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l)e Iler#c bbzereld,#.5
In hetjulinummer hebben wi
j een artikelvan IvanIllich gepubliceerd,'In
derdewereld onderwijs naar westers model?'.De auteur maakte ons erop
attentdatdaar oorspronkelijk een belangrijke algemene beschouwing over
'
ontwikkeling'aan voorafging,diewijdelezerhiermede aanbieden.

Libanon neutraal/,p.13
Elke inform atie diedesituatie in hetM idden Oosten beterbelicht,kan helpen

om eengenuanceerderoordeeltevellen overdepartijeninhetconflict.Uitdit
artikelblijkthoe uiterstprecairdezaken in deLibanon liggen en welkeinvloeden en belangen er een rol spelen.

Destrljd tussen depappa'
s,p.25
D e Antilliaanse politiek concentreert zich rond de figuur van de '
pappa', de

vaderfiguur.Ditblijktzich toete spitsen in dewonderlijkeverhouding welke
bestaattussen deDemocratischePartijendeNationaleVolkspartijen hun op
hetogenblik gemeenschappelijkevijand FrenteObrero.

Een paleis om in te wonen,p.29
J.B.Bakem a heefthet paleisvan D iocletianus in hetJoegoslavische Split eens
een inspiratiebron voor de architect-stedebouwer van vandaag genoem d. H et
paleisis in de eerste plaatsde neerslag van een uniek ontwikkelingsproces,een
stuk geschiedenis. H et kan ons leren dat architectuur een collectieve creatie

dienttezijn,hetresultaatvan eengeheelvan sociale,economischeen ideologische gegevens,waaraan ze een betekeniswaarde toekent. M aar bestaan vandaag daarvoor de voorwaarden nog?

François M auriac,p.36
Drie elementen kenmerken hetwerk van de pas overleden romanschrijver:
begripvan hetleven,doorgronden vanhetmenselijk harten depoëzievan de
stijl.Aan dezedriekarakteristieken wordteen beschouwing gewijd.

Een generatie L p.41
Cfr. het editoriaal.

Ferz##e,#.54
HeeftDickensdewereldvan zijnti
jdbeschreven zoalsdiewas,ofgeromantiseerd?A an de hand van Angus W ilson's boek en Bom ans'stelling in dezen

geeftdeauteurzijneigenbeschouwing.Een nieuw boek overMultatulivraagt
ook de aandacht.

Een waarheid a1s een glazen oog,p.60
Deuitgavevan viertoneelstukkenvanLodewijkDeBoeriseen aanleidingom
eens na te gaan wat deze theaterpartituren dram aturgisch te betekenen hebben.Een rebelin deN ederlandse toneelletterkundeisD eBoerniet,we1werkt

hijop eenvruchtbarewijzemeeaan deevolutie.Hijgooiteen koortsigmensbeeld in hetpubliek,m aar laat de toeschouwerdaarm ee doen watdie toevallig
wil.M .a.w.hier ontbreektnog een visie,een theorie,een geweten.

Cellen zonder ouders,p. 70
D e droom der alchem isten heeft plaats gem aakt voor een nieuwe droom : dat
biologen ooit zelf leven zullen kunnen m aken.Toch ligt deze droom in het

verschietvan huidigewetenschappelijke ontwikkelingen.Om ditduidelijk te
maken,bespreektdeauteurwatdenatuurwetenschap geleidelijk aan omtrent
cellen,hun bouw en functie,w eet.

Beginnen m etluisteren
Editoriaal

Streven gaatweereen nieuwejaargangin.Sensationelevernieuwingen zijn
daarnietdirectvan teverwachten.W ijhechten nog altijd belang aan continuïteit.A1washetm aar omdatalleen in de continuïteitde duurzaamheid

van deverandering kan blijken.
Eén nieuw initiatiefechtervraagtmisschien enige inleiding en redactionele

commentaar.Enkelemaanden geleden hebben wijhieralmeldinggemaakt
van een tekortdatonswerd aangewreven:59Nvaaronl laatu zo zelden echt

jonge mensen aan hetwoord?''W ijhebben daartoenpromptop gereageerdmethetpublicerenvantweebijdragen vanstudenten.lndekomende
jaargang willen wijietsverdergaan:maand na maand hopen wiju een
reeksinterviewsmetjongemensen aan tebieden.Heteerstedaarvan vindt
u in ditnummer.

De gesprekken zijn opgenomen doorEricDe Kuyperen Dirk Lauwaert.
Zijheba nzich daarbijlateninspirerendooreen boekjevan Erika Runge,
waarin dezeeen aantalvrouwen van verschillendeleeftijd - tussen 14 en
84!- en uitverschillende sociale lagen laat praten over hun ervaringen

op hetgebied vanvrouw enmaatschappij.ln onzeinterviewskomen alleen
jongeren aan hetwoord,mannen en vrouwen,22,25,28jaar.Zehebben
allemaalgestudeerd ofzijn daarnog meebezig.Hetzijn allemaalVlamingen.De initiatiefnemershadden dereeksgraag de titelmeegegeven:'Jonge

Vlaamselntellectuelen'(methoofdletters),maarnietiederelezerzou daar
directde ironie van gesnapthebben.lronie ligttrouwenshelemââllzietin
de bM oeling:dâtza1voorwie deze getuigenissen leest,algauw heelduide-

lijk blijken.
Hetzijn geen 'gedirigeerde'gesprekken.Er werd alleen heelin hetalgemeen gevraagd ofzijbereid waren overzichzelftepraten;verwachtwerd
datzijhetmeteen ook zouden hebben overde manierwaarop zijvanuit
hun opvoeding en hun jonge ervaring tegen hetleven en demaatschappij
aankijken.Demeesten hadden eigenlijk nauwelijksvragen nodig,sommigen moesten nu en dan weer even op gang worden gebracht.M aar we

hebben alle vragen weggelaten,zodathetmeerop monologen gaatlijken.
Bijhetuittikken vandebandjesen hetonvermijdelijkeinkorten hebben we
geprobeerdhetwezenlijkevandegesprokentaaltebewaren.Ditisweleen
andere taaldan we in Streven gewend zijn,maarwâthierverteld wordt,
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verschiltook nogalwatvan watin Streven gewoonlijk tersprake komt.
Die 'vervreemding' dwingt misschien tot een opmerkzamer lectuur, die

ook oogheeftvoorwatbijalleopenhartigheid nog altijdverzwegen wordt.
Som migen van de gdnterviewden wilden slœhts onder één voorwaarde
praten:onder geen bM ing mocht hun naam ofidentiteitbekend worden
gemaakt; anderen kon dit niet schelen.Wijhebben erde voorkeur aan
gegeven alle getuigenissen anoniem te houden.Datmaakt deze documenten misschien minder pikant,maar daarom nietminder authentiek.

W anthet zijn welechte mensen die hier aan het woord komen en zij
spreken zich echtuit.Hoedatallemaalaan za1komen,weten wijzelfook
niet.Dereactievan velen zalzijn:hé,watvertellendiejongemensen daar
allemaal!Daarkan ergerisin zitten en een onmiddellijk opwellende neiging om watonervarenheid,eenzijdigheid,banaliteit of romantisme genoemd wordt,telijftegaan met'leiding'of'begeleiding'zoalsdattegenwoordigheet:jekuntzulkedingen toch zomaarnietpubliceren zonderze
rechtte zetten ofte nuanceren!Maar wijgeloven dathetop de eerste
plaatsop ietsandersaankomt:beginnen metluisteren.Deze mensen willen

praten,zijwillen zich uitspreken.Zijweten waarhun monologen terechtkomen:in een tijdschriftdatvoorvelenvan henwe1eenheeleerbiedwaardiginstituutza1zijn,waarvan in iedergevaleen aantallezersbehoorttot
degeneratie van hun oudersen opvoeders,totdegeneratie diein de maat-

schappijwaarin zijaankomen,in hun ogen dedienstuitmaakt.Misschien
vinden zijhetook we1prettig,devermeendeonaantastbaarheid van zo'n
tijdschrifteensvrolijk temogenuitdagen.M aarhun voornaamstevraagis:
begin nu eensmetluisteren,luisternu eenseven naardingen dieje wel
weetmaardiejedikwijlsnietwiltweten.
Wijgeloven nietdatook maaréén vanhen zich representatiefwaantvoor
zijn generatie.De bedoeling van de reeksis dan ook helemaalniet,een
beeld op te hangen van De Jeugd Van Vandaag.Juistdatlijktonshet
meesttypische:datzijallemaalhetland hebben aan hoofdletters.En er

zijn ernogalwatwaarzijtegen aanschoppen ofwaarzijaanlijden:Jeugd,
Gezin,Huwelijk,Liefde,God en Kerk,M aatschappijen hun eigen M aatschappijkritiek.Hetkan gezond zijn,geloven wij,zich doorhen te lâten
uitdagen om die hoofdletters eens op hun werkelijke waarde te toetsen.
Datdoe je nietdoor van meetafaan zekerheden tégen onzekerheden,
principes tégen ervaringen te zetten,vooral niet a1s die principes,zoals

vaak gebeurt,deervaring van meetafaan toedekken.Daarvoor moetje
beginnen m etluisteren.Alleen dan kan deze reeks interviews stofleveren

totnadenken,totonvooringenomen nadenken overjeeigenindividuele en
maatschappelijke ervaringen.
F.Van Bladel

D e D erde W ereld
G eprefabriceerde goederenpakketten
en diensten w orden opgedrongen
Ivan Illich

Hetisop hetogenblikheelgewoondeeistestellen datderijkelanden hun
oorlogsmachine veranderen in een programm a voor de ontwikkeling van

de DerdeW ereld.Hetarmeredeelvan de mensheid - viervijfde- vermeigvuldigtzich onbeperkt,terwijlhun consumptie perhoofd in feite
achteruitgaat.Deze bevolkingsexplosie en vermindering van consumptie
vormen een bedreiging voor de geïndustrialiseerde landen en,onder druk

van dezedreiging,kunnen dienog altijd hun budgetten voordefensieveranderen ten gunste van de economische pacificatie van arme landen.En

datzou op zijn beurtongeneeslijkewanhoop kunnen veroorzaken,wantde
landbouwwerktuigen van derijken kunnen evenveelkwaad doen a1shun
oorlogstuig.Amerikaansetruckskunnen meerblijvendeschadetoebrengen
dan Amerikaansetanks.Hetisgemakkelijkermassale behoefte te scheppen aan trucks dan aan tanks.Slechts een minderheid heeftzware wapens

nodig,terwijleen meerderheid afhankelijk kan wordenvandelevering van
zulke produktieve m achines als moderne vrachtwagens,die niet geleverd
kunnen wdrden.W anneer de Derde W ereld een massamarktgeworden is

voordegoederen,deproduktenendemethoden diederijkenvoorzichzelf
hebben ontworpen,za1de klooftussen de vraag naardeze W esterse technische middelen en de levering ervan steeds groter worden.De auto voor

hetgezin kande armen niethetjet-tijdperk binnenrijden,evenmin a1seen
schoolsysteem de armen werkelijk kan opvoeden ofde gezinsijskasthun
gezond voedselkan verschaffen.

Hetisevidentdatslechtséén op de duizend in Latijns-Amerikazich œn
Cadillac kan veroorloven,of een hartoperatie,ofeen academische graad.
Deze beperking in de doelstellingen van de ontwikkeling isvoorons geen
aanleiding om tewanhopen aan het1otvan de DerdeW ereld en de reden is

heeleenvoudig.W ijzijn nognietzo verdatwijeen Cadillac zien a1seen
noodzakelijke voorwaardevoorgoed vervoer,ofeen hartoperatie alseen
norm ale medische behandeling ofeen academische graad als een vereiste

vooreen behoorlijkeopvoeding.W ezien immersdirectdatdeinvoervan
Cadillacs zwaar belast zou moeten worden in Peru,dat een kliniek voor
orgaantransplantatieseen ergernisgevend stuk speelgoed is om de concen-

tratie van m eerdoktoren in Bogotà te rechtvaardigen,en dateen Betatron

deonderwijsmogelijkheden vandeUniversiteitvanSaoPaolotebovengaat.
Helaaswordthetnietalgemœn a1sevidentbeschouwd datdemeerderheid

derLatijnsamerikanen - nietalleen van onzegeneratie.maarook van de
volgende en de daaropvolgende ook nog - zich welk m erk auto ook niet
kan veroorloven,of welke ziekenhuisverpleging ook,of zelfs œ n lagere-

school-opvoeding.W ijonderdrukken onsbesefvan dezevoordehand liggende werkelijkheid,omdatwijer hetland aan hebben te erkennen in
welke hoek onze verbeelding gedreven is.Zo grootisde overredingskracht

van deinstitutiesdiewijin hetleven hebben geroepen,datzenietslechts
vorm geven aan onze voorkeuren,m aar zelfs aan ons gevoel voor wat

mogelijk is.W e hebben vergeten hoe we moeten spreken over modern
vervoerdatnietafhankelijk isvanauto'senvliegtuigen.
Onze opvattingen over moderne gezondheidszorg le% en de nadruk op de

bekwaamheid diewehebben om hetleven van hen die ongeneeslijk ziek
zijn,teverlengen.W ezijnnietmeerin staattedenken overbeteronderwijs
en opvoding tenzijin termenvan steedsgecompliceerderescholen en van
steeds langduriger opgeleide leerkrachten.M achtige instituties die deze

diensten in hetlevenFOCPCn,beheersen dehorizontvan onze vindingrijkheid.

W ijhebben onzekijk op de wereld gestaltegegeven in onze institutiesen
zitten nu in dieinstitutiesgevangen.Fabrieken,nieuwsmd ia,ziekenhuizen,
regeringen en scholen produceren god eren en diensten die tot pakketten

gemaaktzijn om onze kijk op de wereld tebevatten.Wij- derijken vatten vooruitgang op alsde uitbreiding van deze verworvenhM en.Onder

verhoogde bewegingsmogelijkheid verstaan wijluxe en veiligheid verpakt
doorGeneralMotorsofBoeing.Deverbeteringvan hetalgemeen welzijn
vatten wijop a1sdevermeerdering van hetaantaldoktoren en ziekenhuizen,diegezondheid verpakken samen metverlengd lijden.Onzebehoefte
om meerteleren identificeren wijmetdevraag naarsteedslangere opsluiting in klaslokalen.M etandere woorden,wijhebben onderwijs verpakt
mettoeziende zorg,kwalificatieëisen voorbanen en stem rechten ditalle-

maalsamen hebben we verpaktmetindoctrinatiein een christelijke,een
humanistische ofeen com munistischeideologie.

In minderdan honderd jaren heeftdeindustriëlemaatschappijpatent-oplossingen gesmeH voorfundamentelemenselijkebehoeften enonsbekard
tothetgeloofdatde behoeften van de mensgeschamn zijn door de
Schepperalsvraag naardeprodukten diewijhebben uitgevonden.Ditis
even waar voor Rusland en Japan als voor de Noordauantische gemeenschap.Deconsumentwordtopgeleid totgevoeligheid voor de veroudering

van gebruiksgoederen,hetgeen betekentblijvende loyaliteit ten opzichte
van dezelfde producenten,die hem dezelfde elementaire pakketten zullen
geven in verschillende kwaliteiten ofallœ n m aar in een nieuwe doos.

Industriëlemaatschappijenkunnen zulkepakkettenvoorpersoonlijkeconsumptie verschaffen aan de meeste van hun burgers,m aar datisnog gœ n

bewijsdatdeze maatschappijen gezond zijn ofeconomisch ofdatze het
leven bevorderen.Het tegendeel is waar. Hoe meer de burger getraind
wordtin hetverbruik van verpakte god eren en diensten,des te minder

efficiëntschijnthijtewordenin devormgevingvan zijn milieu.Zijn energieen zijngeldmiddelen worden gebruiktom zich steedsnieuwemodellen
aan te schaffen van zijn hoofdprodukten en het milieu wordt een bijproduktvan zijn eigen consumptiegewoontes.
Hetontwerp van de 'package deals'waar ik overspreek,isde hoofdoorzaak van dehoge kosten die hetvoldoen aan fundamentelebehoeften met

zich mee brengt.Zo lang id ereen zijn wagen 'nodig heeft',moeten onze
std en langere verkeersopstoppingen verduren en belachelijk dure middelen gebruiken om zeop te lossen.Zo lang gezondheid betekentzo lang

mogelijk voortleven,zullen onzezieken steedsmeeruitzonderlijke chirurgischeingrem n krijgen en de 'drugs'om depijn die erhetgevolgvan is,
testillen.Zolangwijdeschoolwillengebruikenom dekinderendeouders
nietvoordevoeten telaten lom n ofzevan de straaten buiten hetarbeids-

proces te houden, zal onze jeugd vastgehouden worden in eindeloos
schoolgaan en stee ssterkere prikkels nodig hebben om de beproeving te
doorstaan.

Rijke landen leggen thanswelwillend aandearmelanden œn dwangbuis
aan van verkeersopstoppingen,opsluiting in ziekenhuizen en schoollokalen

ennoemen ditbijinternationaleovereenkomst'ontwikkeling'.Derijken en
degestudeerden en de ouden van dewereld proberen van hun twijfelachtige zegeningen m ee te delen doorhun van te voren verpakte oplossingen
de Derde W ereld binnen te smokkelen.Verkeersopstoppingen nemen toe

in Sao Paolo,terwijlbijnaeen miljoen Brazilianen uithetnoordoosten de
droogte ontvluchten door500 mijltelopen.Latijnsamerikaanse doktoren
krijgen een opleidingaan hetNew YorkHospitalvoorSpecialeChirurgie,
die ze slechtsop een paar mensen toepassen,terwijlamoebe-dysenterie
endemisch blijftindeachterbuurtenwaar90% vandebevolkingleeft.Een
heelkleine minderheid krijgtvoortgezetonderwijsin elementaire wetenschap in Noord-Am erika.wat nietzelden betaald wordt door hun eigen

regeringen.AlszijuberhauptnaarBolivia terugkeren,worden ze twederangsonderwijzersvan pretentieuze leerlingen in La Paz of Cochibamba.
Derijken exm rterenverouderdeversiesvan hun standaardmodellen.

De Alliance forProgressiseen goH voorbeeld van welwillende produktie
die onderontwikkeling tot gevolg heeft.In tegenstelling tot haar slogans

slaagdezij- alseen alliantievoordevooruitgangvan deconsumentenklassen en voorhetaan banden leggen vandeLatijnsamerikaansemassa's.
DeAlliance iseen belangrijke stap geweestin hetmodemiseren van het
consumptiepatroon van de m iddenklassen in Zuid-Amerika door ze te
integreren in de heersende cultuur van de Noordam erikaanse m etropolis.

