A-B-structuur geciteerd.
Daarnaast bestaan andere hoofdstructuren, waarvan de voornaamste zijn de
A-B-C- en de A-B-C-D-structuur. Van deze is de laatste — in het Nederlands
de langste structuur — pedagogisch het belangrijkst, 'n Paar voorbeelden:
A

B

C

D

Wie 't onderste uit de
Al is de leugen
Wat gij niet wilt,
'n Ezel stoot zich
„Want daarin staat

kan wil hebben, /
nog zo snel, /
dat U geschiedt, /
in 't gemeen, /
precies vermeldt, /

krijgt het deksel
de waarheid achterdoe dat ook aan
niet tweemaal aan
hoe 't met de dieren

op z'n neus.
haalt haar wel.
'n ander niet.
dezelfde steen.
is gesteld".

Het laatste is een citaat, geen spreekwoord. Een versregel, door ieder kind gekend. Hier geciteerd om met weinig woorden duidelijk te maken, hoe het
muzisch onderricht in taai-uitingen een onmiddellijk verband legt tussen proza
en poëzie, tussen ritmisch proza, 'gaande' volgens de alternerende voetstapprocedure, èn 'poëzie' (de traditionele), evenzeer in de uitspreek-praktijk gaande
volgens diezelfde procedure en volgens dezelfde structuren. Alleen de innerlijke constructie verschilt, voorzover in de poëzie de motoriek doorgaans regelmatiger is dan in het motorisch proza van het spreekwoord.
'Motorisch proza' klinkt wat zwaargeladen. Maar in het muzisch onderwijs
verdwijnt alle gewichtigheid. Hiermede is niets anders bedoeld dan het goedritmisch spreken, zoals men dit nog vaak bij het gewone volk hoort, ook
pratend-wandelend. Ik geef 'n voorbeeld uit het dagelijks leven in Amsterdam.
Twee vrouwen gaan over straat, wandelend in druk gesprek; ze hebben het
blijkbaar over 't probleem ouder-worden, waarvan voor haar de oplossing niet
ligt in het „denken aan je leeftijd",
„

want dan voel je je verschralen,
dan voel je je ouder worden".

Dit is een eenvoudig, maar typerend voorbeeld van 'ritmisch praat-proza':
hoort u de aan reële voetstappen beantwoordende alternerende ritmiek van
1. „dan voel je je", 2. „Verschralen" (caesuur), 1. „dan voel je je", 2. „ouder
worden?". En die gevatte woordkeus in „verschralen"? Van ons begrip 'muzisch' weten zij niets; 'muzisch-harmonisch' doen ze volop, spontaan. Maar het
sterft uit, of althans: onze overcultuur waardeert het nauwelijks. En toch is dit
het leven van de taal, het muzisch leven, dat evenzeer in goed, eenvoudig
proza aanwezig kan zijn, zoals het is in de poëzie. En voor de muzische vorming ligt hier een weg van het proza-spreekwoord naar het rijmversspreekwoord en vandaar onmiddellijk naar het eenvoudig gedicht, zoals naar: „Want
daarin staat precies vermeld
" of naar: (A) 'Tussen Keulen', (B) 'en
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Parijs', (C) 'ligt de weg', (D) 'naar Rome'. Een enkel voorbeeld zegt ook hier
weer genoeg.
Doch met dit rechtstreekse, muzische verband tussen spreekwoord en gedicht
is echter de A-D-structuur der spreekwoorden niet afgedaan. Ze opent de
deur naar eenheid van motoriek ook in de muziek. Want indien in de aanvang
een onderscheid werd gemaakt tussen proza-muziek en poëzie-muziek, dan kent
de poëzie-muziek (bij de Westerse cultuur internationaal) één meest voorko
mende, één hoofd-structuur. Deze muzikale hoofdstructuurvorm, de A-D-vorm,
volgt het overgrote deel van onze kinderliedjes, van onze volksliederen, van het
zgn. kunstliedrepertoire (zij het met varianten), een zeer groot deel van de zgn.
ontspanningsmuziek en eveneens van dat van de 'kunstmuziek', voorzover deze
poëzie-muziek is en geen proza-muziek. Het mag hierbij duidelijk zijn, dat in
de eenvoudige poëzie de A-D-vorm wil zeggen wat doorgaans in twee korte
of in een lange versregel wordt afgedrukt; en dat een bepaald aantal van deze
A-D-eenheden een couplet of strofe vormen. In de muziek precies hetzelfde:
een A-D-eenheid wordt muzikale zin genoemd (verdeeld in 'maten'); een be
paald aantal van deze zinseenheden vormt wat men noemt: de melodie (in haar
geheel).
Het is dan ook niet toevallig, dat een componist als Beethoven in zijn negende
symfonie zulk een melodie voor zijn 'internationale' schreef op de woorden
'Freude, schoner Götterfunken', waarvan tekst en melodie aan deze hoofd
structuur A-D beantwoordt. Wij geven hier een voorbeeld van de eerste twee
melodie-zinnen:

r r r r
Freude, schone r Götter-fun-ken,

Tocht er aus

ly-

E-

•™*
wir "be-treten

1'

r

r

r

tr r

i

i

si- urn,
—

^

= Hei- lig- thum!

feu- er- trun-ken, Himmlische, dein,

Evenmin is het aan toeval toe te schrijven, dat de melodie die Joseph Haydn
bij het Oostenrijkse volkslied 'Gott, erhalte Franz den Kaiser' (thans nationaalhymne van de B.R.D.) eenzelfde tekst- en melodie-structuur heeft, in vier
melodie-zinnen, die een 'couplet' vormen. Zo ook W. A. Mozart, enz. enz.
Dit is geen toeval, zoals het ook niet toevallig is dat dezelfde melodiestructuur
als het bovenstaand voorbeeld uit Beethovens negende terugkeert in het kinder
en volkslied, in 'Dat gaat naar den Bosch toe' of in 'Slaap, kindje slaap' of in
dat aardige 'vrije-bewegingslied' voor de kleuter:
„Op een grote paddestoel,
rood met witte stippen,
zat kabouter Spillebeen,
op en neer te wippen".
Er is derhalve een identiteit tussen enerzijds een rijk-voorkomende tekststruc
tuur A-D (in volkspoëzie, kinderlied en spreekwoord), anderzijds de specifieke
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hoofdstructuur (A-D) van de 'poëzie-muziek', of, wil men het in een voorbeeld:
tussen „Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel" en een
kinderlied als „Moriaantje, zo zwart als roet, ging eens wandelen zonder hoed".
En men kan hier alle wegen uit, ook dus naar de 'kunstpoëzie' en naar de
'kunstmuziek'. Al deze wegen gaan uit van eenzelfde vertrekpunt: de motoriek
en de structuur van die motoriek door het algemeen-menselijke, dat tegelijk het
muzisch-menselijke is, en dat daarom basis wordt van de muzische vorming op
school.
Het tempo
Is er ook sprake van één muzisch tempo? Niemand zal dit verwachten. Het
antwoord is slechts in strikte zin negatief. Want hier is sprake van meer eenheid dan men zou verwachten. Ik geef hier slechts die resultaten van het moderne wetenschappelijk onderzoek welke van belang zijn voor docenten in het
muzisch onderricht.
Uitgangspunt is het tempo van het gewone spreken; laten we het 'onritmisch
praten' noemen. Vastgesteld is, dat het normale spreken volgens een vast tempo,
internationaal, dus algemeen-menselijk, verloopt. Maar wat wil hier 'vast tempo' zeggen? Zoals wij kunnen spreken van een tempo bij het ontspannen-wandelen en daarmede bedoelen een verhouding tussen voetstap-duur en de fysieke
tijd (bijv. 1 stap per seconde), zo spreken wij ook onbewust in een bepaalde
tijdsindeling nl. door regelmatige syllabe-percussies (en pauzes), m.a.w. in percussies van eenzelfde duur; wij noemen dit de grondpercussies van het spreken,
en grondpercussie-duur. Tempo van het spreken wil zeggen: tempo van de
grondpercussieduren. Dit tempo is regelmatig en bedraagt vrij precies (bijna
alles in het tempo van 't biologische is enigermate variabel) één percussie-duur
per seconde, of, in muziektaal, 60 MM. De mens volgt dus normaal bij liet
spreken een innerlijke tijdklok, waarvan hij, onbewust, op de regelmatige tikken door woord-percussies reageert. Een gevolg hiervan is dat, zodra een eerste
spreker zijn mededeling overdraagt, hij bij de zegging van de eerste syllaben
aanvangt met de hieraan voorafgaande 'tijd in stilte' in te delen in regelmatige
percussies. Dit heeft dan weer tot gevolg dat, wanneer hij geïnterrumpeerd
wordt of wanneer na hem een ander spreekt, deze 'ander' de door de eerste
begonnen tijdsindeling overneemt, en zo verder. Aldus heeft men vastgesteld
dat, wanneer een astronaut tijdens zijn capsule-vaart op 800.000 km afstand
van de aarde wordt aangeroepen door Kaap Kennedy, hij (naar zintuigelijke
waarneming) bij zijn woordreacties precies de door Kaap-Kennedy begonnen
tijdsindeling overneemt.
Het verschijnsel van het algemeen-menselijke spreektempo (60 MM.) wordt
hier niet naar voren gebracht als een wetenswaardigheid, maar als een belangrijk aspect voor de docent in het muzisch onderwijs. Want dit veronderstelt
een muzisch tempo in de muzische uitingen, in de eerste plaats in het spreken.
En 'muzisch tempo' bij het spreken wil zeggen: het tempo nemen van de biologische combinatie-wet, d.i. de wet van de minste onlust of inspanning met
relatief het rijkst effect, kortom het economisch resultaat; bv. het tempo dat
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een havenarbeider intuïtief kiest om uren achtereen te laden en te lossen. Als
spreektempo voor de Nederlander (anders is dit bv. voor een Italiaan) betekent
het een gemiddelde van twee of drie syllaben per sec. (voor een Italiaan vier
of vijf). Dit is een rustig tempo; muzisch-spreken is rustig spreken. Wanneer
gezegd is dat een tweede spreker de tijdsindeling van de eerste spreker overneemt, dan volgt hieruit dat, wanneer die rust bij een kind-leerling verstoord
is, door welke reden dan ook, de onderwijzer een voorbeeld moet stellen van
rustig-spreken. Vandaar dat van een goede 'muzische' les een zekere (evenwichtige) rust uit gaat. Eenzelfde 'rustigheid' als de mens kiest — volgens de
biologische combinatie-wet — bij het ontspannen wandelen. Deze muzische,
harmonische 'rustigheid' is iets anders dan het begrip langzaam. Want bv. de
grondpercussieduren van het wandelen kunnen zeer wel onderverdeeld worden
in twee; wij gaan dan 'muzisch' (volgens de biologische combinatiewet) in
marstempo, d.i. precies vier stappen in twee seconden, eenzelfde tempo t.a.v.
woorden als wanneer wij zinnen maken van telkens twee syllaben in één percussieduur, zoals geaccentueerd in 'Tussen Keulen en Parijs ( + rust) / ligt de
weg naar Keulen' (vgl. in de muziek: 'Freude, schoner Götterfunken'). Men
ziet hieruit hoezeer de muzische uitingen niet slechts naar motoriek en ritmiek,
naar structuur en constructie, maar ook naar tempo samenhangen. Toch hebben wij op de vraag of er sprake is van één identiek muzisch tempo, negatief
geantwoord. Ik geloof evenwel dat het te ver zou voeren, wanneer ik daarop
hier zou ingaan. Ik wil het vraagstuk slechts aanduiden met er op te wijzen,
dat het tempo van de grondpercussieduren bij het wandelen twee toplimieten
heeft, nl. van twee en van drie stappen in twee seconden, of 60 en 80 MM.;
de langzame van deze twee is identiek aan het spreektempo; bij het musiceren
is geconstateerd dat er drie grondpercussieduren (die dus onderverdeeld worden) zijn, nl. 60, 72 en 80 MM. Dit is slechts een aanduiding, maar ik wil er
als typerend voorbeeld aan toevoegen, dat onlangs een tempo-onderzoek werd
ingesteld t.a.v. de meest vrije, improvisationele muziek-uiting, de zgn. 'echte
Jazz'; het resultaat was, dat ondanks varianten zeer duidelijk drie toptempo's
werden vastgesteld nl. 60, 72 en 80 MM.
Het belang van de spreekwoorden in muzische vorming
In het voorafgaande is gezegd, dat bij muzische vorming in het basisonderwijs
het spreekwoord centraal gesteld dient te worden. Dit belang komt weliswaar
uit de gedachtengang van het voorafgaande voldoende duidelijk naar voren,
maar toch is het gewenst deze duidelijkheid te versterken, zowel door een korte
theoretische beschouwing als door didactische voorbeelden.
Het kind hoort van anderen spreekwoorden; neemt er van over. Het is een
proces dat zich generaties lang door het volk herhaalt: als woordcombinaties
welke vanwege de beknoptheid van zegging, rijkdom aan inhoud, gevatheid
in woordkeus, schalks vaak in haar allegorie, aangenaam naar woordritmiek,
kortom vanwege — en hier doel ik weer op de biologische combinatiewet —
het nuttig effect bij weinig inspanning, ludieke vondsten zijn; daarom wordt het
spreekwoord onthouden en overgedragen. Het is in de meeste gevallen een
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door het volk en door de tijd uitgekristalliseerde formuleringswijze. En als
zodanig, een model van formuleringstechniek èn tegelijkertijd van woordritmiek en woordstructuur.
Voor de praktijk betekent het spreekwoordengebruik in de muzische vorming
oefening in goed-uitspreken, in spreek-motoriek, in formuleringstechniek: kort
en helder, de aandacht-trekkend, veel zeggen in weinig woorden. Het spreekwoord geeft aanleiding tot vele doe- en denk-spelletjes, die vormend werken
op het leren-aanvoelen van onze muzische taal- en melodie-motoriek. Ik noem
er enige: de leerlingen goede woordcombinaties te laten vinden volgens bepaalde
spreekwoordstructuren. Het spreekwoord nemen als onderwerp voor brief of
opstel, eventueel voor een te maken kort toneelspel. Men kan er het zgn. vrijebewegingsspel bij betrekken of het melodie-spel, doorgaans aangeduid met het
zware woord 'muzikale improvisatie'. En, wanneer ze toch leren schrijven,
waarom zouden ze o.m. ook niet leren spreekwoorden te schrijven of ritmisch
proza. En wie levende talen doceert, zou met spreekwoorden tegelijk èn de taal
kunnen aanleren èn de motoriek van de nieuwe taal kunnen overbrengen.
Dan: 'het spreekwoordenspel'. De docent kiest uit de honderden spreekwoorden die naar structuur door anderen zijn ingedeeld, een aantal, die hij naar
inhoud en structuur enz. nuttig acht voor zijn les. Zij zijn of worden verknipt
volgens de structuurdelen d.w.z. de korte A-vorm volgens de caesuur; de overige
in de delen A, B, enz. (steeds met 'opslag'). Deze delen dienen op iets hards,
bv. karton, te worden geplakt, want de leerling krijgt een hoeveelheid 'stukken'
voor zich, zoals de stukken voor een te leggen puzzel. Liefst hardop lezend
dient hij de betreffende stukken bijeen te voegen: spelenderwijs leert het kind
zodoende om te gaan met 'proza-voeten' en 'vers-motoriek'. Wellicht geeft de
inhoud der spreekwoorden aanleiding om daarover te spreken. Altijd zal het
normaal-begaafde kind een aantal woordcombinaties zelf weten te vinden; het
zal bv. het blokje met 'Boontje komt' kunnen aansluiten bij 'om z'n loontje'.
Veel gradaties zijn mogelijk. Tenslotte kunnen de korte en langere vormen zó
gerangschikt worden, dat een bepaalde figuur het eindresultaat is, enz.
Het vak muziek in de muzische vorming
Laten wij vooropstellen, dat 'muziek' een eigen terrein heeft buiten de andere
muzische vakken. Het heeft zijn eigen scholing t.a.v. toonhoogte, ritme, notatie
en terminologie, om slechts enkele aspecten van dit eigene te noemen. Maar
daarnaast is er in haar ritme, in de structuren en constructie van de zgn.
poëzie-muziek bijzonder veel dat organisch één is met andere muzische uitingen, met taal en bewegingsspel. Ik hoop dat dit voldoende duidelijk volgt uit
hetgeen reeds hierboven over muziek werd gezegd. Er nader op ingaan kan
hier niet, evenmin op de 'vrije bewegingsuitingen'.
Ascendentaal — Descendentaal
De muzische vorming in Nederland heeft met een speciaal probleem te maken,
in tegenstelling — in algemene zin — met een dergelijke vorming in
bv. Frankrijk, Engeland en Italië. Het is het probleem dat wij aanduiden met
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'ascendentaal-descendentaal'. Ik vermoed dat vele docenten bij het voortgezet
hoger onderwijs hiermede onbewust te maken hebben gehad tijdens het taal
onderricht t.o.v. sommige leerlingen; maar ook voor de docenten van het basis
onderwijs is inzicht in dit probleem van het grootste belang, om te beginnen
bij het gebruikmaken van spreekwoorden.
In de kern van de zaak komt het verschijnsel op het volgende neer. Laten we
beginnen met 'ascendentaal-descendentaal' visueel voor te stellen. Er trekt een
fanfare die mars-muziek speelt, door de straten. Voorop jonge kinderen, achter
'de muziek' onze teeners. Het gaat nu om de wijze waarop deze twee groepen
reageren op de percussies (muzikale accenten) van de muziek. Die accenten
kunnen beschouwd worden ten eerste als neutrale tijdsindelingen, ten tweede
als moment om op-te-springen of, ten derde, als moment om op neer-te-komen.
Dezelfde muzikale accenten van deze marsmuziek geven aan de lichamelijkpsychologische instelling van de vooroplopende kinderen aanleiding om op die
marsaccenten 'op-te-springen van pleizier', en aan die van de achterop hos
sende teeners om er op ne^r-te-hossen. Nader geanalyseerd komt het hierop
neer, dat in het laatste geval het lichaam vlak vóór het percussie-moment een
'omhoog-beweging' ondergaat, om met een slag neer te komen op het percussie
moment; dit is de 'descendentale instelling'. Wat de kinderen voorop doen, is
geheel anders: op, en niet vóór, het percussie-moment, springen ze op van ple
zier om daarna op een onbelangrijk moment neer te komen; d.i. de ascendentale instelling. Beide instellingen komen voor in Nederland (in tegenstelling
bv. tot Frans, Engels, Italiaans als ascendentale talen): van 'uitgesproken ascendentaal' via schakeringen naar 'uitgesproken descendentaal', zowel in het
spreken als in de volksdans, zowel in het zingen als in het instrumentaal
musiceren. Het is het milieu, het beroep, het zijn uiterlijke omstandigheden, die
bij Nederlanders de instelling bepalen. Voor de docent in muzische vorming is
inzicht in dit onderwerp van groot belang.
Want wanneer hij bijvoorbeeld spreekwoorden als leermiddel kiest, dan dient
hij te weten dat de spreekwoorden te onderscheiden zijn in 1. die welke ascendentaal zijn gedacht en aldus gezegd moeten worden; 2. die welke zowel een
ascendentale als een descendentale zegging verdragen; 3. die welke descenden
taal zijn gedacht. Ascendentaal gedacht bv. 'Wie de schoen past, trekke hem
aan'. 'Wie' ontvangt hier geen 'neerslaand accent', maar wordt opgenomen in
de opslagbeweging van 'Wie de'. En in die beweging van opslag deelt ook het
woord 'schoen', terwijl 'past' een voorlopig thesis-karakter heeft, voorlopig
omdat ze (na caesuur) een nieuwe arsis-opslag op 'trekke' voorbereidt; daarna
het in ontspanning uitlopende 'hem aan'. Het mag duidelijk zijn, dat hiermede
t.a.v. de analyse van een ascendentale en descendentale zegging nog veel meer
samenhangt, doch het is hier niet de plaats om daarop in te gaan.
Iets anders is, dat duidelijkheid gewenst is t.a.v. het princiep: het waarnemen
van de gewelfconstructie bij de zegging: 'Wie de schoen past, trekke hem aan'
(de gewelfconstructie is typerend voor de ascendentale tekst- en melodie-zegging) en de tegenstelling ervan in de neerslagconstructie van bv.: 'Kinderen,
die willen, krijgen voor de billen!' Dit dient te worden gezegd en is gedacht

1161

De vorming in muzische uitingen op school

met 'descendentale neerslag'. Deze neerslagconstructie is doorgaans geken
merkt door korte, als het ware naast-elkaar geplaatste vlakken, de zgn. terrassenconstructie, ook in de muziek. Het mag duidelijk zijn dat personen met een
ascendentale spreek-instelling een bepaalde woordvoorkeur, een bepaalde voor
keur voor woordschikking en structuur hebben. Want de structuur bv. veran
dert bij zegging van eenzelfde spreekwoord (dat zich daartoe leent) ascendentaal of decendentaal; de ascendentale zegging geeft door zijn gewelfsconstructie
aanleiding tot een eenheid, tot een doorgaans minder onderverdeelde structuur,
terwijl de descendentale zegging met zijn 'neerslag-vlakken' aanleiding geeft
tot een meer onderverdeelde structuur. Een voorbeeld:
1. ascendentale zegging:
'Beter 'n (opslag) /(A) half ei, dan 'n /(B) lege dop'. (Gewelfboog-zegging)
2. descendentale zegging:
/(met na-druk) (A) 'Béter, 'n half /(B) ei — (caesuurpauze), dan 'n /(C) lége
dop'.
Beide zeggingen komen voor in Nederland, en, zoals gezegd, hetzelfde ver
schijnsel ook in de volksdans en in de muziek. Men hoort eenzelfde volkslied
in Nederland hier ascendentaal, daar descendentaal zingen, en bv. „Zie de
maan schijnt door de bomen" werd van ascendentaal kinderlied, door een in
greep van volwassenen, een descendentaal lied, — de uitvoeringswijze die we
allen kennen.
Waar het hier om te doen is, betreft inzicht in deze materie, waar het gaat om
muzische vorming bv. bij de keuze van spreekwoorden, van teksten, van mu
ziek enz. En waar deze bijdrage is afgestemd op het basis-onderwijs, daar dient
toch wel de vraag aan de orde gesteld te worden: is één bepaalde instelling te
verkiezen voor de muzische vorming in het basisonderwijs? Ik geloof van wel:
de ascendentale instelling. Om verschillende redenen. Ten eerste: ofschoon beide
instellingen in muzische uitingen aanwezig zijn, toch is aantoonbaar dat het
ascendentale eerder of sterker beantwoordt aan de Nederlandse psyche dan het
descendentale. Ik kan hierop nu niet ingaan. Ten tweede, omdat basis-onderwijs
een onderricht is aan kinderen en omdat het kind (als het geen boze bui heeft)
ascendentaal van aard is. Deze ascendentale tendens, bij meisjes sterker dan
bij jongens, komt tot uiting in hun spelen (o.a. touwtje-springen), in de liedjes
die ze elkaar leren en de wijze waarop ze gezongen worden.
Overigens: de uitdrukking 'opspringen van vreugde' is een gedraging die wij
over het algemeen eerder bij kinderen dan bij volwassenen zien — wat niet wil
zeggen, dat het niet bij volwassenen voorkomt: zie wat door onze voetballers
wordt 'opgevoerd', als zij een doelpunt maken: handen-omhoog, opspringen,
omhelzen, zoenen. (Jammer, dat het leven niet bestaat
in onafgebrokendoelpunten-maken!). Ik vraag de lezer mijn verontschuldiging voor deze tussen
haakjes geplaatste zin; maar ze past, zoals nog veel andere zinnen van dit be
toog, vanwege haar motoriek bij het onderwerp muzische vorming; zij is door
mij bedoeld, als gezegd in de alternerende proza-stappen-stijl, waarvan ik de
stappen als volgt nummer: (A) 1. Jammer, dat 2. 't leven (B) 3. niet be-
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4. staat (caesuur-pauze), in (C) 5. onafge- 6. broken- (D) 7. doelpunten- 8. maken. De zin is bijgevolg van een A-D-structuur, en daarom onmiddellijk geschikt voor een ev. 'poëzie-melodie' of voor een yell-skandering. Ware ik dichter of prozaïst, mijn voorbeeld zou gelukkiger zijn!
Ter informatie: voor een descendentaal-ingestelde zou deze zin aldus uitlopen:
„
in 't onafgebroken maken van doèrpunten \
,

Conclusies
1. Muzische vorming op school is vorming tot een harmonisch-menselijke
ontplooiing, een ontplooiing van menselijke waardigheid op basis van normale
begaafdheid en van algemeen-menselijke tempo's, ritme's, structuren en constructies op het gebied van uitingen in taal, zich-bewegen en muziek. Bijgevolg
is muzische vorming op school niet iets voor de happy-few, voor speciaalbegaafden.
2. Muzische vorming op school betreft niet een esthetische vorming in strikte
zin. In ruime zin heeft zij een esthetisch aspect, nl. voorzover de natuur en ook
de mens, in welke cultuurstaat ook, biologisch streeft naar een biologischesthetische vormgeving. Voor de begaafden onder leerlingen zal muzische vorming op school leiden tot ontplooiing van het inventieve in het spel met woorden, bewegingen, klanken. Later zal dit 'muzisch' spel op een der vrij gekozen
esthetische terreinen, als amateur of als beroep, worden voortgezet; het spel
verkrijgt dan het zware woord 'Kunst' en de 'speler' dat van 'kunstenaar'.
3. Omdat muzische vorming op school een gewoon-menselijke vorming is,
dient het als vak centraal te staan in het basisonderwijs; daarin zij de verbale
uiting het uitgangspunt. Indien aan het basisonderwijs (en aan het voortgezetalgemeen-hoger-onderwijs) soms verweten wordt, dat de leerlingen onvoldoende
leren zich-uit-te-drukken, hardop-goed-te-lezen, schriftelijk en mondeling te
formuleren, met name ook in opstel of brief, dan is een der oorzaken hiervan,
dat niet wordt doorzien wat muzische vorming op school kan inhouden, indien
dit vak-complex goed gedoceerd zou worden.
LITERATUUR:
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Peter Brook: théatre pur
Carlos Tindemans

Theater is een ervaring. Definiëren is slechts mogelijk door beschrijving van
fenomenen. En die komen bij de toeschouwer telkens op een andere manier
terecht, stapelen zich daar op tot een totaliteitsbeleving, waarvan de aard, de
intensiteit en het effect oneindig variëren. Dat maakt het bijzonder hachelijk,
de constanten van het theater te willen bepalen. Pogingen daartoe worden vaak
ondernomen en de uiteenlopende resultaten weerspiegelen keurig de polyvalentie van het ongrijpbare. Zelfs vakmensen die het wagen uit te schrijven wat hen
naar het theater drijft en waarom, blijken het onderling ver van eens te zijn.
En dat bevordert natuurlijk de misverstanden.
Er zijn in de geschiedenis van het theater nogal wat van die insiders die gepro
beerd hebben hun inzichten in woorden om te zetten. Meestal vertellen ze
slechts een literaire gebeurtenis, zakken ze weg tot het niveau van een geest
driftig verslaggever: goedkope journalistiek of een selectie persoonlijke anecdotes. Toch bestaan «ze, die opstellen waarin uit een bezielde ervaring iets verhelderends voortkomt. Stanislawski en Gordon Craig hebben dingen geschreven
waarvan het effect onberekenbaar is, zelfs al bleven ze vaak vrij duister. Artaud
heeft het gedaan en houdt al een generatie lang de experts bezig. Brecht werkt
nog altijd na, en wat er uit zijn teksten ook regelmatig te voorschijn wordt
gehakt, ze weerstaan alle analyse. Zo blijft de belangstelling tenminste intact.
Misschien is het nog rijkelijk vroeg om al een definitieve waardering te sugge
reren, maar nu de Britse regisseur Peter Brook, die als geen ander op het ogen
blik in de internationale regietendensen vooroploopt, zijn visie en toekomstbehoefteh te boek heeft gesteld, heb ik de indruk dat hij zichzelf bij deze belang
rijke verkenners en wegbepalers heeft geschaard. Zijn boek demonstreert de
zelfde obsessie en dezelfde dromen, dezelfde intensiteit en dezelfde gerichtheid.
Bovendien is het helder geschreven, begrijpelijk. Het lijken wel losse, vrijblij
vende praatjes, maar ze zijn zonder twijfel erg belangrijk.
1

De vier fasen van Theater
Brook spreekt slechts vanuit de eigen ervaring of vanuit de subjectieve analo
gie; hij tracht de ervaringsmomenten te formuleren waarvoor ieder bewust
1 Peter Brook, The Empty Space, London, 1968.
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acteur zijn eigen onsamenhangende begrippentaal heeft. Zoals Stanislawski dat
heeft gedaan. Hij beperkt zich niet tot het opvangen van collectieve gevoelens
en behoeften; hij wil tot een persoonlijke synthese komen. Zoals Craig heeft
gedaan. Hij verkent de diepere lagen van het menselijk bewustzijn en wijst elke
actualiteitsuitdieping die in het esthetische blijft steken, streng af. Zoals Artaud
heeft gedaan. Hij verwerpt alle individuele participatie en richt het theater op
de collectiviteit. Zoals Brecht heeft gedaan.
Schrijft hij dan alleen na wat zijn voorgangers onvergelijkelijk veel diepzinniger
hebben geformuleerd? Natuurlijk is Brook volop vertrouwd met de ideeën van
alle theatertheoretici, maar nergens zie je hem vechten met citaten, nergens
gaat hij hard schreeuwen om de echo's van anderen te overstemmen. Hij staat
op eigen grond. En hij bouwt fundamenten. Hij werpt zich niet op tot een
modelontwerper, hij levert geen pasklare formules, geen recepten. Zijn bewijstrant is innemend: herhaaldelijk geeft hij alleen maar welsprekend uitdrukking
aan eigen onwetendheid en skepsis, hij weet zelf niet steeds waarom iets geslaagd is of niet. Nergens gaat hij uit van een of andere apodictische ideologie.
Zijn aandacht gaat uitsluitend naar de vorm van het theater, die er de zin van
is. Vorm is zin. „A play is a play": de slotzin van het boek.
In de titels van zijn vier hoofdstukken suggereert Brook welke fasen in het
huidige theater te onderscheiden zijn: The Deadly Theatre, The Holy Theatre,
The Rough Theatre, The Immediate Theatre. Vier ketterijen of vier dogma's?
Geen van beide; ieder van de vier fasen vertoont positieve en negatieve momenten. Het louter inschikkelijke commerciële theater is zonder nuancering af
te wijzen, maar in het niet-commerciële theater zijn juist dezelfde ontaardingsverschijnselen te vinden. Omgang met theater is voor Brook een zoeken naar
een ritueel dat het onzichtbare zichtbaar wil maken.