Tegelijkertijd heeftdeAlliancedeaspiratiesvan de meerderheid derburgersgem oderniseerd en hun verlangensvastgelegd op produkten dieniette

krijgen zijn.
Elkeauto dieBraziliëop deweg brengt,ontzegtvijftig mensen goed vervoerperbus.Elkeverhandeldeijskastvermindertdekansop hetbouwen
van koelhuizen voor de gemeenschap.Elke dollar die in Amerika uitgegeven wordt aan doktoren en Zekenhuizen kost honderd levens, om een

uitspraak aan te halen van Jorge de Ahumada, de briljante Chileense
econoom .Als iedere dollar besteed was aan het verschaffen van veilig
drinkwater,dan zouden honderd levensgered kunnen zi
jn.Elke dollar die
besteed wordtaan scholen,betekentm eerprivilegesvoorenkelen ten koste
van de massa; in het beste gevalvermeerderthethet getalvan hen die,
voordatzeuitvallen,geleerd hebben datdegenen diehethetlangstvolhouden,hetrechthebben verdiend op m eer macht,welstand en aanzien.W at

een dergeijlk onderwijsdoet,isdeonderwezenen de superioriteitleren van
de nog beter onderwezenen.

AlleLatijnsamerikaanselanden zijn erfanatiek op uithun schoolsysteem
uittebreiden.Geen enkelland besteedtnu minderdan 18% van hetdoor
belastingen verkregen nationaleinkomen aan onderwijs- hetgeen betekentscholen - en veellanden besteden bijna hetdubbele.M aarzelfsmet
deze geweldige investeringen slaagtgeen enkelland erin vijf volle jaren
onderwijstegeven aanmeerdan een derdevan zijn bevolking;aanbod en
vraag naar scholen groeien meetkundig uit elkaar.En wat waar is voor
scholen gaatevenzeer op voor de produkten van de meeste instituties in
hetprocesvan modernisering in de Derde W ereld.

Voortdurendetechnischeverfijningen van produkten diealeenplaatshebben veroverd OP de saarkt,koraen vaak veelnaeer de producent dan de
consument ten goede.De meer ingewikkelde produktieprocessen hebben
de neiging om alleen de grootste producentin staatte stellen voortdurend
verouderde modellen tevervangen en de vraag van de consumentte con-

centreren op demarginale verbetering van wathijkoopt,ongeachtdebegeleidende neveneffecten:hogerepri
jzen,vluggereslijtage,minderalgemene bruikbaarheid, hogere reparatiekosten. Denk aan de vele gebruiks-

mogelijkheden van een eenvoudige blikopener,terwijleen elektrische,als
die uberhauptwerkt,slechtsenkele soorten blikken openten honderd keer
zoveelkost.
Ditisevenzeerwaar voor een stuk landbouwmachineen een academische

graad.De boer uit Noord-Amerika kan ervan overtuigd raken dat hij
een voertuig nodig heeftmetvier assen datop degrotewegen 100 km per
uurkan halen,een elektrischeruitenwisserheeften beklede zitplaatsen,en

ingeruild kanwordenvooreen nieuw in eenjaaroftwee.Demeesteboeren
op dewereld hebben zo'n snelheid nietnodig,ook hebben zijnooitzo'n
comfortmeegemaakten zezijn evenmin gdnteresseerd in hetverouderen
van dewagen.Zi
jhebben goedkoop vervoernodig,in een wereld waarin
tijd geen geld is,waarhandruitenwissersvoldoende zijn en waareen stuk
zwaar gereedschap een generatie kan overleven.Zulk een mechanische
lastezelheefteen volkom en verschillende fabricage en ontwerp nodig dan
een die geproduceerd wordt voor de Amerikaanse markt.Dit voertuig
wordt nietin produktie genomen.
Hetgrootste deel van Zuid-Amerika heeft paramedische werkers nodig,

dieeen onbeperktetijd infunctiekunnenblijven zondersupervisievan een
arts.ln plaats van een proces op gang te brengen om vroedvrouwen en
rondtrekkende genezers op te leiden die een zeer beperkt arsenaal van

medicijnenweten tegebruiken terwijlzeonafhankelijk werken,vestigen de
Latijnsamerikaanse universiteiten ieder jaar een nieuwe school voor gespecialiseerdeverpleegstersofverplegingsdeskundigen om beroepskrachten
op teleiden diealleen in een ziekenhuiskunnen functioneren en apothekers

dieweten hoezehoelangerhoe gevaarlijkerdrugsmoeten verkopen.
D e wcreld kom t in een im passe w aar tw ee ontwikkelingen op eenzelfde
punt uitkom en: steeds meer m ensen hebben minder elementaire keuze-

mogelijkheden.De bevolkingstoename wordtoveralin de publiciteit gebrachten veroorzaakt paniek.H etverminderen van fundamentele keuze-

mogelijkheid,diewerkelijkeen oorzaak vanangstigebezorgdheidis,wordt
daarentegen voortdurend over het hoofd gezien. De bevolkingsexplosie
maakteen geweldigeindruk op deverbeelding,maarde steedstoenemende

verschrompelingvan hetvermogen om zich maatschappelijkealternatieven
in te denken wordtgoedgepraatdoordatmen zevoorsteltalseen vermeer-

dering van keuzemogelijkheid tussen verschillende kwaliteiten.De twee
ontwikkelingen komen samen op een dood punt:de bevolkingsexplosie
maaktdater meer consumenten komen voor alles,van voedseltotanti-

conceptionelemiddelen,terwijlonzekwijnendeverbeeldingzichgeen andere manieren kan indenken om hun behoeften te bevredigen dan door de

pakketten dienu tekoop zijn in debewonderdemaatschappijen.
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Achtereenvolgens wilik de aandachtvestigen op deze twee factoren,om -

datzenaarmijn meningdetweecoördinaten zijn dieonstesamen in staat
stellen onderontwikkeling te omschrijven.
ln de meeste landen van deDerde W ereld groeitde bevolking en evenzeer
de middenklasse.Inkomen,consumptie en de welstand van de midden-

klassenemensteedstoe,terwijldeklooftussendezeklasseendemassavan
hetvolk wijderwordt.Zelfsdaarwaardeconsumptieperhoofd omhoog
gaat,heeftdem eerderheid van de mensen nu m indervoedseldan in 1945,

minderwerkelijke verzorging bijziekte,minderzinvolwerk,minderbescherming.Ditisgedeeltelijk eengevolg vandem larisatiein deO nsumptieengM eeltelijkeengevolgvan hetineenstorten vanhettraditionelegezin
en de traditionele cultuur.M eer mensen lijden honger,pijn en ellende
in 1970 dan op heteind van deTweede W ereldoorlog,nietalleen in aantal,

maar ook percentsgewijsvan de wereldbevolking.
Deze concrete gevolgen van onderontwikkeling zijn overduidelijk;maar
Onderontwikkeling isook een geestesgesteldheid en zetebegrijpen a1seen
geestesgesteldheid of als œn vorm van bewustzijn is hetkernprobleem.
Onderontwikkeling a1s geestesgesteldheid treedt daar op waar massabehoeften worden omgevormd in de vraag naar nieuwe soorten verpakte

oplossingen dievooraltijd buiten bereik van de meerderheid zijn.Onderontwikkeling in deze zin neemt snel toe,ook in landen waar het aantal
klaslokalen.calorieën.auto'sen ziekenhuizen evenœnstoeneem t.De heer-

sendegroepen in dezelanden bouwen diensten opdieontworpen zijnvoor
een rijke cultuur;als zij œnmaalde behoefte in deze richting hebben
gemonopoliseerd,kunnen ze nooit aan de behoeften van de meerderheid
voldoen.

Onderontwikkeling a1seen vorm van bewustzijn iseen uiterstegevolg van
watwe in de taalvan zowelM arx a1s Freud 'Verdinglichung'ofverzake-

lijking kunnen noemen.Onderverzakelijking versta ik hetverharden van
de waarneming van werkeli
jkebehoeften totde vraag naarmassaalgefabriceerde produkten.Ik bedoelde vertaling van dorst in de behoefte aan

een Cola.Deze soort verzakelijking komt voor in hetmanipuleren van
primairemenselijke behoeften doorgrotebureaucratische organisatiesdie
erin geslaagd zijn deverbeelding vandem tentiëleverbruikerste beheerSCn.

Laatmijterugkeren tothetvoorbeeld datik gafop hetgebied van het
onde- ijs.Deintensepropagandavoorschoolgaanleidttotzulk eennauwe
identificatievan schoolbezoek en onderwijsdatin hetalledaagse spraakgebruik de tweetermen verwisselbaarzijn.W anneer œ nmaal de verbeelding van een helebevolking is'geschoold'ofgdndoctrineerd om tegeloven
dat de schoolhetmonom lie heeftvan form ele opvoeding,dan kan men

van de ongeletterden belasting heffen om gratis middelbare-school- en

uiversiteitsonderwijsteverschaffen aandekinderenvan derijken.

Onderontwikkeling is hetresultaat van het sted s hoger opdrijven van
aspiratiesdoorhetintensiefaanprijzen van 'patent'produkten.ln dezezin
isde dynamische onderontwikkeling die nu plaatsheeft,precieshetomge-

keerdevan watik geloofdatonderwijsen opvoeding is:beginnen oog te
krijgen voor menselijke mogelijkheden en 's mensen creatieve krachten
gebruiken om menselijk leven te bevorderen.Onderontwikkeling echter
houdtindathetsociaalbewustzijn capituleertvoorkantenklaarverpakte
oplossingen.
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L ibanon neutraal?
Thom Sicking

Vaak wordtLibanon in de persvoorgesteld alshetland dathethoofd koel
houdten een verstandige neutrale politiek voert tem idden van de arabi-

sche landen.Een feitisdatLibanon maar zelden een duidelijke positie
heeft ingenomen in de verschillende kwesties die de arabische wereld

verdelen.M aarhetlijktonsjuisterte spreken van een politiek van compromissen dan van neutraliteit.Binnen hetkleine Libanon bestaan zoveel

groeperingen en tegenstrijdige belangen,dat een duidelijke stellingname
ernietmogelijk is.Telkensa1sereenondubbelzinnigebeslissinggenomen
m oetworden dreigterœ n crisis.ln 1958 moesthetkiezen tussen Nasser
en de verbondenheid m et de westerse wereld in het Bagdad-pact: dat

leidde toteen burgeroorlogl.De laatste jaren moeter duidelijk stelling
genomen worden inzakede Palestijnse kwestieen hetland ondervindter
opnieuw veelonrustvan.En bijna sted swordtzo'n crisisopgelostdoor
een nieuw compromisdatgeen A en gCCn B zegt,m aar dat een onduidelijkesituatieschept,waarbinnen iederzijn eigen modus vivendizoekt.

VeelLibanezen zijn zelfinwendig verdeeld:zijhouden van hun land en
willen hetverdedigen tegen agressiesvan buiten.Maarzijwillen ook opkomen voor de Palestijnsevluchtelingen die voorde terugkeernaarhun
vaderland vechten,en datroeptrepresailles van lsraëlop,datm et name

hetzuiden van hetland bedreigt.Zijzijn trotsop hun verdraagzaamheid
waarin moslims,christenen en druzen in vredenaastelkaarleven,maara1s
heterop aan komtstaan ze ook pa1voordebelangen van de eigen groepe-

ring.Zebeschouwen zich a1shetcontactpunttussen hetNabijeOosten en
hetW esten,maarwillen tegelijk ten volle bijde arabische wereld horen
diezich vaak tegen hetW esten verzet.Deze en andere tegenstrijdigebelangen samen m ethetonderling wantrouwen maken Libanon toteen mak-

kelijkeprooivoorwieeronrustwi1zaaien.
1 D e persoon van de toenm alige president, Cam ille Cham 'oun, speelde in deze

crisiseen groterol:hijhad zich op eigen verantwoordelijkheid bijhetBagdad-pact
(métde Verenigde Staten tegen de communistische invloed)aangesloten en wilde
tevens- tegen de Libanese grondwetin - zich a1spresidentlaten herkiezen.Een

felleoppositieverzettezich tegen zijn persoon en tegen zijn plannen.
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De angsten van de Libanezen
Christenen en moslims.- Dechristenen van de maronitische ritushebben
de neiging om zich a1s de 'ware'Libanezen te beschouwen.A1heellang
bewonen ze hetbergland in hetcentrum .Onder de Turkse overheersing

vormden ze samen metdedruzen een min ofmeeronafhankelijk gebied
methun eigen chef(van 1861tot 1915).Albijna sindsde kruistochten
steunden deze christenen op hetW esten,eerstop ltalië (Rome)en later
vooralop Fralzkrijk.Deinvloed van deFransecultuurop heelLibanon,
maar vooralop de christenen isdan ook zeergroot.Verschillende malen

heeft Frankrijk zich opgeworpen a1s de verdediger van de maronieten,
onder andere om hetFranse mandaatin Libanon,na de uiteenvalling van

hetTurkserijk teverdedigen.Degroteangstvan dezeFransgeöriënteerde christenen isopgesloktteworden dooreen islamitische,arabischenatie,

waarinzijslechtseen (vervolgde'?)minderheid zoudenvormen.
ln 1920 werd Li
banon een afzonderlijk mandaatgebied,datin 1943 de
onafhankelijkheid verkreeg.De grenzen van ditnieuw land werden die
van 'Groot Libanon', dat wil zeggen dat aan het bergland van druzen
en maronieten in hetnoorden,zuiden en oosten een gebied werd toege-

voegd dathoofdzakelijk doormoslimsbewoond wordt,maardatallange
tijd nauwebandenonderhieldmethetkleineLibanonvanvoor1915.Aanvankelijk waren eronderdebewonersnaastLibanesenationalisten nogal
watdielieverdeelvan Syrië uithadden willen maken.Zevoelden zich niet

directéén methethoofdzakelijk doormaronieten beheerstebergland.Deze situatiegafaanleiding toteen nooitgeschreven grondwetdie hetNationale Pactgenoemd wordt.Dit Pact garandeert een zorgvuldig evenwicht
tussen de verschillende groeperingen van het land: de president van de

republiek moeteen maronietzijn,de eerste minister een sunnieten de
kamervoorzittereen chi'ieto.Hetaantalafgevaardigden binnen dekameris
steeds een veelvoud van 11,om een evenredige verdeling van de zetels te

verzekeren tussen maronieten,sunnieten,chi'ieten,byzantijnskatholieken
en orthodoxen,druzen en de kleineoverige comm unauteiten.De crisisvan

1958 steldeduidelijk desympathieën en angsten van moslimsen christenen
in hetlicht.De moslimswilden hun eenheid m etde restvan de arabische
wereld veilig stellen en waren bang doordechristenen van die wereld afgesneden te worden.De christenen daarentegen waren bang datde moslim s

hun traditionelebanden methetwestendoorzouden snijden.Op hetogen2 Sunnieten en chi'ieten zijn twee verschillende moslim-sekten,die een belangrijk
deel van de Libanese bevolking uitmaken.
De officiële geschreven grondwet aanvaardtde evenredige verdeling van alle adm i-

nistratieve posten a1seen noodzakelijk kwaad en spoortaan erzodra ditmogelijk
blijkteen einde aan temaken.
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blik gaatdezeeenvoudige twed eling nietmeerop,en zelfsin 1958 1ag het

probleem alingewikkelder.In dehuidigegeneratie,die de onafhankelijkheidsstrijd nietmeergekend heeft,doorkruisteen nieuwe tweedeling de
eerste:zij die het feodale regime verdd igen en zij die het aanvallen.
In beide b mpen vindtm en zowel moslims a1s christenen.De aanvallers
van hetregime willen onderandere korte metten m aken metde confessio-

neleverdeling van deposten:zijzien nietwaarom een moslim geen presidentkan zijn a1shijdaartoedecapaciteiten heeft.
Tot voor kortzou men Libanon kunnen beschrijven als een bond van
kleinestaten:iederereligieuzegroeperingheeftzijn eigenleiders,zijn eigen
opvattingen en zijn eigen grondgebied waarzein demeerderheid is.Deze
staten willen bijelkaarblijven binnen één Libanon omdatzo hun particulariteithetbestegegarandeerd wordt.M aarsindseen twintigtaljaren iser
naastLibanon een gevaarlijketegenstanderopgekomen:lsraël.Terechtof
ten onrechte zien veelLibanezen de politiek van Israëla1s een m ging om

hetlabielemaarduurzameevenwichtbinnen deLibanesemaatschappijte
ondermijnen.Zolang Libanon bestaat is het een levend bewijs dat de
Arabieren in staatzijn in een pluralistische staat in vrede te leven.lsraël
nu zou willen aantonen datditonmogelijk is.Tijdensdecrisistussen het
Libanese legeren de fedayîn schreef de hoofdredacteur van hetBeiroetse
dagblad 'l'orient':Geholpen doordeIsraëlischepropagandadiensttrekken
de Franse comm entatoren uit de precaire situatie van Libanon de ,,conclusie die in de richting gaatvan de zioistische stelling over de onm oge-

lijkheid om in hetNabije Oosten een multiconfessionele staatop te bouw en''d W ebl
ijven buiten dekwestieofdezeredenering ook aan de reali.

teit beantwoordt:m isschien wel,m isschien ook niet.M aar zeker is dat
deze gedachtengang regelmatig in de Libanesepers terugkeert.VeelLibanezen denken zosen de logica van hun gedachtengang is sterk.lmmers,

a1sblijktdatdeArabieren nietin staatzijn een pluralistischestaattevorm en,ligtde oplossing van de huidige crisisvoorde hand:hetgebied zou

dan opgedeeld moeten worden in een seriehomogene,onafhankelijke staten:één voordemaroieten ('Klein Libanon'),één voordedruzen diein
Libanon en Syrië wonen,één voor de sunnieten, één voor de alawieten

(eengroep moslimsdieop hetogenblik in Syriëaan demachtzijn)en één
waarom niet?- voordejoden uithetgebied.Hetbestaanvan Libanon
betekentvoordejoden van lsraëldeontkenningvan de noodzaak om een

-

op religieus-etnisch exclusivisme gebaseerde staatte vorm en.Daarom zou
IsraëlLibanon nietdirectm etoorlog bedreigen,m aar werken aan de in-

wendigeontbindingvan dezeonafhankelijkestaat,onderanderedoorin te
spelen op de oude tegenstelling tussen Syrië en Libanon.
3 René Aggiouriin l'Orientvan 30 oktober 1969.
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Syrië en H banon.- A1onder hetFranse m andaatvorm de het huidige
Libanon een afzonderlijkeadministratieve eenheid,onderscheiden van Syrië.Sindsdeonafhankelijkheidvanbeidelandenzijn ernooitdiplomatieke
relatiestussen hen geweest.SyriëbeschouwtLibanon a1seen stuk van zijn

gebied datdoorFrankrijkaandeSyrischeinvlod onttrokken is.Despanning tussen beide landen is sindsdien constant.Ze kan op verschillende
manieren uitgelegd worden.

ln 1943,hetjaarvan deLibaneseonafhankelijkheid,woonden ervooralin
hetNoorden van Libanon zeker een groep m ensen die liever Syriër had

willen zijn,wataan hetSyrischeargumentkrachtbijzet.
Beiroetheefteen belangrijkero1alsdoorvoerhaven naarhethelearabische
achterland:Syrië isnu verplichtom aan Libanon doorvoerrechten te betalen,ofom zelfveelverder naarhetNoorden de haven van Latakiyye uit
te breiden.