Het Dode Theater is overal
Erger dan het commerciële theater is het artistieke theater dat morsdood aandoet. Dat knappe, vakkundige, keurige theater, dat oervervelend blijft. Omdat
het zich van meet af aan neerlegt bij een aantal overgeleverde esthetische
canons, omdat het reflecties van een vroegere kritische houding zonder nadenken naspeelt. Het gelooft zelf niet meer in zijn eigen maniertjes, het bezit geen
relatie tot wat dan ook. Dit zogenaamd 'muzikale' of 'poëtische' theater, in
honderden schouwburgen ter wereld jaar in jaar uit in het repertoire gekoesterd, is nog slechts een verzameling van gemeenplaatsen die een aantal mensen
nog altijd wel aan de nobele, heroïsche, romantische menselijke natuur doen
denken. Maar het is dood. Trouw aan de 'klassieken', aan een eens voor goed
vastgelegde 'stijl', aan een 'historisch verantwoorde interpretatie' is de veilige
weg naar de kortsluiting. Elk werk heeft zijn eigen stijl, elke periode haar eigen
middelen om die te bereiken. Alleen, zogauw we die stijl trachten te bevriezen,
zijn we verloren. Theater is altijd autodestructief; zodra iets zeker is, vastgelegd
of gecodificeerd wordt, gaat er iets onzichtbaars dood. Elke vorm heeft slechts
een beperkte levensduur, moet steeds weer opnieuw worden bedacht, gewijzigd,

1165

Peter Brook: théatre pur

aangepast, moet telkens weer de tekenen dragen van alle invloeden die het
omringen, die het geestelijk bepalen, die het artistiek conditioneren, die het
menselijk in een gedragsklimaat inschakelen. Zelfs zoiets triviaals als een
'mode' kan daarin een rol spelen. Theater is de relativiteit zelf.
Natuurlijk is theater geen boetiek, geen modehuis; er zijn bepaalde fundamentele gegevens. Het is de opgave en tegelijk het noodlot van elk theaterman, dat
hij de eeuwige waarheden wil, misschien zelfs moet scheiden van de voorbijgaande varianten: een heel subtiele vorm van snobisme en de besten vallen er
zich stevige builen aan. Wie in de traditie de enige boeman ziet, die in de weg
staat tussen onszelf als uit te drukken essentie en het theater als permanente
vormcodex, versimpelt het probleem. Doodsheid treedt immers overal op: in
de culturele conjunctuur, in de economische context, in het privéleven en de
vorming van de acteur, in de taaie functie van de criticus, in de kijkgewoonten
van de toeschouwer. Een aantal van die belemmeringen kunnen we, zij het niet
zonder moeite, uitschakelen.

De onmogelijkheid van de status-quo
Brook vertelt bijvoorbeeld over zijn ervaringen met het publiek. Toen hij met
King Lear op reis was in Polen, bleken de toeschouwers onvoldoende Engels te
kennen om door hun reacties de acteurs te kunnen beïnvloeden, maar dat werd
gecompenseerd door een aantal behoeften in dit publiek die de spelers in hun
eigen omgeving niet zo sterk ervoeren: de hunker naar het spel zelf, de behoefte
aan contact met buitenlanders, en een levenservaring die aansloot bij de pijnlijke thema's in het stuk. In de V.S. knapte dezelfde voorstelling vrij vlug af,
omdat vanuit de zaal geen extra-impulsen kwamen en alles als een wat moedeloos verzetje werd geduld. Dit bracht Brook ertoe zijn geruchtmakende US niet
buiten zijn eigen schouwburg, het Aldwych Théatre te Londen, te vertonen,
alleen voor een geanalyseerd en beperkt aantal vertrouwden: een ander publiek

zou de voorstelling noodzakelijk stukbreken. Zo zegt Brook. Het is een opmerking die tot grondige structurele consequenties leidt.
Brook beperkt zich niet tot de toeschouwers. Ook de acteurs moeten zich voortdurend afzetten tegen gewoonte en routine; het opbouwen van een succesvolle
carrière is moeilijk te verzoenen met artistieke ontwikkeling, het ene bedreigt
het andere. Aleen een constante scholing, op elk moment van de geestelijke en
vakkundige verhouding tot medium en apparaat, kan die dreiging keren. Dezelfde afstandelijkheid vraagt Brook van de criticus. De criticus mag nooit
aflaten te wijzen op de incompetentie waarmee meestal aan theater gedaan
wordt. Hij moet schrijven vanuit een mogelijk doel, de status-quo onverbiddelijk aanklagen. Dat zijn manier om van het theater te houden, niet de enige
juiste is, is minder erg dan dat hij ophoudt ontevreden te zijn over wat geboden
wordt.
Brook zelf is hoogst ontevreden over het soort toneelletterkunde dat geschreven
wordt. De auteurs zitten vast aan allerlei niet-theatrale elementen van de dramaturgie: schrijfkunst, plot, psychologie, constructie, dialoog, milieu- en per-
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soonsbeschrijving. Drama is volgens Brook te herleiden tot het op een scène
gesproken woord dat uitsluitend in relatie staat tot de spanningen die het zelf
creëert. Vandaar zijn wantrouwen tegenover de regisseur die een auteur en een
stuk wil dienen: 'het stuk moet voor zichzelf spreken'. Als je een stuk alleen
maar voor zichzelf laat spreken, geeft het geen kik. Je moet er het geluid uithalen. De regisseur vraagt er niet om, een God te zijn en toch impliceert zijn
functie dat.
Verstarring van publiek, van acteurs, van critici, auteurs en regisseurs: het
doodse theater is verre van dood; het vertoont vaak nog een ontmoedigende
activiteit. Juist dat stelt het in staat tot verandering. In deze tijd van onbehagen
en wanorde, alarm en twijfel wil Brook het theater zien als een plaats waar een
ervaring wordt getoond die het leven voedt. Daarvoor zijn waarachtige vormen
nodig. Natuurlijk zit de hele conjunctuur tegen. Het is niet de schuld van het
theater alleen dat het een speelgoed is geworden om een middenstand zoet te
houden. Hogere kunst is synoniem geworden van braaf en fraai en lief en
onschuldig. Alles moet in het werk gesteld om een interne en dus ook vormelijke vernieuwing te realiseren.

Artaud als erflater
Brook belijdt zijn afhankelijkheid van Artaud. Deze heeft het realisme opzij
geschoven, de thesisdramatiek, de minuscule gewetensconflicten. Hij heeft het
veld weer vrijgemaakt voor het geestelijk spel en de dynamiek van het woord.
Hij is teruggegaan naar de mythe, van waaruit de acteur weer tot daden kan
komen op de scène. Het woord verdween, het beeld kwam in de plaats. Het
resultaat, zoals het o.m. door Brook is uitgebouwd, is een theater dat het effect
heeft van de pest, de infectie van de magie.
De vraag blijft natuurlijk of het theater het woord kan verloochenen, of er
inderdaad een taal van handelingen bestaat. De twee begrippen zijn niet met
elkaar in tegenspraak, zegt Brook, maar dan moet je wel met elk van beide iets
doen. Taal wordt gemanipuleerd en bijgevolg gecreëerd op de scène; het woord
wordt onderdeel van beweging, instrument van leugen, klank als parodie, teken
van afval, woord-schok en woord-kreet. Het gaat er niet om, blind in de autonomie van de handeling te geloven. Ze moet ergens heen leiden, een doel en
een zin bereiken. En Brook neemt de vragen van Artaud opnieuw op: hoe passief maakt dit alles de toeschouwer? reveleert het iets? is dit contact met onze
eigen onderhuidse spanningen werkelijk creatief, therapeutisch? maakt het
inderdaad het onzichtbare zichtbaar of sleurt het ons alleen mee naar andere,
even verfoeilijke onderwerelden? zit er geen fascistisch geurtje aan deze cultus
van de on-rede? is een ritueel van het onzichtbare meteen ook anti-intellectueel? is het geen negatie van verstand en geest?
Over zijn eigen werk spreekt Brook niet, maar zijn ervaringen en ideeën zijn
terug te vinden in wat hij schrijft over Artauds volgelingen: The Living Theatre,
Grotowski, de happening. De happening is slechts een ter plaatse trappelend
schijntheater. Hij houdt zich op met een beperkt aantal obsessiesymbolen,
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waaraan zijn vrije vorm wordt opgeofferd. Een dood spoor. Theater moet
immers perceptie van het onzichtbare mogelijk maken; de happening gelooft
teveel dat de kreet volstaat. Grotowski gebruikt het theater als een instrument,
een middel tot zelfverkenning, een kans op redding. Jammer is alleen dat het
slechts voor een minderheid bestemd lijkt. Grotowski's theater blijft een reser
vaat van vreemd hiëratisme, van een spiritualisme dat naar dwingelandij
zweemt. Uit de gemartelde en vervoerde bewegingen van zijn figuren is moei
lijk een coherente interpretatie los te maken waarin menselijke basisemoties
herkenbaar worden.
The Living Théatre is een troep losgeslagen mensen, die werken zonder traditie
en zonder directe bronnen en dat houdt in dat ze vele tradities testen en vele
bronnen citeren. De bedoeling is wel duidelijk: zij grijpen terug naar een dionysme dat een ethische, erotische en politieke provocatie wil zijn, maar moeten
toegeven dat hun excessen ontoereikend zijn om een versteend patroon te ver
pulveren. Resultaten hebben zij misschien wel geboekt op het gebied van de
rechtstreekse mededeelbaarheid van epische inhouden via het theater; zij heb
ben een gebaren- en beeldcode ontdekt welke voor de werkelijkheid die ge
schiedenis wil zijn. Maar zo blijft het theater hoogstens een gelegenheidsforum
van waarop de wil geactiveerd kan worden om in de wereld, die wij moeten
veranderen, over te gaan tot daden.
2

Th = Rra
Dit op een rijtje aflopen van de schaarse centra waarin vandaag hartstochtelijk
gezocht wordt naar relaties tussen werkelijkheid en theater, is tekenend voor
Brooks procédé. Zijn boek geeft geen betweterige formules. Je leest het zoals je
een van zijn theaterprodukties meemaakt: verbluft en wanhopig vragen stellend.
Zijn gedachten weerstaan aan elke classificatie, kruisen mekaar voortdurend;
het zal beslist nog enige tijd duren eer de praktijk zal hebben uitgemaakt wat
in deze mentale belijdenis illusoir is en wat blijvend. Het dichtst bij een formule
komt hij, wanneer hij stelt: Th = Rra. Theater is een aggregaat van herhalen
en nog eens herhalen (repetition), van opvoeren, openbaar maken, tegenwoordigstellen, wat alleen een verdere graad van herhaling betekent (re-presentation), en van bijstand, co-auterschap van het publiek (assistance).
Brooks basishouding
Drie lagen lijken mij in Brooks ideeën te onderscheiden: de houding tegenover
het theater, het te bereiken ideale theater, de voorwaarden waarin de houding
en het ideaal simultaan gerealiseerd kunnen worden.
Het staat tegenwoordig fraai, het theater, zoals de roman, dood te verklaren,
niet meer van deze tijd. In een wereld van massamedia, die veel meer vat heb
ben op de hedendaagse mens, overleeft het theater zichzelf als een soort reser
vaat van antiekerige cultuur. Deze opinie is Brook natuurlijk niet onbekend en
2 Cfr. Jo van Osselt, Jerzy Grotowski, in Streven, nov. 1967, pp. 132 -141.
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als je alleen maar voortgaat op het minder dan middelmatige karakter van de
meeste produkties, is ze niet te weerleggen. Maar is dat de ultieme wijsheid
over het theater als theater? Geestelijk is theater voor Brook 'a total way of
life', een wijze van leven, een autonoom ritueel, een pragmatische religie, met
al de excessen vandien. Er is in het verleden nauwelijks een tijd geweest waarin
het parallellisme tussen religiositeit en theatraliteit zo hardnekkig werd beklem
toond als tegenwoordig. Sedert Artaud vliegen de begrippen 'ritueel', 'magie' in
het rond. En dan hoor je Brook, als een lekenapostel met een hoge sacrale roe
ping toeschrijdend op het heilige schrijn, ons de intiemste bekentenissen van de
ingewijde die hij is, de celebrant die hij hoopt te zijn, toefluisteren. Met de
theologie van dit mysticisme is hij blijkbaar zo vertrouwd, dat hij ze metaforisch
kan omzetten in zijn produkties. Dit geloof, dat — toegegeven — nog vele vra
gen aan zichzelf blijft stellen, vormt een fascinerend document. Maar het is zo
volslagen irrationeel, zo volkomen berekend op de reeds overtuigde geloofs
genoten, dat de overtuigingskracht bedenkelijk blijft. Ben je bereid dit geloof
te aanvaarden, dan mag je mee verder; ben je dat niet of maar half, dan word
je buitengesloten. Dan kun je de exteriorisering van de basisrelatie nog wel van
buitenaf meemaken, maar je dringt niet meer door tot vorm en betekenis. Je
hoort er niet meer bij.

Brooks Ideale Theater
Deze systematische zwakheid ontgaat Brook natuurlijk niet. Het liefst zou hij
aansluiten bij Artauds geloof. Maar een onvoorwaardelijke overgave is van
meet af aan een handicap: ze zal slechts weinigen aanzetten om de moeizame
tocht naar de perfectie integraal mee te maken. Daarom keert hij de zaken om.
Hij wijst het geloof in een vooraf bestaande essentie af en ziet deze basis juist
als het te bereiken resultaat. In plaats van te vertrekken van premissen, wil hij
alles zo ongecompromitteerd mogelijk intact houden, tot het op het ogenblik
van de uitbeelding zelf samen kan vallen met de zich organisch revelerende,
collectieve Existentiële Waarheid. De mystificerende begrippen worden niet
geslachtofferd, maar hun orde van realiseren en dus van bestaan wordt ge
wijzigd.
Het theater zou dood blijven als het echt niet méér deed dan overgeleverde
vormen herhalen, hoe keurig gemoderniseerd ook. Elk motief dat wordt uit
gekozen als aanleiding tot uitbeelding, moet een bestaanservaring worden; pas
dan kunnen de nieuwe vormen worden gezocht en gevonden. Het ideale theater
moet dus een intieme personalistische belevenis zijn, uitgaande van een bewust
zijn, dat alleen dat van vandaag kan zijn, toelopend op vormen die alleen die
van vandaag mogen zijn. In de 'repetition' zal de bestaanservaring worden
opgezocht, geanalyseerd, uitdrukbaar gemaakt; de 'representation' zal de actuering uitmaken: het in het openbaar tonen van de essentie, die op grond van een
intellectuele ervaring expressie en alleen daardoor en in die volgorde kunst is
geworden. Routine, verworven techniek, pure herhaling krijgen hier dus geen
kans. Virtuositeit is een belemmering, omdat ieder actueel moment noodzakelijk
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anders opgebouwd moet worden, en dat hangt meer af van de telkens andere
ontstaansvoorwaarden ervan dan van de geijkte uitdrukkingsvormen die de
technische opleiding ter beschikking stelt.
Het ideaal is dus een 'Holy Theatre' dat te realiseren is met 'Rough Theatre',
een rauw, spontaan, onbelast theater, dat zijn vitale zekerheden verbindt met
het Tmmediate Theater', waarin acteurs en toeschouwers elkaar vinden in een
gemeenschappelijke ervaring. Dit samenspel van zaal en scène zal tekens weer
verschillend zijn. Voor de regisseur die Brook natuurlijk niet toevallig is, komt
het er op aan in die ervaring die componenten te vinden welke hem onophoudelijk op weg houden naar een constante.
Wat deze denkbeeldige constante is, is Brook zelf verre van duidelijk. Maar
zijn commentaar uit de ervaring stelt hem wel in staat te peilen naar zowat alle
aspecten van dit ideaal. Toch komt me deze oprechte obsessie ergens verdacht
voor. Het blijft filosofisch allemaal bijzonder troebel. Brook gaat resoluut uit
van het 'hier en nu' van het theater, maar bijt zich tegelijk vast op de eeuwige
waarheid ervan: hij richt zich op uitgangspunt en bestemming tegelijk. Maar
verantwoordt hij in dit 'systeem' ook zijn hoop in een constante, die toch bijna
niet anders kan bestaan dan in een vooraf gegeven essentie? Mijn vraag verraadt misschien alleen mijn onmacht om te denken op Brooks niveau. Maar
deze kortste afstand tussen twee punten lijkt mij toch wel akelig simplistisch,
althans theoretisch. Het te bereiken punt wordt opgezet als samenvallend met
het aanwezige beginmoment. Ik besef vaag dat dit juist is, dat vormgeving in
functie staat van een pre-existente idee. Brook wil echter dat de idee pas ontstaat in de uitbeelding zelf, en dat lijkt pertinent onmogelijk te zijn.
Colin Blakely, die onder Brooks leiding gespeeld heeft in Seneca's Oedipus zei
onlangs: „Our job is to make bones out of philosophy, to give it a life. It is
growing away from philosophie terms to animal ones, and noting things in
instinct rather than in reason and in logic" . Dit drukt op merkwaardige wijze
de echte ideeën uit van Brook, en niet alleen van Brook, maar van het hele
moderne laboratoriumtheater. Voorop staat een concept, een interpretatieschema en daarvoor moeten de acteurs de expressievormen leren te vinden.
Het domein waarop deze expressiemodaliteiten gezocht worden, is niet het
abstracte of intellectuele, maar het elementaire en primaire. De sleutel zit in
het werkwoord 'noting': dit optekenen van een mentaal proces in visuele, auditieve en gestische middelen wordt in het boek van Brook naar mijn smaak te
willekeurig en te doorzichtig binnenstebuiten gekeerd. Zijn bedoeling wordt
daardoor niet aangetast of verminkt. Maar dit angstvallige camoufleren van de
richting waarin theatrale waarheid wordt opgespoord, verraadt zijn innerlijke
onzekerheid.
3

De functie van de toeschouwer
De voorwaarden om zijn houding en ideaal optimaal te realiseren, legt Brook
bij de toeschouwers. Eigenlijk gaat het hele boek — vanaf het allereerste beeld,
3 In The Drama Review, T 43, Spring 1969, p. 124.
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dat het theater voorstelt als een lege ruimte, waarover een mens zich beweegt
die door een ander mens bekeken wordt — over de relatie tussen acteurs, resp.
opvoering en toeschouwers: wat zij verwachten van het theater, wat het theater
van hen moet verwachten. En bij nader inzien is deze problematiek de sleutel
tot vele van de verbluffende dingen die Brook tijdens de laatste tien jaar heeft
gedaan; bijvoorbeeld Marat I Sade, US, Oedipus, The Tempest. Hij zoekt zijn pu
bliek, hij spant zich voortdurend in om het verder en verder om te scholen.
Dat verraadt weer diezelfde onzekerheid, de angst dat zijn eigen werk ver
steent tot een 'Deadly Théatre'. Hij gaat zelfs zo ver, dat hij het publiek, zijn
publiek, dat soms meent onderhand wel te weten wat ze van een Brook-vertoning in het bijzonder en het Theater in het algemeen mogen verwachten, opzet
telijk voor het hoofd stoot en beledigt. Onbarmhartig, schaamteloos, maar ook
ontroerend, in het besef dat alleen deze manier van communicatie tot die erva
ring kan leiden waarvan hij weet dat ze de kern is.
Ook hier, lijkt mij, is enige reserve geboden. Ook ik houd van theater, maar
wat betekent dit dwangbeeld van een totale ritus? Voor deze fusie van publiek
en executanten (deze term wordt dan trouwens fundamenteel vals, en ook de
eerste krijgt een ander accent), voor elke hysterie die in een collectief beleefde
cultus ontstaat, ben ik als de dood. Dit soort geseculariseerde religiositeit ligt
dicht bij een pathologisch verschijnsel.
The Empty Space is een soort script van de nietsontziende wijze waarop de
basiseenheid van het theater, die twee uren 'public time', kan worden opge
bouwd en voorgesteld. Maar het blijft complex. Het is onsamenhangend, kun
je zeggen, en verheldert niets. Maar in de openhartige onbeholpenheid waar
mee Brook vragen stelt en antwoorden suggereert, duikt een universum van
coherentie en doelgerichtheid op. Het boek is daarom essentiële lectuur voor
iedereen die werkelijk iets geeft om het theater. Het zal een aantal mensen
kwaad maken, anderen zal het sprakeloos laten door zijn buitennissigheid, maar
niemand kan het onbelangrijk noemen. Een hele generatie zal er zich aan laven
en voor velen zal het van beslissende invloed zijn. Ten goede of ten kwade. Het
is een uitdaging tot constructief denken over een van de vele geheimen waarin
de mens zichzelf een zin probeert te veroveren.

Rondom een gouverneursbenoeming
Ivo van Trigt

Toen Gouverneur Speekenbrink in 1961 de Nederlandse Antillen verliet stond
al vast, dat hij de laatste 'Hollander' zou zijn, die in dit Rijksdeel de Kroon
zou vertegenwoordigen.
Vroeger tilde Nederland niet zo zwaar aan dit ambt. De vooroorlogse Gouver
neurs van Suriname en Curacao, zoals de Nederlandse Antillen toen nog
werden genoemd, waren heel respectabele mensen, daar niet van, maar zij
stamden niet uit de hogere échelons van de Nederlandse staatkunde. Zij lagen
over het algemeen op het niveau van een burgemeester in een middelgrote
gemeente. Er zat, eerlijk gezegd, ook nauwelijks meer in. Gouverneur-Generaal
van Indië, dat mocht een naam hebben, maar die twee Rijksdelen in de West
kwamen wat hun inwonertal betreft niet of nauwelijks boven de omvang van
een middelgrote gemeente uit. Dat komen zij trouwens nóg niet.
In de nieuwe structuur van het Koninkrijk echter kwamen na de oorlog de
zaken enigszins anders te liggen. De gebiedsdelen in de West werden er welis
waar niet groter op, maar zij raakten in een andere staatsrechtelijke positie.
Zij werden niet meer vanuit Nederland bestuurd; zij bestuurden zichzelf. Zij
werden als het ware miniatuur-staatjes, koninkrijkjes op zichzelf met aan het
hoofd de Koningin der Nederlanden. Onder die gewijzigde omstandigheden
moesten aan de Gouverneur dezer Rijksdelen heel andere eisen worden
gesteld. Men kon niet meer volstaan met iemand die net voldoende bestuurservaring bezat om de zaken ginds in goede handen te houden. Enige bestuurservaring kon een Gouveraeur-nieuwe-stijl natuurlijk wel tot aanbeveling strek
ken, waar hij aan het hoofd kwam te staan van regerinkjes die het besturen
eigenlijk nog moesten leren, maar dat werd bijzaak. In het bestuurlijke vlak
mocht hij behalve in uitzonderlijke gevallen niet meer actief optreden. Veel
meer dan vroeger viel de nadruk op zijn vertegenwoordigerschap van de
Kroon. Zijn gedrag moest daarop worden afgestemd; zijn staatsrechtelijke
positie liep parallel met die van de Koningin. Hij kon nog als vliegwiel fun
geren, dat de staatsmachine weer op gang bracht wanneer zij in de politiek
vastliep, maar de politiek zelf, daar moest hij zich angstvallig buiten houden.
Hij moest daar boven kunnen staan. Noch in zijn persoonlijk gedrag noch in
zijn beleid — voor zover hij nog beleid kon voeren — mocht hij ook maar de
schijn wekken van gebrek aan respect voor de autonomie dezer gebieden.
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Beslist geen politicus dus, niet noodzakelijk een man met bestuurservaring,
maar vóór alles een diplomaat.
De uit Nederland afkomstige na-oorlogse Gouverneurs waren duidelijk van
een ander slag en een ander kaliber dan de vooroorlogse.
Maar moest een Gouverneur beslist uit Nederland stammen?
De documenten die aan de nieuwe structuur van het Koninkrijk ten grondslag
liggen, geven daar geen uitsluitsel over — en dat kunnen zij ook niet. Zij
erkennen voor het hele Koninkrijk namelijk maar één nationaliteit: de Neder
landse. Surinamers en Antillianen zijn evengoed Nederlanders als de Neder
landers die in het 'moederland' werden geboren. In de structuur van het nieuwe
Koninkrijk kwam het er dus helemaal niet op aan waar de Gouverneur van
daan kwam.
Het Statuut echter en de daarop steunende Staatsregelingen zijn niet meer dan
een formeel-juridische afrekening met het systeem van het kolonialisme. Het
kolonialisme was echter meer dan alleen een formeel-juridisch systeem. Het
schiep ook bepaalde feitelijke situaties, die niet noodzakelijk uit de rechtsver
houding tussen het moederland en de koloniën voortvloeiden en die dus na de
beëindiging van het staatsrechtelijke kolonialisme konden voortbestaan zonder
dat daardoor twijfel hoefde te rijzen aan de oprechtheid van die beëindiging,
maar wier voortbestaan toch begrijpelijkerwijs wrevel bij de voormalige kolo
niën opwekte.
Tot die feitelijke situaties behoorde ook de benoeming van geboren Neder
landers tot vertegenwoordigers van de Kroon — en daarmee tot hoofd van de
Landsregeringen — in Paramaribo en Willemstad.
Aanvankelijk hebben Suriname en de Nederlandse Antillen nog wel in het
voortbestaan van deze situatie berust. Deels waarschijnlijk omdat de gedachte
aan autonomie, die in het voormalige Nederlands-Indië al veel langer leefde
en veel dieper wortel had geschoten, hen min of meer overviel. Deels vermoe
delijk ook in het bewustzijn dat zij in het nieuwe bestel de betrekkelijk weinige
goede krachten waarover zij beschikten, broodnodig hadden voor het bezetten
van allerlei eensklaps nieuw-geschapen bestuursfuncties. Waarom zouden zij
een van die spaarzame krachten beschikbaar stellen voor een ambt dat nage
noeg even uitgehold was als het koningschap in de Nederlandse Grondwet?
Geleidelijk echter ging men daar anders over denken. Voornamelijk uit twee
overwegingen. Ten eerste uit een zeker wantrouwen. Wat deed zo'n 'Hollander'
daar eigenlijk in het gouverneurspaleis? Hij droeg geen politieke verantwoor
delijkheid maar hij kon zich wel degelijk met de politiek bemoeien. Hij kon —
evenals de Koningin dat kan — de heren ministers bij zich roepen en hun zoal
geen rekenschap dan toch een verklaring vragen van hun beleid. Wat had zo'n
'Hollander' daarmee te maken? Moest hij de heren ministers confronteren met
Nederlandse begrippen van ordelijk bestuur? Zoiets konden de heren ministers
toch niet némen! Of mocht men van een 'Hollander' aannemen, dat hij als
was in de hand zou zijn van de Landsregeringen? En hoe stond zo'n man
tegenover de Nederlandse Regering? Hij stond in voortdurende rechtstreekse
verbinding met Den Haag, maar wat hield die verbinding in? Fungeerde hij als
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pottekijker voor Nederland? Wat voor informaties verstrekte hij Nederland
over de binnenlandse situatie en de binnenlandse politiek in de Rijksdelen?
Hij werd verondersteld niet langer dan een jaar of vijf, zes te blijven; zou hij in
zo korte tijd, zittend in zijn paleis, begrip leren opbrengen voor Surinaamse
en Antilliaanse verhoudingen of zou hij er met starre Hollandse vooroordelen
tegenaan zitten kijken en uit die gezichtshoek de Nederlandse Regering inlich
ten? Met alle gevolgen vandien wanneer de heren ministers naar Nederland
gingen (wat zij bijzonder graag deden) om daar hun zaak te bepleiten? Uit dit
soort wantrouwen, door het optreden van een enkele Gouverneur ook wel aan
gewakkerd, kwam de eerste aandrang voort om het gouverneurschap toe te
vertrouwen aan wat men een 'Landskind' noemde.
Een tweede overweging, die in dezelfde richting leidde, lag in de statuszoekerij. Deze overweging speelde vooral in de Nederlandse Antillen een
belangrijke rol. De Antilliaanse politici zijn statuszoekers bij uitnemendheid.
Men zou dit kunnen verklaren uit de maatschappelijke verhoudingen, zoals
deze van de eerste tot het einde van de tweede wereldoorlog zijn gegroeid.
Het ging de Antillen goed in die jaren; de welstand openbaarde zich in rijkdom
en de rijkdom openbaarde zich naar Latijnsamerikaanse wijs in het ten toon
spreiden van welstand. De scala van het maatschappelijk aanzien liep even
wijdig met de scala van de welstand. Alleen voor de Gouverneur gold dit niet.
Als vertegenwoordiger van de Kroon stond hij onaangevochten aan de top van
de scala. De scala van de oude families en van de zakenwereld. De nieuwbak
ken politici kwamen niet uit deze kringen; zij moesten hun aanzien, hun 'status'
nog maken en hoe beter de top-figuren uit de politiek daarin slaagden, des te
groter sleep van tweede-, derde- en vierderangs politici kregen zij achter zich
aan. Allemaal op zoek naar een meerdere of mindere graad van status. In die
wedloop om status, die zich overigens in allerlei belachelijkheden demon
streerde, moest het gouverneurschap vroeg of laat wel de hoofdprijs worden.
Zo geviel het dan, dat in 1962, en al even eerder in Suriname, de laatste
'Hollander' als Gouverneur optrad.
Na het vertrek van Gouverneur Speekenbrink schijnt er in de Nederlandse
Antillen nogal wat geharrewar te zijn geweest over zijn opvolging. Tijdelijk
werd het ambt waargenomen door de Antilliaan Ch. Winkel, een algemeen
gerespecteerd zakenman uit Curagao. Die waarneming echter bleef maar voort
duren. De benoeming van een nieuwe Gouverneur werd steeds weer uitge
steld. Totdat opeens na ruim een half jaar de waarnemend Gouverneur kwam
te overlijden. Niemand had met deze mogelijkheid rekening gehouden. Een
tweede waarnemer moest inderhaast worden benoemd. Men koos daarvoor een
noodoplossing, die niemand voldeed, maar die wél maande tot het betrachten
van de uiterste spoed met de aanwijzing van een nieuwe Gouverneur. Die
nieuwe Gouverneur werd de medicus-literator-filosoof Cola Debrot.
Dit was een alleszins aanvaardbare keus.
Cola Debrot was een geboren Antilliaan. Hij had een goede naam ook in
Nederland, met name in literaire kringen. Hij was een veelzijdig man, die bij
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al zijn kwaliteiten ook nog over politieke ervaring beschikte in zoverre, dat hij
vóór de totstandkoming van het Statuut, dat de nieuwe orde in het Koninkrijk
en de autonomie der overzeese Rijksdelen vastlegde, optrad als voorzitter van
het bij de Staatsregeling van 1948 ingesteld 'College van Algemeen Bestuur',
dat later de Ministerraad werd. Hij vervulde dus, zij het formeel nog onder de
verantwoordelijkheid van de Gouverneur, de functie van Minister-President.
Zijn politieke sympathieën lagen toen aan de kant van de Nationale Volks
partij van wijlen Mr. Dr. da Costa Gomez, die, toen hij zelf als Minister-Presi
dent optrad, Debrot als gevolmachtigd minister naar Nederland stuurde. Vier
jaar later, toen de tegenpartij aan het bewind kwam, werd uiteraard een aan
hanger van de nieuwe regeringscombinatie in zijn plaats benoemd, maar het
getuigt wel van het algemeen respect dat Debrot genoot, dat hij als tweede man
aan de Antilliaanse vertegenwoordiging in Den Haag verbonden bleef, zij het
ook op voorwaarde, dat hij zich zou aansluiten bij een Nederlandse politieke
partij, die zich op een onzalig moment met de Democratische Partij op Cura
cao had verbonden. Hij wist afstand te bewaren van de politiek in zijn land.
En als Gouverneur kwamen hem van het weinige dat hij uit zijn medische
praktijk had overgehouden, vooral de 'bedside manners' het best te pas. Hij
was een innemend man, die voor iedereen het juiste woord wist te vinden en
met alle lagen van de bevolking overweg kon zonder iets aan de waardigheid
van zijn ambt tekort te doen.
Of zijn benoeming echter helemaal naar de zin was van de toenmalige Minis
ter-President van de Nederlandse Antillen, Ephraim Jonckheer, is een open
vraag. Dat deze politicus zijn loopbaan nog eenmaal hoopte te bekronen met
het hoogste ambt in zijn land, lag voor de hand en boze tongen veronderstelden
destijds al, dat de heer Winkel de zware last van het waarnemend gouverneur
schap, waaronder hij tenslotte bezweek, zó lang moest dragen om Ephraim
Jonckheer tijd en gelegenheid te geven zich, al was het maar even, uit de
actieve politiek terug te trekken om zodoende als 'niet-politicus' in aanmerking
te kunnen komen voor het ambt van Gouverneur. De éérste Antilliaanse Gou
verneur!
Die veronderstelling klonk ten enen male ongeloofwaardig. Juist in de Neder
landse Antillen zijn er nu eenmaal mensen die zich uit de actieve politiek niet
kunnen losmaken, hoe zij het ook wenden of keren. De hele politiek draait
daar nu eenmaal véél meer dan in Nederland om personen. Dat wijlen Dr. da
Costa Gomez, 'Doktoor', zoals men hem noemde, een soort magische greep
bezat op zijn aanhang, was algemeen bekend, ook in Nederland. Men stemde
niet op zijn partij; men stemde op hém. Ditzelfde echter gold voor Ephraim
Jonckheer. Hij was geen fascinerend leider, die de mensen in de ban van zijn
woord wist te vangen, zoals 'Doktoor'; hij vertederde zijn aanhangers als
'Jonckheer met de appelwangetjes'. Ephraim Jonckheer was de oprichter en
van het begin af aan de leider van de Democratische Partij. Hij was de Demo
cratische Partij. Volop in 1962, toen voor het eerst een Antilliaan als Gouver
neur moest worden benoemd, maar niet minder in de jaren daarna. Hoe
durfde men veronderstellen dat de Koninkrijksregering zich ertoe zou lenen
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om een zó uitgesproken politieke figuur tot Gouverneur te benoemen! Dit was
té absurd om aan te denken.
Thans loopt de ambtstermijn van Gouverneur Debrot ten einde. En zie! Wat
niemand in 1962 ook maar in de verste verte voor mogelijk hield, gebeurde.
Ephraim Jonckheer trok zich twee jaar voordien uit het Minister-president
schap terug en liet zich als Gevolmachtigd Minister naar Den Haag sturen om
nu ineens als een duveltje uit een doosje weer naar Willemstad terug te sprin
gen . . . . als Gouverneur! Welja!
Wat de Nederlandse regering heeft bewogen om aan deze benoeming haar
medewerking te verlenen mag de hemel weten, maar het is een misgreep van
de eerste orde.
Veronderstelt de Nederlandse Regering, dat de heer Jonckheer in de amper
twee jaren van zijn verblijf in Den Haag — nota bene in een ministersfunctie,
die dus geenszins los staat van de politiek! — een soort politiek louterings
proces heeft doorgemaakt, dat hem opeens tot een in de Antillen algemeen
gerespecteerde, boven de politieke partijstrijd verheven regent heeft omge
toverd?
De reacties uit de Nederlandse Antillen zelf liegen er niet om.
De leiding van de Nationale Volkspartij heeft aanstonds na het bekend worden
van Jonckheers benoeming een verklaring afgelegd, waaraan het volgende is
ontleend:
De politicus Jonckheer, voorheen minister-president van de Antillen, was tot voor kort
voorzitter van de Democratische Partij. Hij is nog steeds lijstaanvoerder van de D.P. in de
eilandsraad, eerste kandidaat voor de D.P.-zetel in de Staten van de Nederlandse Antillen
en gevolmachtigd minister, derhalve „minister".
De fidusie in de Kroon is toch al sterk aan het dalen door de houding van deze ten
opzichte van de Antillen, en Curacao in het bijzonder, voor zijn inmenging bijvoorbeeld
met de algemene maatregel van Rijksbestuur van 1960, door de zeer lankmoedige politiek
ten aanzien van de apartheid in Zuid-Afrika en Rhodesië en door het plaatsen van het
trouwe volk van Nieuw-Guinea op het afslachtsblok.
Nu een 'vertegenwoordiger' wordt benoemd die geladen is met partijpolitieke bindingen,
gaat het volkomen bergafwaarts. Eerbied voor de gouverneur als bindend element en hoog
staand 'figurant' boven de partijen kunnen wij van de N.V.P. niet opbrengen.

Twee andere partijen op Curacao hebben zich bij dit felle protest aangesloten.
Een daarvan, de Radicale Volkspartij, die bepaald niet zonder aanhang is,
seinde aan de Koningin, dat zij de heer Jonckheer beschouwt als het hoofd van
een familieregering en een dictatuur, beschermd door de Nederlandse Rege
ring. In de Curagaose pers is gesteld, dat deze benoeming leidt naar een nieuw
koloniaal regime: een regime van de minderheid. Op het eiland Aruba hebben
de fractieleiders van de meerderheidspartij zowel in de Staten als in de Eilands
raad eveneens scherp protest aangetekend. Zij hebben alle reden om zich
bezorgd te maken. Vier jaar lang heeft het eiland Curacao ondervonden wat
het betekent tegen Jonckheer te stemmen. Zolang de tegenpartij van de heer
Jonckheer de meerderheid had in de Eilandsraad en het Bestuurscollege vorm
de, heeft de Landsregering onder leiding van de heer Jonckheer het eiland
eenvoudig laten stikken in zijn armoe. Uit het Arubaanse protest blijkt, dat de
heer Jonckheer precies diezelfde methode thans gaat toepassen op dit eiland.
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Hij is er verantwoordelijk voor, schrijven de fractievoorzitters, dat thans bij de
verdeling van de inkomsten tussen land en eiland Aruba werd gedupeerd. Hij
is er verantwoordelijk voor, dat een belangrijk industrie-project is overgeheveld
naar Curacao nadat daar het eilandbestuur weer in handen van Jonckheers
partij is gekomen.
Nog duidelijker treden de gevolgen van deze benoeming naar voren in de
alternatieven die in de verschillende reacties worden gesteld. De Radicale
Volkspartij dringt op wijziging van het Statuut aan. Maar het verst gaat de
Nationale Volkspartij, tot voor kort de grootste van Curacao. De Kroon heeft
haar verantwoordelijkheid verkwanseld, verklaart zij. Liever dan zo'n Kroon
een President. De Republiek dus.
Al deze reacties kwamen los enkele dagen vóór die fatale laatste dag van mei,
toen vijfduizend arbeiders optrokken naar het regeringscentrum in Willemstad
om te protesteren tegen het beleid van een Regering die tot voor kort nog
onder leiding stond van de heer Jonckheer. Een protestmars, die ontaardde in
brandstichting en plundering, maar die er toch uiteindelijk toe heeft geleid dat
de Regering van Jonckheers satellieten moest aftreden. Waarbij men als een
wrange noot kan beschouwen, dat ondanks dit aftreden de heer Jonckheer
rustig op zijn politieke post van Gevolmachtigd Minister blijft zitten en doet
alsof niet Willemstad maar zijn neus bloedt.
Als men dit alles overziet, vraagt men zich in gemoede af wat de Nederlandse
regering in hemelsnaam heeft bezield met deze benoeming. Zelfs onder de
Democratische aanhangers van de heer Jonckheer in Curacao zijn er, die zich
dit afvragen. Moest nu met alle geweld het aanzien van de Kroon in opspraak
en het Koninkrijk in gevaar worden gebracht door een dergelijke daad van
kortzichtigheid? Zijn ze nou gek geworden in Den Haag, vragen velen zich af.
Aan het gouverneurschap in de Overzeese Rijksdelen zit nog een ander delicaat
probleem vast.
De Gouverneur is namelijk niet alleen vertegenwoordiger van de Kroon maar
ook vertegenwoordiger van de Rijksregering. Als zodanig heeft hij de plicht
voor de rechten en belangen van alle Nederlanders op te komen — ook voor
de rechten en belangen van Nederland en van de in Nederland geboren Neder
landse staatsburgers. Daarnaast is de Gouverneur ook hoofd van de Lands
regering, die in het bijzonder tot taak heeft op te komen voor de rechten en
belangen van de eigen onderdanen, de 'Landskinderen*.
Tussen deze twee verantwoordelijkheden nu kunnen zich conflictsituaties
voordoen. Waar staat dan de Gouverneur?
Beter mag men misschien vragen: waar blijven dan de belangen van de 'Hol
landse' Nederlanders?
Iedere Brits-Westindische arbeider, iedere prostituee uit Venezuela of uit de
Dominicaanse Republiek, iedere Amerikaanse employé van een olie- of bauxietmaatschappij geniet in deze Rijksdelen de bescherming van het eigen
consulaat of consulaat-generaal. Worden hun belangen in ernstige mate gelaedeerd, dan kunnen de ministeries vari Buitenlandse Zaken eraan te pas komen
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en dat is zowel in Suriname als in de Nederlandse Antillen ook al eens gebeurd.
Maar tot wie moet een 'Hollander' zich wenden wanneer zijn belangen door
een daad van de Surinaamse of Antilliaanse Regering worden geschaad? Tot
het hoofd van diezelfde Regering, zelf een Surinamer of een Antilliaan? Tot
de Nederlandse Regering in ieder geval niet; die kijkt zorgvuldig een andere
kant op.
Er schijnt — om bij de Nederlandse Antillen te blijven — vanuit Willemstad
meermalen op te zijn aangedrongen in deze situatie te voorzien door de benoe
ming van een soort consulaire functionaris, die de Nederlandse Regering ver
tegenwoordigt en tot wie het Nederlandse bedrijfsleven en de ginds werkzame
Nederlanders zich kunnen wenden als zij bescherming nodig hebben. Op deze
suggestie heeft echter de Nederlandse Regering nooit gereageerd. Vermoedelijk
omdat de Antilliaanse Regering onder leiding van de heer Jonckheer niets van
een dergelijke functionaris wilde weten. Ja, men zou daar een Nederlandse
pottekijker in huis halen vlak nadat men de 'Hollandse' pottekijker uit het fort
Amsterdam had weggewerkt!
Dat de Antilliaanse Regering, evenals trouwens de Surinaamse, in Den Haag
een uitgebreid bureau onderhoudt, dat in feite hoofdzakelijk consulaire dien
sten bewijst aan de hier te lande woonachtige Landskinderen mag de pret niet
drukken. Geen Nederlandse consul, of hoe men zo'n functionaris ook mag
noemen, in Willemstad.
Maar hoe zullen nu de belangen van Nederlanders worden beoordeeld wanneer
straks de heer Jonckheer als vertegenwoordiger van de Koninkrijksregering
over die belangen krijgt te waken?
Omstreeks dezelfde tijd dat zijn benoeming bekend werd gemaakt, verscheen
een Landsbesluit van de Antilliaanse Regering, dat een interessant licht werpt
op deze vraag.
Een zekere Mr. Dr. Govert van Ginsbergen, een genaturaliseerd Nederlander,
die na de tweede wereldoorlog een aantal jaren de advocatuur op Curacao
uitoefende, later naar Nederland terugkeerde, in dienst trad van de Europese
Gemeenschap en thans is gepensioneerd, vroeg toestemming om zich op Aruba
te mogen vestigen. Dit verzoek werd afgewezen 'met het oog op het algemeen
belang'. Ter adstructie nu van deze motivering werd een artikel aangehaald,
dat deze heer Van Ginsbergen in 1965 in een Nederlands weekblad publiceerde
naar aanleiding van het feit dat de Vrije Universiteit van Amsterdam een
erepromotie had verleend aan de heer Jonckheer.
In het genoemde Landsbesluit wordt uit dit artikel de volgende passage aan
gehaald:
„In een brief van 28 december 1961 aan de rector magnificus van de Vrije Universiteit te
Amsterdam heb ik geprotesteerd tegen het naar aanleiding van de Statuutdag bekend
gemaakte voornemen tot promotie van de heer Efriam Jonckheer tot doctor honoris
causa, omdat anderen en niet de heer Jonckheer zich verdienstelijk hebben gemaakt inzake
het statuut, terwijl hij bovendien geen enkele wetenschappelijke prestatie heeft geleverd en
niet eens een academische opleiding heeft genoten.
Hierop heb ik nimmer enige reactie gehad. Inmiddels heb ik vernomen dat prof. De Gaay
Fortman van de juridische faculteit van deze universiteit herhaaldelijk goed gehonoreerde
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opdrachten van de heer Jonckheer als hoofd van de Antilliaanse regering zou hebben ont
vangen. Indien dat juist is, verergert het de situatie.
In intellectuele kringen van de Antillen doet men het plan om een kleine koopman die in
de politiek is gegaan, te promoveren met een wrange glimlach af. Het is echter de vraag
of de eenvoudige Antilliaan het ware gezicht van een dergelijke promotie ziet. Het volgend
jaar zijn er weer verkiezingen; de Antilliaanse regeringscoalitie staat nogal zwak en de heer
Jonckheer zal vermoedelijkop Curacao weer als lijsttrekker optreden. De Vrije Universiteit
mengt zich dus op een merkwaardige manier indirect in de Antilliaanse politiek.
Indien ik aan de Vrije Universiteit zou zijn gepromoveerd zou ik mijn doctorsbul terug
sturen".

Uit dit artikel concludeert dan de Antilliaanse Regering, bestaande uit de
satellieten van de heer Jonckheer, dat appellant bezeten is van „een bedenke
lijke mentaliteit, die de vrees wettigt voor de niet denkbeeldige kans, dat hij
eenmaal hier (in de Nederlandse Antillen) gevestigd, ten aanzien van dezelfde
en/of andere autoriteiten in herhaling zal treden, hetgeen met het oog op het
algemeen belang en in het belang van de openbare orde dient te worden voor
komen".
Uit deze kronkelige zinsnede is maar één conclusie mogelijk: kritiek op Jonck
heer — dan eruit!
Men stelle zich eens voor, dat de Nederlandse Regering een dergelijke houding
had aangenomen tegenover bijvoorbeeld de Antilliaanse studenten die in be
woordingen welke nog minder aan duidelijkheid te wensen overlieten als die
van de heer Van Ginsbergen, protesteerden tegen de uitzending van mariniers
naar Curacao toen de Antilliaanse Regering daarom vroeg. Ettelijke Neder
landse publiciteitsorganen zouden van woede gebarsten zijn. — Maar over de
wijze waarop in de Nederlandse Antillen met de belangen van Nederlanders
wordt omgesprongen, maakt geen mens zich druk.
Al met al is de benoeming van de heer Jonckheer een uiterst bedenkelijke
zaak. Het ware te hopen dat de gebeurtenissen die tot de verwoesting van Wil
lemstad hebben geleid, de Nederlandse Regering eindelijk tot rede brengen —
en misschien zelfs de heer Jonckheer, als hij tenminste rede verstaat.
Utrecht, juli 1969

Politiek Overzicht
Internationaal

Communistische

Topconferentie

Na lange — vaak onderbroken — voorbereidingen is dan toch een wereldcommunistische topconferentie bij elkaar .gekomen. Het idee stamt van Nikita
Chroesjtsjev in 1962, die in zijn strijd met Peking over vreedzame coëxistentie
en door Mao beschuldigd van revisionisme omdat hij de nadruk wilde leggen
op de produktie van consumptie-goederen, behoefte had aan een openlijk
uitgesproken anathema over de Peking-opvattingen. Toen al ging het eigenlijk
over de kwestie of Moskou zijn militaire en economische macht voor eigen
nationale doelstellingen mocht gebruiken of dat het deze macht moest delen
met — minstens — Peking om gezamenlijk de imperialistische krachten te
bestrijden. Daar de andere communistische partijen er niets voor voelden om
partij te kiezen in de twist tussen Moskou en Peking, kwam er geen topconfe
rentie.
Nadat Chroesjtsjev in 1964 van het politieke toneel was verdwenen, wierpen
Brezjnev en Kosygin het over een andere boeg door te proberen met Peking
tot een akkoord te komen, maar ook toen deze pogingen geen succes hadden,
konden zij nog niet denken aan een wereldbijeenkomst om het banvonnis over
het Chinese communisme uit te spreken, daar deze opvattingen te veel weer
klank vonden in een aantal communistische partijen. Deze situatie veranderde
echter door de ontwikkeling van de Chinese Culturele Revolutie, waarin de
anti-vreemdelingenmentaliteit verschillende communistische partijen van Pe
king vervreemdde en hen nader tot Moskou scheen te brengen. In februari
1968 werd een voorbereidende conferentie in Boedapest gehouden, die echter
leidde tot hooglopende ruzie, daar Roemenië weigerde het Sovjet-optreden
tegen Israël goed te keuren en Ceaucescu kwaad de vergadering verliet. Ook
hier ging het eerder over het recht van Moskou om economisch en politiek de
alleenheerschappij binnen de communistische wereld voor zich op te eisen dan
over de kwestie Israël.
Scherper nog kwam dit tot uiting toen in augustus 1968 vijf leden van het
Warschau-pact onder aanvoering van Rusland Tsjecho-Slowakije binnen vielen
om het daar aan de gang zijnde liberalisatieproces onder Dubcek onmogelijk
te maken en kort daarop de Brezjnev-doctrine werd gelanceerd, waarin de
beperkte souvereiniteit van de communistische landen werd uitgesproken en
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het recht van de leden van de communistische wereld werd geproclameerd om
in te grijpen in de binnenlandse aangelegenheden van een van hen, wanneer
de zuiverheid van de communistische leer in het gedrang dreigde te komen.
Diverse communistische partijen vooral in de Westerse landen keurden de
Dubcek-politiek goed omdat zij in de liberalisatie de kans zagen hun aanhang
te vergroten. Daarom reageerden zij scherp op het optreden van het Warschau
pact, zoals trouwens ook Joego-Slavië en Roemenië. Als gevolg hiervan kon
de topconferentie in november 1968 wederom niet doorgaan en werd zij uit
gesteld tot mei 1969, terwijl zij tenslotte pas in juni in Moskou bijeenkwam.
Blijkbaar hechtten Brezjnev c.s. veel waarde aan de bijeenkomst, want in
voorbereidende besprekingen in november 1968 te Boedapest en mei 1969 te
Moskou werd alle mogelijke moeite gedaan om een zo groot mogelijke eens
gezindheid te bewerken. Om dit te bereiken moest Rusland afzien van het
uitdrukkelijk uitspreken van zijn recht op het leiderschap van de wereld-com
munistische beweging; mocht er geen kritiek worden uitgeoefend op niet aan
wezige — lees: Chinese — delegaties en moest men niet proberen een goed
keuring van de inval in Tsjecho-Slowakije te verkrijgen.
Zo bereikte men tenminste, dat door niet te spreken over het primaat van
Moskou ook niemand dit openlijk ontkende en men in Rusland kon blijven
vasthouden aan de opvattingen zoals die op de vorige topconferentie in 1960
waren vastgelegd. Er was de huidige Sovjet-leiders blijkbaar alles aan gelegen
een succesvolle topconferentie te hebben, daar deze hun positie in Rusland zelf
moet versterken.
De Sovjet-Unie heeft er alle belang bij de status quo binnen haar invloedssfeer
te handhaven; zij is bevreesd voor economische liberalisatie, omdat deze mak
kelijk zou kunnen overslaan naar sociale en politieke veranderingen. Zij heeft
geen behoefte meer aan een wereldrevolutie en beschouwt een directe strijd
tegen het kapitalisme niet meer als onvermijdelijk; zij wil slechts haar eigen
positie in de wereld handhaven en daarbij kan zij noch de opvattingen van
Mao, die zichzelf op een lijn stelt met Marx en Lenin, noch die van reformis
ten als Tito of Dubcek gebruiken. Zij is er echter niet in geslaagd haar systeem
aantrekkelijk te maken; zij is niet in staat gebleken leiding te geven op econo
misch gebied en hulp te geven aan haar satellieten. De hulp die deze nodig
hebben om hun industrie te moderniseren, kan de Sovjet-Unie niet geven
zonder haar eigen economie te benadelen; daarom wenden de satellieten zich
naar het Westen om technische en financiële bijstand en daar Moskou bang is
dat deze banden zullen leiden tot grotere Westerse politieke invloed tracht het
door militaire dwang zijn bondgenoten in het gareel te houden.
Het is echter een grote vraag of dit zal lukken. Alle juichkreten na afloop van
de topconferentie over versterking van de broederlijke eenheid van de commu
nisten tegenover het kapitalisme wissen de gebleken verdeeldheid niet uit. Als
Brezjnev en Kosygin hadden gedacht, dat men op de conferentie zelf toch nog
wel een veroordeling van Peking zou kunnen bereiken — Paraguay lanceerde
reeds de tweede dag een hevige aanval op de Chinezen en ondanks een Roe
meense waarschuwing zette Gomulka de aanval voort en liet ook Brezjnev
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zich daarna nog erg bitter uit over Peking — moesten zij spoedig inzien, dat
deze poging slechts verbitterde debatten en duidelijke scheuring kon opleveren.
Alleen door het niet bespreken van de belangrijkste kwesties kon bereikt
worden, dat niemand zo boos werd dat hij wegliep en dat de Italiaanse partij
niet het initiatief nam tot een nieuw schisma.
Ook nu ondertekenden niet alle aanwezige partijen — 20 waren er om diverse
redenen afwezig — het slotcommuniqué en maakten enkele zoveel voorbehoud, dat het met een weigering gelijkstond. Bovendien was het stuk zo vaag
gehouden, dat ieder het op zijn manier kon uitleggen. Moskou zal hieruit een
conclusie moeten trekken; het zal moeten kiezen tussen het links-Maoïsme en
het rechts Marxisme van de Italianen; in beide gevallen ziet het er slecht uit
voor de huidige machthebbers, want de geestelijke souplesse die nodig is voor
een overschakeling naar een van beide kanten, missen zij. Misschien zou het
voor hen het gemakkelijkst zijn zich te conformeren aan de opvattingen van
Mao, maar dit zou betekenen het prijsgeven van het primaat van Rusland over
het communisme en het is de vraag of dit aanvaardbaar is voor de Russische
partij en het volk. In Rusland komt een steeds sterker wordend verlangen naar
liberalisatie en een verzet tegen het herstel van de Stalinistische methoden te
voorschijn, maar de starre bureaucratie van en rond Brezjnev lijkt ons niet in
staat deze reuzezwaai mee te maken. Het zou ons niet verwonderen als de
'geslaagde' communistische wereldconferentie ingrijpende gevolgen zou hebben
voor de Russische interne ontwikkeling.
Frankrijk
Zoals te verwachten was is Pompidou in de tweede ronde op 15 juni als opvolger van de Gaulle gekozen. Hij verkreeg daarbij bijna 5 8 % van de geldig
uitgebrachte stemmen en Poher ruim 4 2 % . Dat lijkt een mooi resultaat voor
Pompidou, maar daar 3 1 % gewoon niet kwam opdagen en 4,5% ongeldig of
blanco stemde, verkreeg hij zijn mandaat door de steun van slechts 3 8 % van
alle stemgerechtigden. Het normale absenteïsme bedraagt 22% en wanneer
alle communistische kiezers zich hadden gehouden aan het door de partij
uitgegeven advies om de stemming te boycotten zou rond 4 8 % van de kiezers
zijn thuis gebleven. Een belangrijk deel heeft het advies echter gelaten voor
wat het was en stemde op Poher, wiens percentage nu bijna verdubbelde
vergeleken bij het resultaat in de eerste ronde.
Onmiddellijk begonnen de speculaties over de nieuwe regering. Als premier
werd — terecht — van begin af aan Jacques Chaban-Delmas genoemd; de
belangstelling ging vooral uit naar de bezetting van de departementen van
buitenlandse zaken, landbouw en financiën. Hieruit zou niet alleen moeten
blijken, dat het Gaullisme de Gaulle overleefd had maar vooral hóe het hem
overleefde. Pompidou's slagzin 'continuïteit en opening' is heel aardig, maar
het komt er op aan in hoeverre die continuïteit en waar de opening. Ook vroeg
men zich af welke rol de Gaulle in de toekomst zou gaan spelen; tijdens de
verkiezingsstrijd verbleef de ex-president met vakantie in Ierland — hij bracht
zijn stem schriftelijk uit —, maar op dezelfde dag dat Pompidou tot president
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werd geproclameerd keerde de Gaulle terug en wel naar Parijs, waar een
appartement voor hem in gereedheid was gebracht. Probeert hij achter de
schermen de touwtjes in handen te houden en is Pompidou slechts de uitvoerder van zijn bevelen?
Een antwoord op deze vraag zou men kunnen vinden in de benoeming van de
minister van buitenlandse zaken. Aanvankelijk werd hiervoor Giscard d'Estaing genoemd, liberaal onafhankelijk republikein en Gaullist, die de politiek
van de generaal steeds kritisch volgde en vooral aanmerkingen had op het
overdreven nationalisme van de Gaulle. Laatstgenoemde wilde van deze benoeming niets weten en schijnt er op te hebben aangedrongen om zijn satelliet
Debré — Gaullistischer dan de Gaulle — op de Qai d'Orsay te handhaven; dit
zou niets minder betekenen dan dat men de eerder genoemde opening maar
moest vergeten.
Pompidou is echter niet van plan een schijn-president te worden; hij is daar te
eerzuchtig voor en samen met Chalban-Delmas heeft hij zijn best gedaan de
opening te verbinden met de continuïteit. Het resultaat was, dat Debré niet
buitenlandse zaken krijgt maar defensie, hetgeen wel betekent dat de verhouding tussen Frankrijk en de NATO niet zal veranderen en dat Frankrijk ook
zal vasthouden aan een eigen kernmacht om de schijn van grote mogendheid
te kunnen ophouden. Giscard d'Estaing komt ook niet aan de Quai d'Orsay
maar krijgt het beheer over financiën en economie, waarvoor de oudgediende
Pinay niets voelde; buitenlandse zaken werd toebedeeld aan Maurice Schumann, terwijl de portefeuille van landbouw aan Jacques Duhamel werd gegeven. Daarmee werden drie voor de toekomst van Europa uiterst belangrijke
departementen toevertrouwd aan figuren die hun kritiek t.a.v. de houding
van de Gaulle tegenover Europese samenwerking nooit verborgen hebben.
Vooral Maurice Schumann is een openlijk voorstander van de Europese integratie en van het toetreden van Engeland tot de EEG, zodat verwacht kan
worden, dat het Franse veto tegen Engeland nu zal worden opgeheven.
Behalve de zuiver praktische moeilijkheden die verbonden zijn aan de toetreding van Engeland — en van andere EVA-landen — zijn er ook nog een
aantal principiële vraagstukken, die een oplossing vereisen. In hoeverre zal
men bereid zijn een parlementaire controle mogelijk te maken op het beheer
van de aan de Gemeenschap ter beschikking staande fondsen? En in hoeverre zal men nu wel willen overgaan tot de vorming van een supra-nationaal
gezag in de gemeenschap? Wij zouden ook kunnen vragen: in hoeverre zijn
sommige landen blij geweest met de halsstarrige houding van de Gaulle, omdat
zij zich daarachter konden verschuilen en dus niet openlijk hoefden te bekennen eigenlijk ook niets te voelen voor de toetreding van Engeland of voor het
beginsel van de supra-nationaliteit? Voor de kleine deelnemende landen is dit
laatste een levensvoorwaarde, maar het is de vraag of de Duitse Bondsrepubliek en Italië er wel zoveel voor voelen als zij tot nu toe konden zeggen.
Ook van Engeland kunnen wij ons moeilijk indenken, dat het warm zal lopen
voor een supra-nationaal Europa.
7 - 7 - '69