Maardebelangrijksteredenlijktonsdeeconomisch-politieketegenstelling.
Libanon is een bergland dat niet van de landbouw kan leven en geen

grondstoffenheeft.Syriëiseenhoofdzakelijk vlakland meteen belangrijk
vruchtbaaroppervlak.Libanon isvoorzijn bestaan vooralop de handel
aangewezen en op een eventueeltecreëren gespecialiseerdeindustrie;zijn
situatieisvergelijkbaarmetdie van Nederland ofZwitserland.Deeconomischestructuurverschiltdusveelmetdievan Syrië.Syriëheeftduidelijk
de socialistische weg gekozen,Libanon de liberale.VeelSyriërs,die door

de talrijke nationalisatiesin hun land getroffen zijn,hebben in Libanon
een goed heenkomen gezocht.(Libanonisvanoudshetland waarvluchtelingen hun toevluchtvinden;datiszelfs ingrote mate de oorzaak van de

verscheidenheid van zijn bevolking).Ook veelpolitiek ongewenstepersonen kwam en vanuitSyrië naarLibanon.D atalles verhoogde de spanning.

Hetlevensniveau ligtin hetliberale Libanon duidelijk hogerdan in Syrië.
Libanon iseen handelsland en nietin de laatste plaatsvoorde geldhandel.
Hetis dan ook geen wonder dat de belangen van de Verenigde Staten,

Europa en derijke arabischeolielanden ergrootzijn.Syrië staatdaarentegen vooralonderRussische invloed en beschouwtLibanon alseen brug-

gehoofd van hetwesterse kapitalisme.Zo zijn ervele redenen te vinden
voordetegenstelling tussen beidelanden.Dezekwam duidelijk totuiting
tijdens de reedsvermelde crisis van hetnajaar 1969,toen hetLibanese
legeren defcdayîn slaagsraakten.Defedayîn- waarondertalrijkele en
van de Saïka,die onder invloed van de Syrische regering staat4- eisten

bewegingsvrijheid in hetZuidlibanese bergland;hetleger achtte datgevaarlijk voordeLibanese integriteit.Datleidde totinvallen van fM ayîn
4 Ziehetartikeloverde Palestijnse verzetsorganisatiesin Streven van juli1970,p.
1044 e.v..
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vanuitSyrië,totopstanden van de vluchtelingenkampen die over heelLi-

banon verspreid zijn en totgevechten tussen Libanezen onderling.Toen
Libanon op datm omentm elding m aakte van Syrische troepenconcentra-

ties aan de grenzen,meldde Damascuslakoniek:,,Syrië heeftnooitzijn
troepen geconcentreerd en za1 dat ook nooit doen aan de kunstm atige
grenzen die hetimperialisme gecreëerd heeft tussen twee delen van één

enkelarabisch vaderland''.Hetzelfdeperscommunkuémeldtverderop:de
regering van Syrië heeftalenergieke m aatregelen genomen ,,om te protes-

teren tegen de vijandige handelwijze van de 'reactionaire kliek'die het
broederland Libanon bestuurt,ten opzichtevan onze gemeenschappelijke
broeders,depalestijnsecommando's''s.Daaruitblijkthoedeleidersin Damascus over Libanon denken ....

Ditjaarnog,nadatin begin meiIsraëleen grootseactie tegen de Palestijnseverzetsstrijdersin Zuid-Libanon had ondernomen,zijn erweerincidenten van dezelfde soortvoorgevallen.

VeelLibanezen hebbendeindruk datSyriëdePalestijnsekwestiegebruikt
om hetLibanese regime ten va1te brengen.Totaan de aanvalvan lsraël
op Beiroetsvliegveld in december 1968 washetaan deLibanese zuidgrens

betrekkelijk rustig.Erwaren weinig Palestijnse commando's en Libanon
had nauwelijks deelgenomen aan de militaire operaties van de 6-daagse
oorlog,overeenkom stig deakkoordendiehetvroegermetdeArabischeLiga

gesloten had6.Syrië nu zou erop uitzijn veelPalestijnsecommando'sin
Zuid-lwibanon binnen telaten dringen.Verschillende malen zijn de commando's van al-saïka m et behulp van Syrisch legermateriaal Libanon
binnengetrokken.Dam ascusrekende ervolgensdeze Libanezen op datde

concentratievan Palestijnseverzetsstrijders represaillesvan Israëlop zou
roepen,juista1s in Jordanië.Libanon zou zo van lieverlee direct in de
strijd betrokken raken.Dewanorde diedaaruitzou volgen zou dan vanzelfhetLibaneseregime verzwakken en ten va1brengen.Hetismoeilijk
tebeoordelen ofditLibanesewantrouwen jegensSyriëgerechtvaardigd is.
Hetisevidentdatafgezien van deSyrisch-Libanese kwestiedePalestijnen
erveelbelang bijhebben in Zuid-Libanon baseste betrekken.HetLibanese bergland leent zich veel beter voor guerilla-acties dan de Jordaan-

vlakte.Hetlijktdusonjuistalleen syrië voordeze actie aansprakelijk te
stellen.W eliswaarschijnlijk datSyrië dezeactiegraag ondersteundeom
zo Libanonin degreep tekrijgen.In iedergevaliszekerdatdeLibanezen
geen prijsstellen op militairehulp van hetSyrischeleger,omdatzebang
5 L'Orientvan 26 oktober 1969.

6 Libanon werd a1s te klein en zijn legera1ste zwak beschouwd om in gevalvan
een lsraëlische aanvalop een arabisch land aan demilitaire strijd deelte nemen.

Libanonzouzichbeperkentoteendiylomatiekoffensief,temeeromdathetdaartoe
heelgeschiktis vanwege zijn belangrljke banden methetW esten.

zijn datdatSyrischelegerhetLibanesegrondgebiedwe1œnsnietmeerzou
kunnen verlaten.en dieangstlijktonszondermeergerechtvaardigd.
H banon en lsraël.- In Zuid-Libanon lopen verschillende rivieren en eris

sindsenkelejaren een belangrijk artificieelmeer klaargekomen door œn
stuwdam inderivierdeLitanie.lsraëlkijktmetbegerige ogen naaraldat
water.Datdenken althansveelLibanezen,en erzijnverschil
lendeuitspraken diehengelijk geven.Op 1 maart1964 verklaardeBen Goerion aan de
IsraëlischekrantHaboker.,,Degrenzen van dejoodse staatzouden een
groter gebied omvathebben wanneer M oshe Dayan in 1948 onze opperbevelhebber geweestwas'' YgalAllon,die de opperbevelhebber van 1948
was,verklaardeeen paardagen lateraan dezelfdekrant:,,A1sBen Goerion
nietde wapenstilstand had bevolen,zouden onze troepen nog de Litanie

in hetnoorden (Libanon)en deSinaïin hetzuiden (Egypte)bezethebben
en zo onshele vaderland hebben bevrijd''.
6 Oktober 1967 vermeldtThe J- /JA Chronicle deverklaring van M oshe

Dayan,waarin hijzegt:,,lsraëlsgrenzen,behalve die metLibanon,zijn
ideaal,hoewelnietzonder meer realistisch''.
Hetisdusnietvreemd datLibanon bang is voor een lsraëlische invasie,
en de enige reden waarom datnog nietgebeurd isisvolgensvelen hetfeit
datde Verenigde Staten nietalleen in lsraël,m aar ook in Libanon belan-

gen hebben,en datzedaarom Israëlnietdevrijehand laten.Maarwat
Israëlnietvia een directe militaireoperatie verkrijgen kan,zoekthetnu
via de Palestijnse commando's te verkrijgen.Deherhaalde aanvallen op
Libanesedorpen,hetopblazen van huizen,de actie van mei1970 die twee
dagen duurde,heeftin hetzuiden een klim aatvan onveiligheid geschapen,
datveelbewonersvan Zuid-Libanon heeftdoen vluchten;kortna m ei'70

sprak men in Beiroetvan 50.000 vluchtelingen.En Libanon zittussen twee

vuren.Hetkan zijn land nietprijsgeven,maarhetkan evenmin de Palestijnsecommando'saan strakkebanden leggen.Doordeactievan zijn leger
tegen de fedayîn in hetnajaarvan 1969 haalde hetzich de afkeer van
Syrië,Algerijeen in minderemateook dievan Egypte op de hals.Bovendien waren erin Libanon veelPalestijnsevluchtelingen dieduidelijk hun
vrijheidsstrijd boven de integriteitvan hetLibanesegrondgebied stelden.
Ook Libanon moestvolgenshen zijn eigenbelang opofferen voorhetheil
vanhetPalestijnsevolken dehelearabischenatie.VeelLibanezenzijnhet
metdeze Palestijnen eens.Metname in de studentenwereld hebben de
verzetsorganisatieseen belangrijke aanhang.Daar komtnog bijdatveel
ontevredenen m etname in hetonderontwikkelde noorden en zuiden van
Libanon in dezekwestieeen goede gelegenheid zien om hethuidigefeodale
regim eomvertehelpen.Daarom kan Libanon,zelfsalshetdatzou willen,

niethardtegen de Palestijnse commando'soptre en:datzou œn burgeroorlog veroorzaken.Van de andere kantkan hetdeze comm ando's ook

nietdevrijehand laten.Deregeringisdan bangvooreen staatindestaat
(zoalsdatin Jordanië hetgevalis)en bovendien komtdan de nationale
integriteitin h,etgedrang vanwege de aanspraken die Israëlop Zuid-Libanon m aakt.Sindsde akkoorden van Kairo,dieaan de crisisvan eind 1969
een eind m aakten,bestaater een soortstatusquo:in bepaalde gebieden
wordtaan decommando'sdevrijehand gelaten:hetLibanese leger komt
er eenvoudig niet.De enige voorwaarde isdatdeze commando's nietmet
zware wapens vanaf Libanees grondgebied Israël beschieten.Dit is het
gebied datM oshe Dayan sindsdien a1s een soortniem andsland beschouwt

en waarhijregelmatig laatpatrouzeren.HijredeneertdathetLibanese
legerditgebied aan de Palestijnen heeftafgestaan.Sindsdien iswatdaar
gebeurtœn zaak dieallœn noghem en dePalestijnen aangaat,maarwaar
Libanon zichbuiten moethouden.HijvergeetdaarbijdeLibanezen diein
hetzuiden wonen,en die het slachtoffer zijn van zijn vergeldingsacties.
Deze houding van Dayan zou weleens de eerste stap naar de verovering

van Zuid-Libanon kunnen zijn.Geenplotselingeovervaldiedeinternationaleafkeeropzou roepen (hijheeftwatgeleerd van deaanvalop Beiroets
vliegveldl),maargeleidelijk aan telkenseen kleinestap verdergaan.
W ie besturen Libanon ?

Hetis welduidelijk datLibanon in een buitengewoon precaire situatie
verkeert.Hetstaatvan alle kanten onderdruk.Velen achtten dan ook de
presidentsverkiezingen van de afgelopen augustusmaand van veel belang:

de nieuwe presidentmoetaan een buitengewoon moeilijke toestand het
hoofd bieden.W e willen watuitgebreiderop die verkiezingen ingaan,omdatdie een goed beeld geven van de Libanese politiek.
Fouad Chehab,op wie velen hun hoop gesteld hadden,verklaarde anderhalve week voorde verkiezingen:,,De politieke institutiesvan Libanon en
detraditionele gewoonten van hetopenbare leven vormen geen instrument
datis aangepastaan de voorwaarden van een Libanees herstel,zoals het

komende tientaljaren dateistin alleopzichten.(...)Hetland isnog niet
bereid om de diepgaande oplossingen te aanvaarden, die ik overigens

slechtsonderogen kan zien in hetrespectvoordefundamentelevrijheden
waaraan ik altijd gehechtben geweest.Daarom heb ik beslistgeen kandidaat te zijn voor het presidentschap van de republiek''7.Chebab was
opperbevelhebber van hetlegertijdensde burgeroorlog van 1958.Nadat
hijzijn legerfuncties had neergelegd,is hij datzelfde jaar tot president
7 Le M onde van 6 augustus 1970.
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gekozen.Hijisœn technocraat,die hetland veeldiensten bewezen heeft
en diezich hetvertrouwen van veelmoslimsheeftweten teverwerven.Hij
iseenduidelijk tegenstandervandeextremistischerichtingdiedoorex-presidentCham'oun vertegenwoordigd wordt.A1shijspreektoverdeonrijpheid van hetLibanese politieke bestel,dan bedoelthijwaarschijnlijk het
feodale,nietrationelekarakterervan,en daarin heefthijgelijk.
Het voorspel van de presidentsverkiezingen hebben we gevolgd via de
enige Libanese krant die we op dat ogenblik bemachtigen konden, alHayât,die hetstandpuntvan de moslimmeerderheid weergeeft.De president van Libanon wordt gekozen door de kam erleden,die in de m aand

die aan de verkiezingen voorafging,vrijweliH ere dag uitgenodigd waren
op een coctailofeen dinerbijéén van hun collega's,die dan deverschillende transactiesen combinaties besprak:iedere kandidaattrachtzo stem -

men teverwerven.Erging vrijwelgœn dag voorbij,zonderdatdekrant
uitkwam metop de voorpagina een foto van een groep kamerleden op
bezoek bijeen ofandere leider.Langzaamaan kwamen er uital die ge-

sprekken dekandidaten tevoorschijn.M aarvoorwe daarop ingaan ishet
van belang ietste zeggen overdeeigen aard van de politieke partijen in
Libanon.Deze zijn nogalverschillend van hetsoortpartijen datwe in
Europa kennen wanthetzijn geen groeperingen rond een program,maar
rond een persoon, in veruit de m eeste gevallen rond de leider van een

belangrijke feodale familie.A1deze leiders zijn heer en meester in een
bepaald gebied,ofin een grote wijk van Beiroet.Ze vertegenwoordigen
veelmeer dat gebied dan een program.Zolang ze aan de macht zijn,
kunnen devolgelingen op een serievoordelen rekenen.Hun partijprogram
isvolkomen bijkomstig,hetisde vlag die delading moetdekken.Deze
situatie is overigens een logisch gevolg van het confessionalism e,dat we
hierboven albeschreven.W ie de geschiedenisvan Libanon van derti
g jaar
terug bekijktskomteroverhetalgemeen dezelfde namen tegen als in de
krantvan vandaag:de vaderszi
jn doorhunzoonsopgevolgd in deleiding

van defamilieen van departij.Toch bestaaterwelzoietsalseen partijprogram :het belang van de gem eenschap.Op grond van die belangen
hebben enkele politiekeformatieszich gevormd.

DeNahj(deweg):46 kamerleden.
Dezegroep,diehoofdzakelijk uitmoslimsbestaaten enkelechristenen telt,
heeft indertijd cx-prcsident Chebab gesteund en vroeg ook afgelopen
maand om diens kandidatuur.Het is de groep die in 1958 zich tegen
PresidentCham'oun verzette en die een ruime openheid naarde arabische
wereld voorstaat.Toen Chebab weigerdezich kandidaatte stellen,hebben

ze de jongere EliasSarkisvoorgesteld,die een volgeling van Chebab is.
Hijismetéén stem verslagen doordekandidaatvan de'Hi1f'.
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deHilf(hetverbond):47kamerleden.

Deze groep iseen verbond van de drie voornaam ste leidersvan de maronieten: ex-president Cham'oun,Pierre Gemayel en Raymond G de. Ze

vertegenwoordigen de rechtse christenen en verzetten Zch bijvoorbeeld
tegen de vrijheid die in Libanon aan de fM ayîn gelaten wordt.En dat
zowelom dat de nationale integriteit door de acties van de commando's

bedreigd wordtals omdatde verzetsorganisaties duidelijk linksgeoriënteerd zijn en,metname onder de jeugd,veellinkse invloed uitoefenen.
Alverschillende malen zijn ergevechten geweesttussen de maronitische
stoottroepen (Kataëb),waar Pierre Gemayelde leiding van heeften die
œn belangrijkeparamilitaireorganisatievormen,en defedayîn.Naarmate
de maronieten de Libanese integriteitmeer bedreigd achten is hun steun

aan deze leiders groter.Ze stelden aanvankelijk Gemayela1skandidaat
voor,omdatCham'ounteveelverzetbijdemoslimsop zou roepen.M aar
toen Chehab zich nietverkiesbaarstelde,diendeook Cham'oun zijn kandidatuurin,om zich op hetlaatstemomentweerterug te trekken en zijn
stemmen afte staan aan een meergematigde figuuruitzijn groep:Soleiman Frangie,feodaalheer in het noorden van Libanon.Deze laatste is
gekozen.

de onafhankelijken:5 kamerlMen.
Deleiding vandezegroep berustbijKamalJollmblatt,leidervan een van
debelangri
jkstedruzenfamilies,inhetzelfdegebiM a1swaarCham'ounzijn
invloed heeft.Hi
jisdeleidervan dePPS (Progressievesocialistische partij)en hijwerptzich,in tegenstelling totdeleiders van de 'Hilf'op als
verdedigervan de fM ayîn in Libanon.Hijverzetzich tegen detweegrote
blokken a1stegen œn feodale kliek.M aarmen kan toch moeilijk aan de
indruk ontsnapm n dathijslechtstegen deze politicigekantisomdathet
zijn concurrenten zijn:hijisdan we1verplichtdetegenovergesteldepositie
in te nemen.De verhoudingen tussen de druzen van Syrië en hetSyrische

regime zijn bepaald niet vriendschappelijk,en in die context komt de
vriendschap van druzenleiderJoumblattmet de leiders van Dam ascus op

zijn zachtstgezegd vreemd voor.VeelLibanezen beschouwen die vriendschap a1s een verraad aan Libanon.In zi
jn socialistischepartijverzethij
zich tegen hetfeodalisme,maarondankszi
jnascetischeleefwijze,kan men
hem toch moeilijk andersdan a1seen feodaalH eer karakteriseren.In het
huidigekabinetishijministervan binnenlandsezakenen een feitisdathij
erboven verwachting we1in slaagtom defedayîn,diehijopenlijk verdedigt,en de positie van deLibanese regering,waarvan hijdeeluitmaakt,
m etelkaarteverzoenen.Binnen degroep van Joumblattvinden we verder
enkeleandereleiders,diezich nietbijeen van de twee grote blokken aan
willen sluiten om verschillende redenen, zowel moslims a1s christenen.

Ilezegroep onafhankelijken stelde a1skandidaatvoorhetpresidentschap
een teruggetrokken generaal,JamilLahoud,voor.Bijde eerste stemming
verwierfdezedevijfstemmenvanzijn groep.Bijdetweederondestemden
sommigen op Frangie en anderen op Sarkis.
Tenslotte is daar,a1s curiositeit,nog Adnân Hakim,moslim -leiderin een

wijkvan Beiroet.D'
ezediendetegenhetNationalePact- maarniettegen
degrondwet- a1senige moslim zijn kandidatuurin.Bijdeeerste stemmingverwierfhijéénstem,en bozetongen beweren dathetzijn eigen stem
W aS ....