J. Oomes
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Nieuws
in de Nederlandse literatuur
over openbare financiën

maar er kwam ook een aantal geheel
nieuwe boeken uit.
Afgezien van specialistische wetenschappelijke publikaties is daar in de eerste
plaats de dissertatie van Koopmans ,
die de beslissingen over de rijksbegroting behandelt. Een onderwerp waar
heel wat los materiaal over bestaat,
maar waarover men toch ook graag eens
een systematische inleiding leest. Het
boek van Koopmans heeft een theoretisch gedeelte dat voor leken misschien
niet geheel te volgen zal zijn, maar
waarvan volledig begrip niet is vereist
om de meer op de praktijk gerichte gedeelten te kunnen lezen. Het praktische
deel schetst het institutionele kader van
de
Nederlandse
overheidsfinanciën.
Vakkundige beschrijvingen als deze zijn
ongetwijfeld nuttig voor ieder die serieuze belangstelling heeft voor de politiek. Er is immers nauwelijks een politieke beslissing zonder financiële consequenties denkbaar. De leesbaarheid
wordt vergroot doordat ter illustratie
een aantal concrete voorbeelden uit het
Nederlandse politieke leven van de
laatste jaren zijn aangehaald. D e leesbaarheid wordt verkleind door de inlas
van terminologische discussies (p. 34),
door het zonder toelichting gebruiken
van symbolen die de leek niet kent (p.
3

4

„De theorie der openbare financiën
houdt zich, zoals de naam aanduidt,
bezig met het financiewezen van de
openbare lichamen, het financiewezen
derhalve zowel van de staten als van de
lagere publiekrechtelijke lichamen" .
Tegenwoordig is dat een vruchtbare
studie want er wordt zeer goed beseft
dat het financiële gedrag van de overheid grote repercussies kan hebben op
elke sector van de economie. Drees en
Gubbi stellen (p. 327) dat de leer van
de openbare financiën nog in een onderontwikkeld stadium verkeert. Als dat
zo zou zijn, mogen wij Nederland overigens zelfs in dit opzicht tot de relatief
ontwikkelde wereld rekenen, want niet
alleen hebben de zelfspottende auteurs
een uniek boekje over dat onderwerp
geschreven, er waren al goede boeken
en er wordt in ons land reeds een belangrijk tijdschrift over openbare financiën gepubliceerd.
D e inheemse literatuur kreeg onlangs
een paar belangrijke aanvullingen. Het
Nederlandse standaardwerk van Prof.
Goedhart beleefde een nieuwe druk,
1

2

1

1 Prof. Dr. C. Goedhart, Hoofdlijnen van de leer der openbare financiën, Stenfert Kroese,
Leiden, 19672. Het citaat waarmede dit besprekingsartikel opent is ontleend aan p. 1.
2 Prof. Dr. W. Drees jr. en Drs. F. Th. Gubbi, Overheidsuitgaven in theorie en practijk,
Wolters - Noordhoff, Groningen, 1968, 343 pp., ƒ 13,90, geb. ƒ 17,90.
3 Om eens een voorbeeld te noemen: Dr. N. H. Douben, Afwenteling van de Vennootschapsbelasting, Stenfert Kroese, Leiden, 1967.
4 Dr. L. Koopmans, De beslissingen over de rijksbegroting, AE, E. Kluwer, Deventer, 1968,
167 pp., ƒ 16,50.
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38) en door redeneringen waar men een
vraagteken bij zou willen plaatsen. Desondanks voor wie wil lezen hoe kladbloknotities langzaam uitgroeien tot de
volledige rijksbegroting en ook nog iets
van de theoretische achtergronden wil
opsteken, een goede wegwijzer.
Sterker nog dan de dissertatie van
Koopmans toegespitst op de praktijk is
het boek van Drees en Gubbi . Het
geeft stukken parlementaire geschiedenis van Nederland die een ruime lezerskring zouden kunnen boeien. Maar zij
zijn afgewisseld met soms zware wetenschappelijke kost, die bovendien niet
altijd even gemakkelijk te verteren is.
Het wetenschappelijke karakter belet
het boek niet een boodschap te hebben.
Het vraagt namelijk zeer nadrukkelijk
de aandacht voor een aspect van de
problematiek dat volgens de auteurs
relatief verwaarloosd wordt, namelijk
de overheids*/iïgaven, zowel afzonderlijk als in hun totaliteit: het uitgavenpeil. Vele andere boeken over openbare
financiën letten meer op de belastingzijde van het probleem. D e overheidsuitgaven stegen met enkele karakteristieke sprongen van 1% van het nationale inkomen in de vorie eeuw tot 25%
nu. D e stabiliteit op korte termijn van
dit percentage maskeert een zware
strijd. Die tussenpleidooien voor uitgavenstijging per afzonderlijke overheidssector en anderzijds door vaak dezelfde
personen uitgeoefende druk om het peil
van de totale uitgaven laag te houden.
Bij het spel zijn ingewikkelde hulpmiddelen nodig zoals uitgavennormen; de
auteurs willen ons zelfs doen geloven
dat alleen al de wijze waarop men zich
tegenover de minister van financiën opstelt van zeer essentiële betekenis is. Bij
dit alles is de kiezer niet helemaal onbelangrijk en er zijn zelfs bepaalde recepten om bijvoorbeeld verlaging van
overheidsuitgaven of verhoging van belasting zonder teveel stemmenverlies te
realiseren. D e redenering die daarbij is
gevolgd is overigens niet geheel vrij van
sterk persoonlijke elementen. Niet elke
kiezer zal de stelling van Drees en Gubbi dat het marginale belastingoffer een
min of meer proportionele belasting
vormt, en dus nauwelijks herverdelend
2

werkt, zonder een uitgebreider bewijsvoering willen delen. En ook met een
simpele verwijzing naar de heersende
hoogconjunctuur om aan te tonen dat
er geen rem zou uitgaan van hoge inkomstenbelasting op de arbeidsinspanning van de burgers zal niet iedereeen
genoegen willen nemen. Een uitvoerige
en duidelijke argumentatie was hier op
zijn plaats geweest. Hoe hoog die belasting intussen geworden is, valt af te
lezen uit een fraaie tabel op p. 64, die
het verloop in de tijd aangeeft van de
marginale belastingdruk voor een aantal
ambtelijke rangen. Iedere ambtenaar
gaat steeds meer belasting betalen, maar
de belasting over de laatste gulden is
voor een minister veel sterker opgelopen dan voor een commies. Een gedifferentieerde ontwikkeling is er niet
alleen aan de ontvangstenzijde, ook aan
de uitgavenzijde. Daarom is het zo interessant dat Drees en Gubbi een aantal
uitgaafgroepen afzonderlijk bespreken.
Voorbeelden zijn uitgaven aan overheidsbedrijven, infrastructuur, regionale
ontwikkeling, woningbouw, landbouw,
subsidies, sociale verzekeringen, enz.
Dit alles is toegespitst op Nederlandse
verhoudingen en de politieke aspecten
daarvan bleven niet onbesproken. Men
leest het alles met veel genoegen. Tot
het genoegen, maar soms ook wel tot
enige geïrriteerdheid draagt de wijze
van schrijven van de auteurs bij. In het
voorwoord wordt gesteld dat het boek
onder meer een bewerking van collegedictaten is. En inderdaad doet het hier
en daar denken aan het dictaat, maar
dan zoals het overkomt in het cahier
van de aankomende student, compleet
met uitroepen en uitroeptekens. (De
lezer die zich echt inleeft in dit boek
mist soms waarachtig tekeningetjes van
auto's en juffrouwen in de kantlijn).
Intussen zijn het niet de lezers die vermaningen uitdelen, maar de schrijvers.
Nederland moet eens wat meer studie
wijden aan de overheidsuitgaven (op pp.
333 t/m 335 is een lijstje potentiële dissertatie-onderwerpen toegevoegd). Nederland moet zich eens wat minder
blindstaren op de betalingsbalans en
Nederland moet het financiële beleid
eens wat meer baseren op politieke er-
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varingen in het verleden. Zo menen zij.
D e standpunten van de auteurs zijn belangrijk genoeg om de aandacht van het
lezend publiek waard te zijn. Het gehele
boek mag gerekend worden tot de belangrijkste economische werken die de
laatste tijd in ons taalgebied zijn verschenen.
Drees heeft als directeur van de rijksbegroting een schat van eigen ervaringen
kunnen opbouwen. Maar er zijn nog
meer ervaringen te koop. Een openbaar
financier (zij het dan niet van opleiding)
uit de praktijk, Dr. A. Vondeling, produceerde een bestseller , waarin onder
meer zijn ervaringen als Minister van
Financiën zijn opgenomen. Het boek
leent zich uitstekend om naast dat van
Drees en Gubbi te worden gelezen. Men
hoort het dan weer eens van een ander.
Vondeling leverde een boeiend verhaal
van de horizontale relaties met de medeleden van het kabinet en met de president van de Nederlandse Bank en van
zijn verticale relaties met de staatssecretaris van Financiën en met het ministerie zelf, waarvan het weinig geïntegreerde karakter van de belastingafdeling
goed tot zijn recht komt. Het is natuurlijk een praktijkboek en de parlementair-geschiedkundige
passages
geven
daar duidelijk blijk van, maar er zitten
wel degelijk ook theoretische kanten
aan het boek, bij voorbeeld wanneer
aanbevelingen worden gedaan tot verbetering van de begrotingsprocedure en
de taakomschrijving van de Algemene
Rekenkamer. De interessante beschouwingen over het Nederlandse politieke
bestel in meer algemene zin doen hier
niet ter zake, maar kunnen wel een aanvullend argument opleveren om dit
boekje toch vooral niet te missen.
Men moet dan maar meteen overgaan
tot koppelkoop. Op Vondelings boekje
5

schreef Marcus Bakker een vrij sarcastische reactie . Door zijn niet van veel
zelfkritiek getuigende wijze van presenteren vroeg Vondeling ook wel om
moeilijkheden. Die zijn inderdaad niet
uitgebleven: zeer genoeglijke lectuur,
hier en daar wat demagogisch maar dikwijls bijzonder knap. Van het onderwerp openbare financiën zijn wij nu wel
wat afgedwaald, want afgezien van bijvoorbeeld een passage over de wenselijkheid van een financiële verruiming
voor onze gemeenten levert Bakker
meer een politiek betoog .
De toekomst voor 'echte' wetenschappelijke publikaties over openbare financiën is echter bijzonder zonnig. Verheugend is dat het bovendien 'leesbare' publikaties zullen zijn. Dat is althans de
bedoeling van de onlangs opgerichte
'Stichting Instituut voor Onderzoek van
Overheidsuitgaven'. Waarschijnlijk zal
het Instituut zeer binnenkort met een
nieuw tijdschrift verschijnen. Ook andere uitgaven staan op het programma.
Op een belangrijke verdere verrijking
van de literatuur over openbare financiën zullen wij dus spoedig mogen rekenen.
J. J. Meltzer
6

7

De dichter en de staatsman
Kunst is geen staatszaak heeft Thorbecke ooit gezegd. Wat hij daar precies
mee bedoelde, daar zijn de politieke
exegeten het niet over eens. In de praktische politiek heeft zijn adagium in
ieder geval afgedaan. D e overheid bemoeit zich heden ten dage wel degelijk
met de kunst in zoverre dat zij haar beoefenaars op allerlei manieren aanmoedigt en steun verleent. Zij houdt het
culturele leven op de been zoals zij ook

5 Dr. A. Vondeling, Nasmaak en voorproef, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1968, 223 pp..
6 Marcus Bakker, Beste Joop, van Anne I Vondeling en het kiesvee, Pegasus, Amsterdam,
1969, 91 pp..
7 Een ander populariserend boek over openbare financiën is J. C. P. A. van Esch, Openbare financiën, Uitgeverij FED, Amsterdam, 1968, 128 pp.. Het boek is een geheel nieuwe
bewerking van een in 1959 onder dezelfde titel gepubliceerde inleiding door Dr. A. Nouwens. Bij een dergelijke hergeboorte komen er natuurlijk nieuwe kinderziekten. Het boek
is niettemin zeer aantrekkelijk, omdat het de leer van de openbare financiën goed weet in te
passen in de algemene economie. De auteur weet dat te doen zonder allerlei formules te
gebruiken die soortgelijke boeken voor de leek zo moeilijk leesbaar maken.
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het boerenbedrijf op de been houdt.
Maar om nu te zeggen dat achter deze,
met de fraaie naam 'cultuurpolitiek' be
stempelde bemoeienis dan ook enig besef
van verwantschap tussen het bedrijf van
de staatsman en het bedrijf van de kun
stenaar, in het bijzonder van de dichter,
schuilgaat, dat gaat Nederlandse staats
lieden toch te ver. In Nederland maken
grosso modo juristen, economen, vak
bondsbestuurders en soortgelijke 'des
kundigen' de dienst in de politiek uit.
Figuren als Dr. Moller en Prof. Don
kersloot waren hoge uitzonderingen en
bleven altijd vreemde eenden in de bijt
van de Staten Generaal. Men hoorde
hen welwillend aan met enige schroom
voor de muze die hen overschaduwde,
maar veel sporen konden zij in de poli
tiek niet achterlaten. Figuren als Churchill, die voor zijn boeken de Nobel
prijs voor letterkunde verwierf, passen
nu eenmaal niet in een kikkerlandje.
Frankrijk heeft die grootheid wél kun
nen opbrengen.
D e nieuwe President van de Franse Re
publiek, Georges Pompidou, is namelijk
niet alleen staatsman maar ook letter
kundige. Hij noemt zichzelf niet alleen
een liefhebber, maar een hartstochtelijk
liefhebber van de poëzie en hij kent de
voortbrengselen van de Franse dicht
kunst als weinigen. Getuige het feit dat
hij bekend staat als de auteur van een
der beste bloemlezingen uit de poëzie
van zijn land.
Van die erkenning getuigde enige tijd
geleden de Comédie Francaise toen zij
Georges Pompidou uitnodigde om op
een van haar vermaarde literaire soirees
een voordracht te houden over de ver
houding tussen poëzie en politiek. Pom
pidou aanvaardde deze uitnodiging ge
ruime tijd vóór de datum — 28 april
van dit jaar — waarop hij zijn voor
dracht moest uitspreken, geruime tijd
ook voordat het Elysée vacant kwam.
Op 28 april echter was Pompidou candidaat voor het presidentschap van
Frankrijk. Onder die omstandigheden
achtte hij het niet raadzaam zijn rede
zelf uit te spreken; hij wilde zijn lite
raire arbeid niet in de verkiezingsstrijd
werpen en liet zijn tekst door een ander
voordragen. Naderhand echter stond hij
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die tekst ter publikatie af aan de Figaro
Littéraire, die haar in volle lengte af
drukte.
Pompidou komt in deze voordracht op
tegen de gangbare opvatting, dat poëzie
en politiek niets met elkaar te maken
hebben omdat de politiek zich beweegt
op het terrein van het realisme terwijl
de poëzie thuis hoort in het rijk van het
idealisme, van de droom. Ikzelf, zegt
hij, ben een hartstochtelijk liefhebber
van de poëzie — maar ik ben ook poli
ticus. Ik heb mij dus afgevraagd: leven
er in mij dan twee verschillende men
sen, één die voor God leeft en één die
naar de duivel neigt?
Hij erkent dat dichters in de politiek
weinig succes hebben geboekt. Als voor
beelden noemt hij Lamartine, Hugo en
Chateaubriand, die alle drie tenslotte
in de oppositie belandden — en „zijn
leven slijten in de oppositie is voor een
politicus hetzelfde als voor een dichter
zich gedoemd zien om alleen maar de
verzen van anderen te lezen en te be
oordelen".
Toch bestaat er verband tussen poëzie
en politiek. 'Poëzie' komt van het
Griekse 'poiein', dat 'doen' betekent —
hetzelfde dus als 'prattein', waar ons
'praktisch' van is afgeleid. Reeds de
Grieken beschouwden dus, meent Pom
pidou, dichten en praktisch handelen als
twee uitingen van creatieve activiteit.
Zeker: dichter en staatsman bewegen
zich op verschillende terreinen; de een
werkt met het woord en de ander met
mensen; maar is het instrument waar
mee de staatsman mensen beweegt, óók
niet het woord? En wanneer een staats
man als Churchill een rede in het La
gerhuis beëindigt met de woorden „Ik
heb niets te bieden dan bloed, zweet en
tranen", zijn dat dan soms geen poëti
sche woorden?
In haar oorsprong is de poëzie nauw
verbonden met de politiek. D e oudste
poëzie immers is die van het helden
dicht. Homeros, Virgilius en de dichter
van de Chanson de Roland bezingen de
staatslieden van hun tijd. Maar ook in
andere perioden is die verwantschap
tussen poëzie en politiek blijven be
staan. Wat heeft bijvoorbeeld Corneille
anders gedaan dan politiek bedrijven in
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verzen? En deed niet Racine in zijn
Britannicus hetzelfde? En hoe nauw
verwant is niet de hedendaagse 'geëngageerde poëzie' met de politiek.
Er zou een letterkundige geschiedenis te
schrijven zijn met de verwantschap tussen poëzie en politiek als uitgangspunt.
Zo'n geschiedenis zou, naar Pompidou
meent, onthullen, dat bepaalde perioden
van de staatkundige geschiedenis zich
weerspiegelen in die van de letterkunde.
In de tijd waarin het gezag zich gaat
vestigen, sluiten de dichters zich bij het
gezag aan: de periode van het heldendicht. In de tijd waarin het gevestigde
gezag zich gaat vormen en uitbouwen,
staan de dichters gereed om het op zijn
fouten te wijzen. Verstart het gezag en
wordt het een last voor de burgers, dan
wenden de dichters zich tot de individuele mens, hetzij vluchtend in de romantiek, hetzij protesterend tegen de
Staat en de samenleving.
Maar hoe kan het anders! D e politiek
is, goed beschouwd, ook een vorm van
poëzie. Wanneer men 'politiek' tenminste verstaat in de nobelste zin van het
woord en niet in de zin van het ordinaire spel der beroepspolitici. Knullige
politici zijn er in even groten getale als
knullige dichters. Maar de werkelijk
grote staatsman heeft dit met de dichter
gemeen, dat hij het hart en het leven
van de mensen raakt. „Dichters en
staatslieden moeten «beiden intuïtief de
mensen begrijpen en een diep inzicht
hebben in hun gevoelens, hun behoeften, hun aspiraties. Dichters en staatslieden moeten zich beiden laten leiden
door een eigen opvatting van de zin van
het leven en door de behoefte aan een
ideaal. Staatslieden die het meest aan
deze eisen beantwoordden zijn altijd degenen geweest die de dichters het meest
hebben
geïnspireerd".
Dichters en
staatslieden hebben beiden 'de gave van
een magnetisme', waarmee zij mensen
leiden naar het Beloofde Land.
Er is alleen één verschil. Een land kan
zich veroorloven er op een gegeven moment geen dichters van formaat op na
te houden en teren op wat het verleden
aan poëzie heeft nagelaten. In de staatkunde echter is een dergelijk teren op
het verleden niet mogelijk; zij moet
,

,

voort, desnoods met middelmatigheden
in de politiek. Maar, zo eindigt Pompidou zijn betoog, „het is misschien een
troost te bedenken, dat gelukkige volken geen geschiedenis maken. Dat zegt
men tenminste".
H. H.

Research in Rusland
Dat de Verenigde Staten van Amerika
grote massa's geld en mankracht besteden aan het natuurwetenschappelijk onderzoek en aan het omzetten der resultaten van dit onderzoek in de verdere
ontwikkeling van hun industrieel potentieel, blijkt wel uit het feit dat aan deze
beide doeleinden (Research en Development) niet minder dan een half miljoen
mensen in Amerika werkzaam zijn.
Kan Rusland zich daarmee meten?
Met volstrekte nauwkeurigheid valt dit
niet te berekenen, menen R.W. Davies
en R.Amman in Scientific American.
Beide landen hanteren namelijk bij het
samenstellen van hun statistieken verschillende begrippen voor 'Research' en
voor 'Development'. Uit de beschikbare
gegevens echter mag men wel afleiden,
dat in Rusland tussen 450.000 en 600.000
mensen in het wetenschappelijk onderzoek werkzaam zijn. Dat Rusland er
dus ongeveer evenveel mankracht aan
besteedt als Amerika.
N u zegt dat niet alles. D e produktiviteit per man is in Rusland bepaald minder dan in Amerika en de Amerikaanse
onderzoekers beschikken over beter toegeruste laboratoria en betere faciliteiten
dan hun Russische collegae. Bovendien
schijnt Rusland de laatste tijd de pas in
te houden met de uitbreiding van het
wetenschappelijk onderzoek. In de vijf
jaren van 1957 tot 1962 verdubbelde
Rusland de totale mankracht in het wetenschappelijk onderzoek; in de daarop
volgende vier jaren groeide deze mankracht nog slechts met 28%. Het schijnt
dat de plan-economie van Rusland een
uitbreiding der produktie van verbruiksartikelen, die na 1962 voorrang kreeg,
én tegelijkertijd een aanzienlijke uitbreiding van het wetenschappelijk onderzoek niet kan dragen.
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Tussen het wetenschappelijk onderzoek
in Rusland en in Amerika bestaat
voorts dit merkwaardige verschil, dat
juist Rusland, dat altijd de stelling heeft
verkondigd dat wetenschappelijk onderzoek alleen zin heeft wanneer het op
praktisch bruikbare resultaten uitloopt,
een aanzienlijk geringer deel van zijn
totale inspanning op dit gebied op de
'Development' richt dan Amerika — ongeveer 40% tegen 66% in Amerika. D e
Sovjet-geleerden debatteren onder elkaar heftig daarover en schrijven dit
verschil toe aan het verschil in organisatie van het wetenschappelijk onderzoek in beide landen. Dit verschil is
inderdaad groot. In Amerika bestaat er
tussen universiteiten en overheid een
nauwe samenwerking op het gebied van
'Research en Development'; in Rusland
werken de Overheid, de Academie van
wetenschappen en de Universiteiten alle
drie min of meer langs elkaar heen. De
Academie onderneemt wel pogingen tot
coördinatie, maar gebruikt daarbij zo
bureaucratische methoden, dat het allemaal niet veel uithaalt. Aan de geringe
belangstelling van de Academie voor de
behoeften van de industrie wijt men ook
de achterstand bij Amerika op het terrein van de praktische toepassing der
research-resultaten. Ook de Overheid
echter heeft daar eigenlijk te weinig belangstelling voor. Haar zorg is op uitbreiding van de produktie gericht, niet
op vernieuwing.
H. H.

Castro en Latijns Amerika
Op 1 januari 1959 vluchtte de gehate
dictator Batista uit Cuba en nam Fidel
Castro het bewind over dit eiland op
zich. Tien jaar geleden.
Tien jaar lang leeft Latijns Amerika nu
met Castro in zijn midden.
Geen van beiden zijn zij in die tien
jaren onverschillig voor elkaar gebleven.
Castro heeft heel wat moeite gedaan om
andere Latijnsamerikaanse landen in de
zegeningen van zijn revolutie te betrekken en Latijns Amerika heeft zich heel
wat inspanning getroost om zich een
tweede Castroïstische revolutie van het
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lijf te houden. Hoe men het ook wendt
of keert: Castro heeft geschiedenis gemaakt in Latijns Amerika. Hij heeft de
ontwikkeling van Latijns Amerika beïnvloed.
Maar hoe?
Professor Alfonso Gonzalez, hoogleraar
aan een der Canadese Universiteiten,
wijdt daar een uitvoerige beschouwing

aan in het Journal of Int er-American
Studies.
Daarbij onderscheidt hij de economisch
nadelige en de economisch voordelige
effecten van Castro's optreden voor Latijns Amerika.
Als eerste economisch nadelig effect ziet
hij het feit dat in alle landen van
Latijns Amerika sedert het optreden
van Fidel Castro de uitgaven voor militaire doeleinden sterk zijn gestegen.
Castro heeft Latijns Amerika binnengesleept in de sfeer van de koude oorlog
tegen het communisme; hij heeft het
communisme vlak voor de deur gelegd
van de Latijnsamerikaanse landen, met
het gevolg dat deze landen geld, dat zij
dringend nodig hadden voor het aanbrengen van sociale hervormingen, aan
wapens uitgaven, waarmee zij het communisme hoopten te kunnen afweren én
dat in verschillende hunner revoluties
plaatsvonden in de omgekeerde richting, in de richting van een scherpere
militaire dictatuur.
Een tweede economisch nadelig effect
van Castro's optreden ligt volgens professor Gonzalez in het feit dat vermogende burgers van de Latijnsamerikaanse landen het vertrouwen in de toekomst hebben verloren. De neiging onder deze 'burgers' om hun kapitaal in
eigen land te investeren was nooit bijster groot; ook vóór 1960 brachten zij
jaarlijks grote bedragen — tot 200 miljoen dollar — in Noord Amerika of elders onder. Die kapitaalvlucht is echter
sedert 1960 bijna verdrievoudigd. Zulks
hogelijk ten nadele van de sociaal-economische ontwikkeling der Latijnsamerikaanse landen.
Als eerste voordelig effect stelt prof.
Gonzalez daartegenover de toegenomen
belangstelling van de Verenigde Staten
voor Latijns Amerika en de krachtige
steun, die de Latijnsamerikaanse landen
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in de laatste tien jaren van hun noor
derbuur hebben ontvangen voor hun
economische ontwikkelingsplannen. De
Verenigde Staten wilden geen tweede
Cuba in het westelijk halfrond en had
den er geld voor over om dit te voor
komen. Bovendien konden de Latijnsamerikaanse landen na 1960 geleidelijk
én de suikerproduktie en het toerisme
overnemen dat voordien Cuba toeviel.
Tweede voordelig effect: de ogen van
de Latijnsamerikaanse landen zijn ein
delijk open gegaan voor de dringende
noodzaak van sociaal-economische her
vormingen en van sociale voorzieningen.
De agrarische hervorming vindt meer
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voortgang en de belastingsystemen wor
den herzien in de richting van een meer
rechtvaardige verdeling van de staats
lasten over de hele bevolking.
Deze voordelige effecten zijn echter niet
voldoende om de problemen van La
tijns Amerika op te lossen. Er zal nog
veel moeten gebeuren, veel moeten ver
anderen. Vooral in de mentaliteit van
de leidende en beter-gesitueerde klassen
in de Latijnsamerikaanse gemeenschap.
Er zullen nog meer radicale hervormin
gen moeten komen wil men geen tweede
Cuba riskeren.
H. H.

Boekbespreking

THEOLOGIE

Robert Michiels

Openbaring en belofte. Jezus van
Nazaret, gestorven en verrezen,
openbaring voor de wereld van de
door God verwezenlijkte belofte
Patmos, Antwerpen, 1968, 116 pp., BF. 115.
Deze bladzijden werden geschreven voor
theologiestudenten en voor intellectuelen die
zich wensen te bezinnen op de vraag wie
Jezus Christus eigenlijk is. Ze maken de
balans op van de vernieuwde christologische inzichten. Eerst wordt gehandeld over
de goddelijke openbaring. We lezen er dat
deze historisch is: niet direct ontologisch of
metafysisch, maar functioneel en relationeel
en aldus onrechtstreeks zelfopenbaring van
God, dat ze vooreerst daadopenbaring is,
maar ook gebeurt in woord, en dat God op
unieke wijze openbarend gehandeld en gesproken heeft in Jezus van Nazaret. Telkens
wordt hier gepoogd een tegenstelling te
overstijgen: van God-in-zichzelf en Godvoor-ons, van daad en woord, van God en
mens. In een tweede deel gaat het dan over
Jezus. In plaats van uit te gaan van de
christologische formule 'twee naturen in
één persoon' verkiest de auteur drie omschrijvingen: Jezus is mens; God is voor
ons Jezus (Jezus = zichtbaarwording van
God in menselijke gestalte) en een volkomen Godsgeloof mag aan Jezus niet voorbijgaan. Het derde en laatste deeltje bespreekt de verrijzenisproblematiek. Na benadrukt te hebben dat Jezus' opstanding de
hoeksteen is van ons geloof wordt de term
'verrijzen' bepaald en wordt onderzocht hoe
men Jezus' verrijzenis historisch en theologisch moet uitleggen. Als beknopte samen-

stelling van de meest recente Nederlandstalige of in het Nederlands vertaalde literatuur en als voorzichtig, afgewogen introductie in de nieuwe benaderingswijze moet dit
ondernemen geslaagd heten. Het zal ongetwijfeld goede diensten bewijzen. Misschien
zullen lezers meer dan eens bij affirmaties
over uniciteit van de openbaring of van
Jezus' mens-zijn de vraag naar redelijke
verantwoording stellen: maar hoe weten we
dat, hoe geraken we tot menselijke zekerheid?
J. Lambrecht
Lucien Cerfaux

Jésus aux origines de la Tradition
Matériaux pour Vhistoire êvangélique
(Pour une histoire de Jésus III), Desclée de
Brouwer, Brugge, 1968, 302 pp., BF. 249.
Dit boek verscheen weinige maanden na de
dood van Mgr. Cerfaux, de bekende Leuvense nieuwtestamenticus. Het was zijn laatste werk, eindpunt van een lange en vruchtbare exegetische loopbaan. Het biedt een
analytische en synthetische studie van het
materiaal waaruit de synoptische evangeliën
zijn samengesteld. Het richt zich ook tot
niet-specialisten in het vak. De auteur legt
een ordening van de gegevens bloot die
ouder is dan de biografische vorm die de
evangeliën vertonen. Naast de twee complementaire tradities (die van de 'leerlingen'
welke Lucas bewaard heeft, en die van over
de evangeliën verspreide Jezuswoorden) onderscheidt hij vooral een Galilese en Jeruzalemse overlevering. De eerste gaat terug
op de leerlingen (vooral de 'twaalf'), bestaat
uit gezegden (redevoeringen, parabels) en
verhalen (wonderen, controversen), bevat
bovenal de blijde boodschap over het komende Rijk Gods. Men mag aannemen dat
het paasgebeuren de weergave van woorden
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en feiten uit deze traditie nauwelijks beïnvloed heeft. De tweede traditie stamt uit de
wijdere kring van de Jeruzalemse oergemeente. Ze verhaalt Jezus' laatste opgang
naar de Heilige Stad; zijn optreden aldaar
tijdens de korte periode vóór de gevangenname, zijn lijden en sterven, de gebeurtenissen na zijn opstanding. Deze traditie heeft
meer aandacht voor de persoon van Jezus.
Behalve de blijvende biografische interesse
laten postpaschale en zogenaamde 'kerkelijke' motieven (b.v. van apologetische aard)
zich gelden in de voorstelling en de interpretatie van wat gebeurde. Cerfaux aarzelt
niet te poneren dat het christendom een
tweevoudige geboorte kende: eerst in Galilea, dan te Jeruzalem, dat het een dubbele
blijde boodschap bezit: die van het Rijk en
die van de Verrijzenis. In dit bevattelijk en
overzichtelijk geschreven boek verdedigt de
goed geïnformeerde auteur in tal van kwesties een persoonlijke, onafhankelijke oplossing. Zijn geschrift is een evenwichtig, maar
vurig en beslist pleidooi voor de historiciteit van het evangeliemateriaal; telkens weer
wordt krediet geschonken aan de trouw van
de mondelinge overlevering. Een dergelijke
publikatie verdient een dankbaar onthaal.
J. Lambrecht
Sebastian Moore

No Exit
Darton, Longman & Todd, London, 1968,
151 pp., 12/6.
Dit boek bevat een twintig opstellen van
ongelijke lengte, structuur en waarde. Toch
is er eenheid van gedachte en benadering.
Wie is Jezus? Wie was hij voor zijn tijdgenoten? Hoe werd zijn boodschap over het
komende rijk begrepen? Waarom werd deze
man ter dood gebracht? Welke is de betekenis van dit sterven? De stelling van de
schrijver is dat men voor het beantwoorden
van deze vragen het paaslicht waarbij de
evangelies geschreven zijn, als het ware
eerst doven moet. Jezus' verkondiging werd
onvermijdelijk in politieke zin begrepen en
aldus eenzijdig en gedeeltelijk verkeerd geinterpreteerd. In het drama van diens lijden
en dood had, hoe paradoxaal dit ook moge
klinken, de eigenlijke openbaring en verlossing plaats. Niet altijd gemakkelijk te lezen
wegens de abrupte en soms polemische stijl,
hier en daar niet vrij van simplificerende of
te zelfzekere affirmaties, getuigen deze temperamentvolle, vlug geschreven bladzijden
toch voor de apostolische bewogenheid en
de intellectuele eerlijkheid van deze Engelse
priester.
J. Lambrecht

FILOSOFIE

Jean M. van Parys SJ.

La vocation de la liberté — Etude de
la liberté d après les principales oeuvres philosophiques de
Maurice Blondel
f

Nauwelaerts, Leuven, 1968, 220 pp., BF.
320.
Dit boek is zeer synthetisch opgevat. Het
doorloopt de hoofdwerken van M. Blondel
om de originele visie van deze filosoof op
de menselijke vrijheid beter in het licht te
stellen. Terecht wordt het probleem van de
vrijheid aldus expliciet in de blondeliaanse
wijsbegeerte centraal gesteld, hoewel daarmee ongetwijfeld het zo typische 'integraalrealisme' van deze wijsbegeerte een ietwat
verengende specialisatie ondergaat. Meteen
echter is ook de grote actualiteitswaarde
van het blondelisme degelijk onderstreept,
aangezien de vrijheid zo stilaan de mythus
van de laatste decennia van onze eeuw aan
het worden is. Het maakt duidelijk hoe de
vrijheid de roeping van de mens is. Dankzij een flinke didactische opzet en overvloedige aanhalingen uit de vier hoofdwerken van Blondel biedt dit boek ook op
zichzelf reeds een interessante inleiding op
zijn levenswerk.
A. Poncelet
Cicero

Vom Staatswesen
Jakob Hegner, Köln, 1968, 233 pp.
Cicero heeft twee staatsfilosofische boeken
geschreven: 'De Legibus' en 'De Re Publica\ Geen van beide zijn in hun geheel bewaard gebleven. 'De Re Publica' is na de
twaalfde eeuw verloren geraakt en werd in
1822 gedeeltelijk teruggevonden. Fragmenten echter waren in de geschriften van Lactantius en Augustinus bewaard gebleven.
Uit dat teruggevonden gedeelte en die fragmenten heeft men het hele werk zo goed
en zo kwaad als het ging gereconstrueerd.
En van deze reconstructie vormt dit boekje
uit de Hegner Bücherei een nieuwe Duitse
vertaling, voorzien van enkele annotaties,
merendeels historische toelichtingen voor
lezers die niet in de Romeinse geschiedenis
bedreven zijn.
Dit boekje, waarvan men wel eens heeft
verondersteld, dat Cicero er de weg mee
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heeft willen voorbereiden naar Augustus'
conceptie van het keizerschap, blijft een
aandachtige lezing waard ook in deze tijd,
nu de mores in het staatkundig leven aan
alle kanten schijnen af te brokkelen.
Hans Hermans

MORAAL

André

Alsteens

Dialogue et sexualitê
Feuilles familiales,
1969, 352 pp.

Casterman,

Tournai,

De oorspronkelijkheid en de opzet van dit
boek worden zeer goed uitgedrukt door de
titel ervan: dialoog en seksualiteit. Door de
seksualiteit vanuit het standpunt van de dialoog te behandelen wordt ze vermenselijkt
en verheven tot een persoonsverhouding. De
grote verdienste van het boek is dit op een
zeer concrete manier te hebben uitgewerkt.
Na een inleidend hoofdstuk over de zin van
de menselijke seksualiteit wordt voor de
achtereenvolgende levensperioden de uitgroei van de seksualiteit tot een werkelijke
dialoog geschetst: in de kinder- en jeugdjaren, bij de huwelijkskeuze, in de eerste
huwelijksjaren, in de rijpings- en crisismomenten van het huwelijksleven. Volgt ten
slotte een hoofdstuk over de dialoog tussen
ouders en kinderen en over de zin van de
seksualiteit in de dialoog met God. Het
was niet de bedoeling van de schr. een
technisch-wetenschappelijk boek te schrijven, maar een boek dat vlot leest en voor
een breed publiek is bestemd. Ofschoon niet
wetenschappelijk toch is het een degelijk
boek; er ligt een degelijke vakkennis aan
ten grondslag, het is open en positief van
geest en het oordeel dat schr. uitspreekt is
steeds evenwichtig. Een uitstekend boek
voor ouders, opvoeders en gehuwden.
F. Vandenbussche
Prof. dr. J. H. van den Berg

Medische macht en medische ethiek
Callenbach, Nijkerk, 1969, 49 pp., / 4,90.
Aan de hand van natuurgetrouw geschetste
voorbeelden, zoals een kind met een aangeboren 'open rug' dat na ettelijke operatieve
ingrepen een waterhoofd krijgt en diep
zwakzinnig bedlegerig blijft, een softenonkind dat ettelijke prothesen kreeg aangelegd, een man die chirurgisch van benen en

onderlijf werd ontdaan en toch moest blijven voortleven . . . . , maakt de auteur duidelijk hoe groot de medisch-technische
macht de laatste jaren is geworden. Hij betoogt nu dat de medische ethiek, die aan
de arts gebiedt „menselijk leven te behouden, te sparen en te verlengen, waar en
wanneer dat slechts kan", afgestemd is op
het verleden tijdvak van medische onmacht,
maar dat de nieuwe ethiek moet luiden
„
waar en wanneer dat zinvol is". Zijns
inziens is het tijdverspilling te krakelen over
wat zinvol en zinloos is in het kader van
een menselijk leven. Hij stelt voor een principiële uitspraak te doen: menselijk leven
mag, door de arts, beëindigd worden, door
medisch handelen te staken alsook door een
medische handeling te verrichten.
Met deze standpuntbepaling interfereert
Van den Berg in de discussie over euthanasie zonder gesprekspartners aan te wijzen,
laat staan te raadplegen. Hij provoceert
min of meer zijn collegae die het voor een
groot deel met hem ééns zijn, maar bezwaar
hebben tegen actieve euthanasie, hij appelleert nog sterker aan de grote schare van
patiënten en hun familieleden. Wellicht
ware de ruime lezerskring waarop hij mikt,
meer gebaat geweest met een genuanceerder
stellingname.
J. J. C. Marlet

SOCIOLOGIE

Peter L. Berger

Het hemels baldakijn
Ambo, Utrecht, 1969, 237 pp., ƒ 14,50.
Deze bijdrage tot een theoretische godsdienstsociologie valt uiteen in twee delen:
een systematisch en een historisch gedeelte.
In het eerste gedeelte wordt de vraag gesteld naar de sociologische zin van de
godsdienst. De schrijver probeert een opvatting van godsdienst als historisch verschijnsel door te trekken, volgens zijn eigen zeggen, tot haar laatste sociologische
consequentie, waarbij hij een wezenlijk
sociologische definitie van godsdienst achterwege laat en zich houdt aan de gebruikelijke opvatting in de godsdienstgeschiedenis. De schrijver probeert duidelijk te
maken hoe godsdienst functioneert om de
mens zichzelf te leren verstaan als vreemdeling op aarde, met het risico dat godsdienst voor de mens vervreemdend kan
werken. Wanneer iedere menselijke orde
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een gemeenschap is in het aanzijn van de
dood, dan zal elke historische godsdienst
of godsdienst als zodanig de noodzakelijke
poging van de mens zijn, zin te geven aan
het feit dat de aarde niet alles is, en ontkomt de godsdienstsocioloog er niet aan te
vragen naar de aard van de hemel.
In het historische gedeelte gaat de schrijver
het proces van secularisatie na: hoe komt
het dat de mensen zichzelf steeds 'aardiger'
gaan vinden en als de dood kunnen worden voor de hemel, eventueel zelfs als gevolg van hun godsdienstige overtuiging,
totterdood.
Het boek is uitermate leesbaar voor een
theologisch geschoolde lezer en daarbij
nuttig voor een bijscholing van de theologie van de aardse werkelijkheden, terwijl
het voor de collega's in het sociologische
vak de verdienste heeft dat het laat zien
dat men niet onder een baldakijn uitkan,
als men over een sociale zingeving op aarde wil nadenken.
Een korte verhandeling over de verhouding
tussen sociologische en theologische perspectieven besluit het boek.
G. Wilkens
Violette Morin en Joseph Majault

Erotiek, een moderne mythe
(Mens en Medemens),
Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969,
98 pp..
Wanneer erotiek overal aanwezig is en
tastbaarder is dan ooit, terwijl erotiek ongrijpbaar blijft doordat ze kans ziet de
grenzen van waar ze begint en ophoudt te
verdoezelen, dan is erotiek een mythe,
meer een atmosfeer dan object. En wanneer erotiek een mythe is, dan dient ook
zij geontmythologiseerd te worden, een poging welke beide schrijvers zich ten doel
stellen.
Violette Morin geeft een sociologische
analyse van de problemen waarvoor de
mens door de verhouding tussen de seksen
zich geplaatst ziet, van de vrijheid der zeden in het najagen van het plezier om het
plezier; dat alles onder de titel van: de op
temperatuur gehouden eros.
Joseph Majault ontmythologiseert de erotiek, uit ethisch en psychologisch standpunt
en vraagt zich af wat het eindpunt is van
de huidige erotiek: Cythera of de eilanden
des doods?
Wie de spitse zwier van het vlugge Franse
denken, dat door feitelijkheden niet wil en
kan worden ingehaald, niet stoort, zal deze
visie op erotiek voor lief nemen.
G. Wilkens
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Prof. Dr. H. Hoetink

(Hoofdredacteur)

Encyclopedie van de Nederlandse
Antillen
Elsevier, Amsterdam, 1969, 708 pp., ƒ 67,50.
Een Encyclopedie beoordelen is een moeilijke zaak. Encyclopedieën worden namelijk door hun veelzijdigheid tegen kritiekgrage recensenten in bescherming genomen.
Niemand is zo veelzijdig, dat hij de hele
inhoud van een dergelijk werk deskundig
kan beoordelen; aan dit feit ontlenen encyclopedieën namelijk hun bestaansreden.
Tientallen deskundigen op allerlei terreinen
werken aan zo'n boek mee; de éne arme
recensent die het moet beoordelen, staat
daar moederziel alleen tegenover. Zijn kritiek loopt al heel gauw het gevaar te ontaarden in een rondgaan met het zoutvat op
zoek naar slakken.
Over deze Encyclopedie van de Nederlandse Antillen zijn al heel wat vriendelijke
woorden gezegd en zij verdient dat ook
wel. Het is een fraai uitgevoerd en in redelijke mate geïllustreerd boekwerk, waar een
grote hoeveelheid wetenswaardigheden over
alle mogelijke aspecten van de structuur, de
historie, de bedrijvigheid en de cultuur van
de zes eilanden, die samen de Nederlandse
Antillen vormen, in bijeen ligt gestouwd.
Knap geordend in trefwoorden.
Aan zo'n Encyclopedie echter, die met belangrijke steun zowel van de Antillen als,
via de Stichting Culturele Samenwerking,
van de Nederlandse Regering tot stand
kwam, kleven wel mankementen.
Over de politiek bijvoorbeeld in de Nederlandse Antillen wordt men uit de kolommen van deze Encyclopedie niet veel wijzer. Wat de Antilliaanse Regering niet
aangenaam is werd zorgvuldig geweerd of
zelfs voorgesteld op een wijze die met de
waarheid op gespannen voet staat. Zo leest
men bijvoorbeeld onder het trefwoord
'Persvrijheid' een heel sussend verhaaltje
over de beruchte affaire De Wit, waarin de
afloop van deze affaire wordt voorgesteld
als heel eenvoudig een kwestie van ontslag.
Dat aan dit ontslag het opkopen van de
krant waaraan de heren De Wit verbonden
waren, door een groep waarin een aantal
regeringspersonen, o.a. Efraim Jonckheer
en twee andere ministers, zaten, voorafging,
staat er niet bij. Ook onder 'Pers' vindt
men daar niets over. Daar staat over de
betreffende krant heel laconiek, dat zij in
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de loop der jaren enkele malen van eigenaar verwisselde. Het intens smerige spel,
dat in deze hele zaak — ook in die quasionschuldige afloop — werd gespeeld, daar
loopt deze Encyclopedie met een boog omheen. Ook hoeft men onder 'Kiesrecht'
niets te zoeken over de 'vuile-vinger-affaire' van enkele jaren later. De medewerkers
die dit soort artikelen schreven, hielden
zorgvuldig de vinger op het zoetsappig
pruimemondje.
Zoetsappig pruimt zich ook het mondje
van de Stichting Culturele Samenwerking
in deze Encyclopedie jegens al degenen die
tot het kleine vriendenkliekje van deze
Stichting en haar stel onbenullige doctorandussen (onlangs voortreffelijk gekarakteriseerd door W. F. Hermans in het
maandblad 'Avenue') behoren. Wie niet tot
deze club van vriendjes behoort wordt in
deze Encyclopedie met een onverbiddelijk
anathema getroffen. Wie ook maar een
paar jaren ergens op een van de eilanden
een baïletschooltje of zo heeft geleid, vindt
zijn naam onder de trefwoorden, maar een
man als John Horris Sprockel, die als minister van onderwijs de Antillen vertegenwoordigde op de Conferentie van San
Francisco, een man als Michiel Gorsira of
als de Zilveren-Anjer-drager Kamer zoekt
men vergeefs. Men mag tientallen boekjes
over Curacao hebben geschreven zoals Pater Brada — géén vriendje: eruit! Daar is
maar één woord voor: misselijk! — Maar
wat wil men anders verwachten van een instelling als Sticusa! Zo zijn de heren nu
eenmaal in dat paleis aan de Viottastraat.
Ivo van Trigt
Luc Devliegher en Luc Schepens
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Lannoo, Tielt/Den Haag, 1968, 178 pp.,
geïll., BF.295, ƒ 25,—.
In 1968 was het vijftig jaar geleden dat de
eerste wereldoorlog een einde nam. Enkele
ouderen zullen de gebeurtenissen van die
bewogen jaren zich nog vaag herinneren,
terwijl zij voor de jongeren even definitief
tot de geschiedenis behoren als andere oorlogen. De auteurs hebben dit stuk geschiedenis, dat ingrijpend heeft gewerkt op de
hele constellatie van de huidige omstandigheden, weer nader tot de huidige lezer willen
brengen. Het materiaal dat zij geput hebben
uit private en openbare archieven hebben
zij wetenschappelijk bearbeid. Zo zijn zij in
staat een vakkundige beschrijving te geven
van het militaire verloop van de oorlog,
van het leven van de soldaten (hulp aan de
gekwetsten, materiële en morele steun, ont-

spanningsleven, kunst en letteren), van de
gevolgen die de burgers van de oorlog ondervonden, van de Vlaamse Beweging aan
het front, van de toestand van monumenten
en kunstwerken en tenslotte van de sfeer
aan het front. Men ziet dat de S. zich niet
beperkt hebben tot het uiterlijk oorlogsgeweld, maar dieper hebben willen doordringen in allerlei gebieden die door de oorlog
geraakt werden. De pp. 63-91 bevatten uitvoerige aanvullende aantekeningen en een
bibliografie met registers. En om het geschreven woord door een visueel inzicht
beter te doen indringen, bevat het tweede
onderdeel, de pp. 97-178, een uitstekende
selectie van fotomateriaal. Een goede bijdrage tot deze vaak nog zo onbekende
historische periode.
P. Grootens
H. J. Elias

25 jaar Vlaamse beweging 1914-1939
Eerste deel. De eerste wereldoorlog
en zijn onmiddellijke nasleep,
augustus 1914-november 1919
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1969, 268 pp., BF. 245.
Dit nieuwe werk is, zo schrijft Elias in zijn
Woord Vooraf, geen voortzetting van zijn
studie over de Geschiedenis van de Vlaamse
Gedachte (1780-1914), ook al sluit het er
chronologisch op aan. In het vroegere werk
stond immers de Vlaamse gedachte op de
voorgrond, hier de Vlaamse beweging, „dit
sociologisch verschijnsel dat wij in al zijn
aspecten beschouwen als één geheel. Het
brengt zowel de geschiedenis van de taalstrijd als die van de bewustwording van ons
volk tot eigen nationaliteit, met de weerslag
die dit fenomeen met zich brengt op elk
gebied van geestelijke en materiële activiteit" (p. 7). Aan de hand van alle beschikbare documenten volgt Elias de gebeurtenissen op de voet; hij beschrijft ze levendig
en boeiend, zodat men het boek in één
adem zou willen uitlezen. Ook de jongere
generatie kan hier de vroegere toestanden
beter begrijpen en de strijd meeleven van
een volk en zijn leiders. In dit eerste deel
behandelt de auteur vooral de eerste wereld
oorlog: zowel het activisme en het passivisme in het bezette gebied als de frontbeweging en de onmiddellijke nasleep van de
oorlog, tot vóór de verkiezingen van 16 november 1919. Voor enige punten, bijv. de
naoorlogse processen en de 'amnestiebeweging, trekt hij de lijn door tot 1921. Het
activisme moeten we zien als „de logische
uitgroei van het nationalisme dat steeds in
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de beweging verscholen lag en juist op de
vooravond van de oorlog zijn doorbraak
zocht van het culturele naar het politieke"
(p. 101). Het was geen loutere taalstrijd
meer, maar ook een economische en sociale
beweging: de studies van Lod. de Raet vonden weerklank en de Raad van Vlaanderen
legde van het begin af de klemtoon op de
sociale en economische welvaart van het
Vlaamse volk (pp. 94-95). Opmerkelijke
nieuwe gegevens vinden we o.a. op pp. 135145 over de Vlaamse soldaten die uit de
Frontbeweging overliepen naar de Duitse
rangen in het begin van mei 1918. Op p.
199 is blijkbaar een drukfout geslopen, wanneer voor Diest in 1846 2.969 Franssprekenden tegenover 7.968 Vlamingen worden
vermeld; Diest telde toen hoogstens 8.500
inwoners en wel niet zoveel Franssprekenden!
F. Claes

R. C. Gitsberg

Het verdwenen Landgoed van de
Stevenisten
Roularta, Roeselare, 1968, 233 pp., BF, 100.
Het landgoed van de familie Van Canneyt
te Gits (bij Roeselare) en zijn bewoners
vormen de nucleus van deze historische
streekroman over het Stevenisme. Dit is genoemd naar Cornelis Stevens, groot-vicaris
van het bisdom Namen van 1799 tot 1802.
Ofschoon hij zelf na de bekrachtiging door
paus Pius VII het Concordaat van Napoleon aannam, bleef hij toch de ziel van de
tegenstand tegen het concordaat en de
godsdienstpolitiek van Napoleon. Zelf werd
Stevens nooit door Rome veroordeeld, maar
kernen van katholieken in West-Vlaanderen
en in het Brabantse hebben zich nooit met
de Kerk-van-na-het-Concordaat willen compromitteren. Vooral het 'zwart goed' dat
voorname katholieke families hadden ingepalmd, bleef hun een doorn in het oog. Na
een tijd konden deze Stevenistische gemeenschappen geen beroep meer doen op priesters van hun eigen gezindheid, zodat zij
meer en meer geïsoleerd geraakten.
Dit boek is reeds eerder in feuilletonvorm
verschenen in een Vlaams weekblad. De
auteur beoogde niet meer dan een brok verleden van zijn eigen streek toegankelijk te
maken voor een ruimer publiek. In die zin
kan de uitspraak van André Demedts begrepen worden, die deze roman ziet als een
schakel in de Westvlaamse traditie van regionale epiek.
Dat de taal af en toe eens bedenkelijk de

wenkbrauwen zal doen fronsen, hoeft men
R. C. Gitsberg dan ook niet euvel te duiden, ook dat is een kenmerk van deze
regionale traditie.
J. Gerits

Jean-Marie Mayeur

Un prêtre démocrate
Uabbé Lemire 1853 - 1928
(Religion et Sociétés), Casterman, ParisTournai, 1968, 699 pp.
Het geval van de Franse priester Lemire,
die in januari 1914 door zijn bisschop gesuspendeerd werd omdat hij weigerde te
verzaken aan zijn kandidatuur bij de wetgevende verkiezingen, ligt in een heel ander
perspectief dan het geval Daens. Dat kan
men leren uit deze lijvige studie. Lemire
werd in 1893 gekozen als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Hazebrouck. Hij begon als christen-democraat,
maar na de ontreddering van de christendemocratie in Frankrijk in het begin van
de 20e eeuw, werd hij een 'republikeins
katholiek': hij streed voor de scheiding van
de geestelijke en de wereldlijke orde en
voor de volstrekte autonomie van de Staat
op zijn domein. Zijn opvattingen sloten
aan bij de 'politique de ralliement' van Leo
XIII, zodat Lemire tot aan de dood van
deze paus de steun kreeg van het Vaticaan.
Het pontificaat van Pius X, dat begon in
1903, stond echter in het teken van de argwaan voor de geseculariseerde maatschappij; in de politieke en maatschappelijke actie
van de katholieken zag de Paus alleen maar
heil als zij confessioneel was en onder de
leiding stond van de kerkelijke hiërarchie.
De moeilijkheden die Lemire vanaf dat
ogenblik ondervond, leidden uiteindelijk tot
de suspensie van 1914. Lemire weigerde zich
te onderwerpen aan het bevel van zijn bisschop, zich geen kandidaat meer te stellen,
omdat hij niet wilde buigen voor het gezagom-het-gezag. Hij betwistte niet dat de
priester zich aan het kerkelijk gezag moest
onderwerpen „quand 1'autorité a raison et
est dans son domaine", maar, zo oordeelde
hij, „servir n'est pas tout le sacerdoce. Se
courber, ni fermer les yeux tout le christianisme. L'autorité ne fait pas la justice, elle
la suppose". Lemire behoort dus tot de traditie van diegenen die, in de Kerk, opkomen voor de autonomie van de persoon
tegen het absolutisme van het gezag, en
waartoe, na hem, o.m. ook de 'prêtresouvriers' uit de eerste jaren na de tweede
wereldoorlog en een eenzame rebel als Ca-
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millo Torres behoren. Dat de suspensie in
1916 opgeheven werd door Benedictus XV,
de opvolger van Pius X, dient men niet
alleen te zien als een persoonlijke rehabili
tatie van Lemire, maar als een officiële
erkenning, door de Kerk, van de waarden
waarvoor hij gestreden had: de eerbied
voor het persoonlijk oordeel, dat in geen
geval mag buigen voor het gezag-om-hetgezag.
K. Van Isacker