Zo isCharlesHelou,dietijdenszijn ambtsperiodein grotelijnen de politiek van zijnvoorgangerChebab voortzette,opgevolgd dooreengematigde
figuur uit de 'Hi1f'.

Op deachtergrond vandegroem n dieelkaarbestrdenbijdezeverkiezingen speelde er nog een machtsgroep m ee die beslistniette verwaarlozen

is:die van de religieuze leiders.De maronitische patriarch bijvoorbeeld
heeftzich duidelijktegenChebab envoorde'Hilf'uitgesproken.Metenige
reserve gafde correspondent van Le M onde in Beiroethet volgende be-

richt:Mgr.Meouchi(depatriarch),,zou onlangseenbriefgestuurdhebben
aanaldechefsvandiplomatiekelegatiesdiein Beiroetgeaccrediteerd zijn.
Daarin beroepthijzich op zijn kwaliteitvan chefvan demaronitischegemeenschap (waarvan depresidentvandeLibaneserepubliek deeluitmoet
maken),om depersoon vandegeneraal(Chebab)ernstigtebekritiseren''s.
En twee weken eerderhad hetdagblad al-Hayataleen officiële verklaring
van hetpatriarchaatgepubliceerd,waarin depatriarch vroeg om de ,,terug-

keernaareen grondwettelijk regime''in denu komendeperiodeg.De patriarch heeftzichdusbeslistnietafzijdiggehouden.
Deimâm van dechi'ieten,leidervan zijn gemeenschap juista1sde patriarch van de maronitische,hield zich tijdenseen onderhoud metde volgelingen van Pierre Gemayelveelmeer op de vlakte:hijonderstreepte het
feitdathijvooralreligieusleiderwas,en depolitiek aan depoliticioverliet.W elriep hijop toteen serieusdoordachtekeuze van depresidenten
vroeghijallekleinepartijbelangen tevergetenlo.Dezemoslimleiderkwam
enigetijd geleden opVOOrderechten vandebewonersvanZuid-Libanon,

waaronderzich veelchi'ieten bevinden:hijmaakteen gunstigeuitzondering op de religieuze leiders van Libanon en bemoeitzich slechts zelden
metde politiek.
De muftivan de republiek,leider dersunnieten,kwam weinig in de publi-

citeittijdensdeverkiezingen.M aarbinnenhetpolitiekebestelvan Libanon
8 Le M onde van 7 augustus 1970.

9 al-Hayatvan 24 juli1970.
10 al-Hayatvan 19 juli1970.
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islzijeen figuurvan hethoogstebelang.Zo ishetalvoorgekom en datde
muftivan de republiek aan de eersteminister(sunniet,en dus1i
d van zijn
gemeenschap)opdrachtgaf te demissioneren.Vervolgensliethijaan de
presidentvan de republiek weten onder welke voorwaarden deze op een
oplossing van dekabinetscrisiskon rekenen.Een paardagen later presen-

teerde een boodschappervan de patriarch zich bijde president om de
voorwaarden van de m aronieten aan depresidentte laten weten
Deze
mengeling van godsdienst en politiek valt voor de moslim s beter te ver-

dedigen dan voordechristenen omdatdeorthodoxelslam altijd beweerd
heeftgodsdiensten vaderland tegelijk te zijn.M aar binnen de Libanese
contextvaltook dehoudingvandepatriarch tebegrijpen,diezich voorde
maronitischegemeenschap verantwoordelijk voelt.Datsluitoverigensniet
uitdatveelLibanezen,m oslims én christenen,de inmenging van de religieuze leiders in de politiek ten sterkste afkeuren.

Wezijn watuitgebreideringegaan op depresidentsverkiezingen en deverschillendepolitiekegroeperingen diedaarbijeen rolspeelden,omdathier
duidelijk naarvoren komthoehetland bestuurd wordt:dooreen samenspelvan compromissenen persoonlijke belangen.En vanwegede serieuze
problemen waarvoor het land zich geplaatst ziet - vooral dat van de

Palestijnse vluchtelingen en de fedayîn
bestuurswijzeonvoldoende.

achten veel Libanezen deze

D e ontevredenen
Regelmatig kom tmen dan ook in de M itoriaalsvan het dagblad l'Orient
oproepen tegen,gerichtaan ministersen kam erleden om de kleine onderlinge twisten en belangen nu eens te vergeten en zich serieus met de
dringende problemen van hetland bezig te houden.M aar l'Orient is een

gematigd blad.Veelstudenten gaan verder.Zezijn hetnieteensoverwat
ernu preciesin hetland gebeuren m oet,m aar wé1over hetfeitdathetde

hoogstetijd wordteen zekererevolutietotstand tebrengen,bijvoorbeeld
om een einde te maken aan hetconfessionalism e,ofaan de bevoorrechting

van destad Beiroeten Omstreken boven de restvan hetland.Bijgebrek
aan eeninternefactordiehen verbindt,scharen zezichachterdePalestijnen, die evenalszi
jnietafkerig zijn van een revolutie in Libanon.M aar
deze studenten vinden onder hun kam eraden een belangri
jketegenstand.
Studenten komen vaak zelf uit de beter gesitueerde milieus en lang niet

iedereen isbereid zijn eigenmilieu aftevallen.Velen verdedigendan ook
de traditionele toestand,en daarmee zowelde positie van hun ouders a1s

hun eigen toekomst.Datleiddein oktober1969bijvoorbeeld totgevechten
(en datwasdeeerstekeernietl).L'Orientmeldde:,,Hevigegevechten gis-

23

Libanon neutra ?

terenochtendbijdeAmerikaanseUiversiteitvan Beiroettussen 'Libanese'
studenten en pro-fedayîn.M etdeLibanese vlag voorop en ophetritmevan
hetvolkslied zijn de eersten slaagsgeraaktmet de anderen die portretten
droegen van YasserArafaten Che Guevara,op hetterrein van deUniversiteit.Balansvan hettreffen vôôr de politie de antagonisten verspreidde:
7 gewonden,waaronder de zoon van presidentHamade,die zich aan de

zijdevande'Libanezen'bevondll.Hamadeiskamervoorzitterenchi'itisch
leider.Hetzijn dusduidelijk nietalleen dechristenen die hettraditionele
regim everdedigen,zoalsnog aleensbeweerd is.
Behalvedestudenten isernog een anderegroep die heelontevreden ismet
de zwakke machtvan hetregeringsapparaat,en datishetleger.Ditleger
bestaatuitberoepssoldaten.Hoewelvaak doorde studenten geëisten door
de regering beloofd, bestaat er in Libanon geen dienstplicht. Het leger

heeftdereputatieboven deconfessionelepartijentestaan,vooralnadathet
onderleiding van Chehab,die tijdensde burgeroorlog van 1958 opperbevelhebberwas,ertoen in geslaagd isde vechtende partijen totrustte
brengen.Na de crisis van hetnajaar 1969 zijn te Kairo de akkoorden
getekend tussen YasserArafaten generaalBoustany,terwijldekamerde
inhoud van de akkoorden nieteenskende.Een weinig eleganteformule.

M aardeleidervan dePalestijnen,YasserArafat,had geen vertrouwen in
eenverdragmethetzwakkeLibaneseregime,temeeromdathijindepraktijk toch vooralmethetlegertemaken heeft.En generaalBoustanyheeft
ook nietaltijdvanvertrouweninderegeringblijkgegeven.Vandaardater
vanuit de kam er nogal veel oppositie tegen deze akkoorden gekom en is.
De verhouding tussen leger en regering wasgespannen en sommigen spra-

ken zelfsvan een op handen zijnde staatsgreep van hetleger.Kortna de
ondertekening van de akkoorden is aan generaalBoustany eervolontslag
verleend a1s opperbevelhebber van hetleger.
Een laatste groep ontevredenen doet slechtsweinig van zich spreken,om-

datzeweinig publiciteitsmogelijkheden hebben.M aarafgelopen jaarzijn
erin hetnoorden serieuze moeilijkheden geweesttussen boeren en landeigenaars.Deboeren weigerden aan hun 'Heren'degewone bijdragen te
betalen.Ook in hetzuiden van hetland,waar de toch alschaarse ontwik-

kelingsprojecten doorde militaire activiteiten lamgelegd zijn,leven veel
ontevredenen.Dedaarwonende Libanezen vinden datderegering teweinig

voorhun veiligheid onderneemt.En a1sjehuisopgcblazen wordtenjehet
toch alnietbreed had,ligthetvoordehand datje steun en bescherming
eist,zonderdatjejeafvraagtofdaarveelreëlemogelijkheden toebestaan.
Volkomen terechtproberen deze weerloze mensen hetregime van Beiroet

onderdruk tezetten,maarhun pressiemiddelen zijn slechtsklein.
11 L'Orl
'ent van 3 oktober 1969.

Zo verdedigtin Libanon ieerzijn eigen belangen.ook nog in dedramatische omstandighe en van delaatste jaren.Velen zijn ontevrd en,maar
niem and zieteen betere oplossing,en daarom leeftLibanon verdermethet

regimezoalshetnuis,bijgebrek aanbeter.
Conclusie

Zo isdusLibanon:christenen en moslimszijn bang doorelkaarvan hun
cultuurœntrum te worden afgesnM en.De andere,m inder grote groem n,

verdd igen alleen hun eigen posities.Allen samen zijn zebang doorSyrië
oflsraëlonder de voetgelopen te worden.Som migen verdedigen vanwege
ditgevaar fel de traditionele leiders en de nationale integriteit.Anderen
verzetten zich tegen het confessionalism e en de traditionele bestuursvor-

men die daaruitvoortkomen.De eersten zien in de Palestijnen een volk
dat weliswaar geholpen,maar toch ook op een afstand gehouden m oet
worden,vanwege de gevaren die hun aanwezigheid voor het bestaan van
Libanon en hethuidige regime meebrengt.Hun tegenstandersbeschouwen
dePalestijnen alskostbare mH ewerkers,aan wieze de volle steun geven

in hunvrijheidsstrijd endoorwiezehom n tekomen toteen linksgx riënteerde revolutie binnen Libanon.De religieuze leiderszitten - a1s verdedigers van hun groepering - soms tot over de oren in de politiek.Het
legertreM top a1seen soortscheidsrechtermaarhetheeftsomsmoeite aan
de bekoring te weerstaan om zelfdemachtin handen te nemen.
Hetis een land van vluchtelingen;sommigen wonen er alm eer dan dui-

zend jaar,anderen - deArmeniërsbijvoorbeeld - zijn erpasrond de
jaren twintig komen wonen en nog later bood Libanon gastvrijheid aan
Syriërsen Egyptenaren die methun nieuwe socialistisch getinteregime niet
overweg konden.Libanon heeftiets van de angsten het wantrouwen van
vluchtelingen bewaard:ze willen kostwatkostde eigen traditiesen originaliteitbewaren.Daarom zi
jn zegeneigd toteen zekerconservatisme.
W egaven ditartikelde titel'Libanon neutraal?,de reden van die titelis

numisschien duidelijk:hetland neemtmaarzelden een zelfstandigem sitie
in,nietbijgebrek aan persoonlijkheid,maaromdathetin deklem zit.Er
zijn heelduidelijke opiniesin Libanon,maarwanneerhetland definitief
vooréén van die opinieszou kiezen en zijn politiek er door zou laten
bepalen zou hetzoweldoor de inwendige spaningen a1sdoor de buitenlandse druk uit elkaar spatten.De Libanezen proberen met al hun verscheidenheid in vrM e samen te leven,maar het wordthen we1buitenge-

woon moeilijk gemaakt!

Destrijd tussen depappa's
fp/ van Trigt

De Nederlandse M tillen hebben zich een nieuw kabinetaangemeten.Een

kabinetwaarin merkwaardigerwijsde twee aartsvijanden van weleer,de
Democratische Partijen de Nationale Volkspartijmitsgadershun beider
Arubaanse supm rters,broH erlijk samengaan.Zulks in tegenstelling tot
hetkabinetdatverleden jaarwerd gevormd en waarin deDemocratische
Partijhetop een akkoord - het'akkoord van Kralendijk'- had gegooid
met de Frente Obrero,het Arbeidersfront,datnu in de oppositie is gedrukt.Over de vorming van dit nieuwe kabinet is onenigheid ontstaan

binnen deDemocratischePartij.Oud-premierCiroKroon,de'kroon'-prins
vanEfraim Jonckheer,heeftzich uitdepartijteruggetrokken en vormtnu
een éénm ansfractie in de Staten.

Allessamen een verward beeld.Een beeld datzich waarschijnlijk slechts
laatontwarren wanneerm en hetbezietin hetlichtvan het'vadercomplex'

in deAne iaanse,meerin hetbijzonderde Curaçaosem litiek.
Dit'vadercomplex'vindtvolgenssommigen zijn oorsprong in deomstandigheid dathetgezinspatroon in deze landen sterk afwijktvan watmen
hetW estersegezinspatroon noemt.ln vele gezinnen isde huwelijksband
6fnietaanwezig 6fuiterm atelos.Deman,devader,isvaak nietm eer dan
een toevallige passantof hoogstens een kortstondige kostganger.Tal van

kinderen groeien op zonderdatzijooiteen echte vader hebben gekend.
Onbewustleeftin hen echter de behoefte aan de vaderfiguur.Zijleven
met een leemte en wanneer iemand de kunst verstaat in die leemte te

treden,grijpthijhen inhethart.Depoliticusdiedevadediguurweetuit
tehangen,kan bijdezemensen op succesrekenen.Zijvormen demeest
gewillige,demeesthartstochtelijkeaanhang diehijzich kan wensen.
ln hetm idden gelaten of deze verklaring houtsnijdt,zijgaatwe1uitvan
een feitelijk gegeven,dat niet te loochenen valt. De meest succesvolle
politiciin de Nederlandse Antillen,in hetbijzonder in Curaçao,hebben
hun hele leven aan hun vader-imagegebouwd.De stichteren leidervan de

NationaleVolkspartij,wijlen mr.dr.daCostaGomez,wasdaareen meesterin.Hijsprak zijn mensen toe meteen vaak theatraalaandoende maar
hoogstefficiënte vaderlijke allure.Hijleidde altijd hoogstpersoonlijk de
kandidaten op delijsten van zijn partijen deministersin zijn kabinetbij
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zijn kiezers in meteen gebaar van:ditis een van mijn meest-beminde
zonen.Zijn volgelingen noem den hem respectvol 'Doktoor'en hingen in
hun eenvoudige woningen zi
jn portretop deplaatswaar hetportretvan
vader zou moeten hangen.

Speelde Gomezde rolvan de alwijze vader,Efraim Jonckheer,doorde
Vrije Universiteit eveneens aan een 'doktoorstitel'geholpen, zocht het
meerin derichting van hetbeminnelijke,hetgoedlachse vaderschap.Het
respectvolle 'Doktoor'kwam zijn aanhangersnietoverdelippen.Hijwas
en bleefvoorhen 'Jonckheermetdeappelwangetjes'.
*

De dood van da Costa Gom ez en de overplaatsing van Efraim Jonckheer
naarDen H aag beroofde Curaçao van dezetwee'pappa's'.Noch deDem o-

cratischePartijnoch deNationale Volkspartijbrachteen nieuwe 'pappa'
voort.Ciro Kroon had duidelijk veelteveelmoeiteom zijn airvan selfm ade-m an op te houden.lsa probeerde nooiteen ander image op te bou-

wen dan datvan de advocaat,die hijwâs.Guancho Evertsz,die Gomez
opvolgde,waseen ambtenaarvan financiën en kwam metalzijn kwaliteitendaarindeverbeeldingvanzijnvolgelingen ook nietbovenuit.Anderen
waren te kleurloos,te wild of te jong om voor een 'pappa'te worden
aangezien.

Na de onlusten van verleden jaar verschenen echter twee gloednieuwe
'pappa's'op hetpolitieke toneel.Pappa Petronia en Pappa Godett.De ene
de corpulente,gezeten,forse pappa,die zich niet âlte veelmetde zaken

bemoeiten wiensvoornaamstezorg isde kinderen bijelkaar tehouden.
Geen ruzie in huis anders wordt pappa boos. De andere de driftige,
stuwende pappa,die desnoodsmetzijnvuisten voorzi
jn kinderen opkomt.
De een afkom stig uit Curaçao,m aar allang in Aruba gevestigd en daardoorin staatOm als een echte pappa boven de vinnigheden van de Curaçaosepolitiek teblijven staan.De ander een charismatische vakbondslei-

der,hogelijk bewonderd om zijn schelmenstreken en alseigegewondein
deonlusten van verleden jaarook nog metde bijna-martelaarskroon omhangen en pappa van de Frente Obrero.

Bijde vorming van heteerste kabinetPetronia,verleden jaar,kwamen
deze twee nieuwe pappa's nog nietrechtstreeks tegenoverelkaar te staan.
Het'akkoord van Kralendijk'deeldede FrenteObrero we1twee miisterszetelstoe,maardeze nieuwe arbeiderspartijkon in feite m aar één m an
afvaardigen.Nietpappa Godett;die zat nog in de gevangenis.H aar éne
minister werd vakbondsleiderAmadorNita,de man metde FidelCastropet.Nog netaanvaardbaarvoorpremier Petronia en voor de Democraten,
die er nog stee s op rekenden dat hun bloM eigen pappa Jonckheer als

GouverneurnaardeNM erlandse Antillen zou terugkeren en gemakkelijk
de harten van de arbeiders terug zou winnen en een super-pappa zou
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worden boven Petronia.Nita vertoonde alsministerook we1neigingen om

een soortpappa-figuurteworden- hijlietbijvoorbeeld zijn eigen portret
drukken op hetbriefpapiervan zijn ministerie!- maartwee pappa'sin
één FrenteObrero,datkon nietsworden.Nee:in de Frente Obrero zagen

deDemocraten geen grootgevaaren een bondgenootschap metdezepartij
methaar waarschijnlijk nietlang beklijvende revolutie-winstuitde meidagenzagenz-ijalseenuitstekend middelom delaatste,degenade-slag toe
tebrengen aan de NationaleVolkspartij,dienog steedsgeen leiders van
pappa-formaat kon opbrengen.