Patrice De Beer

La guerre civile en Chine
1919-1949
(Années Tournantes), Casterman, Tournai,
1968, 298 pp., BF. 295.
De schrijver van dit werk werd in 1942 te
Parijs geboren. Hij deed hogere studies in
de rechten en in de Chinese en Indonesisch-Maleise talen. Hij staat nu als een
uitstekend sinoloog bekend. Mij dunkt dat
dit boek zeker de belangstelling van talrijke
lezers verdient. De huidige gebeurtenissen
in China zijn wel van die aard dat veler
belangstelling zich op dat immense rijk
richt. Maar het 'waarom' van alles wat
daar gaande is ontgaat ons door gebrek
aan informatie en door de grote sluier die
er ligt over alles wat zich in China in deze
eeuw heeft afgespeeld. Met behulp van de
feiten en van originele teksten geeft S. ons
het antwoord op onze weetgierigheid. Hij
laat de grote lijnen zien van de politieke,
ideologische, economische en sociale om
vorming die zich in een volk dat een
kwart van de mensheid beslaat, voltrokken
heeft. Het eerste onderdeel is geconcen
treerd rond Sun Yat-sen en beschrijft de
periode van 1919 - 1927. De twee andere
onderdelen behandelen de perioden 1927 1937 en 1937 - 1947, waarin vooral twee
figuren op de voorgrond treden: Mao Ze
Dong en Tchiang Kai Shek. Het lezen van
deze studie geeft een goede indruk en kijk
op de ontwikkeling die tot de stichting van
de Chinese Volksrepubliek heeft geleid. In
de 'annexes' vindt men lijsten waarin de
gebeurtenissen chronologisch gerangschikt
zijn en die een goede handleiding bij het
lezen van deze studie vormen. Verdere
hulpmiddelen zijn de biografische aanteke
ningen van grote mannen in de Chinese
politiek, een bibliografie en een namenre
gister. Het werk wordt verduidelijkt door
foto's en kaartjes.
P. Grootens

Michael P. Costeloe

Church Wealth in Mexico
A Study of the 'Juzgado de Capellanias' in
the Archbishopric of Mexico 1800 - 1856.
Cambridge University Press, London,
1967, 139 pp., 30/-.
Toen Mexico in 1821 zijn onafhankelijk
heid uitriep kon het niet lang meer duren
eer de Kerk daar in een moeilijke positie
kwam te verkeren. Zolang zij hand in hand
ging met het koninklijk gezag in Madrid,
kon zij betrekkelijk ongestoord haar werk
verrichten. Een werk dat voor een aanzien
lijk deel steunde op haar rijkdom. Toen
echter na de Napoleontische oorlogen de
Spaanse troon begon te wankelen en het
hoogste gezag in het Koninkrijk in handen
dreigde te raken van wat de Mexicaanse
bisschoppen niet anders konden «zien dan
als een 'stelletje goddeloze republikeinen'
en toen de onafhankelijkheidsbeweging,
door henzelf gesteund, met succes werd
bekroond, dreigde diezelfde rijkdom haar
noodlot te worden. Aanvankelijk hadden
de leiders van het onafhankelijke Mexico
haar nog wel nodig, omdat alleen een goe
de samenwerking met de Kerk hun gezag
iets van het sacrale karakter zou kunnen
verlenen waar het gezag van de Spaanse
koningen op steunde. Maar zij hadden óók
geld nodig en dat zat voor een aanzienlijk
deel bij de Kerk, die daar niet zo gemak
kelijk afstand van deed. Niet zozeer uit
eigenbelang als in het belang van de tal
rijke menslievende instellingen, tot het in
stand houden waarvan de meeste van haar
bezittingen haar waren toevertrouwd. Ge
leidelijk-aan werd het strijd inplaats van
samenwerking tussen Kerk en Staat in Me
xico. Strijd om aardse goederen. Strijd, die
meer dan een eeuw lang de onderlinge ver
houdingen bepaalde.
In die strijd heeft het niet ontbroken aan
oorlogspropaganda, aan het verbreiden van
legenden over de omvang en het beheer
der kerkelijke goederen in Mexico. Het
boek van Costeloe tracht op deze beide
punten klaarheid te verschaffen. Costeloe
heeft daartoe een uitgebreide studie ge
maakt van de archieven der 'Juzgado de
Capellanias' — het financieel administra
tiekantoor van de kerk — in het aartsbis
dom Mexico-City. Aan de hand van de
documenten die hij daarin heeft aangetrof
fen, schetst hij duidelijk de structuur van
zo'n kantoor alsmede de wijze waarop het
te werk ging. Zo overmatig veel eigendom
als wel eens werd gesuggereerd bezat de
Kerk van Mexico niet; de gelden die haar
door schenkingen of legaten toevielen,
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leende zij echter alleen op onderpand uit.
Zij bezat geen haciendas, geen huizen, geen
bedrijven — niet zo héél veel tenminste —
maar zij had wél een soort hypothecaire
claim op een zeer aanzienlijk deel van het
grond- en huizenbezit. Want iedereen
kwam vroeg of laat bij haar terecht voor
een lening, die in beginsel wel voor een
bepaalde tijd werd gesloten maar in feite
nagenoeg eindeloos werd voortgezet, zo
lang de rente werd betaald. Woekerrente
vroeg de kerk niet en zij bewees in feite
door haar soepele leningpolitiek de econo
mie van Mexico, vooral de ontwikkeling
van zijn landbouw, goede diensten. Deze
goede diensten temperden de begerigheid
van de Mexicaanse Staat niet. Nauwkeurig
beschrijft Costeloe hoe deze begerigheid
zich in de eerste helft van de negentiende
eeuw ontwikkelde en tot welke moeilijk
heden zij leidde.
Een bijzonder belangrijk boek voor wie
zich voor de ontwikkeling der verhouding
tussen Kerk en Staat in de Latijns-Ameri
kaanse wereld interesseert.
Hans Hermans
R. M. Hatton

Charles XII of Sweden
Weidenfeld and Nicolson, London, 1968,
656 pp., 84/—.
Alleenheersers, wier voornaamste verdien
sten bovendien nog op het slagveld liggen,
komen niet gemakkelijk meer in aanmer
king voor de welwillende belangstelling van
hedendaagse geschiedschrijvers. Zij worden
streng en onbarmhartig, vaak zonder vorm
van proces, verbannen naar het rijk der
duisternis, waarvoor historici maar al te
graag als een soort Cerberus op wacht
liggen.
Karei XII, die gedurende de overgang van
de zeventiende naar de achttiende eeuw,
van 1697 tot zijn dood in 1718, over Zweden
regeerde, maakt op deze regel geen uitzon
dering. In de Historische Encyclopedie van
Winkler Prins vat een Nederlands geschied
schrijver het oordeel van zijn wetenschap
over deze vorst aldus samen: 'zijn voortdu
rende driftige activiteit, zijn sterke behoefte
aan vernietiging, zijn volkomen ontbreken
van gevoelscontact met andere mensen, ge
paard aan buitensporige arrogantie doen
hem voornamelijk kennen als een half
waanzinnige persoonlijkheid, die niet tot
politieke berekening in staat was en zich
eenvoudig liet leiden door gevoelens van
haat jegens bepaalde vorsten, alsmede door
de idéé fixe dat hij geroepen was voor de
protestantse zaak te strijden'. Al met al
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richtte hij, volgens deze geschiedschrijver,
Zweden op redeloze wijze te gronde. —
Het kan eenvoudig niet op! Karei XII moet
en zal zonder pardon het rijk der duisternis
in worden getrapt.
Tegenover eerlijk en onbevooroordeelde
geschiedvorsing echter houdt dit harde oor
deel geen stand. Dat blijkt duidelijk uit het
werk van Ragnhild Marie Hatton, specialiste
in de geschiedenis van Karei XII's tijdperk
en uitgeefster o.a. van de brieven die een
Brits diplomaat — vrijwilliger in Kareis
Russische veldtocht — naar Engeland stuur
de. Het is een heel andere en heel wat sym
pathiekere Karei XII, die uit haar levens
beschrijving te voorschijn komt.
Karei XII heeft het grootste deel van zijn
regeringsperiode aan oorlogvoeren besteed
en het grootste deel van Dr. Hatton's boek
is dan ook aan zijn veldtochten gewijd.
Maar het is beslist niet waar, dat hij aan
niets anders dacht dan aan oorlogvoeren.
Hij toonde zijn hele leven lang grote be
langstelling voor de Zweedse taal, voor de
architectuur en voor prenten en verrijkte
met dit alles de cultuur van Zweden niet
onaanzienlijk. Dat hij niet tot politiek raisonnement in staat was blijkt nonsens wan
neer men de uitvoerige uiteenzettingen van
Dr. Hatton leest over zijn onderhandelingen
met de mogendheden van Europa. Dat hij
zich naar buiten koel en gereserveerd ge
droeg, erkent ook Dr. Hatton, maar zij
noemt dit uitdrukkelijk een masker, dat hij
noodgedwongen leerde opzetten toen hij als
vijftienjarige knaap op de troon kwam en
midden tussen de hofintriges terecht kwam,
waarachter een strijd op leven en dood tus
sen de koninklijke macht en die van de
baronnen schuil ging. In wezen was hij een
goedhartig mens, die zijn moeder op haar
sterfbed beloofde nimmer een beslissing te
nemen zonder de zaak van twee kanten te
hebben bekeken, en die deze belofte ook
nooit schond. Dat hij Zweden ten gronde
zou hebben gericht, verwijst Dr. Hatton
naar het rijk der fabeltjes. Daar zijn oorza
ken voor aan te wijzen die geheel buiten de
macht van de koning vielen.
En wat tenslotte zijn betekenis voor de we
reldgeschiedenis betreft: Karei XII behoort
tot die moeilijk te beoordelen figuren, wier
optreden de hele loop van de wereldge
schiedenis had kunnen veranderen als de
omstandigheden hun hadden meegezeten.
Hij was de man die Tsaar Peter de Grote
te lijf ging en met een redelijke kans op
succes. Zijn Europese bondgenoten hadden
hem maar weinig steun hoeven te verlenen
en hij had Tsaar Peter verslagen — met alle
gevolgen die dit voor de latere positie van
Rusland in Europa zou hebben gehad. Dit
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Cohn Bendit

blijven natuurlijk speculaties — maar juist
daardoor wordt het leven van deze Zweedse
koning zo interessant.
Hans Hermans

Linds radicalisme remedie tegen
verkalkt communisme

H. V. Livermore

Meulenhoff,
/15,-.

A New History of Portugal
Cambridge University Press, London, 1969,
365 pp., 18/—.
Het Portugese volk zou zichzelf in zijn
geschiedenis niet herkennen wanneer het
geen bewogen geschiedenis had doorgemaakt. Een geschiedenis van hoge hoogten
en diepe diepten. En daardoor een bijzonder interessante geschiedenis.
Wie zich echter in deze bewogen historie
wil oriënteren vindt daarover ia de hier te
lande gangbare wereldtalen slechts weinig
recente literatuur tot zijn beschikking. Het
meest recente was tot nu toe de History of
Portugal van Livermore, die twaalf jaar
geleden verscheen. Alle andere zijn veel
ouder.
Dit nieuwe boek van Livermore is geen heruitgave van zijn eerste werk. Het is aanzienlijk kleiner van omvang — hoewel toch
nog een flink boekwerk — en het is anders
gestructureerd. De oude en middeleeuwse
geschiedenis krijgt veel minder, de nieuwere
en nieuwste geschiedenis veel meer aandacht. De praktische bruikbaarheid van het
geheel wordt daardoor aanmerkelijk verhoogd. Vakhistorici kunnen altijd in het
oudere werk terecht; belangstellenden zullen
dit werk, dat bovendien zeer vlot en leesbaar is geschreven, de voorkeur geven.
Hans Hermans

POLITIEK
W.J.Schuijt,

e.a.

Massamedia en Politiek
Ambo, Utrecht, 1968, 309 pp., ƒ 20,—.
Onder bovenstaande titel zou een aantal
bijdragen van collega's, medewerkers en
oud-leerlingen worden aangeboden bij het
afscheidscollege van de Nijmeegse hoogleraar Mr. L. G. A. Schlichting, ware het niet
dat door de plotselinge dood van deze
hoogleraar dit vriendenboek een postume
hulde is geworden.
Na een levensbeschrijving van de hand van
F. J. F. M. Duynstee volgen een 23-tal essays over al die gebieden van wetenschap
waar men een vriend of meester wilde eren.
G. Wilkens

Amsterdam, 1969, 282 pp.,

De schrijver is meer dan alleen maar een
praktische leider van de Franse studentenrevolte van vorig jaar. Hij is ook de voornaamste en best onderlegde theoreticus van
deze beweging. Duidelijk is hij beïnvloed
door Marcuse, maar ook de Frankfurterschool is niet zonder meer aan hem voorbij
gegaan. In dit boek analyseert hij eerst de
gebeurtenissen in Frankrijk van mei en juni
1968. Hij meent met die actie de fundamentele zwakheid van de overheid als onderdrukkingsinstrument van de heersende minderheid mee aan het licht te hebben gebracht.
In zijn theoretische beschouwingen verzet
hij zich tegen iedere geïnstitutionaliseerde
bestuursvorm, ook voor de vakbeweging.
Hij wil een ontpolitisering. De arbeiders,
schrijft hij, doen masaal en actief mee als
zij zich direct betrokken voelen en wanneer
ze weten dat de beslissing van hen afhangt.
Wanneer er door anderen beslissingen namens hen genomen worden, is er bijna
totaal geen belangsteling.
Hij ziet ook het gevaar dat men op dat
bestuursniveau de mens alleen maar als
consument ziet, maar het gaat er bij de
mensen niet zuiver om om iets te slikken te
hebben, maar om creatief werkzaam te zijn
op alle gebieden en niet alleen op economisch terrein. Feitelijk verzet de schrijver
zich hierdoor tegen alle marxisten die Marx'
begrip van economie, dat samen valt met
dat van de spontane menselijke activiteit, te
eng interpreteren.
Deze losse vorm van democratie, die hij
ook vrij ver uitwerkt, gaat dan uit van de
stelling dat iedere verscheidenheid van denken zich in de sociale praktijk moet verwezenlijken. Hij meent niet dat deze nieuwe
maatschappijvorm ineens door een revolutie
te verwezenlijken is. Zij moet van onder op
worden opgebouwd. Hier gaat zijn theorie
mis. Terecht merkt prof. Belinfante in een
van zijn geheime nota's op dat in de huidige vorm van democratie de lagere gemeenschappen worden beschouwd als instellingen van de grotere gemeenschappen.
De verantwoordelijkheid voor wat er in die
lagere gemeenschappen gebeurt, is bij het
orgaan van de hoogste gemeenschap het
parlement. Het is dan ook volkomen irreëel
om zoals Cohn Bendit doet aan te nemen
dat men rustig in de lagere gemeenschap-
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pen, zoals bijvoorbeeld de universiteiten, de
nieuwe democratievorm kan gaan opbou
wen. Men moet integendeel verwachten dat
de hogere gemeenschap zich daar met alle
kracht tegen zal verzetten. Hij heeft overi
gens gelijk dat men de nieuwe vorm niet
van boven af op kan leggen en dat men
voor de organisatie van het hoogste plan
niet veel belangstelling meer kan verwach
ten.
Ook voor de Nederlandse studentenrevolte
is dit boek van groot belang. Men moet
echter denken om twee belangrijke verschil
len, a. Bij de strijd om de universiteit in
Frankrijk ging het om de vorm van het
onderwijs en in Nederland om de suprema
tie van de administratie over dat onderwijs,
b. Onder de studenten vindt men in Frank
rijk verschillende, misschien niet allemaal
goed redenerende groepen rationalisten van
het type Cohn Bendit, in Nederland naast
een dergelijke rationele beweging (S.J. en
de Kraker) een sterke irrationele stroming
die nog steeds steunt op de oude kreet
Amsterdam magisch centrum. Tussen deze
twee stromingen zal het in ons land zeker
op een bepaald moment tot een uitbarsting
komen.
C. J. Boschheurne
John H. Kessel

The Goldwater Coalition
Republican Strategies in 1964
Bobbs Merrill, Indianapolis, 1968, 371 pp.,
$ 4,75.
De presidentsverkiezing van 1964 ligt de
Republikeinen in Amerika nog steeds
zwaar op de maag. Niet eens zozeer omdat
zij daarbij een uiterst gevoelige nederlaag
leden, dan wel omdat zij die nederlaag te
danken hadden aan het feit dat zij tegen
beter weten in bij deze verkiezing een kan
didaat stelden die godsonmogelijk een
meerderheid van het Amerikaanse volk
achter zich kon krijgen. Iedereen kon dat
op zijn vingers uittellen; alleen de tellingen
op de Conventie vielen anders uit. Men
had echt wel betere kandidaten en men
wist het. Iedereen was beter dan Senator
Goldwater. Alleen niemand telde op die
Conventie van 1964 zijn vingers na; men
handelde als in een roes. Het moest en het
zou Goldwater worden. De Conventie was
een feest van zelfverminking. De Republi
keinen juichten er hun eigen ondergang
toe.
Hoe kon het in hemelsnaam zo ver ko
men?
Professor Kessel, hoogleraar in de politie
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ke wetenschap, probeert in dit boek los te
komen van de verbijstering en tot een
scherpe, koele analyse te geraken. Daarbij
komt hij tot twee belangrijke gevolgtrek
kingen. Ten eerste, dat de kandidatuur van
Goldwater technisch gesproken niet in een
roes tot stand kwam. Senator Goldwaters
aanhangers hebben van het eerste ogenblik
dat zij hem naar voren schoven, hun stra
tegisch spel uiterst behendig gespeeld en
alle mogelijkheden gebruikt die de constel
latie binnen de Republikeinse partij hun
bood, daarbij een helder inzicht aan de
dag leggend voor de zwakheden in de posi
tie van Goldwaters tegenspelers. Kessel be
schouwt hun operatie-Goldwater als een
welhaast klassiek voorbeeld van hoe men
in Amerika binnen een partij zijn strategie
moet voeren om tot succes te komen.
De moeilijkheid met de Goldwater-cam
pagne was echter, dat zij wel binnen de
Republikeinse partij maar niet bij het
Amerikaanse volk in zijn geheel tot het
beoogde gevolg leidde. Dezelfde man die
door de meerderheid van de Republikeinse
Conventie doelbewust op het schild van de
kandidatuur werd geheven, werd door een
overweldigende meerderheid van het Ame
rikaanse volk ten val gebracht en sleepte
in zijn val een zeer groot aantal Republi
keinse leden van het Congres en van de
Senaat alsmede een aantal Republikeinse
Gouverneurs met zich mee. Kessel schrijft
dit voor een aanzienlijk deel toe aan de
omstandigheid dat Goldwater een poging
deed om van zijn partij een ideologische
partij te maken. Een beginselpartij. Een
uitgesproken conservatieve partij.
Misschien was het allemaal nog anders ge
lopen, misschien waren de gevolgen van
Goldwaters kandidatuur tenminste minder
desastreus geweest, als zijn tegenkandidaat
van de Demokraten, President Lyndon
Johnson, weerwerk van hetzelfde soort had
geboden. Wanneer hij Goldwaters uitda
ging had beantwoord met een eveneens op
politieke beginselen steunende campagne.
Deze sluwe vos echter keek wel uit. Hij
versloeg Goldwater door hem daar te grij
pen waar hij het zwakst was: in de prakti
sche politieke problemen van de dag. Met
zijn uitlatingen over die actuele politieke
problemen joeg Goldwater de Amerikanen
de schrik om het hart. Zijn campagnelei
ders wisten dat maar al te goed en pro
beerden hem zoveel daarvan te weerhou
den. Maar met des te meer felheid viel
Johnson hem daarop aan. De Amerikaan
denkt nu eenmaal in de politiek pragma
tisch. Johnson won. Het pragmatisme won
het van de beginselen.
Dit is de les van 1964. Een les die de Re-
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publikeinen zich in 1968 ter harte hebben
genomen. De 'beginselen' hebben zij overgelaten aan Wallace. Diens optreden mocht
een gevaar inhouden voor het grondwettelijk systeem van de presidentsverkiezingen,
het bedreigde niet meer de Republikeinse
partij.
Hans Hermans

LITERATUUR

Frank Baur

Scripta minora uit het werk van Prof.
Dr. Frank Baur
Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie van de Rijksuniversiteit, Gent, 231 pp.
Professer Baur, die op 9 januari 1969 overleed, doceerde aan de Gentse Universiteit
van 1927 tot 1957. Hij concipieerde en leidde een grootse 'Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden', verder een breed
uitgewerkte kritische uitgave van Guido
Gezelle, nog later (als emeritus) een Rodenbach-uitgave met Rodenbach-beeld....
Tegenover die monumenten staan deze
'scripta minora', een eerste reeks nog maar,
met de gehele man daarin. In Baur vertoonden zich, bijeen, de ondernemende geleerde, de romantische filoloog, de overtuigde katholiek. Zijn ondernemingen maakten telkens een onweerstaanbaar begin, zonder een harmonische voltooiing te kennen;
zijn
vergelijkende
literatuurwetenschap,
evenzeer als zijn Gezelle- of Rodenbachontginnen, veroverde en bezette nieuwe domeinen, later te bebouwen; zijn filologie
praalde lichtelijk met grootsprakige eruditie;
zijn opmerkelijke welsprekendheid, hooggestemd maniëristisch, aforistisch, verhief
hem tot peremptoire belijder van een integraal geloof, een christelijk humanisme.
Voor de tempel die men nu bouwt, sjouwde
hij met de stenen: men moet hem voorbijstreven, zonder hem ooit te vergeten, zelfs
te onderschatten!
Deze bundel behelst gelegenheidsvoordrachten en langere studies: de vergelijkende literatuurwetenschap komt voor, Holland-België, Persijn en Vermeylen en Isidoor Teirlinck, doch vooral de verhouding GezelleVan Oye. En daaruit blijkt de blijvende
waarde van dit literair-historisch document.
Em. Janssen

Maria A. Schenkeveld-van der Dussen

Het dichterschap van Hubert
Korneliszoon Poot
Van Gorcum, Assen, 1968, 243 pp., ƒ 32,—.
Dit gedeeltelijk op grond van, gelijklopend
met en zich richtend tegen C. M. Geerars'
Poot-dissertatie (1954) geschreven proefschrift wil, door het opponeren van de
vroege en late produktie in Poots poëtische
oeuvre, inzicht leveren in de aard en ontwikkeling van zijn dichterschap. Steunend
op minutieuze analyse van structuur, techniek, woordkeuze-evolutie en thematiek
slaagt S. erin inderdaad tot een nogal verregaande dubbele relatie van Poot tot zijn
dichten te besluiten: van literaire imitatio
tot personalistische zelfstandigheid, van
aanbidding van het antiek-klassieke voorbeeld tot subjectieve bespiegeling, van petrarcistisch badineren tot ingekeerde natuurpoëzie, van emotionele distantiëring van de
christelijke geloofswaarheid naar een geïntensifieerde religiositeit, van constructieve
concentratie op de geaardheid van het dichterschap naar moeizame gelegenheidspoëzie
die nochtans, als de gewonnen sensibiliteit
een houvast aantreft, een zalige preoccupatie met de mens, meer bepaald met zichzelf
en zijn relatie tot God aandurft. Uit deze
nieuwe inventaris van een toenemende emotionaliteit weet S. te besluiten tot Poots gerechtvaardigde rang als preromanticus, al is
de omvang van gedichten waarin deze groei
in zowel dichterlijke als menselijke verdieping opgetekend staat, alles bij mekaar vrij
schamel. Precies echter omdat deze in aantal beperkte kwaliteit rustig verwijst naar
een komende belevingstijd is de uiteindelijke
betekenis ervan veel ruimer dan de vlijtige,
vormtechnisch-gavere beginpoëzie.
C. Tindemans
Jeroen Brouwers

Werk van nu 4
Manteau, Brussel, 1969, 159 pp., BF. 100.
In deze Marnixpocket werd door Jeroen
Brouwers recent werk bijeengebracht van
zowel Noord- als Zuidnederlandse auteurs.
Elke bijdrage wordt ingeleid door een korte
schets van leven en werk van de auteur,
variërend van enkele data en titels tot een
meer uitgesponnen 'Releverende autobiografische brief' in het geval van Jef Geeraerts. Dat 'kwaliteit' als enig criterium
gold voor de opname van bijdragen in deze
verzameling is meer dan een uithangbord,
Werk van nu 4 heeft kwaliteit.
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In de verhalen van A. Burnier, H. J.
Claeys, J. Geeraerts, D. van Hecke, J. Verstegen en L. H. Wien heeft de taal nu eens
een verpoëtiserende, dan weer een ontluisterende, ontmaskerende functie. Uit die
spanning ontstaat de eigen werkelijkheid
van elk verhaal: fictie en tegelijk reëler dan
de dagelijkse werkelijkheid zelf. Ook twee
dichters komen aan het woord: Johan
Rham, van wie tevens 4 hallucinante tekeningen werden afgedrukt, en Hedwig Speliers, die voor haar kosmische lyriek De
astronaut dit jaar de Heidelandprijs ontving. Verder een kort essay van R. A. Cornets de Groot over vergelijkingen en metaforen in de poëzie en van Heere Heeresma
het script van een T.V.-spel, dat door de
NCRV geweigerd werd (omdat het zo ongenadig de perverse achtergronden van de
showbusiness ten tonele voert misschien?).
Tenslotte een manifest van de kunstenaar
Herman Ysebaert, die nogmaals betoogt wat
alle studenten nu onderhand wel zullen weten: „Ons opvoedings- en onderwijsstelsel
is anachronisties en autoritair'\
Werk van nu 4 kan echt representatief genoemd worden voor de werkelijkheidsanalyse of, zo men wil, voor de boodschap die
jongere schrijvers menen te moeten meedelen.
J. Gerits
Anne Dellart

Protest om Eva
Desclée De Brouwer, Brugge, 1969, 95 pp.,
BF. 75.
Een jonge lerares zoekt, in de spanning met
het ouderlijke milieu waarin het verleden
haar nog steeds gevangen houdt, in het contact met haar leerlingen en de vluchtige
momenten van ontmoeting met een man,
naar de zin van haar leven, haar vrouwzijn, haar geloof. In een van haar leerlingen,
Eva, ontmoet zij als in een symbolisch spiegelbeeld de gestalte van wat zij vergeefs
gedroomd heeft te worden en nu bij de haar
toevertrouwde jeugd tenminste veilig wil
stellen. En zij vecht haar eenzame strijd,
haar 'protest om Eva', tegen het onechte
van een keurslijfopvoeding en een tot praktijken verschaald katholicisme. Een met
talent geschreven boek, waarvan het thema
enige gelijkenis vertoont, maar in mildere
vorm, met Ruyslincks Het reservaat. Inhoudelijk boort het zelfs dieper. Terwijl echter
bij Ruyslinck de aanklacht volkomen tot
taal wordt in de wrange weemoed van het
verhaal, komt hier het argumenterend protest vaak hinderlijk door de sereniteit van
het verhaal heenbreken. Als denken en ver-
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beelding bij Anne Dellart tot rijpere en
verstilde symbiose konden komen, zou zij
nog groter werk kunnen creëren dan dit
talentvol protest.
L. Steenwegs
Dr. M.C.A.

van der Heijden

Spectrum van de Nederlandse
letterkunde
Prisma, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, per
deel ƒ3,50.
De reeks wordt op voortreffelijke wijze
voortgezet en omvat thans al twaalf deeltjes in hetzelfde handzame formaat en
voorzien van bijzonder aantrekkelijke omslagen. De vier laatst verschenen boeken
zijn:
Wie wil horen een goed nieuw lied, liederen en gedichten uit de Middeleeuwen. De
samensteller geeft in zijn inleiding toe, dat
het eigenlijk wel onlogisch is dat de melodieën van de liederen hier niet afgedrukt
zijn, maar in het kader van deze reeks was
zulks niet mogelijk. In elk geval is er aan
de teksten alleen al genoeg moois te beleven. Het boek behelst minneliederen van
Henric van Veldeke en van hertog Jan I
van Brabant, een keuze uit de Strofische
Gedichten van Hadewijch — 'lyriek van
het zuiverste gehalte' uit de 12de en 13de
eeuw — om dan enige eeuwen over te
slaan en een keur van rijke kerstliederen
uit ons oudste gedrukte geestelijk liedboek,
het Suverlijc Boecxken (1508), te geven.
Wat dit laatste betreft: sublieme volkskunst, die eeuwenlang populair gebleven
is. Ook liederen uit het iets jongere Antwerps Liedboek (1544) vindt men in het
boek opgenomen — maar de samensteller
heeft de Antwerpse rederijkersgedichten terecht weggelaten „omdat het middelmatige
rijmelarij" is; alleen van de beste vertegenwoordiger van dit genre, Anthonis de Roovere, de poëtische Brugse metselaar, is enig
werk bijeengezocht waaruit mag blijken dat
het niet allemaal rijmelarij was in rederijkerskringen. In een toegift vindt men een
aantal bekende middeleeuwse zangen als
'Egidius, waer bestu bleven?', 'Heer Halewijn zong een liedekijn', 'Het waren twee
koninghs kinderen', 'Van Sinte Gheertruden Minne', 'Ic was in mijn hoofkijn om
cruyt gegaen' enz. Op de omslag van dit
deeltje vindt men een afbeelding van een
miniatuur uit het Manessische handschrift,
voorstellende Henric van Veldeke.
De wereld is een speeltoneel, klassieke toneelspelen van Hooft en Vondel. De opzet
van de serie wil, dat er alleen hele werken,
geen brokstukken, in worden opgenomen.
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Daarom vindt men in dit deel de volledige
stukken Granida en Geeraerdt van Velsen
van P. C. Hooft en voorts de gehele Gijsbreght van Aemstel en Joseph in Dothan
van J. van den Vondel. Cees van Dorland
koos als afbeelding voor de omslag van dit
deel een gekleurde gravure van J. Punt
(1770) voorstellende een scène uit het vierde bedrijf van de Gijsbreght. Achterin het
boek is — zoals in alle andere delen — een
beknopte bibliografie alsmede een verantwoording opgenomen. Ook deze toevoegsels maakt deze uitgaaf zo waardevol.
Dichteren het woord gelaten is een boek
met een boeiende keur van poëzie van
H. K. Poot, A. C. W. Staring en Guido Gezelle — drie dichters, wier levens samen
meer dan twee eeuwen bestrijken: een echte Hollander, een echte Geldersman en een
echte Vlaming, wier werken in feite weinig
met elkander gemeen hebben — en tóch
geldt voor hen alle drie het epitheton 'romantisch', ofschoon (zoals de inleider
schrijft) „romantiek bij geen van hen sleutelwoord tot volledig begrip van hun werk
kan zijn". Een merkwaardig feit noemt dr.
Van der Heijden, dat van alle drie het werk
overwegend een landelijke indruk maakt,
omdat zij vooral ten plattelande hun inspiratie vonden. Op de omslag ziet men een
Landschap van Jacob van Strij (1756 1815) uit het museum te Dordrecht.
'k Wou zo graag verstandig wezen, geschriften uit de sfeer der Verlichting: een
boeiende bloemlezing uit het werk van Justus van Effen, de kinderdichter Hieronymus van Alphen, de romanschrijfster-inbrieven Betje Wolff en Aagje Deken, en
de dichter P. A. de Génestet. In al deze
werken treedt, voor het eerst in onze letterkundige geschiedenis, vooral de gewone
burger voor het voetlicht — een der gevolgen van de 18de eeuwse Verlichting. Voor
de omslag van dit deeltje koos Cees van
Dorland een fijne prent van Johannes Jelgerhuis, voorstellende het interieur van een
Amsterdamse boekwinkel met klanten.
Herman Besselaar
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wordt dan drek- en driftliteratuur. En in de
vaart van zijn verhaal holt hij wel eens eenzijdig door: voor het verplegend (religieus)
personeel heeft hij geen goed woord over.
Dekt dat echt de werkelijkheid die schrijver
ons onverbloemd wil voorstellen?
W. Vanhemelrijck

TONEEL

William Shakespeare

Verzameld werk. 11. Blijspelen
vertaald door Willy Courteaux
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1968, 695 pp., BF. 550.
Verrassend vlug is in deze gigantische vertalingsarbeid het tweede deel gevolgd. Dit
deel bevat de blijspelen. Al mijn prijzende
opmerkingen over het eerste deel kunnen
hier herhaald worden: de inleidingen snakken naar meer ruimte, zoveel degelijke kennis en visie als ze in weinig paragrafen meedelen, en de voorbeeldige acribie, vakkennis, taalvaardigheid en verantwoording van
het ingenomen standpunt kunnen enkel met
lof worden bijgetreden. Niettemin blijf ik
enige bezwaren behouden: deze vertaling is
te eenzijdig afgesteld op de kamerlezer.
Herhaaldelijk slipt de vertaler in een moeizaam-archaïsche, bewust metrische trouw
naar een langademige zinsbouw met vele
tussenzinnen of woordcontracties of stapeladjectieven toe, waarmee een actief acteur
alleen maar gehandicapt kan zijn. De theatrale leefbaarheid, directheid, mededeelbaarheid worden vaak erg potig omzeild. Dat
kwetst de tekst nauwelijks, maar dat maakt
revisie door dramaturg of regisseur niet
overbodig.
C. Tindemans
Ilse Stauche, herausg.