Aan ditalleskwam een onverwachteinde toen op 17 juniministerNita
Overleed.Frente Obrero moestnu we1meteen nieuwe ministerskandidaat
voor de dag komen.De Democraten hadden eralvast een uitgezocht,een

Cmatigde maar nauWelijks bekende Frente Obrero-figuur, die zij als
minister'aanvaardbaar'verklaarden,maardearbeiderspartijlietzich niet
voorschrijven wiezija1sministerzou voordragen.Hetmoesten hetzou
pappa Godett worden.W ilde pappa Petronia verder regeren en het ak-

koord van Kralendijk naleven,dan zou hijpappa Godettmoeten accepteren;daarhielp geen moedertjeliefaan.
Pappa Petroia echter zag het aankomen en zette naar aanleiding van

Nita'sdood meteen zijn helekabinetop dehelling.Datkwam hem prachtigvanpas.Hijkondaarmeedevollekrachtvan zijn vredestichtendvaderschap ontplooien doorzijn nieuwe form atie in hetteken te stellen van een
'nationaal kabinet' met âlle Partij
en éôk de Nationale Volkspartij.
En hijkon zich op die manierontstrengelen aan de wurggreep van de
FrenteObrero,diehem eenvoudig probeerdetechanteren m ethetakkoord

van Kralendijk.Lukte hethem de Democraten te verzoenen metde gedachteaan een kabinetwaarin öök deNationaleVolkspartijzittingkreeg,
dankon hijeisen stellen aan Frente Obrero en nietomgekeerd.
H etis hem gelukt.FrenteObrero aarzelde nétietste lang.Toen zi
jtenslotte de eisom pappa Godettin de regering op te nemen lietvallen,was

hette laat.De Democraten en de Nationale Volkspartijhadden elkaar
gevonden.De Nationale Volkspartij liethetmasker van vriendelijkheid
vallen en verklaardeopenlijkdeoorlog aan Frente Obrero.
De oude situatie is nu weerhersteld:de éne pappa aan hethoofd van de
regering,de andere aan de leiding van de oppositie.

Tweevragen blijven nog open.
Ten eerste:waarom heeftex-premier Ciro Kroon zich van deze ontwikkeling gedistantieerd? Vervolgens: wat za1 Frente Obrero in de oppositie
doen?

Dathetex-premierKroonmoeilijkvielzichmetzijn oudeaartsvijanden in
de Nationale Volkspartijte verzoenen is begrijpelijk.Maar de jongere
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Democratische ministers in hettweM e kabinet Petronia groeiden ook niet

bepaald in vriendschappelijkegevoelensvoordeNationaleVolkspartijop
en zijaccepteerden hetnieuwe akkoord wd.Zag Kroon anderemogelijkheen?Zoja,danmoethetdemogelijkheid zijngeweestom Efraim Jonckheerte bewegen naarde Antillen terug te keren en zich als de pappa met

deappelwangetjesopnieuw in departijpolitiek te storten.Kroon weigerde
eenvoudigvanpappatewisselen.Pappa'szijnvoorhem geen boompjes.
Maara1sdezeveronderstellingjuistblijkten Efraim Jonckheerinderdaad
weer als actief m liticus naar Curaçao terugkeert,ontstaat daar we1 œ n
voorheen nog niet vertoonde situatie: drie pappa's op één eiland! Dan
zullen tôch ergens twee pappa's sam en moeten gaan huizen - ôf in de
regering éf in de opm sitie.Ciro Kroon's terugtreden kan dus een voor-

teken zijn van nieuweverwarring in detôch alzo warrigepolitiek.
W atde twed e vraag betreft- watgaat Frente Obrero nu doen? - het

antwoord daarop hangtafvan degreep diepappa Godettuiteindelijk op
zijn partijkrijgt.Op een openbarebijœnkomst,die wijenkele weken na
Nita'soverlijden uitdeverte konden volgen,lietpappa Godettaan zijn
Voorneniensgeen twijfelbestaan.Als Frente Obrero nietin de regering
Nvordtopgenomen,riep hijuit,dangaan wijweerdestraatop!Dat'weer'
doelde maar alte duideli
jk op degebeurtenissen van verleden jaar.
Zal pappa Godettditdrei
gementwaar kunnen maken? Twijfeldaaraan
lijktnietongerechtvaardigd.Pappa Godettsprak onderde nog verse indruk van Nita's overlijden,datveel van zijn volgelingen niet a1s een
natuurlijkedood konden aanvaarden.Degematigdeleidersvan zijn partij
waren niet ter vergadering verschenen.De schrik overde gebeurtenissen

van verledenjaar,deplundering,debrandstichtingendevernielingvan de
toekomst, zit ook de arbeiders nog ietwat in de benen. Dat de Frente
Obrero aan een wilde bevlieging van pappa Godettzo m aar za1 toegeven
lijktdusnietwaarschijnlijk.Hetnieuwe kabinetiser éôk nog en wanneer

dit kabinetzijn aangekondigde plannen niet bij plannen lâât,kan het
pappa Godettheelwatwind uitde zeilen nemen.Hetschijnttenminste
ernstte maken metdehoogstnodige socialeverbeteringen.
Pappa Godettis een revolutionair in hart en nieren.Datheefthi
jin het

verlH en herhaaldelijk bewezen.Hij heeftâ1 de eigenschappen Van Cen
volksmenner.Hijblijftœn onzekerelementin deAntilliaansepolitiek.
H et nieuwe 'nationale kabinet' van pappa Petronia is bedoeld om œn
zekere stabiliteitin de Antilliaansepolitiek te brengen.Ofditza1lukken is
een open vraag.

De strijd tussen de pappa'smoetnog beginnen!
Utrœht,3 augustus 1970

Een paleisom in te w onen,
w onen in een paleis
GeertBekaert

Hetpaleis van Diocletianus in het Joegoslavische Split,aan de oostkust
van deAdriatischeZee,iseen van diehistorische plekken die een onweerstaanbare aantrekkingskrachtop de verbeelding uitoefenen,nietalleen van

de naïeve toeristdie zich op de stroom van de publiciteitlaatdrijven,
maar ook van de bewuste archited op zoek naar maatstaven voor de
opbouw van een humaan woonm ilieu.Die aantrekking dateertoverigens

van véôronzetijd.Hetpaleiswasin veleopzichten uitzonderlijk genoeg
om reedsvroeg de aandachttetrekken.ln de eerste helftvan deX e eeuw

schreefkeizerConstantijn VlI Porphyrogennetosdatgeen grondplan of
beschrijvingdeheerlijkheid vanditgebouw kon laten vermoedeni.Andrea
Palladio,degrote ltaliaansearchitectuitdeXW e eeuw en beschermheilige
van de hedendaagse brutalistenz,maakte in Split schetsen en tekeningen.
In 1764 gaf RobertAdam in Londen de eerste monografie uit over het
paleis.Sindsdien heeftde belangstelling zich verlegd,maaris nietverminderd. Niet zolang geleden stelde J.B.Bakema het paleis voor a1s een
inspiratiebron voor de hedendaagse architect-std ebouwer3.Voor hem is
hetpaleis meerdan een im posantgetuigenis van de laat-romeinse bouw-

kunst,waarvan hijeventueelde ruimtelijke samenhang kan bewonderen.
H etis in de eerste plaatsde neerslag van een uniek ontwikkelingsproces,
een stuk geschiedenis.
Geschiedenis is iets waarm ee de architectuurtheorie nooit goed overweg

heeftgekund.Indestudievandestijlontwikkelingweeszedeverschillende
gebouwen we1een plaatstoe,maaraandachtvoor de geschiM enisvan een
gebouw heeft ze nooit opgebracht4.De moderne architectuur is zich we1
1 De m eeste hier vermelde gegevens halen we uit een recente studie van Jerko en
Tomislav M arasovic,Der Palastdes Diokletian,SchrollVerlag,W enen-M ûnchen,
1969, 28 pp., 99 pl.,51 i11., DM .48. Onze illustraties komen eveneens uit deze
uitgavc.

2 ZieG.Bekaert,Brutalisme,in Streven,januari 1968,pp.349-355.
3 Een huis vJn cen keizer werd stad voor 3000 m ensen te Split,in Forum, 1962,
nr.2,De anonieme opdrachtgever,p.45.
4 Zie L.Burckhardten W .Foerderer,Bauen ein Prozess,Verlag A.Niggli,Teufen,
1968, 72 pp.,gdll., DM .9,80.L.Burckhardt, socioloog en W .Förderer, architect,
analyseren in dit stimulerend geschrift de oorzaken van het mislukken van de
actuele architectonische en stedebouwku dige planning. Een van de voornaamste

bewust geworden van de tijdsdimensie die in elke ruimtelijke situatie
besloten ligt,maar deze tijdsfactor staatnog altijd 1os van de concrete
geschiedenis.Tijd wordt enkel toegelaten in zoverre hij een abstracte
ruimtelijkekwaliteitis:zoalsmen vooreen schilderijeen zekeretijd nodig
heeftom hette lezen,zo heeftmen ook tijd nodig om een gebouw te
ervaren,om er bijvoorbeeld omheen te lopen.Maardeze tijd isnietde
Mstorischetijd,niethetbehoren van eengebouw toteen concretegeschiedenis.En juistditlaatstewordtevidentalswehetpaleisvan Diocletianus
watnaderbekijken.
Diocletianusliethetpaleisbouwenom erzich na zijn troonsafstand in 305
terugtetrekken.Begonnenin 295,washettienjaarlaternognietvoltooid.
Hetzou infeitenooitvoltooid worden.Daarin ligtjuistzijn merkwaardigheid.Dekeizerhadereenprachtigestreek aan deAdriatischeZee,vlakbij
Salona,vooruitgekozen.Bijdezekeuzespeelden nietalleen landschappelijke overwegingen mee,al kan men deze moeilijk buiten beschouwing
laten.Diocletianuswaseen Illyriër;Këhlerverondersteltzelfsdathijvan
Salona afkom stig was.Salona was in e1k geval heel strategisch geleden

tussen Oosten West,zodat Diocletianus ook na zijn vrijwillige troonsafstand deontwikkeling vanhetimperium van nabijkon volgen.Hoedan
ook,deinplanting in hetlandschap wasuniek.Hetzuidfrontvan hetpaleis
gaf uit op het water,open op zon en zee,in de zomer genietend van

demistral.Vanuithetpaleiswaseroorspronkelijk een directetoegangtot
dezee.Hetwasdan ook aan dezuidzijdevanhetenormecomplex datde
luxueuzewoonvertrekken waren gelegen.Aandelandzijdebezathetpaleis
hetkarakter van een vesting.
Deplattegrond heeftveelvan een Romeinslegerkamp,metrechte straatassen die van noord naar zuid en van oostnaar westhet kamp in vieren
delen.H etpaleis was misschien opgezeta1s een kopievan dekamm n die
Diocletianus ter verdediging van de Syrische grens had laten oprichten.

maar er zijn ook verschillende elementen van de westerse villabouw in
terug tevinden.De plattegrond zieteruitals een lichttrapezoidale recht-

hoek van ongeveer 190 bij150 meter.De rechthoek wordtdoor portiekstraten in drie delen verdeeld.Deze straten bereikte m en langs drie veroorzaken is volgens deze auteurs het verwaarlozen van de concrete geschiedenis
waarin een gebouw ontstaat en voortleeft, een proces dat ook na het ingebruiknemen van hetgebouw nietafgesloten is.Een architectonisch probleem datvaak enkel
door een strategie tot een goede oplossing kan worden gebracht,wordt nu direct

opgelostdooreen object,een gebouw.Hetprobleem van de huisvesting van ouden
van dagen bijvoorbeeld wordtopgelostmethetbouwen van een bejaardentehuis.
watheteigenlijke probleem alleen maar verlegten vergroot.Een scherpe kritiek
tegen hetobject-denken in architectuur en stedebouw treftmen ook aan in het
recente werk van H .Lefebvre,La révolution urbaine,coll.Idées, Gallimard,Paris,
1X 0,M 8PP..
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sterkte poorten.Doorhetfeitdatde zuiderhelfthelemaalwasgereserveerd

voorde keizerlijke woon-en staatsievertrekken,liep œn van de straten
nietdoor,maareindigde in een soortperistilium,een plein omgeven met
portieken.Vanuit hetperistilium bereikte men de kei
zerlijke vertrekken,

waarvan demeestenu,dank zijrecente opgravingen,geïdentificeerd zijn.
Aan deoostzijdevan hetperistilium bevond zich hetmausoleum,nu kathedraal;aan dewestzijdetrofmen verschillendekleinereen grotere tempelsaan.Dewoon-en staatsievertrekken aan dezuidzijde,bestaande uit
twee basilieken,privé-badinrichting,eetzaalen privé-vertrekken o.m .voor

de persoonlijke lijfwacht,waren gesitueerd op een grootplateau,datde
hellingvanhetterrein,naardezeetoe,moestoverbruggen.Denoordelijke
helftvan het complex werd waarschijnlijk ingenomen door het paleisgarnizoen.Destijlvan degebouwen wasaleven eclectisch a1sdesamenstelling van de plattegrond.De kolonnadedieop zee uitgafbijvoorbeeld
was geflankeerd doortwee vierkante vestingtorens.
Ditgebouw interesseert ons hiernietals monumentvan de laat-romeinse

stijl,tevergelijken methetpaleisin Piazza Armerina op Sicilië,maarals
een architectuurlzistorisch fenomeen,datzich alleen in zijn ontwikkeling
manifesteert.Voorwe hetverloop ervan bekijken,toch nog een opmerking:ditpaleis was nieteen woning voor een individu ofindividuele cel,

zijhet dan de keizer of keizerlijke familie,maar voor een hele groep
mensen diein een zekerverbandbijelkaarhoorden.Onzevoorstelling van
deeengezinswoingwordtvaak ten onrechtein hetverleden geprojecteerd.
WanneerL.A.Albertiin hetmidden van de XVeeeuw zijn beschrijving
geeftvan hetidealehuis,danblijktditeenwoningtezijnvoorverschillendefamilies,een echtpaleis,een kleine stads.Een associatiem etdehouding
van som m ige huidige leefgroepen,de com m unes,ligt voor de hand.

Na dedood van Diocletianusin 316 sterfthetleven in hetpaleisnietuit.
Depersoonlijkeresidentiewordtnu een toevluchtsoord voor bannelingen

vandekeizerlijkefamilie.Hetnooitvoltooidegebouw ondergaatzijneerste
aanpassingen.W eweten daterin deVe eeuw een werkplaatsin wasondergebracht,waar vrouwen linnen voor het Romeinse leger weefden.En in

diezelfdeeeuw wordtop dearchitraafvan dewestelijketoegangspoorthet
Victoriabeeld,symboolvan de vergoddelijktekeizer,verminktom er een
kruisin aan te brengen.
Hetbeslissende ogenblik echter in het voortleven van hetgebouw is de
verwoesting van Salona in hetbegin van de W le eeuw.Een deelvan de

stadsbevolking zochtzijn toevluchtin hetversterktepaleis.En alleswijst
erop datdithetbegin vormde van een nieuwe stadscomm uniteitbinnen de

muren van hetpaleis.Er zijn resten bewaard van verbouwingen uitde
5 Zie P.Francastel,La réalité jigurative,Gonthier,Paris,1965,p.298.
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periode tussen de W Ie en W lle eeuw,die wijzen op een m rmanente
vestiging.Een sarcofaag van aartsbisschop Johannes uitdeX e eeuw leert
datdeze bisschop ,,geboren en getogen was in de stad Split''. Uit de X e
eeuw dateert ook de Sint-M artinuskapel,ingeschoven tussen twee zware

muren van denoordelijkepoort.
De drukste aanpassing van hetpaleisaan hetzich uitbreidende stadsleven
vond plaatsvan de Xlle totde XlVe eeuw,de bloeiperiode van hetmid-

deleeuwsestadsleven.Toenwarennietalleen allemogelijkebinnenruimten
van hetpaleisbezeten aangepast,maarook allepleinen en straten werden
ingenomen. Van de brM e, rechte m rtiekstraten bleven slechts smalle.

kronkelende steegjesover.Hetmausoleum wasreedseen tijd a1skathedraalin gebruik,maar werd nu met een spitse,laat-romaanse,toren ver-

rijkt.Depaleismuren konden ook naarbuitendeontwikkeling nietblijven
omknellen.De stad barstte buiten de muren en ontwikkelde zich hoofd-

zakelijk in westelijke richting.Totvoorenkele tientallen jaren Sngen de
aanpassings-en verbouwingsactiviteiten door.H etgrootstegM eelte van de
woningen die zich binnen de muren van het Rom einse paleis bevinden
dateren uitde XIXe en XX e eeuw.Volgenseen telling van 1958 leven er
drieduizend mensen in tweehonderdeenentwintig gebouwen, die Werhonderdzevenennegentig woningen bevatten.
Hetgroeiproces isnu stilgelegd.Overheid en urbanisatiediensten,archeologen en restauratoren hebben deplaatsvan decollectiviteitingenomen om

Splitte 'rM den',d.
w.z.om hetbeeld datzij,datwij,onservan gevormd
hebben nietmeer telaten veranderen,om de geschiedenis af te sluiten en
teherleiden toteen symbool,een dood symboolvooreen levende geschiedenis.lshetditsymbooldatonszo bekoort?Staan wedan nietverderdan

hetacademismeuitdetweedehelftvandeXlXeeeuw,datdestijlgeschiedenis van de architectuur a1s afgesloten beschouwde en alleen nog probeerde m et de elementen ervan nieuwe combinaties samen te stellen of
oude motieven in nieuwe materialen weer te geven,korintische zuilen in

gietijzerbijvoorbeeld? Stemthet niettotnadenken dat we een evolutie
moetenstilleggen om ereensymboolvan temaken van watwijonsvande
toekomst voorstellen?

Hetpaleiste Splitblijktimmersvoorvelen een modelte zijn voorons
toekom stig leefm ilieu.W e citeerden reeds Bakem a a1s hun woordvoerder.

Deideeëndiehijin 1962formuleerde,zijn ersindsdien alleen maaractue1er op geworden.H et paleis van Diocletianus wordt beschouwd a1s een

herkenbaarmakende structuurvorm, die de individuele vrijheid en oorspronkelijkheid niet allœn toelaat,maar waarborgt en stimuleert. ,,De
collectieve grote-stx ctuur-bouweconomie en de individuele kleine-struc-

tuur-bouweconomiezijnelkandersbepaling geworden''(Bakema).Detwee
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m len van de gemeenschapsstructuur,individu en groep,wier verhouding
hetbeeld en hetgebruik van de architectuur bepaalt,hebben in Split een

zichtbare,harmonischeen levendigeuitdrukking gekregen,waarbijhetfeit
dathethier gaat om het paleisvan een heerser dat door het volk bezet
wordt,niet zonder belang is.