Paul Koeck

Maxim Gorki. Drama und Theater

Het plantenoffensief

Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1968, 466 pp.,
25 ill., MDN 30,—.

De Standaard, Antwerpen/Utrecht, 1969,
259 pp., BF. 210.
Wantoestanden in een bejaardenhuis leiden
tot het 'plantenoffensief'; ouden van dagen
(ook zij!) wensen niet louter te vegeteren en
willen inspraak. Dit is een nog braak liggend literair terrein. De auteur heeft het
flink omgewoeld. Soms is hij zijn doel wat
voorbijgestreefd: zijn sterk getuigend proza

N.a.v. de 100e geboortedag van Maxim
Gorki (1967) wil dit boek een symposium
zijn van zijn dramatische en theatrale betekenis; aangezien echter de conjunctuur
daarom vraagt, kan het tevens niets andere
zijn dan een verheerlijking van het socialistisch realisme waarvan het heet dat Gorki
een intuïtief zowel als ideologisch wegberei-
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der en vertegenwoordiger is geweest. Deze
visie wordt fraai gedocumenteerd en geargumenteerd. B. Michailowski plaatst Gorki
tegenover de Westeuropese dramatiek omstreeks 1900, d.w.z. vooral als tegenstander
van Ibsen en Shaw. J. Jusowski gaat grondig in op de autonome techniek van Gorki's
dramaturgie. B. Bjalik ontleedt Nachtasyl
als filosofisch drama. Samenstelster I. Stauche gaat het lot van Gorki na in het Duitse
theater, in een le deel de vroege, naturalistische stukken, in een 2e deel de late, 'socialistische' stukken, telkens van de Duitse
creatie af tot de meest recente voorstellingen. Vooral in dit 2e deel wordt er nogal
wat personencultus bedreven i.v.m. acteurs
en regisseurs die evenvele componenten van
een nieuwe speelstijl d.w.z. ideologisch gefundeerde interpretatie zouden zijn. Een
aanhangsel levert statistische gegevens, een
opvoeringstabel, een bibliografische lijst van
Duitse Gorki-uitgaven (de bondsrepublikeinse uitgaven worden natuurlijk niet vermeld) en een lectuurlijst over Gorki's intrinsieke betekenis. De illustraties worden nauwelijks in de discussie opgenomen.
C. Tindemans
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altijd is de consequente lijn even overtuigend,
en zonder een beroep te doen op opportunistische argumenten om deze wankellijn te
verantwoorden, kan gezegd worden dat die
grilligheid, niet programmatisch maar veeleer door omstandigheden veroorzaakt, een
aardige weerspiegeling vormt van Piscators
moeilijke levenstocht. Ook wereldbeschouwelijk staan er rimpels, van een hard-boiled
communist tot een ethisch socialist die zijn
humanitaristische impulsen nooit heeft verloochend maar toch niet tot identificatie
met het DDR-patroon kon komen, hoezeer
de uitgevers zich hier in het nawoord ook
voor inspannen. Het is wellicht onrechtvaardig deze 2 delen een imponerende bijdrage
tot de cultuurgeschiedenis der 20e eeuw te
noemen, want zonder twijfel zijn er andere
dan algemene prikkels geweest, maar dat
neemt niet weg dat precies in deze context
van het denken over de maatschappelijke
plaats van het menselijke fatsoen het primaire belang is te zoeken.
C. Tindemans
Vito Pandolfi

Histoire du Theatre
Erwin Piscator

Schriften. 2 Bde
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1968, 286 pp.,
(100 foto's) en 414 pp., (50 foto's), MDN
29,-.
Het samenbrengen van alle manifesten, verklaringen, programmaopstellen en prognoses
over het theater zoals E. Piscator dat zowat
45 jaar lang heeft geformuleerd, is meer dan
alleen een daad van piëteit; het is zonder
meer een essentiële verzameling van richtinggevende formules in het politieke theater
van deze eeuw. Het le deel is een facsimilenadruk van Das politische Theater (1929),
merkwaardig hierom dat Piscator in een nawoord reveleert dat de Rowohltherdruk
(1963) enkele historische schrappingen bevatte terwijl wij dus hier de originele versie
hebben. Uiteraard kleeft er over dit werk
een dik patina omdat toestanden, bewustzijn
en vooruitzichten der jaren 20 onmogelijk
nog volkomen overeenstemmen met de huidige, maar precies daarom is het een belangrijk document. Het 2e deel is zo mogelijk nog belangrijker, omdat het alle verspreide 'Aufsatze. Reden. Gesprache' tracht
op te vangen, van zijn eerste ideeën over een
proletarisch theater (1920) tot suggesties en
reacties in 1966 toe, met vooral degelijk materiaal over de periode volgend op zijn politieke boek en zijn verblijf in de USA. Niet

(Marabout Université), Marabout, Verviers,
1968, 349, 349, 351 pp., elk BF. 80.
Van de Franse vertaling (in paperback) van
Pandolfi's nu al beroemde theatergeschiedenis zijn tot nog toe 3 (van de geplande 5)
delen verschenen. Het is moeilijk de nodige
eerbied voor dit grondige werk, dat zich
nochtans tot de brede lezer blijft richten,
onder woorden te brengen. Het is niet een
akelig-chronologische
ontdekkingstocht
waarin belangrijke dingen naast anekdoten
staan zonder enig reliëf. S. concentreert zich
integendeel op selectieve hoofdstukken die
elk een essay-afronding krijgen en precies
daardoor in staat zijn de werkelijke hoogtepunten, vitaal voor de verdere fasen van
ontwikkeling, keurig en wetenschappelijkcorrect aan te geven. Deel 1 heeft het over
de oorsprong van het theater (niet het drama); het antieke theater (de dramatiek inbegrepen), het Indische dramatische schema
en de herontdekking van de komedie van
middeleeuwen tot Italiaanse renaissance.
Deel 2 ontwikkelt de commedia dell'arte
(waarover S. hét standaardwerk in vele
delen heeft geschreven), de dramatische
expressie van de religieuze geest (liturgisch
drama, de Spaanse gouden eeuw, het Japanse Nó-spel), de classicistische tragedie
(Frankrijk maar ook Italië), de burgerlijke
vernieuwing van het theater (Molière, Marivaux, Lesage, Beaumarchais, Holberg, Les-
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sing, Goldoni en Gozzi), en het Japanse
Kabuki-theater. Deel 3 behandelt het Britse
theater (van Marlowe tot Sheridan), het romantisme (breed het Duitse en daarnaast de
nationale kenmerken) en de ontwikkeling
van het verschijnsel der regie (van de Meiningers tot Strehler).
C. Tindemans

Boekbespreking
gangsperiode die de toekomst van de Amerikaanse film en de plaats van dit massamedium in het democratisch patroon op
doorslaggevende wijze zal beïnvloeden.
E. De Kuyper
Herman G. Weinberg

The Lubitsch Touch
FILM

Richard S. Randall

Censorship of the Movies
The social and political control of a mass
medium
University of Wisconsin Press, Madison,
Wisconsin, USA, 1968, 278 pp., $7,95.
De titel van de studie vraagt een nadere
omschrijving: de auteur houdt zich voornamelijk bezig met de enige directe vorm van
censuur die in de V.S. schijnt te bestaan: de
'prior censorship', lokale raden die belast
worden met het keuren van films. S. schetst
kort de historische evolutie ervan en hoe
men zich uiteindelijk bijna uitsluitend gefixeerd heeft op het (te censuren) obscene.
De werking van deze raden wordt op een
vrij geabstraheerde wijze geanalyseerd: de
toegang tot de archieven is nl. erg moeilijk.
Het resultaat hiervan is dat de analyse nergens concreet geïllustreerd kon worden (met
films of bepaalde sekwensen uit films) en
we aldus een vrij — schijnbaar — objectief
beeld krijgen van de werking ervan. Schijnbaar objectief, omdat de visie op een onvolledig gekende achtergrond geprojecteerd
wordt. Dezelfde indruk tekent ook de andere aspecten die in dit boek behandeld
worden (met name de verschillende andere
keuringssystemen, de auto-censuur in de
filmindustrie zelf, enz.): de samenhang van
al deze verschillende onderdelen wordt onvoldoende belicht uit een pseudo-objectieve
bekommernis. Voor het overige is de strekking van de auteur die van een 'voorzichtige
liberalist'; dus in de grond een 'angstige
liberalist'. Hij concludeert dan ook dat de
snelle evolutie naar meer tolerantie heel wat
gevaren met zich meebrengt voor de toeschouwers. Welke deze gevaren wel zouden
kunnen zijn wordt (natuurlijk) in het vage
gehouden. Deze studie, gericht tot specialisten die zich bovendien nog de moeite willen
getroosten om kennis te nemen van de bizarre keuringssystemen die er zo al over de
States bestaan, is uiteindelijk vooral interessant omdat ze een reflectie is van een over-

E. P. Dutton, New York, 1968, 344 pp.,
geïll., $ 2,45.
Lubitsch heeft het belangrijkste gedeelte
van de Amerikaanse filmcomedy helpen bepalen. Zijn precieze filmschrijfkunst, afgestemd op een zo groot mogelijk toeschouwersucces, heeft rond zijn naam een soort
wazige legende geschapen. 'The Lubitsch
Touch' is een watermerk geworden voor
alles — meer bepaald de succesrijke combinatie van 'kunst' en 'populariteit' — wat
niet dadelijk verklaard kon worden. Nochtans zou het niet eens zo moeilijk zijn,
dunkt me, om aan de hand van de filmdraaiboeken, die voor deze cineast een onontbeerlijk uitgangspunt waren, zijn methode en zijn stilistische aanpak te analyseren.
Het zou heel wat duidelijk maken over de
gelijktijdige komische en commerciële werking van wat men het 'dubbelzinnige onuitgesprokene' zou kunnen noemen. Weinberg
houdt zich aan een gemakkelijke biografische beschrijving van feiten. Jammer, want
er werd hier — voor het eerst — zo veel
materiaal rond deze figuur bijeengebracht:
een van de meest populaire vooroorlogse
cineasten, lang door 'cinefielen' als minderwaardig bevonden, wiens belangrijkheid
echter steeds toeneemt. De waardevolle documentatie wordt aangevuld met interviews
van Lubitsch-medewerkers (Walter Reisch
en Samson Raphaelson) en fragmenten uit
het script van Ninotchka. De irriterende
stijl van S., vol 'europeanismen' (en onnauwkeurigheden: zo wordt Marivaux tot
tweemaal toe gerekend bij de fin-de-siècle
vaudevillisten!), neemt men er maar bij!
E. De Kuyper

KUNST

John Russell

Henry Moore
W. Gaade, Den Haag - Heideland, Hasselt,
1968, 240 pp., 229 pl., geb. BF. 705.
Het boek van John Russell over Henry
Moore is zo bijzonder waardevol omdat
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het zo nuchter, zo objectief, zo Engels is.
Er is over Henry Moore oneindig veel geschreven, maar nog niet zoals Russell het
deed. Er zijn overigens weinig auteurs die
op zulk een vanzelfsprekende wijze over
kunst kunnen spreken, omdat weinigen
over zulk een brede vertrouwdheid met alle
uitingen van de cultuur beschikken en er
zulk een openheid tegenover aan de dag
leggen. Zijn sympathie en bewondering
voor Moore steekt hij niet weg, maar hij
laat er zich ook niet aan vangen. Hij wil
gewoon het fenomeen Moore, „de man die
de generaties scheidt", zo zuiver mogelijk
beschrijven en de exacte gegevens verstrekken om het in deze tijd te situeren. Hij wil,
zoals hij het van de eerste zin stelt, 'Dichtung' van 'Wahrheit' onderscheiden. Afkerig van elke vorm van mythologisering, beschrijft hij op een heel directe manier de
associaties waaruit bepaalde vormen van
Moore zijn ontstaan, zonder daarom het
mysterie van deze vormen te negeren.
Daarbij laat hij uitvoerig Moore zelf aan
het woord, niet zozeer om te interpreteren
als om te informeren. De uitstekende illustratie, afkomstig van het eigen archief van
Moore, geeft een overzicht van Moore's
oeuvre, zijn beelden, zijn tekeningen, zijn
voorstudies, en bevat waardevolle verwijzizingen naar ander beeldhouwwerk dat ermede vergeleken kan worden.
Geert Bekaert
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concrete resultaten ervan te willen minimaliseren, ligt de verdienste van deze studie
toch in de eerste plaats in het onthullen
van de structurele opbouwwetten van de
materiële volkscultuur en in de methode
om deze te benaderen. Het boek is een
schitterende illustratie van deze methode
en meteen een les in wetenschappelijke bescheidenheid. De methode veronderstelt immers een uiterst minutieus en geduldig onderzoek. De omvang van dit onderzoek
was het die de auteur beperkingen oplegde
en hem van zijn oorspronkelijke opzet om
het landbouwgereedschap in het algemeen
te behandelen deed afzien. Het blijft nu beperkt tot de landbouwvoertuigen: slede,
kruiwagen, kar en wagen. In een eerste
deel schetst de auteur een historisch perspectief zoals hij dit heeft kunnen reconstrueren door de studie van dorpskeuren,
boedelstaten, bestuurlijke verordeningen en
de iconografie. Een tweede deel bevat de
resultaten van het directe onderzoek op het
nog bestaande materiaal. Een derde deel
gaat over de wagemaker en zijn bedrijf.
Het grootste en belangrijkste deel van de
illustratie bestaat uit kaarten, maar ook de
verschillende typen van voertuigen zijn rijkelijk in foto's en tekeningen geïllustreerd.
S. Heester
Jozef Ghesqiere en Paul Francois

Liederenkrans voor het secundair
onderwijs
Desclée De Brouwer, Brugge, 1969, 391 pp.
MISCELLANEA

Dr. Jan Theuwissen

Het landbouwvoertuig in de
etnografie van de kempen
Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij,
Antwerpen/Utrecht, 1969, 349 pp., 209 ill.,
geb. BF. 1750, ƒ 130.
De titel van deze wetenschappelijke studie
verraadt reeds haar originaliteit. Eerst en
vooral werd er in ons taalgebied vrijwel
geen aandacht besteed aan de landbouwgereedschappen als materiële neerslag van de
volkscultuur. Ten tweede werden in de
volkskunde die zich voor deze cultuur interesseert maar zelden de wetenschappelijke
methoden van de etnografie op een strikte
wijze toegepast. Door zijn etnografische
scholing was de auteur uitstekend op de
toepassing ervan voorbereid. Zonder de

De bruikbaarheid van deze Liederenkrans
beperkt zich niet tot het zingen met de klas.
Het is duidelijk de bedoeling van de samenstellers dat dit boek ook in het bewegingsleven, zowel voor ontspanning als in ernstige ogenblikken, gebruikt kan worden.
Men vindt er een overvloed aan Vlaamse
liederen, van de zeer oude tot de meest
recente. De reeds zo overvloedige en gevarieerde inhoud van de vorige uitgave is
nog merkelijk uitgebreid. De 81 nieuw opgenomen liederen (gedeeltelijk ter vervanging van andere) bevatten meer dan 20
canons en 12 negro-spirituals en 'songs'.
Naast deze songs vormen de jeugdliederen
van hedendaagse Vlaamse componisten wel
de belangrijkste en verdienstelijkste vernieuwing. Interessant is daarbij zeker dat bij
enkele nieuwe liederen ostinato's opgenomen
zijn. Didactisch is deze uitgave ook verbeterd doordat de samenstellers naast een
tabel met de indeling van de liederen over
de klassen nieuwe tabellen bijgevoegd hebben met de indeling der liederen volgens
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'maat en ritme', 'tonaliteit en melos', 'vormen en structuren'. Deze nieuwe uitgave is
dus duidelijk een aanpassing aan de eisen
van het zangonderricht in het secundair
onderwijs.
P. Van Looy

Joachim Witzel

Der Aussenseiter im Sozialisationsprozess der Schule
(Eine jugendkriminologische Studie)
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1969, 96
pp., DM. 19,—.

Af. Van Haegendoren

Zwartboek van de Vlaamse
achterstand in het wetenschappelijk
onderzoek
Eigen Beheer, Heverlee, 1969, 102 pp., BF.
100.
Minister Lefèvre sprak over de achterstand
van België in het wetenschappelijk onderzoek; dit is „grotendeels 'n faux problème".
Wallonië staat immers op Europees niveau,
daar in België 70% van de kredieten voor
wetenschappelijk onderzoek ten goede komen aan Franstaligen en slechts 30% aan
Nederlandstaligen; omgekeeerd werken de
Vlamingen als arbeiders en belastingbetalers
voor 65%. Bovendien is het te vrezen dat
het wetenschappelijk onderzoek, „voor 2/3
door Francofonen verricht, gericht is op de
economische promotie van de grote centralistische on-Vlaamse geldmachten".
F. Claes
David Westheimer

Haat op het eerste gezicht
Vertaling van G. R. de Bruin, Nelissen,
Bilthoven, 1968, 263 p., / 13,90.
Door haar vader het huis uitgejaagd, vindt
een jong meisje een toevlucht in een verlaten zomerhuis. Het zeventienjarige meisje,
in verwachting, is zo verbijsterd door wat
haar overkomen is, dat ze niet weet wat te
beginnen en besluit in het lege huis te
blijven.
Na enige dagen komt een man, door de
politie gezocht, op zijn vlucht in hetzelfde
leegstaande huis en zo ontmoeten elkaar
Mariene, een blank boerenmeisje, en Charlie, een neger-intellectueel. Op het eerste
gezicht zijn ze onverzoenlijke vijanden.
Als hun veiligheid bedreigd wordt, komen
ze langzaam nader tot elkander en krijgen
ze respect voor elkaar. Tot de ellende over
hen losbreekt. Een boek dat de lezer weer
eens confronteert met de verhouding zwart
en blank; niet enkel van deze twee 'vluchtelingen', maar ook van de omringende bevolking.
Een leesboek dat de aandacht wel boeit.
Joh. Heesterbeek

In de serie 'Kriminologie, Abhandlungen
über abwegiges Sozialverhalten', onder verantwoordelijkheid van Prof. Dr. Th. Würtenberger, kwam de onderhavige studie uit
als no. 3. Het gaat in dit boek niet om psychopathische of zwakzinnige jeugdigen,
maar om ongestoorde jongeren bij wie zich
in schoolverband een houding ontwikkelt
die tot afwijkend sociaal gedrag disponeert.
De bestudering van deze buitenstaanders
hoort in zoverre tot de criminologie, als
bedoeld afwijkend sociaal gedrag te beschouwen is als het voorland van de misdaad. De groepsbuitenstaander wordt gekenmerkt door een relatief geringe interactiedichtheid met de overige groepsleden
(hier leden van de schoolgroep). De bedoeling van de auteur is de betekenis van de
schoolgroep voor de jeugdcriminologie theoretisch te funderen. Hij biedt enkele mogelijkheden aan ter oplossing van het aanpassingsprobleem van de beschreven buitenstaanders, zowel binnen als buiten het
bereik van de school.
Een compact en vrij moeilijk boek, dat de
belangstelling verdient van jeugdpsychiaters,
school-psychologen, groepswerkers en uiteraard van criminologen.
J. J. C. Marlet

Hans E. Holthusen

Indiana Campus
Ein Amerikanisches

Tagebuch

Piper Verlag, München, 1969, 78 pp..
Holthusen is een dichter en geeft in dit
boekje zijn dichterlijke indrukken weer van
een kort verblijf als gastdocent aan de
Universiteit van Bloomington, Indiana. In
het bijzonder probeert hij de geest van verzet te peilen die onder de Amerikaanse
studenten leeft.
Wie het campus-leven in Amerika kent zal
uit zijn indrukken niet veel nieuws vernemen; wie het niet kent wordt er nauwelijks
wijzer van. Een romantisch-sentimenteel,
meer quasi diepzinnig dan werkelijk verhelderend boekje.
Hans Hermans
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John Iggulden

De donkere vreemdeling
vertaling van G. R. de Bruin, Nelissen,
Bilthoven, 1968, 272 pp., ƒ 13,90.
Na dagen van beproevingen die het uiterste
van hun krachten vergen, worden ten slotte
gered: de cynicus en geslaagde publicist en
de kleurling-advocaat, afstammeling van de
oorspronkelijke bevolking van Australië.
De hooghartige auteur moet zijn behoud
toeschrijven aan de veel jongere, idealistische advocaat op wien James Duncan, de
gevierde publiciteitsman, minachtend neerziet.
Deze twee mensen tegenover elkaar: de
blanke met zijn meerderwaardigheidsgevoelens blijkt qua mens heel wat lager te staan
dan de naïeve, schuchtere inboorling.
Hier wordt wel een beschamend staaltje
gegeven van de verwaandheid en trots van
de blanke tegenover de donkergekleurde,
terwijl in werkelijkheid de inboorling zich
het diepst en edelst als mens toont in hun
beider moeilijkheden.
De gestalte, het gedrag van Peter Jirapon,
de Australiër, heeft uiteindelijk toch invloed
uitgeoefend op de blanke. In de benauwde
uren van gevaar en ontberingen, van honger
en dorst zijn er toch andere stemmen gaan
spreken in de cynische ziel van Duncan.
Een mooi verhaal, dat aan kracht en levendigheid gewonnen zou hebben als de bespiegelingen, resp. de gesprekken in de
rampvolle uren en dagen wat beknopter,
geserreerder waren geweest.
Joh. Heesterbeek
Richard J. Walton

The Remnants of Power
The Tragic Last Years of
Adlai Stevenson
Coward-McCann, New York, 1968,
255 pp., $ 5,95.
Amerika heeft grote verwachtingen gehad
van Adlai Stevenson. De verwachting met
name dat hij ooit nog eens President van
de Verenigde Staten zou worden. Tweemaal hebben de Democraten hem ook inderdaad kandidaat gesteld voor dit ambt
maar beide keren vond hij Eisenhower als
Republikeins kandidaat tegenover zich en
stond hij voor de ondankbare taak op te
tornen tegen de redeloze geestdrift waarmee het Amerikaanse volk achter een populaire oorlogsheld aanliep. Het was voor
hem vechten tegen de bierkaai; hij maakte
geen schijn van kans. In 1960 probeerde hij
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voor de derde keer de kandidatuur te veroveren, maar hij probeerde niet hard genoeg. Hadden de Democraten hem inderdaad voor de derde maal kandidaat gesteld, dan zou hij naar alle waarschijnlijkheid een grotere overwinning op Nixon
hebben behaald dan Kennedy; maar dit
werd hem niet gegund. Zo gaat het nu
eenmaal in de Amerikaanse politiek. Een
keihard bedrijf.
Toch sloeg zijn nederlaag op de Democratische Conventie van 1960 niet alle verwachtingen van zijn aanhangers de bodem
in. Algemeen hoopte men en verwachtte
men, dat Kennedy hem als Secretary of
State, als Minister van Buitenlandse Zaken
dus, in zijn kabinet zou opnemen. Ook dit
gebeurde niet. Stevenson was een man met
zeer duidelijk uitgesproken denkbeelden op
het gebied van de buitenlandse politiek —
zeer vooruitstrevende denkbeelden — en
ofschoon Kennedy het daar in grote lijnen
wel mee eens was, wilde hij Stevenson niet
op deze post omdat hij nu eenmaal zijn
eigen Minister van Buitenlandse Zaken wilde wezen. Hij koos Dean Rusk, die meer
oog had voor organisatie dan voor beleid.
Stevenson schoof hij af naar de Verenigde
Naties.
En daarmee was het tragische lot van deze
man bezegeld.
Kennedy betrok hem nauwelijks in het beraad over zijn buitenlands beleid; Johnson
liet hem helemaal links liggen. Hij had in
de Verenigde Naties maar te zeggen wat
de President en wat Dean Rusk hem voorschreven. Iedereen in de Verenigde Naties
had respect voor hem omdat hij inderdaad
een groot en vooral integer man was. De
heren in Washington echter gebruikten zijn
prestige om een falend beleid tegenover
Cuba, tegenover de Dominicaanse Republiek en tegenover Vietnam voor het wereldforum aan te prijzen. Zij ontzagen zich
niet hem met leugens te voeden. Leugens
die hij een schijn van geloofwaardigheid
moest zien te verlenen, vaak tegen zijn
eigen overtuiging in. Hij was een groot
redenaar; de grootste die Amerika bezat in
zijn dagen. Hij kon er alleen nog maar gebruik van maken om zijn kunst als advocaat voor de verdediging te ontplooien. De
advocaat die weet dat hij een schuldige
bijstaat.
Nog éénmaal hebben zijn vrienden uit de
kring der vooruitstrevende intellectuelen
een poging gedaan om hem terug te winnen. Hem te bewegen zijn functie bij de
Verenigde Naties neer te leggen en zich
weer aan het hoofd te stellen van zijn volgelingen in het verzet tegen de desastreuze
politiek van Johnson. Hij meende op dat
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moment loyaal te moeten blijven aan de
President, maar hij had zijn twijfels, die hij
neerlegde in een concept-brief aan een van
zijn vrienden. Aan een journalist in Londen vertrouwde hij toe dat hij er ernstig
over dacht binnen enkele maanden aan de
roep van zijn vrienden gehoor te geven.
Twee dagen later zakte hij op straat in
Londen ineen. Hij was dood. Afgebeuld
niet zozeer door het vele werk dat de Verenigde Naties van hem vergden, dan wel
door de voortdurende ergernis, de tegenzin waarmee hij dat werk moest verrichten,
en door de intensiteit waarmee hij vergetelheid zocht in het society-leven van New
York. Een gebroken leven; een gebroken
image.
Dit alles vindt men uitvoerig beschreven
in het boek van Walton, die hem als journalist bij de Verenigde Naties van nabij
meemaakte in die tragische laatste jaren.
Een onthullend boek, doch vol reverentie
jegens Stevenson. Een hoognodige aanwinst
voor de reeds vrij omvangrijke Stevensonliteratuur die in Amerika verscheen.
Hans Hermans
Frank C. Maatje