Degroepheeftzijnprimaireherkenbaarheid envindtzijnzichtbaresamenhang en dus ook zi
jn communicatiemogelijkhd en in de voorafgegeven
structuurvan hetpaleis,diena zoveeleeuwen in haarwezenli
jkegeleding
overeind isgebleven.Overalherinneren,onverwachts,detailsaan hetgrote

geheel,aanhetleven van en in de groep.De structuurwasblijkbaargeen
beletselvoor een spontane groei.Ze was integendeel een dankbaar ver-

trekpuntvoorhetscheppenvannieuwemogelijkheden.Zoalsvan hetmausoleum zondergrotemoeilijkhden een kathedraalwerd gemaakt,zo werden bestaande ruimten,zalen,gaanderijen,pleinen en straten aangewend
om erwoningen,magazijnen,werkplaatsen in te richten.Men kan zelfs
stellen dathetdezichtbare structuurvan hetpaleisisdie de willekeurvan

debewonersmogelijk maakt,omdatdank zijhaardevitalesamenhang en
hetfunctioneren van degroep bijvoorbaatgewaarborgd is.Deassen van
destratenzijndooralleingrijpendebebouwingheen gehandhaafdgebleven.
Hetcentrum,hetperistilium,vlakbijde kathedraal,bewaarde zijn centrumfunctie,evenalsdelevendigeuitwisselingin en bijdetoegangspoorten
een trefpuntbleef.ln hetpaleisvan Splitzienwedeonmogelijkheidwaarnaarweop zoek zijn,gerealiseerd:een gestructureerdeanarchie.Hetleven
kan (kon)woekeren,zonderzichzelfte overwoekeren.Hetkon zich vernieuwen,aanpassen,afbreken,zonderzichzelfte verietigenG.
De vraag die zich steltbetreft evenzeer de waarachtigheid a1s de bruik-

baarheidvan ditsymbool.Bestaatdeenigewerkelijkheid vanhetsymbool
ernietin,datwe hier,zoalsin alle andere type-voorbeelden van architec-

tuur-zonder-architecten,Dubrovnik bijvoorbeeld,a1shetware 'en creux'
projecteren watin onshedendaagsmilieu verloren isgegaan,waarvan we
alleen de vorm hebben overgehouden:een soortmenselijkhei
d die defini,

tief verloren is,om datniemand van ons,ook niet de meesthippe,er de

hogekostprijsvoorwilbetalen en die,nogafgezien hiervan,in geen geval
metktlnstmatige middelen gereconstrueerd kan worden.

Demisluktepogingen van onze nieuwe steden en wijken zouden moeten
volstaan om duidelijk te maken datsoortgelijke projectiesnietlevensvatbaarzijn.Hierwordtopnieuw defoutbegaanvan vele,demeeste,moder6 Bakem a verm eldt het getuigenis van T. M arasovic,auteur van het boven geciteerde boek en leider van het stedebouwkundig bureau te Split,die beweert dat

mensen vaak lieverin depaleisstad blijven wonen (in minderconfortabele omstandigheden)dan naardenietlwewijken van Splitteverhuizen.Overderedenen waarom wordt niets meegedeeld.De bedoeling van het argumentis echter duidelijk.
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ne stedebouwers-architecten,die zoals Camillo Sitte op het einde van de
XIXe eeuw,uitreactie tegen de aftakeling van de stad en debanaliteitvan
de nieuwe voorsteden,naar de 'artistieke grondregels'van de Europese,
vooralmiddeleeuwse,stedebouw verwezen,zondertezoeken naarde rd en
van bestaan,naarde werkingskrachtvan dezevormen.Zekeken zich blind
op de 'hard-ware',hetzichtbare en tastbare gebouw ofgebouwencomplex
en de visuele relaties die hetbeheersten,zonderzich druk te m aken over
de 'soft-ware',die niet-tastbare betekenissen en associaties van spirituele,
sentimentele of historische aard die in het gebouw of gebouwencomplex

waren beklijfd.ln hetgevalvan Splitbijvoorbeeld makendiegenen diehet
a1sm odelnaar voren schuiven op een willekeurige manier abstractie van
watbuiten de muren van hetpaleis metde stadsontwikkeling is gebeurd
en die in niets verschiltm et die van andere Europese steden.M en moet
m.a.w.rekening houden m ethet uitzonderingskarakter van hetRomeinse
paleis voormen hetals modelkan interpreteren.Als Bakema steltdatde
structuurresten van hetpaleis zouden kunnen vervangen worden door een
moderne betonconstructie met alle moderne voorzieningen voor water,
warm te,koude,riolering,telefoon,enz.'',dan is dat een exclusieve 'hard
ware'redenering die ons helemaalnietvooruithelpt.In deze optiek wordt

dehistorische,de enige,werkelijkheid van Splitgenegeerd en geen enkele
poging ondernomen om tot œ n sluitende verklaring te komen van het
historische proces en de aantrekkingskrachtdie de neerslag ervan op ons
uitoefent.

AlsSpliteen betekenisvooronsheeft,dan deze:hetmaaktduidelijk dat
wijin een geschiM enisstaan en datelke architectuur een brok van die
geschiH enisis,diedooreen statischeanalysealleen nietkan worden gevat.
Ditisdan meteen ook een directeafwi
jzingvan de statischemodellen die
uitdeze analyse worden afgeleid.H et'humane'beeld van Split,datwe op
een willekeurige m anier hebben vastgelegd,is te fragmentair om waarachtigenbruikbaartezijn.Deluxevanhettoevallige(zoalsdiein Splita1s

resultaatvan een geschiedenisvooronsverschijnt)isslechtsmogelijk binnen de begrensde,monumentale structuur.En deze laatste hangtonmid-

dellijk samen metœn maatschappelijk bestelin debreedstebetekenisvan
ditwoord,waarvan geen van onsde principesnog kan ofwilaanvaarden.

Blijftechterhetfeitdatwe op zoek zijnnaarmodellen en datwe overal
waarermaarenigeaanleidingbestaat,dieproberen teontdekken,ofjuister

misschien teprojecteren.Hetafwijzen van Splita1sbeschikbaarmodelwil
in geengevaleengoedpraten zijnvan demanierwaarop onsmilieu nu tot
stand komt.Demodellen waarvan weonsmeestalonbewustbM ienen,zijn
even onvollM ig,eenzijdig en onwerkelijk a1sdatvan Split.Zoalswe ons
op eenbijnamythischewijzelaten betoveren doorhetpaleisvan Diocleti-
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anus,zo m aken weook een mythevan dehuidigetoestand,zonderevenmin
te onderzoeken hoe zulk een m ythe tot stand kom ten dus zonder na te

gaan op welkewijzein hetvormingsproceservaningegrepen kanworden7.
lnbeide gevallen moetonderzochtworden ofdemodellen diewe hanteren,

passen op de totale visie op maatschappijen leven en a1sdatnietzo is,
waarde knelpunten zitten.Hetisnutteloos een modeldoor een ander te
vervangen,alsbeidelosstaan van hetalgemene ontwikkelingsprocesdatde
moderne wereld meemaakt.H etiseen utopie te menen meteen willekeurig,d.w.z.fragmentair architectuurmodel ertegen in te gaan. Zelfs een
LeCorbusier,een zo grotedogmaticus,wistdathetleven altijd hetsterkst
is.H etgeen niet betekent dat een reëel architectuurmodel niet naar een
utopie kan toewerken.
Splitkan ons misschien leren datarchitectuur een collectieve creatie dient

tezijn,hetresultaatvan een geheelvan sociale,economischeen ideologische gegevens, waaraan ze een betekeniswaarde toekent8. Los van die
gegevensbestaatdiebetekeniswaarde nieten isdearcMtectuurnietin staat

zich op dewerkelijkheid van vandaag in teenten en toteen reële collectieve creatie uitte groeien.
7 Zie G.Bekaert,Architectuur als massa-medium,in Streven, aug.-sept. 1970,pp.
1159-1166.
8 Zie J.Belm ont,L'architecture,création collective,Les Editions ouvrières, Paris,
1970, 157 pp., gdll., een vlugschrift in de echte Zn van het woord, vo1 gevatte
uitspraken en achtenswaardige beschouwingen.
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François M auriac
Ter nagedachtenis

Jos.Daniëls S.J.

Daarishetdoodsberichtvan M auriac.Laatik teruggrij
pen op hetlaatste
artikeldatdebijna vijfentachtigjarigegeschreven heeft:de Bloc-notesuit

deFigaro littérairevan 27juli-2 augustus1970.Debelangrijksteaspecten
van zijn leven komen ernog éénmaalnaarvoren.
Allereerst,wat voor ons a1s buitenlandse lezers het m inst te betekenen

heeftin zijn carrière,zijn trouw aan deGaulle.Sinds 1940,na de ge enkwaardige radio-re e van de GeneraaluitLonden,isM auriac hem a1seen

briljantjournalisten verwoH partijgangerdoordik en dun gevolgd.Hij
werd een soorthofschrijver,historiograaf,van de President.Niemand is
verplichtom aldekronkelpaden van deFransepolitiek tevolgen,waarvan

dekennisnoodzakelijk isom een grootdeelvan de Bloc-notesen van de
biografie die Mauriac aan de Gaullegewijd heeft,te verstaan.M aarhet
wastochzekerzijngoed rechtom ereenrotsvastepolitiekeovertuigingop
natehouden en eenman trouw teblijvendievolgenshem,vanafheteerste
rampjaar,het ware gelaat van Frankrijk had getoond en de schenders
ervanaandekaak gesteld?DankbaargMenkthijdatin zijnlaatstewoord.
En dan doem en de hete zomervakanties op.De hitte op hetbordes van

Saint-symphorien en degestaltevan zijn moeder,diehijvereeuwigd heeft
methaar vijf kinderen in Le M ystère Frontenac.De vader stierf toen
Françoisnog geen twintig maanden oud was.Zijn moeder,en laterhet
college,zorgde voor een haast Jansenistisch vrome opvod ing,een onbe-

smeurdejeugd.Mauriacen zijn broerszaten op Malagar,hetbuitengoM
van defamilieinhetland van Bordeaux,uittekijkenoverhetpanorama,
trillend in dezomerwarmte,zonderzich nog bewustte zijn van wathen
lokte in die hete verten:hetbronstigehart.Daaris de bron ontweld voor

dedichterlijkeromans.
'Dichterlijk',wanthetgenrevan Mauriacisde'roman-poème',telezen als
een gedicht.H etkentslechtséén onderwerp:hetdrama van de mens,heen

en weergeslingerd tussen begeerlijkheid en genade;één decor:de streek
van Bordeaux;één milieu:dewelgesteldeburgerij.Isdatarmoede?Verre
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van daar:methet onderwerp schuift Mauriac in de rijvan Pascalen
Racine- ik kiesdienamen opzettelijk,omdatdefiguren hetonderwerp
zijn geweestvan essaysvan zijn hand - ;methetdecorwordthijgeen
schrijver van streekromans:zijn geboortegrond blijft een onuitputtelijke
bron van poëzie. . m en hoeftnietvéélte zien om gôH te zien.Aan de

M aastrichtsedichterM athiasKemp werd devraag gesteld ofhijervoor
zijninspiratiegeen behoefteaanhad tegaan reizen.,,Reizen?'',antwoorddehij,,sik ben nog altijd nietuitgekeken op de drie populieren in mijn
tuin''.Enwatheténemilieubetreft'
.danzou Prousteen verwijtverdienen,
omdathijzich beperktheefttotde voornaamste kringen van Parijs;wat
zelfsBalzacmislukte,deopzetnamelijk om in deComédiehumaine een
totaalbeeld van eenmaatschappijteschilderen doorallerleimilieustebeschrijven,isjuisthetbestaan Proustgelukt,diebleefbijheténedathem
vertrouwd was.
M auriac schepteen gesloten rom anesk heelal.Daarin wentelen vierplaneten.M ensen dieheilig zijn alsBlanche Frontenac,of argeloosongeschonden a1s Luc in Le noeud de vipères;dode zielen als die doffe man van
Thérèse Desqueyroux ofde playboy Bob Lagave uitDestins;de verloren

minnaars en minnaressen,M auriacs geliefde objecten,omdathij er het
verdwaalde schaap en degoede m oordenaarvan hetEvangelie in wilhervinden;en tenslotte het gros van de middelmatigen wier hart alleen de

schatzoekt:materieelwelzijn.
ln de laatste alinea van deze Bloc-noteskomtM auriac terug op Jean-paul

Sartremetwiehijhetmenigmaalaan de stok heeftgehad.Demeestgeruchtmakendeaanvalvan Sartre iseen studie geweestover La #n dela
nuit,waarin hij,kortsamengevat,de scheppervan Thérèse Desqueyroux
verwijt,dathijzich alseenalwetendeGod gedraagtinzijn romansen zijn
figuren geen vrijheid laat.Hetiseen oubollig,onbillijk,professoraalbetoog,Sartreonwaardig.M auriachaakterbekwaam op in:deromanschrijvereen schepper,een God?lk ben maarGodsaap.Natuurlijk ontspruiten
mijn figuren aan mijn verbeelding,maar allesismijvan eldersgegeven.
Natuurlijk weetik alleen watzich in hethoofd van Thérèseafspeelt,want
buitendebladspiegeldieik vul,bestaatzijniet:hetismaareen wereld in
woorden.Of zijvrijis ofniet,hangtenkelvan mij,M auriac,of,voor
M athieu,in uw Chem insdela liberté,van u,Sartre,af.H etenig noodzake-

lijke is,datonzefiguren menselijk-waarschijnlijk zijn.Trouwens,devrijheid van Thérèseblijftin haarmogelijkheden geheelopen'
,zijiszô zelfstandig gaan leven,dathaarmakernietmeermethaarkan doen wathij
wil.,,lk zou zo graag gewild hebben,Thérèse,datje 1eM je had overgeleverd aan God:ik heb er zo naarverlangd,datje de naam Heilige
Locusta waardig zou worden ...''.M aarhetishem nietgelukt.
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Hetwerk van Mauriac leeftdoor de magie van de stijl.Laten we een
ogenblik een karakteristiekebladzijdeherlezen uit> Fn de la nuit.Het
begin van de misdaad:
La voici au moment de regarder en
face l'acte qu'elle a commis.Quelle explication fournir à Bernard? Rien à
faire que de 1uirappeler pointparpoint

commentla chosearriva.C'étaitcejour
du grand incendie de M ano.Des hom mes entraient dans la salle à manger où

la famille déjeunait en hâte. Les uns

Nu is hetogenblik daarom de daad die
zij bedreven heeft rechtin de ogen te
zien.W at moet zij Bernard voor verklaring geven? Er valt niets anders te
doen dan hem heel precies in herinnering te brengen hoe het gebeurde. Het
was op de dag van de grote brand in
M ano. M annen kwamen de huiskam er
binnen, waar het gezin haastig zat te
eten. Som migen verzekerden dat het

assuraient que le feu paraissait très
éloigné de Saint-clair; d'autres insistaient pour qu'on sonnât le tocsin. Le vuurheelvervan Sai
nt-clairvem ijderd
parfllm de la résine brûlée imprègnait leek; anderen drongen er op aan, dat
cejourtorrideetle soleilen étaitcom- de noodklok zou worden geluid. De
me sali.Thérèse revoit Bernard,la tête snikhete dag was doordrongen van de
tournée, écoutant le rapport de Balion, geur van verbrand hars en de zon was
tandis que sa forte main velue s'oublie a1s bevuild.Thérèse zietweer hoe Berau-dessus du verreet que 1es gouttes de nard,m et afgewend hoofd, zit te luisFowler tombent dans l'eau. 11 avale teren naar hetverslag van Balion (d.
i.
d'un coup le remède sans qu'abrutie de de rentmeester) terwlll zijn forse,bechaleur, Thérèse ait songé à l'avertir haarde hand zich achteloos laat gaan
qu'il a doublé sa dose habituelle.Tout boven het glas en de Fowler-druppels
le monde a quitté la table...sauf elle in hetwatertikken.In één teug slaathi
j
qui ouvre des amandes fraîches, indif- het geneesmiddel naar binnen, zonder
férente,étrangère à cette agitation,dés- dat n érèse er aan gedacht heeft hem
intéressée de ce dram e,comm e de tout te waarschuwen dathi
jzijn gewone dodram e autre que le sien. Le tocsin ne sis verdubbeld heeft.Iedereen is nu van
jzelf:ze zitverse
Sonne PaS.Bernard rentre enfin. Pour tafelweg,behalve zi
une fois, tu as eu raison de ne pas am andelen te pellen, onverscMllig, al
t'agiter:c'est du côté de M ano que ça die opwinding is haar vreemd,zijintebmle...''.11demande:,,Est-ce que j'ai resseert zich niet voor dat drama, net
pris mes gouttes?'' et sans attendre la zo min als voor ieder ander drxma dan
réponse, de nouveau il en fait tomber het hare.Geen noodklok.Bernard komt
dans son verre.Elle s'est tue par pa- ei
ndelijk thuis:,,voor één keer heb je

resse,sans doute,par fatigue.Qu'espè- gelijk gehad metje nietop te winden:
re-t-elle à cette m inute? ,,lmpossible

het brandt de kant van M ano uit...''.

quej'aieprémedité de me taire''.

Hijvraagt:,,Heb ik mijn druppeltjesal
genomen?''en zonder het antwoord af

te wachten,laathijer opnieuw in zijn
glas vallen.Zij heeftgezwegen,uitluiheid waarscMjnlijk, uit vermoeidheid.
W atverwachtze op datogenblik? ,,Dat
ik met voorbedachten rade gezwegen
heb,neen datkan niet''.

Datprozaishelderalskristal.Moeiteloos,ogenschijnlijk,maarin werkelijkheid vruchtvan eindeloosgeduldig slijm n.M en hoeftslechtsœn fotocopievanM auriacshandschrifttebekijken:een kluwen van doorhalingen,
omzettingen,herschrijvingen.Leteensop destijlproce éshieraangewend.
H etverspringen van hetnù naarhetverleden en omgekeerd;de overgan-
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gen van dedirecteredenaardeindirecte;de klanknabootsingen;de 'mono-

loguesintérieurs'ofbewustzijnsstromingen,waarna decamera verspringt
en hetoog van deschrijverzijn heldin van buitenafgadeslaat.
Elke rom an is een filosofie,aldus de we1 wat gulle definitie van Camus.
Voor ditfragmentgaatze op.Onze daden volgen ons,maarin de gedach-

tengang van Mauriac zijn de daden van een mens zô tweeslachtig,z6
onontwarbaar,zulk een doolhof,datde vraag omtrentschuld of onschuld

open blijft.Degifmoord van Thérèseismaareen motiefom dâttebelichten.BijGideisdemisdaad diein Les cavesdu Vatican Lafcadio pleegt
tijdensdetreinreis,een poging om zijn hang naarde 'actegratuit',d.i.de
volstrektongemotiveerdedaad,duidelijk temaken,neta1sdiebijhetdier.
Hetvermoorden van deArabierin Camus'L'Etrangerligtin de lijn van
zijn theorieoverhetabsurde,terwijlde scène waarmee fw condition huzziciz;c van André M alraux opent,deluciditeitvan een mensbijde topervaringen van zijn leven schildert:Tchen,die eerstde scherpte van het
wam n probeertop zijn eigen lichaam.
Allesisgezegd overhettalentvan M auriac in de verantwoording diehet

toekennen van de Nobelprijsvoorletterkunde begeleidde.De kandidaat
wordt beloond ,,voor de diepgaande analyse van de mens en de forse

kunstenaarshand waarmee hijhetmenselijk leven heeftuitgebeeld in de
vorm van de roman''.Drie elementen:begrip van hetleven,doorgronden

vanhetmenselijk hart,poëzie van de stijl.
ln deBloc-notesdieonsuitgangspuntvormt,verteltM auriacdathijmaar
één keerop hettoneelgestaan heeften we1in zijn jongensjaren,om de
proloog te zeggen van de Piété in Racines Esther.lk kom daar zo aan-

stondsin een anderverband nogop terug.Alstoneelschrijverbegon hijte
laatom nogœn carrièreop tebouwen.Hetzijhiervoldoendeteverwijzen
naarAsmodée,alwashetmaarom één verrukkelijkerepliek.Alsde verleiderhetmeisje benadert,vraagthijhaar:,,Voelje je nieterg alleen?''
Emmanuelle,nom en estomen,de naam betekentimmers:'God metons',
antwoordt:,,lk ben nooitalleen,sindsde pastoorin de catechism uslesons
leerde,datGod in onswoont...''
Hetbeste watM auriac geschreven heeft,ismijnsinziens zijn M émoires

intérieurs.Daarvertelthijvan zijn levenaan dehand van degrotefiguren
uitdeFranseletteren diezijn voorkeurhadden:Nerval,Rimbaud,Baudelaire.. ofzijn afkeerwekten:Gidemetname.
Hierboven vielhetwoord:piété,vroomheid.Vroom isvolgenshem hijdie
een taalheeftgevonden om zich totGod tewenden,iemand die in gesprek

isgetreden metGod.M auriacgetuigtdathijdie genadevanafzijn jeugd
heeftgekend en hijlijdteronder,datgebM steksten verdwijnen dieeindeloosmeerdan simpeleformuleswaren.Aan theologieheefthijœnbroertje

dood.M etKierkegaardishijvanmeningdatGod ernietisol atwijôver
Hem,maar ol atwijtôtHem zouden spreken.Zijn laatste Bloc-notes
behelstœn 'in memoriam'voorAndréPhilip,een collega.Hi
jprijsthem
gelukkig,omdathijin nietsafgeweken isvan hetprotestantsegeloofzijner
kinderjaren:un fidèle,een gelovige.En dan gaat hij ontroerd verder,
spelend met de dubbele betekenis van 'fidèle',trouw èn gelovige, ,,Een

'gelovige',erisgeentiteldiemijdierbaarderis,omdathetwellichtdeenige
is,welkeik metrechtop mijzelfmag toepassen.W atik ooitgeweestben,
watik ook gHaan heb,ik behoortothen die hartstochtelijk hun geloof
hebben uitgesproken op devraag van deHeer:'W iltook gijsomshœngaan'?'''Ultimaverba,echovan wathijvroegerschreef:,,Jen'aiau fond
jamaisparléque du Christ''
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l'm nottrying to cause a big sensation.

l'm justtalking 'boutmijgeneration.
Peter Townshend,M y generation,The W ho.

Degeinterviewdeis22 jaar.ls metrechten begonnen,studeertnu sociologie.
Z#n kamer,in een grootstudentenhuis,vertoonternst(boeken,werkplan) Jn
kinderlqke speelsheid (een papieren katje boven hetbed).Schuchter,bedeesd,
vooren na hetgesprek.0/misschien voorzichtig.S(/kentde interviewerniet,
om heteven wfem ag kom en,om heteven wanneer.Ligtvoorhetgesprek op

z#n bed.Praatop een heelregelmatig ritme,ongeveervieruur.Vragen hoeven
niette wordengesteld.Wordthetgesprek onderbroken (bandje wisselen),dan
neemtàt/de draad weeronberispelijk op,en doetdatook opmerken.Achteraj
zegtà# datàtjin staatisgeweestdezeeerlqkelnonoloog tehouden dank zt/de
recentesentimentele relatie waaroverà# in de tekstspreekt.Hetkan hem niet
schelenojz#n naam genoemd wordt0/niet.
lk ben geboren in 1948,ben nu dus 22,maar hecht weinig belang aan

leeftijden en data.Van watvdôr mijn retorica ligt,herinner ik mijheel
weinig.De schoolin Lommelbijvoorbeeld - kleutertuin en eerste drie
jaren.Datmoetdusheelprettiggeweestzijn,andershadik hetonthouden.
Eén ding weetiknog:een zusjevanmewerd geboren toenik in dederde
zat,een laatkomertje,en datvond ik geweldig.lk heb een broerdie elf
maanden ouderisdan ik!mijn moederzeialtijd datdateven ergwasa1s
een tweeling krijgen.Een heelgrappige broer:in de meeste collegesvan
hetomliggendeishijbuitengegooid.Nuheefthijeen zaak,hijheefteerst
een tijdjeop hetRitcslgezeten.,,Hijkon hetwel,maarhijwouhetniet'',
zegtmen.Hijza1hetdus waarschijnlijk ook nietgekund hebben.Mijn
jongerebroerishelemaalzoalsmijn vader.lkbedoel:een schitterend student,diein deretoricaaleen liefjehad,hijvolgtmijn vaderop.Toen hij
achttien was,waszijn leven alklaar.
M ijn oudersdoen allesvoorhun kinderen'
,zijkunnen hetook.M etvolle
overgave.M etdebeste bedoelingen.M aarik heb ietstegen goeiebd oelin-

gen.Zijrekenenopdeerkenaingvan hunkinderen'
,en datluktnietaltijd.
M ijn vaderwas van de eerstegeneratie intellectuelen in de familie;zijn
vaderwaseen molenaar,ook nietonaardig.M ijn vader waseen briljant
1 Rijkstechnisch lnstituutvoorToneelen Cultuurspreiding.
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student.Hijwildatdusvoortzetten in zijn kinderen,algeefthijdatniet
graag toe.

M aarom een begin te maken:datzitin de retorica,toen ik achttien was,

in een klassiek Belgisch collegemetaldenadelen,zowelvan hetBel/sche
a1svanhetkatholiekeonderwijs.Rustig,braaf,jekentdiestijl.lkben van
Lommelin Limburg en wi
jmoestennaarMo1naarhetcollege.Datschiep
al een soort rivaliteit. wi
jkwamen uitœn andere provincie'
.in die tijd,
zoalsbekend,de domste en braafste provincie van België,en M olwaseen
college van standing!Die uitLommelkwam en,die kwam en uitœ n boe-

rendorp.M o1metzijn centrum voorkemenergie wasde 'atoomstad',dat
gaf die mensen een bepaald elan.Hetcollege was een van die grote bis-

schoppelijkecollegesmet'n 1500leerlingen en een goeiefaam,omdatalles
erzodegelijkaan toeging.Demensenindieklaswarenpolitiek conservatief,apathischliever;gewoonmisschien omdatwijerzo'n beetjetegenaan
schopten,stelden zijzich zo op.Zonderdatzehetwisten.Datisaltijd erg.
Maar toen kwam Zwartber'.Er gebeurde iets in Limburg,zijhetdan
onder de kundige leiding van Volksuie-intellectuelen en onderpastoors.
Datwerd 0P het college conflictueel,omdatik in Zwartberg nogalactief
was.Consictop schoolomdatik afwezig was geweest.De collegeleiding

trachttemijnoudersteovertuigen maatregelentetreffen.M aardiestonden
een beetje achter me,alvonden ze mijn gedrag niethelemââlgoM .Ze
hoopten nogaltijd op een soortmissionaris,ongevaarlijk apostolaatofzo
iets.Bovendien wasde man diein Zwartberg de leiding had,onderpastoor
en onze overbuur.M ijn engagementin Zwartberg was gebrekkig gemotiveerd,maarhetconflictop schooldaterop volgde,was aal eiding toteen
scherpere opstelling.Op een dag sprak de directeur- die ook godsdienst-

lesgaf- inzijn 1esoverM arx.Datbegon dan heelgrappigmetdebekendeweerlegging:Marx hield geen rekeningmetde geestelijke waarden.liet
hetindividuopgaanindeStaat,en weetikveel.Ik had aleenbeetjeM arx
gelezen.heelweiig natuurlijk.M aarik schoptedaareen beetjetegenaan,
en datbleek nietnaar zijn zin te zijn.Totmijn grote vreugde werd ik
geschorstuitdegodsdienstlessen;nu gingik M arx ernstigerlezen.Diem an

had mijalleenmaarnieuwsgieriggemaakt.Ik ben theoriegaan lezen;veel
daarvan ging m e te boven,m aar ik heb er toch goed watvan meegepikt.

Alleszinsvoldoendeom anderetheoretischecov icten mogelijk te maken
in de geschiedenislesen een paar andere lessen.De leraren brachten er in
de discussie niets van terecht.
2 Stakingen en heftigebotsing tussen rijkswachten Limburgsemijnwerkers,waarbij
twee doden vallen,n.a.
v.de sluiting van demijn te Zwartberg,februari1966.

lkwashoofdredacteurvaneencollegebladje.Datwerd toen verboden,omdathetzoveelkritiek bevatte,kritiek op school,op lessen,op hetsysteem ,
die,a1sik zenuherlees,nogalscherpmoetzijn aangekom en.Toen washet
menietduidelijk waarom hetverboden werd.lk dachtdathetwas om de
grofheid van presentatie of van een of andere grap. lk had niet door

waardeaanvaljuistzat.lk wasook voorzittervan een 'klasraad'.lk had
datidee van iem and in hetcollege in Neerpelt,waar er allœn maar over
gepraatwerd.lk dacht,in M olm oeten we datmaarœns dôen.En omdat
ik de clown was die hetvoorgesteld had,werd ik voorzitter.Heeleigen-

aardig,omdatik mijin feitevan M olnietsaantrok.In hetbegin orgaiseerden we vooral feesten,'prestatie-avonden',m et veelbier.Enfin,dat

gafonsjaar een bepaald elan.Bovendien waren wijde Latijns-Griekse,
deelitevan deschool,omdatdiealtijd in staatwaren geweesthetgrootste
aantalpastoors afte leveren.Datwerd nog zowat gecultiveerd,vanaf de
zesde. W aarom die klasraad op een gegeven m oment een 'schoolraad'

moestworden,wisteigeiijk niemand.M aarde directie liethettoe.Nu
weetik datdat'n tactiek wasom onsrustigtelaten doen,veelorganisatiewerk,veelvergaderen.W e begonnen metwatkritiek:waarom m oesten we

in rijlopen,waarom moesterstiltezijn?Gesprekkenopfluistertoon:konden beslissingen zomaargenomen worden zonderdatwijerbijwaren?
M en heeftdie raad nietmetveelfanfare opgeheven,maarzachtjesdoodgeknepen.W e lieten ons ontmoedigen door de voortdurende nH erlagen.

Een heelgoeietactiek:mensen die nietveelpraktisch werk gewend zijn,
veelpraktisch werk geven.Datkunnen ze nietzo best.Dan kom en ze in

diskredietbijdemedeleerlingen.Een stille dood....Nu weetik datdat
een bewuste politiek was!(lachje)
lk kreeg regelmatigconflictjestijdensdelessen,omdatik mijn mond niet
hield.Mijnkritiek werd inhoudelijk nu meergefundeerd.lk 1asmerotin
dietijd,ik wildebeslistmetnieuweargumenten komenaandraven.Achterafblijktdatmijn lectuurkeuzenognietzo slechtwas.W aarikdatvandaan
haal,weet ik niet;thuis lazen ze de boeken van hetDavidsfonds.lk las
uitgaven van M aspéro;paslaterin Leuven heb ik ontdektwaseen serieuze

uitgeverdatis.Jemoetweten datLommelvlak bijNederland ligt.Datis
ergbelangrijk.'Fijn datNederland zo dichtbijligtl'iseen goedereclameslogan.lk ging vaak naar Eindhoven.Daar was er een Stichting Kunst-

zinnigeVorming,een duisterelitairgroepje van deeerstelangharigen van
de stad die toen alternatiefbegonnen te doen hoeweldatwoord nog niet

bestond.In destijlvan 'watgekkedingen doen',zoalssamen schuttingen
rond huizen in opbouw gaan beschilderen.M aar gaandeweg kregen we
discussiesoverallerleidingen.Degroep wasgevraagd om mee te discussi-
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eren over hoe zo'n stadsschouwburg er uitm oestZen;achteraf bleek dat
de plannen allang klaar lagen.Hetiseen heelspi
jtigezaak geworden,die

stadsschouwburg.Een verschrikkelijketempel.M aartoch,ergebeurdevan
allesonderdejongeren.Erwasookeenbeginvan œn politiekewerkgroep.
De stad zatin volle expansie,Philipsen zo.Erwaren œn paarm ensen die
bepaaldeviezighH en hadden ontdektin de gemeentepolitiek, in depolitiek

vanPhilips,enzo eenbeetjeverderbegonnen tekijken danhunneuslang
is,dusœn beetjepolitiek werk gingen doen.Nietzo onmiddellijk politiek
geëngageerd zoalstegenwoordig,tamelijk amateuristisch,omdathettoch
we1leuk wasPhilipsin z'n blootjetezetten.En œn aantalmensenvande
Technische H ogeschool waren aan theoretische lectuur toe. lk geraakte

dusmeteen relatiefvlotte beweeglijkheid in allerleimilieusbiM en (overigenshebik hetmoeilijk om mein nieuwegroem n intevoegen);waaruit
ik dan weer nieuwe ideeën haalde om naar die collegesituatie door te
geven.Veelideeën ook voor mezelf.Daarom ishetfi
jn datNederland zo

dichtbijligt.Nog altijd.
M ijn ouderswisten datik naarEindhoven ginp en ja,datwaswelgoed.
Erisnooitcontrole geweest.Voorœ n deelbouwdeik ook weleen tegengewichtop:op heteinde van mi
jn collegetijd werd ik voorzittervan Jong
Davidsfondsin Lommel.Toen werd heteendubbeldrukketi
jd.lk volgde
studieweekeinden,studiedagen,landdagen,enfin,maakte allerlei toestanden mee;veelin Nederland.Daarbleek datdeStichting Kunstzinnige Vorm ing in Eindhoven een onderdeelwasvan de Stichting Vormingswerk in
Amersfoorten datwasnog ietshelemaalandersdan hetbescM deren van
schuttingen en hetvoeren van discussiesop fluistertoon.Erbleken Volkshogescholen te bestaan,metheelinteressante activiteiten.Ondertussen 1as

ik nogaltijd veel,stiekem - zo stiekem wasdatniet,maarik hield heteen
beetje voor mezelf;ik vond mezelfwe1een heelbuitengewoon iemand,
m aar dathield ik ook stiekem voor mezelf;dat gaf me nog œn sterkere

indruk!lk cultiveerdedatzo'n beeje op mijn eentje.Alsiemand dieeen
bedspruitjesheeftofzo,zohadik 'n 'bM jeM arx'en nog een paarandere
dingen.lk1astoen bijvoorbeeld Lucien Sebag;ikhebhetonlangsnogeens
geprobeerd,hetgaatnietm eer,ik raak er nietmeer door.M aar toen heb
ik hem uitgelezen.lk pikte daar een paar dingen uit mee,maar 1as niet
systematisch.M isschien rook,hé? M aar toen ik in contactkwam metdie
Stichting Volkshogeschool,ging ik allerleicursussen system atisch aflopen.
M et telkens die eigenaardigheid: als ik m et nieuwe dingen in contact
kwam,moestik daarveelvan weten,veeloverpraten en lezen.
Ondertussen vond ik van hetJong Davidsfonds in Lommel dat het niet

langereen clubje moestblijven voorvolksdansen en zo;datbestond toen

nog.Overigensben ik daarnog in getraptook.VanuitEindhoven maakte
ik kennis m et m ensen in M aastricht,intense danscursisten. lk ben nog
danskam pioen vanNederlandsLimburg geworden,in 'pitteleer',metzo'n

grootnummerop jerug.lk had een vaste partner,datmoetzo vanafde
eersteles,dieisoverreden door een vrachtwagen.Datisbelangrijk voor
later(lachje).lkkan ernualmeelachen.lkblijfnietstilstaanbijwatvoorbijis.M aarsoms,in omstandighd en,ishetpijëijk.lk kom daarstraks
op terug.M aar goed,toen die overreden was,was hetafgelopen methet

dansen.Een vervelendesituatie,daarheb ik toen een tijdjemeegezeten.
lkmoetwe1erggefixeerdgeweestzijnopdiepartner.M aargoed,ik vond
dus dat we in Jong Davidsfonds ook m aar eens vormingswerk m oesten
gaan doen.W e werden wat stouteren actiever.W e nodigden m ensen uit
Nederland uit. W e organiseerden een tentoonstelling van cartoons; dat
brachtenige deining teweeg,omdatin Lommelalleen maarde drie gevestigde drie kunstenaars tentoongesteld werden.Gevolg:gedaan m et Jong

Davidsfonds,en wijrichtten een vrijeactiegroep op:politiekediscussies,
uitgeven van pamfletten,deelname aan allerleivergaderingen zoalsdie van
de katholieke arbeidersvrouwen.M aar thuisvonden ze dat helemaal niet

meerzo fijn.
Toen ging ik naarLeuven rechten studeren.W aarom,heb ik me nooitgoed
afgevraagd.lk kon goed praten,ik wasvoorzitter van verschillende groeperingen,iedereen vond datik maarrechten moeststuderen.lk hoordedat

jein Leuven ook zoietsalsmusicologiekon studeren,en datwashetdan
helemaal.M aar datm ochtniet.Geen toekom st.lk had geen argumenten,
omdatik niet wist was musicologie was.Dus maar rechten,wat me niet

interesseerde.lk misluktein heteerstejaar.lk schreefme opnieuw in:ik
was voorbestemd voor de rechten,iedereen suggereerde datik in de poli-

tiek moestgaan!Jekrijgtdaarzo'n goeiealgemenevorming(lachje).Toen
ik hetverleden jaaropgegeven heb,vonden zedatthuisheelerg.
In Leuven zatik toen in ABN-kringen,er werd veel overpolitiek gedis-

cussieerd.Hetmoetongeveerdetijd geweestzijn van provo;ik herinner
m edatLudo M artensop een dag verscheen meteen witpak.Er kwamen
dus veelnieuwe ideeën overgevlogen,tumultueus.Die actiegroep in Lom me1vond ik toen nietsmeer,ik bleefmeeren m eerin Leuven. lk vond het
hierleuk,en thuis washet toch erg conflictueelaan hetworden. Totwe

danjanuari1968kregen3,datvonden zethuisheelerg.Vooraldatik,die
rechten studeerde,een strafregister zou krijgen (lachje)!Politiek waren
mijn oudershetopdatogenblik metmijwe1eens,maardatwasvan korte
3 De herrie rond Leuven.