Der

Doppelroman
2

Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968 , 169
pp., ƒ 15,50.
Een dissertatie die een tweede druk beleeft
(eerste druk: 1964) is even zeldzaam als een
witte raaf en moet uitzonderlijke kwaliteiten
bezitten. Maatjes werk heeft de verdienste
dat het in de theoretische literatuurwetenschap de waarschijnlijk zeer bruikbare categorie van de 'Doppelroman' invoert, d.w.z.
van de uit twee gelijkwaardige vertelstrengen opgebouwde roman, die voortaan met
behulp van Maatjes maatstaven gemakkelijker onderscheiden kan worden van het 'nor-

male' romantype (één hoofdhandeling met
ondergeordende nevenhandelingen). Tevens
brengt het proefschrift eindelijk de noodzakelijke aanvulling op Günther Müller's onderzoekingen van de vertelstructuren, doordat het naast Müllers categorieën van 'Erzahlzeit' en 'erzahlte Zeit' die van 'Erzahlraum' en 'erzahlter Raum' plaatst. En tenslotte werkt Maatje zijn bevindingen aan de
hand van concrete roman-voorbeelden uit,
zodat de barre theorie ook buiten de kleine
kring van deskundige literatuurwetenschappers genietbaar is. — De tweede druk is
met een 19 pagina's lang 'Nachwort' vermeerderd, waarin de auteur door het beantwoorden van in recensies gemaakte opmerkingen enkele onduidelijk gebleven passages uit de eerste druk verheldert. Het
lijkt mij echter, dat hij A.L. Sötemann's
stelling, dat naast ruimte en tijd ook het
vertelperspectief voor de tweedeling van een
roman verantwoordelijk kan zijn, al te gemakkelijk van tafel veegt, wanneer hij poneert dat het vertelperspectief van een andere orde is dan ruimte en tijd en slechts
een functie van de laatstgenoemde. In de
moderne schilderkunst, bijv. Picasso's schilderijen, blijkt duidelijk, dat de ruimtelijke
en temporele simultaneïteit van verscheidene perspectieven de normale spatieel-temporele structuur doorbreekt en opheft. In de
moderne literatuur wordt dit procédé eveneens toegepast. Maatjes weerlegging van
Sötemann is daarom slechts ten dele juist.
Wel zijn ruimte en tijd determinerend voor
de alweer enigszins 'traditionele' Doppelroman, zoals Maatje deze definieerde. Maar
in de allermodernste literatuur bezit de
perspectivische uitwaaiering duidelijk een
eigen functie naast ruimte en tijd, juist omdat daardoor de driemensionaliteit van de
ruimte en de successiviteit van de tijd doorbroken worden.
Th. van Oorschot

THOMAS MERTON

Oplettende toeschouwer
Op 10 december 1968 overleed Thomas Merton te Bangkok, enkele uren slechts nadat hij
een opmerkelijke inleiding had gehouden over „marxisme en vooruitzichten van het kloosterwezen", waarin hij met overtuiging had aangetoond dat de marxistische en de monastieke
gedachte „een houding van radicale kritiek op de gevestigde maatschappijstructuren" gemeen
hebben, maar dat ze even radicaal uiteenlopen in de revolutie die ze voorstaan . . . .
Thomas Merton, dichter, filosoof, historicus en schrijver van geestelijke werken, werd in
1915 geboren te Prades in het zuidwesten van Frankrijk. Zijn vader, een Engelsman, was
anglicaan; zijn moeder, een Amerikaanse, was een quaker. Hij begon zijn studies op een
Frans lyceum, zette ze voort op een Engelse public school en maakte ze af aan de universiteit van Cambridge en New York. In 1937-1939 doceerde hij Engels aan de Columbia
Universiteit en sloot zich aan bij een groep jonge communisten. In 1939 ging hij over naar
het katholicisme en twee jaar later trad hij in de cisterciënzerabdij Gethsemani in Kentucky
in. Louteringsberg, het verhaal van zijn bekering, werd een wereldsucces; er volgden nog
vijfentwintig boeken in proza, tien gedichtenbundels en een overgroot aantal tijdschriftartikelen.
Oplettende toeschouwer is zijn laatste boek geworden; het is zoveel als zijn geestelijk testament. De dag-na-dag-aantekeningen over feiten en ideeën van deze tijd, die Merton in dit
boek heeft verzameld, zijn een bewijs van de wonderlijke sensibiliteit, de sprankelende geest,
de poëzie, de humor en het scherpe oordeel van deze auteur. De hedendaagse wijsbegeerte
en theologie, de crisis in het geloof en de Kerk, de „dood van God", het rassenvraagstuk,
de oorlog, het geweld zijn slechts enkele van de onderwerpen die Thomas Merton in dit
boek met steeds rake bedenkingen bespreekt.
Uit het Engels vertaald door Martha Van de Walle.
„De Overtocht" — 12,5 x 19,5 cm — 364 blz. — ing. 270 F - ƒ 23.50
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Antweiler, Anton, A propos du célibat du prêtre. — Desclée, Tournai, 1969, 156 pp..
Ayfre, A., Le cinéma et sa vérité. — Editions du Cerf, Paris, 1969, 238 pp., geïll., F F .
17,30.
Ayfre, A., Cinéma et mystère. — Editions du Cerf, Paris, 1969, 130 pp., geïll., F F . 12.
Battcock, Gregory, Minimal art. A critical anthology. — Studio Vista, London, 1969, 448
pp., geïll., 70/6.
Blank, Richard, Sprache und Dramaturgie.
— Fink Verlag, München, 1969, 235 pp., D M .
32—.
Bernlef, J., Het testament van de Vliegende Hollander. — Querido, Amsterdam, 1969, 23
pp..
Bibeb, Sandberg 'Experimenta
typographica
1943 - 68'. — Thieme, Nijmegen, 1969.
Bible, The Jerusalem —. The Psalms for Reading and Recitation. — Darton, Longman &
Todd, London, 357 pp., 28/-, paperback 16/-.
Bless S.J., Dr. W., Witboek over de nieuwe katechismus.
— Ambo, Utrecht, 1969, 375 pp.,
ƒ 17,50.
Boey, Koch, Geloven: weg naar vrijheid? — Davidsfonds, Leuven, 1969, 68 pp., BF. 60.
Bonte, Dr. A., Democratisering
van de toegang tot het hoger onderwijs. — Rectoraat van
de rijksuniversiteit te Gent, 1969, 280 pp..
Boot, Martin, Graniet op gele voeten. — Eigen beheer, Voorschoten, 1969, ƒ 2,50.
Brentano, Clemens, Gedichte. — Rowohlt, Reinbek, 1968, 246 pp., D M . 3,80.
Brown, Russel E., Hans Henny Jahnns 'Fluss ohne Ufer'. — Francke, Bern/München, 1969,
123 pp., Schw. Fr. 14,80.
Buckinx, Pieter G., Arnold Sauwen. — Helios, Antwerpen, 1969, 47 pp., BF. 45.
Bülow, Isolde von, Der Tanz im Drama. — Bouvier, Bonn, 1969, 205 pp., D M . 26,50.
Bunnik, R. J., Gehuwde en ongehuwde priesters. — Romen & Zn., Roermond, 1969, 242
pp., ƒ 14,90.
Cromphout, Frans, Een tijd van spreken. — Lannoo, Tielt, 1969, 160 pp., BF. 98.
Cunliffe, Marcus, American Présidents and the Presidency. — Eyre & Spottiswoode, London, 1969, 343 pp., 75/-.
Desaing O.S.U., Marie, Die Ursulinen. — Paulus Verlag, Freiburg i.d. Schweiz, 1968, Schw.
Fr. 12,—.
Dovifat, Emil, Handbuch der Publizistik I und II, 1. — Walter de Gruyter, Berlin, 333/583
pp., D M . 2 8 — / D M . 68,—.
Dürrenmatt, Friedrich, De verdenking. — Davidsfonds, Leuven, 1969, 183 pp., BF. 100.
Ellis, Dr. Albert en Dr. Robert A. Harper, Creatief huwelijk. — Hollandia, Baarn, 1969,
248 pp., ƒ 16,90.
Engelman, Jan, Het bittermeer. — Querido, Amsterdam, 1969, 26 pp..
English plays of the nineteenth century, edited by R. M. Booth. — Oxford press, London,
1969, 315 en 427 pp., per deel 60/-.
Florquin, Joos, Ten huize van, 5. — Davidsfonds, Leuven, 1969, 344 pp., geïll., BF. 125.
Geens, Gaston, e.a., De macht van de media. — Lannoo, Tielt, 1969, 196 pp., BF. 125.
Gids voor Katholiek Amsterdam
'69 - '70. — Diligentia, Amsterdam, 1969, 360 pp., ƒ 7,02.
Goddijn, Dr. W., e.a., Ambtscelibaat in een veranderende
Kerk. — P.I.N.K., Rotterdam,
Katholiek Archief, Amersfoort, 1969, 218 pp..
Haring, Bernard, Crise autour de 'Humanae vitae'. — Desclée, Tournai, 1969, 93 pp..
Hamburger, Michael, Vernunft und Rebellion. — Carl Hanser Verlag, München, 1969, 236
pp., D M . 24,80.
Hayman, Ronald, John Whiting. — Heinemann, London, 1969, 98 pp., 7/6.
Hayman, Ronald, Robert Bolt. — Heinemann, London, 1969, 88 pp., geïll., 7/6.
Hooning, Dr. Th. J., George Orwell in zijn tijd. — Boom, Meppel, 1968, 260 pp., ƒ 15,25.
Jaarboek van de Ned. Ver. van Opvoedkundigen
1967. — Wolters-Noordhoff, Groningen,
1969, 116 pp., ƒ 9,90.
Jacobs, Jürgen, Wielands Romane. — Francke, Bern/München, 1969, 123 pp., Schw. Fr.
12,80.
Kate, Dr. F. P. ten, De Duitse aanval op de Sovjet-Unie
in 1941 I en II. — WoltersNoordhoff, Groningen, 1968, 341 en 152 pp., met kaarten, ƒ 41,— samen.

Kienecker, Friedrich, e.a., Theater als Argernis. — Kösel Verlag, München, 1969, 78 pp.,
DM. 6,80.
Koch, Paul, Gefangenenarbeit
und Resozialisierung. — Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart,
1969, 159 pp., DM. 25—.
Koszyk, Kurt, Deutsche Pressepolitik im Etsten Weltkrieg. — Droste Verlag, Düsseldorf,
1968, 288 pp..
Kwaak, Dr. H. van der, Het proces van Jezus. — Van Gorcum & Comp., Assen, 1969, 298
pp., ƒ26,—.
Lectuur-repertorium

1952 - 1966, II, supplement

bij de tweede uitgave. — Vlaamsche Boek-

centrale, Antwerpen, 1969, 1582 pp., geïll..
Leist, Marielene, Nieuwe wegen in de godsdienstige opvoeding. — Lannoo, Tielt, 1969,
192 pp., BF. 110.
Luypen, William A., Existential Phenomenology. Revised Edition. — Duquesne Univ. Press,
Pittsburgh, Nauwelaerts, Louvain, 1969, 409 pp., $ 8,95.
Maar, Linda en Geert Zebothsen, Creatief wonen. — Gaade, Den Haag, Heideland, Hasselt, 1969, 203 pp., geïll., BF. 490.
La maison

oü je vis, et autres scénarios

littéraires

soviétiques,

choisis et commentés par

Luda et Jean Schnitzer. — Editeurs francais réunis, Paris, 1969, 225 pp., geïll., FF. 19,35.
Marie-Yvonne, Mère, Lettres d un mécréant. — Desclée, Tournai, 1969, 145 pp., BF. 140.
Merton, Thomas, Oplettende toeschouwer. — Desclée De Brouwer, Brugge, 1969, 409 pp.,
BF. 270.
Musschoot, A. M., Frederik Schmidt-Degener.
— Seminarie Nederlandse literatuurstudie
van de rijksuniversiteit te Gent, 1969, 44 pp..
Ooms-Vinckers, C. J., Ik heb de slavenklok geluid. — Rivière & Voorhoeve, Zwolle, 1969,
217 pp., ƒ 11,90.
Pandolfi, Vito, Histoire du théatre, IV. — Marabout, Verviers, 1969, 365 pp., geïll..
Pater, Dr. J. C. H. de, Het schoolverzet. — Martinus Nijhoff, Den Haag, 1969, 530 pp.,
ƒ 35,—.
Philipp Schafer, E., Dertien dagen wereldgeschiedenis. — Moussault, Amsterdam, 1969, 316
pp., ƒ 24,50.
Picht, Georg, Wahrheit — Vernunft — Verantwortung. — Ernst Klett Verlag, Stuttgart,
1969, 448 pp., DM. 34—.
Rahner, Karl, Mystère de Véglise et action pastorale. — Desclée, Tournai, 1969, 188 pp..
Rechtenwald, Horst Claus, herausg., Finanztheorie. — Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1969,
531 pp., DM. 26,—.
Reicke, Bo en Leonhard Rost, Bijbels/historisch woordenboek II. — Aula, Spectrum, 1969,
Elisa - Jutta, ƒ7,—.
Reisen, Drs. A. M. van, Geschiedenis

van de gelovige

mens.

Het Nieuwe

Verbond.

—

Malmberg, 's Hertogenbosch, 1969, 168 pp., ƒ7,75.
Roguet, A. M., Table ouverte. — Desclée, Tournai, 1969, 233 pp..
Russell, John, Henry Moore. — W. Gaade, Den Haag, Heideland, Hasselt, 1969, 239 pp.,
geïll., BF.705.
Ruttkowski, W. V., en R. E. Blake, Literaturwörterbuch.
— Francke Verlag, Bern, 1969,
68 pp., Schw. F. 9,40.
Schmemann, A., Pour la vie du monde. — Desclée, Tournai, 1969, 141 pp..
Schmook, Ger., Prosper van Langendonck. — Helios, Antwerpen, 1969, 47 pp., geïll., BF.
45.
Sinko, Ervin, Roman

eines Romans.

Moskauer

Tagebuch.

— Wissenschaft und Politik,

Köln, 1969, 480 pp., DM. 10.
Sporken, Paul, Voorlopige

diagnose.

Inleiding

tot een medische

ethiek. — Ambo, Utrecht,

1969, 263 pp., ƒ 14,50.
Steenbergen, Drs. B. van, Orde of conflict. — Eurosboekjes 1969/2, Werkgroep 2000,
Amersfoort, Paul Brand, Hilversum, 1969, 66 pp., ƒ 6,50.
Szekeres, Attila, Le Christ cosmique de Teilhard de Chardin. — Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1969, 435 pp., BF. 295.
Tegenbosch, Lambert, Kans op kunst. — Ambo, Utrecht, 1969, 287 pp., ƒ 14,50.
Toft, Mogens en John Fowlies, Variaties. — N.V.S.H., Den Haag, 1969, 72 pp..
Trilling, Wolfgang, De historiciteit van Jezus. — Patmos, Antwerpen, 1969, 184 pp., BF.
175.
Vallery-Radot, I., Le prophéte de Voccident. — Desclée, Tournai, 1969, 395 pp..
Vangh, Jean-Marie van, Introduction d Karl Marx. — Duculot, Gembloux, 1969, 127 pp..
Vansevenant, Roger, Flash-Back. — Desclée De Brouwer, Brugge, 1969, z.p., geïll., BF.
290.
Vasishtha, Hindoe dharma. — Wolters-Noordhoff, Groningen, 1969, 77 pp., ƒ 8,20.
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DEZE WERELD
LEEST...
U...

PROEFNUMMERS:
Nationale straat 46, Antwerpen
Telefoon 31.28.80 (20 lijnen)

Visser, Dr. C. Ch. G., Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546. — Van Gorcum &
Comp., Assen, 1969, 198 pp., ƒ 22,90.
Vorgrimler, Herbert en Robert vander Gucht, Bilanz der Theologie im 20.
Jahrhundert.
Band I. — Herder, Freiburg, 1969, 472 pp..
Vroman, Leo, Voorgrond, Achtergrond.
— Querido, Amsterdam, 1969, 63 pp., ƒ 4,90.
Waterschoot, H., Van Carrara marmer tot oude ijzer. De beeldhouwkunst
van 1900 tot
heden. — Van In, Lier, 1969, 80 pp., geïll., BF. 98.
De wereld waarin wij leven, door de redactie van Life. — W. Gaade, Den Haag, Heideland,
Hasselt, 1969, 224 pp., geïll., BF. 135.
Werknota over de structuur van de plaatselijke kerkgemeenschap.
— Odijk, 1969, 20 pp..
Wesseling, Dr. H. L., Soldaat en krijger. — Van Gorcum & Comp., Assen, 1969, 284 pp..,
ƒ 29,—.
Wicks, Jared, Man yearning for grace. Luthers early spiritual teaching. — Corpus Books,
Washington, 1969, 410 pp., $ 12,50.
Windfuhr, Manfred, Heinrich Heine, Revolution
und Reflexion. — Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1969, 300 pp., D M . 29,80.
Winsemius, Taakstructuren,
storingen en ongevallen. — Wolters - Noordhoff, Groningen,
1969, 131 pp., ƒ 22,75.
Het woord in de geschiedenis, onder redactie van Patrick Burke. — Patmos, Antwerpen,
1969, 183 pp., BF. 180.
Zwaan, G. F. L., C. Huygens, Avondmaals
Gedichten en Heilige Dagen. — Tjeenk Willink,
Zwolle, 1969, 133 pp., ƒ 16,50.
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DE

SPECTATOR

Een weekend uitgave die past bij uw standing en culturele ontwikkeling
Weekendbijlage
„De Nieuwe Gids" - „De Antwerpse Gids" - „Het Volk"
Inschrijvingsmodaliteiten per adres:
Koningstraat 105, Brussel

—

Forelstraat 22, Gent

Hogere Technische Scholen
Londenstraot 43 -

Antwerpen

bijzondere school voor technische ingenieurs
in Scheikunde, Elektronica en Electro-mechanica

Wetenschappelijke afdeling voorbereidend o p Al.

Meisje,
Wil je e e n beetje v a n je v r e u g d e g e v e n a a n d e
zieken d i e je n o d i g h e b b e n e n o p je w a c h t e n ?

Verpleegster
zal je zijn —
Al d e inlichtingen zijn te b e k o m e n bij het

HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Capucijnenvoer, 39 - LEUVEN - Tel. 016 / 284.21

Zoiets doet de efficiënte m a n n i e t !
U handelt altijd doeltref
fend. Het zou nooit in uw
gedachten opkomen u met
een autoped te verplaatsen.
Dat ware alles behalve
efficiënt!
Efficiënt handelt u
trouwens ook met uw geld.
U eist terecht dat het meer
opbrengt en vertrouwt het
dus toe aan wie u meer
biedt: aan de spaarkas Ippa.
Daar hebt u de keuze onder
een twaalftal moderne en voordelige - formules.
Of hebt u geld nodig ?
U zoekt een lening
"naar maat" die volledig
aan uw persoonlijk geval
aangepast is ? Dan leent u
vanzelfsprekend bij Ippa.

Als spaarder kunt u er
bovendien zeer
interessante voorwaarden
genieten.
U bent een praktisch man.
U waardeert des te meer de
diensten die Ippa u kan be
wijzen : de huishoudrekening, het uitbetalen van uw
postassignaties. Bij Ippa
komt dat alles prima voor
mekaar, geheel kosteloos en
zonder formaliteiten. Zo
verstaat een moderne
spaarkas dienstbetoon:
meegaan met zijn tijd en
bogen op 65 jaar ervaring!

de s p a a r k a s die u meer biedt
k a n t o r e n en agentschappen i n h e t h e l e land - private spaarkas opgericht i n 1903

BANDEN
Belangstellenden kunnen de band voor het inbinden
van jaargang XXII - deel II (april t/m september 1969)
bestellen door storting van Fr. 3 0 per band op postcheknummer 8 8 4 . 6 7 Streven, Antwerpen 1, met ver
melding: „Voor band XXII, deel II".

Tijdige bestelling gewenst.

CONSERVEN PICOLO
Hoger
Technisch
Instituut
SINT-LIEVEN
Gildestraat, 7 — GENT
tel (09) 23.20.57
Afdeling Al 2e graad:
— technisch ingenieur
in de industriële scheikunde
— technisch ingenieur
in de gistingsbedrijven
Afdeling Al le graad:
— bedrijfsassistent
in de gistingsbedrijven
— laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
— laboratoriumassistent
in industriële scheikunde
Voor jongens en meisjes

VAN DE POEL & Co
STABROEK

De school beschikt over een pedago
gie voor jongens.
De meisjes kunnen volledig pension
nemen in een meisjes-home.

Hoger instituut Sint-Lukas
PALEIZENSTRAAT. 70, SCHAARBEEK (Brussel 3), tel. 17.30.42

Architektuur - Stedebouw - Binnenhuiskunst - Bouwbedrijf - Schilderkunst
Beeldhouwkunst - Publiciteit - Grafiek - Foto-film
Alle afdelingen toegankelijk voor juffrouwen.

S E C U N D A I R

I N S T I T U U T

G r o e n s t r a a t 156, Brussel 3 A7/2 en A7/3 (vanaf 12j.)
Artistieke Humaniora — Plastische Kunsten — Binnenhuiskunst
Bouwkundig tekenen — Beroepsafdeling Sierkunsten
Vanaf 1/9/69 worden meisjes toegelaten in het le en 2e jaar lager
secundair van de Artistieke Humanioia

V R A A G GRATIS PROSPECTUS EN INLICHTINGEN TEL.: 17.30.42

C0TED0R

DON BOSCO - TECHNISCH INSTITUUT

Internaat

Ëxternaat

90. Guldendallaan • Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend door de staat: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.005/693 Nederlandstalig Franstalig
LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
Mechanica • Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio - Hout - Schrijnwerkerij - Meubelmakerij - Drukken • Letterzetten - Linotype - Monotype - Boekbinden - OHsett
HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A2)
Mechanica - Elektronica - Drukkerij
LAGERE SECUNDAIRE BEROEPSSCHOOL (A4)
Mechanica - Constructie - Lassen
Aannemingsleeftijd: 12 jaar, na 't óe jaar L.O.
Degelijk onderwijs • Verzorgde opvoeding - Gewaardeerde diploma's.

Degelijk... Tijdig...
alle informatie over het
toneel-, opera-, concert- en balletgebeuren
in Antwerpen, Brussel, Mechelen

dank zij

DE SCÈNE

Wij zijn een 'moeilijk' publiek. Er is de angst voor het experiment, een vrees
voor het nieuwe, een gebrek aan visie over het wezenlijke van de toneel-,
opera-, ballet- en muziekkunst. Zeer dikwijls is dit te wijten aan het gebrek aan
goede informatie.
Daarom: abonneer U (vandaag nog!) op D E SCÈNE. Stort slechts 50,— fr. en
U ontvangt vanaf september een heel jaar 9 omvangrijke en rijkelijk geïllustreerde nummers in uw brievenbus.
Voor een proefnummer: Theatercentrum, Jan van Rijswijcklaan 28, Antwerpen,
(tel. 03/37.61.82)
Voor uw storting: prk. 549.18 van de Kredietbank - Antwerpen t.g.v. banknummer 1100/13/38300 met vermelding op het strookje „Abonnement D e Scène".

Bij de BEKAERT-GROEP, het concern in volle expansie,
zijn reële kansen weggelegd voor
JONGE DYNAMISCHE ACADEMICI
van de economische, sociale en juridische richtingen en
de toegepaste wetenschappen.
Inlichtingen: N.V. BEKAERT S A
DIENST ONTWIKKELING MANAGEMENT
ZWEVEGEM (W.VL.) BELGIË

SPAREN IS GOED

Combi - Sparen
bij de

KREDIETBANK
is

3 x BETER!

wees Modern lees "De Standaard»

Personalia
Prof. Dr. Louis Van Bladel S.J., geboren 1923.
Doctor in de filosofie (Gregoriana, Schelling).
Publiceerde 'Kerngedachten van Karl Marx'
(1966) en verschillende artikelen in 'Bijdragen'
en 'Streven', waarvan hij redactielid is. Profes
sor (ethiek en hedendaagse filosofie) aan de
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Ant
werpen. Adres: Sanderusstraat 5, Antwerpen.
John Auping, geboren 1945. Was twee jaar no
vice en sindsdien student in wat Ignatius be
doelde als 'het onooglijk gezelschap van Jezus',
maar in de samenleving als 'jezuieten' beter
bekend staat. Over de persoon van Ignatius
meer in het zogeheten boek van F. Penning de
Vries S.J. Adres: Rijksstraatweg 24, Haren
(Gr.).
John Kenneth Galbraith,
genaturaliseerd Ameri
kaan van Schotse afkomst. Begon in de land
bouweconomie. Studeerde in 1937 een jaar on
der Keynes. Onder de oorlog in overheids
dienst bij het bureau organisatie en bestedingen,
waar hij zich zeer efficiënt en tegelijk zeer kri
tisch opstelde. K w a m in 1942 naar Harvard. Was
Kennedy's eerste ambassadeur in India. Groot
criticus van de Amerikaanse economische situa
tie. Belangrijkste boeken o p dit terrein: 'The
Affluent Society', ' H o w t o get out of Vietnam',
en 'The N e w lndustrial State'.

Prof. Dr. J. Smits van Waesberghe,
geboren
1901. Studeerde behalve filosofie en theologie
muziek en muziekwetenschap. W a s docent aan
de conservatoria van Rotterdam en Amsterdam.
In 1947 werd hij privaat-docent aan de Univer
siteit van Amsterdam in de muziekwetenschap
van de Middeleeuwen; sinds 1957 is hij hoog
leraar in dit vak aan dezelfde Universiteit. In
1950 publiceerde hij een monografie over Guidó
van Arezzo, waarmee hij een internationale
prijsvraag over dit onderwerp w o n . In 1952
ontving hij het eredoctoraat in de muziekweten
schap van het Istituto Pontificio di Musica
Sacra. Gaf o . m . uit de 'Muziekgeschiedenis der
Middeleeuwen' en 'Muziek en drama in de Mid
deleeuwen', alsook 'School e n muziek in de
Middeleeuwen'. Is thans directeur van het In
stituut voor Middeleeuwse
Muziekwetenschap
van de Universiteit
van Amsterdam. Adres:
Staalstraat 19, Amsterdam.
Dr. Carlos Tindemans,
geboren 1931. D o c t o r in
de Germaanse filologie Gent. Doceert aan het
Hoger Instituut voor Vertalers e n Tolken, Rijksuniversitair Centrum Antwerpen; aan het Rijkshogertechnisch Instituut voor Toneel e n Cultuur
spreiding te Brussel. Lid van de H o g e Raad
voor Nederlandstalige Dramatische Kunst. Adres:
Jan van Mirlostraat 1, Edegem-Antwerpen.

Paul Mertz, geboren 1938. Adjunct-directeur van
een groot Amsterdams reclamebureau. D o c e n t
aan de Stichting Reclame Onderwijs. Adres:
Reinier Vinkeleskade 69 II, Amsterdam-Z.

Drs. J. M. H. Oomes,
geboren 1909. Studeerde
geschiedenis te Nijmegen. Thans leraar geschie
denis aan het R . K . Lyceum te Hilversum en
conrector van het Contardo-Ferrini-avondlyceum
te Amsterdam. Adres: Snelliuslaan 39, Hilver
sum.

Ludo Bekkers,
geboren 1924. Sedert 1946 in
dienst bij het N . I . R . (thans B.R.T.). A l s eerste
programmator bij de dienst artistieke en educa
tieve uitzendingen, leidt hij sedert 1958 de kunst
programma's in de Vlaamse Televisie. Hiervoor
behaalde hij in 1962 de Sinjaalprijs en de eerste
prijs van de T.V.-kritiek. Kunstcriticus bij het
weekblad ' D e Nieuwe'. Adres: Lange van Ruusbroecstraat 13, Antwerpen.

Drs. J. J. Meltzer,
geboren 1935. Studeerde
economische wetenschappen aan de Universiteit
van Amsterdam. Thans als wetenschappelijk me
dewerker verbonden aan het Seminarium voor
staathuishoudkunde van die instelling. Werkte
o . m . m e e aan het onderdeel 'openbare finan
ciën' van de 'Encyclopedie voor de bedrijfs
economie' die binnenkort zal verschijnen. Adres:
Kathe Kollwitzstraat 2 3 , Amstelveen.

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen GKf.
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