duur,omdattoen SVB4begon en ik met veelbravour heelandere stand-

punten ten gehore gafdan de bekende (lachje)Vlaamsnationalistische:
klassestrijdenzo.Hetwashetbeginvan demoeilijkhedenmetmijn ouders
en deLommelsekring.M ijn oudersvoelden nudaterietsloswas:ik was
verloren voorhet'apostolaatswerk'.lk ging nog slechtsafen toe eensnaar

huis- om de 3 weken ofzo - en praatte zo weiig mogelijk overdie
dingen;mijn ouderskûnnen daarnietoverpraten.
Op het college m oesten we naar de m is gaan.lk sublimeerde dat door

harmonium tespelen:metde rechterhand delaatste schlager!Voormijn
oudersis katholiek zijn geen vraag.M en iskatholiek en dat steltgeen
problemen,datisaltijd zogeweesten datza1altijd zozijn.lk wastrouwens
hetenigebuitenbeentje;ik moestmaarnaardemisgaan zoalsdeanderen.
,,J
e gaatofje mag datofdatnietmeer...'':chantage dus.Ofjehetuit
overtuiging doetofniet,komternietop aan.Nu geven zememijn kleine
zusjemeeomdatzemerkten datik zondagsging wandelen.lk discussieer
ernietover,daarzijnzeniettoein staat.Zeweten ook heelgoeddatik in
Leuven nietga;daar zeggen ze niets van.M aar thuisgeven ze af en toe

mijnkleinezusmee.Datblijftdusbestaan alseen incongruentie.lkgadan
als ik er nietaan ontsnap,ik vind hetnietde moeite waard obstinaatte

gaan weigeren.Zodra ik metargumenten afkom,maaktmijn vader zich
toch naaar boos. llus naaar liever geen conflicten vanwege dat ritueel.

lntegendeel,eigenlijk heb ik hetaltijd grappig gevonden!Een verzameling
van mensen diedaarom onduidelijkeredenen samenkomen;deenige die
deflairheeftom hetteweten,isde 'voorzitter van de vergadering',en die

speeltdan dierol.Vanafmijn retoricaheeftmedataltijd geamuseerd.
lk ben hier op aarde zoals andere mensen.Of er een God isdie alles in

handen houdt,ismijeenzorg.lkvermoed van nietomdatheterzo slecht
aan toegaat,maarhetinteresseertme niet.lk ben een grote optimist,heb

weinig zorgen,maar ben eigenlijk een droef iemand (lachje) omdat je
dingen zietdie nietkénnen,dietegen hetmenselijkeverstand ingaan en
tegen alle menselijke mogelijkheden,en toch maar gehandhaafd blijven.
lk heb dus geen enkele reden om aan te nem en dat er een goede God

bestaat,we1om aan tenemen datermensen zijndieerbelang bijhebben
dat er een goede God bestaat.Luxe-problemen!

lk heb alle respectvooriemanddie katholiek isuitovertuiging.Mijn ouderszijn brave mensen,goeie katholieken,maar geen overtuigde katholieken.Zezijn grootgeworden zonderzorgen,zehebben zich nooitvragen
moeten stellen.De waarheden die voor hen klaarlagen,hebben ze ook

meegenomen.Zezijn natuurlijk overtuigd datzezorgen hebben.En inder4 Studenten Vak Beweging.

daad:alsjevijfkinderen hebt,waaronderéén zoalsik (lachje). slaar
zehebben allemateriële mogelijkheden om hun zorgen op te lossen.Als
mijn oudste broer nietwi1studeren,geven ze hem een zaak.Als mijn
jongerebroerenik willen studeren,studeren weook.Eénvan hun zorgen
isbijvoorbeeld,datmijn oudstebroertewild rijdtmetzijnwagen.lk vind
datœn luxe-zorg (lachje).lk kan mijn oudersnietbeoordelen binnen de
beperkte kring van hetgezin.Je ziet verder dan hetgezin grootis.Dat

doen zijteweinig.Tweeëntwintig jaargeleden,op hetogenblik van hun
huwelijk,washun leven af.Zehebbenhunwaarheden,enik neem hundat
nietkwalijk (stilte).lk ben hun ontzettend dankbaar,maardankbaarheid
betekentnietpermanentegoedkeuring.Mijn jongstezusmoetnog twintig
jaarworden in hetgezelschap van mijn ouders!Datwordtrampzalig als
mijn oudersnietveranderen.Zijmoeten toch gaan inzien datje metdie
waarheden,....datdatluchtis!lk vrees datzen0g harde lessen zullen

moeten leren.lk vind daterg jammer.W ijdoen hun verdrietaan.M aar
hetzalslechtuitdraaien!Zenemendetijd nieteensom na te denken ofer
nietietsfundam enteelveranderd is.Tien,twintigjaargeleden had je een
'waarheid'endaarkonjebehoorlijk meeleven,terwijljenu dagelijksmet
nieuwe onzekerheden moetleven.Mensen die altijd metzekerheden geleefd hebben,moeten nu dingen gaan leren van hun kinderen.Ik begrijp
datdatmoeilijk is,ik begrijp nietdatze weigeren nuchter daarover te
praten.Hetwordtvoorhen fataal.lkhou welcontact;ik wilhun geen pijn
doen.lk zeg dus:o.k.,jullie zijn hetnietmet me eens,dusblijfik in
Leuven.lk kan ook aan geld geraken;ik heb algeld geweigerd:norm aal
kreeg ik 750F per week,ik heb hetlaten reduceren tot 500F.En toch

vindikhetfijnemensen.Nietomdatzegod opvoeden,nietomdatzemijn
ouderszijn.W aarom dan? Fijne mensen,maarik ben hettotaalmethen
oneens.ledere keer datik ze zie,probeer ik te praten.M etde moed der

wanhoop!Ze zijn moeilijk aan hetpraten te krijgen,ze hebben nietdie
gewoonte,dat gemak om over allerlei dingen te praten.Die zekerheden,

ja,daarwordtnietovergepraat.
De oriëntatie van dit gesprek maakt dat ik misscM en op een eiland ben

geraakt.M ijn ouderszijn nietzo belangrijk.M aartoch,hetzijn mensen
metwiejeeen tientaljaren hebtsamengeleefd,aanwiejeallestedanken
hebt,totzelfsjeleven.Datiseigenlijk geweldig.Tweemensen diezeggen:
wemaken een kind,we stellen datin degelegenheid te leven!Hoewelhet

ook een ongelukjegeweestkan zijn (lachje).Enfin,ze doen datallemaal.
Hoewelik we1inzie dathetnodig is de gezinssim atie op te geven. M aar,

jongens,alsik hetzelfzou moeten gaan doen! Hoe datza1gebeuren,
weetikniet.Ook alomdatdebeslissingenvanmijn partnereven belangrijk
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zullen zijn a1sdemijne.M aarhierkom ikOP een ander terrein,dat van
'samen-leven',en dan moetik œ n oud verhaalopnemen.O.k.,er waren

diedanscursussen inM aastricht,metmijn vastepartner.Hetging allemaal
ergfijn tussen onstwee,geestelijk (lachje).lk zegdatop dezetoon,omdat
ik hetnu jammervind,dathetalleen maardatwas.Maardus:een heel
kalme,prettige verhouding.En alser dan zoiets tussenkomta1s... ja,
dan kijk je toch verrastop.Heeldie prettige ervadng ineensafgelopen.
Danmoetjedaarevendoorheen.Ikben niethettypedatblijftzittengrienen.Je m oetergewoon door.Andere mensen hebben hetconstant erger.

Datheb ik altijd zogedaan:alsik kwaad ben ofzo,ga ik werken;lezen,
studeren.Een soortsublimering,zeker? Hetconlctmetmijn ouders is
daarom belangrijk:hetdrijftme constantnaar theoretisch werk.M aar
goed,ik kwam erdoorheen.Problematisch washeta1s mensen uitmijn
vriendenkring weggingen,want dan ging het m eestal om een vriend die

ervandoorgingmeteenliefjeofeenvriendin methaarlief.Erwerd aardig
watom mijgeconcurreerd,zonderdatmijdatdeerde.Op dansavondjes
en zo wasik altijd 'demandiehetgaatmaken',deman diehetook nodig
heeftietstepresteren.M aarik dachtbijmezelf:hoekomtdatnou datje
eraltijd zo eenbeetjebijlummelt?lk realiseerdemedatik erdustoch nog
nietoverheen was.
lk had hier in Leuven een heelgoeie vriend,en œ n heelgoeie vriendin;

zewoonden bijmekaar,alhadden zije1k hun eigen kamer.Totik metdat
meisje eens œn lang gesprek had,dat werd de eerste ernstige seksuele
verhouding.'s Anderendaags dan,die gekke situatie,toen we samen de

vriend tegenkwamen.lk zei: kijk,datisergebeurd,zoishetdus''.Jezou
verwachten datdateen gevoelvan onbehagen scheptalsje hetvriendje
tegenkomtvanhetmeiskemetwiejedienachtgeslapen hebt,maarerwas
helemaal geen gevoel van onbehagen.W e gingen rustig praten (lachje).
M ooi.(Bijtineen appel).Watlaterwashettussenhen beiden ookgedaan.
lk hebeen tijdjegedachtdathetmijn schuld was.Maarzewaren verstandig genoeg om hetonder elkaar te redden.
Toen kwam ik hierOP Uni
versitas6wonen.Een van de meisjes die hier

werken,heb ik tijdensde vakantie geholpen bijhetschilderen van haar
kot.H et ging heelfij
n tussen ons,metalle mogelijke consequentiesvan
samen slapen.Noch in de vorige verhouding,noch in deze was dat een

speciaalpunt:noch zijnoch ik vonden dathetabsoluutmoestofdathet
nietkon.Hethoordeerbij,alheb ik mevoorallatergerealiseerd hoe.Het
werd een heleverhouding.Die in de groep we1geapprecieerd werd,omdat

hierde meestongecomplexeerdemensen wonen.MaarverlM en jaarmet
de kerstvakantie was hetuit,ten gevolge van een aantal discussies,die
6 Studentengem eenschap in Leuven.
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wederzijds fel analytisch waren.We dachten:samen halen we hetniet.
M aarwezijn goeie vrienden gebleven.
En dan,heelbelangrijk:op een feestvan Uiversitasraakteik in gesprek
meteen jongedame.Dieeenbeetjedronkenwaszoalsik,en een 'jij-en-ik'ideologiepropageerdediemebeviel.lkwasereenbeetjewegvan.W atik
nooiteerderhad meegemaakt.De eerste keer metdatmeisje van mijn
vriend,was ik gewoon verleid door daturenlange gesprek,al had ik de

indruk dat ikzelf hetinitiatief nam (lachje).De tweede keer,met dat
meisjevan Universitas:jeschildertin nummeracht,en jekomtslapen in
nummer drie.Nu,de derde keer was het de grote gong die sloeg,œ n

fanfaredievoorbijstapt!Terwijlik doende ben metdielievejongedame,
verschijntdatmeisje van Universitasop hetfeesten neemtmemeenaar
bed.Die avond besluiten we dathetemotioneeltussen ons toch nietgaat

enwegaan terug naarhetfeest.M ijn nieuwevriendin washuilend weggelopen,hoorik.lk heb me dieavond stevig zatgedronken.'sAnderendaags
heb ik haar opgespoord,gevonden in een café.Gepraattothet sluitings-

uur.Dan samen op straat,een beetje onwenig;dan samen gaan slapen,
eenbeetjeonwennig,hé.lk kendehaarvorigeervaringen niet;zehad een
beetjeweerstanden,nietveel,hé.Hetiseenintenseveertiendaagsegeworden.Totheteen beetje rustigerwerd.Slapelozenachten,omdatwe urenlang discussieerden:overhetopkomen van de zon,over elkaarliefhebben,
over seksueel bezig zi
jn,over kinderen - de gevaren van het seksueel

bezig-zijn!- overauto-rijden,examens,lessen,bloemen.planten,wandelen,vissen.Heelgekkegesprekken,heelfijnegesprekken;op deduurging
iederoverzichzelfen iederoverde anderpraten.En overdie 'jij-en-ik'ideologie,diezachtjes-aan een 'wij-ideologie'werd.Hetlijkteen beetjeop
groepstherapie:zijheeftmijdoor,ik haar.Af en toemoeilijk en hard.
Maarheelfijn.
W e maken helemaal geen plannen.lM er doetwathi
jwil.Mijn ouders
hebben daarhelemaalniets mee te m aken.Zi
jweten datik toch zo links
za1blijven alsde pest,en toch nietde schitterende advokaatza1 worden
waarvan ze hadden gedroomd!Maarzijhopen datik nog weleens een
degelijk liefzalvinden,om me tekalmeren.lk neem haardusnietmee
naar huis.Ook politiek schieten we goed op.Hoewelze theoretisch be-

hoorlijk bijis. (denktna) isze veelsceptischer dan ik.lk ben veel
enthousiaster,zijook wel,maar zelfkritisch.Zijwerktvooralin de So1daten Vak Beweging,waarik zijdelingsbijbetrokken ben.Volgend jaar
gaan we samen wonen,Op twee aparte kam ers.De vraag was:leggen we
mekaar dan nietaan banden? H et tegendeelis waar:hetis nieteen aan

banden leggen,maareen uitbreiden.Zijervaartdatzo goed alsik.Dat
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blijkthelemaalnietintegaan tegen œn behoeftevan privacy,integendeel:
datsatjewasœn mogelijkheid,zo loopthetpraktisch gemakkelijker.Zij
studeertvolgend jaaraf,ik overtwee jaar.W atwijgaan doen,weten we
niet.Dat zien we wel.

M aar hetiseen grandioosgebeuren;ik had daarnooitin geloofd!lk zag
m ezelfalsde kam ergeleerde,de sum rieure bonk,de intellectuele krak,die

zichmetveelbravoureindemeestdiversekringen beweegt,devrijgezeldie
alleen doorhetleven gaaten er ten volle alle mogelijkheden van geniet.
Terwijlnu allemogelijkhden blijken teliggen indeverhouding metdit
meisje,metdeze vrouw.lk ken de situatie van mijn ouders nietin hun
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Lid Vereniging
Lid Vereniging
van wetenschappelijke
van wetenschappelijke
en kulturele
en tijdschriften
kulturele tijdschriften

omdathetzowas,zonderzichverdervragen testellen.Terwijlwijerdagelijks bewust tegen aanschopm n. Elkaars weerstandjes doorbreken,
schermpjes wegrukken,voorwendseltjesdoorboren.Dan kom je tot'bewustdoen'.Datissomsontnuchterend,maarlaterblijkthetverhelderend
tezijn@

Hethuwelijk? Dat ritueelvind ik helemaalgeen punt.W ij vinden het
nogalmoeilijk tezeggen:weblijven onsheleleven bijœn.Hoeoud wordt
zij?Hoeoud word ik?W atstaaternog allemaaltegebeuren? Deverhoudingkan verslappen en dan heb ik ergeenbehoefteaan gebonden tezijn
doorallerleijuridische banden,en bijhaarteblijven zitten omdathetnu
eenmaalmoet.W ijspelen natuurlijk in een maatschappelijk spelmee.ln
een maatschappijdie haar zekerheden institutionaliseert.Heelde kerkelijkezekerheid berustopdezekerheid vandeGoeheid,enheelhethuwelijk berustop de zekerheid 'datje metdeze vrouw heelje verder leven
door te maken hebt'.Die zekerheid heb ik helemaal niet.Je kuntje
natuurlijk inschakelen.Zeggen:,skijk,zo ishetin demaatschappij,zo is
hetgoedl''Maardanword jedegemiddeldemensdierustigmeedraaft,de
gem iddelde Belg die,zoals de statistieken vertellen, slechts om de twee
dagen zijn tanden poetst.Datis in onze situatie nietmeer mogelijk,door
onze politieke theoretische vorming en ervaring.Op een bepaald ogenblik

gajenietmeerterug;jehebteen politiek standpuntwaarvanjenietafgaat.
Alsstudentkun je jewelpolitiek engageren ofeen hoop andere dingen
doen,zonderhetonmiddellijk op jepersoonlijk leven tebetrekken.M aar
kunjezeggen:ik aanvaard hetcompromis,deuiterlijkevormen,enik geef
ereen andereinhoud aan?Ofgajejeervolledigbuiten zetten? Politiektheoretisch ishetnatuurlijk duidelijk:je zetje erbuiten,omdatje gelijk
hebt.Je stuurtaan op ietsdat'totalerevolutie'heet,en je gebruiktdaar

ook allemiddelen voor.M aarwatmoetje daarmeedoen in de praktijk,
hé?Ik weethetniet.

W atik vooronsvoorlopig hetbelangrijkstevind,issamen proberen dingen tedoen,samen werken;op de eerste plaats,misschien hetallerbelang-

rijkste:dingen doen om demaatschappijteverbeteren.lk vind nietdatje
op een kistin hetstadspark moetgaan speechen;ikvind weldatjevanuit
jebezigheden en jemogelijkheden hetsysteem tegen zichzelfmoetgebruiken.lk bedoel:alsstudent- ofwetenschappelijkearbeider- zijn wein
staat een aantalinzichten te verzamelen.Daar worden we voor getraind:

om kennisteaccumuleren ten dienstevan onzetoekomstigebazen (ofom

zelfbaaste worden).Datvind ik misdadig,omdatje de fouten van de
maatschappijzo dik ziet,datjejeernietlangerbijkuntneerleggen.A1s
studentleefje op de gelden van degemeenschap.De klosvan datluxevertoon,blijft uiteindelijk altijd het grootste deelvan de bevolking,de
arbeiders.En deklosvan hetwesterseluxevertoon zijn de ontwikkelingslanden.Datziejealsjedefeitenonderogenneemten jenietlaatverblinden doordehandigverspreiderookgordijnen.Danisdezewereld eigenlijk
een triestezaak.Dan ga jezien hoeparasitairjeleeft,metjeheleentourage.Erworden pogingen gedaan de uitbuiting te verhelen doorte spreken
over 'herverdelen van inkom sten', 'sociale zekerheden', 'arbeidsovereen-

komsten','syndikaten','ontwikkelingshulp'enweetik veel.M aarhetblijft
je reinsteuitbuiting.Hoogheidswaanzin,blindheid van debeschaving.lk
kan daaroneindig triestig van worden.Maarhethelptniets.Nou kun je
grotetheorieën gaan verkopen,ofjekan,geloofik,jeeigen situatiebekijken,hoe hetdaargesteld is,en daar beginnen te werken.
De Studenten Vak Beweging waszo'n poging.D e eerste m aanden hadden

wijhettriomfalistisch gevoeldatwe 'SVB'waren,maartoen in november
'68 de grote Ford-stakingen kwamen,bleek datwe eigenlijk nietswisten
van dat soort dingen.W e konden vlot praten, over studentenbeweging,

arbeidersbeweging, staking,klassenstrijd, loonstrijd en noem maar op,
m aar in deze concrete situatie stonden we nergens.Geen idee van welke

socialeproblematiek ook!Grote ontgoocheling natuurlijk,we dachten dat
wemetheelnotoirpolitiek werk bezig waren geweest.Enkelen hebben dat

echteroverleefd,diezijngaanverderwerken.Deeersteideevan SVB was
eigenlijkprimitief,wemakeneenstudentenvakbeweging,webesmctten alle
studenten metde democratische microbe;we democratiseren de universi-

teit,wegaandemaatschappijtelijf(lachje).Achterafvraagjejeafhoeje
zo idiootkon zijn!En danblijkthetdatjein zo'n conflicta1sFord-Genk
gewoon nergens staat,datje geen grond meer raakt.Enlcelen van ons
besloten toen hun opleiding stop te zetten en a1s arbeiderte gaan werken
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(een van de resultaten daarvan was 'M ijnwerkersmacht'),anderen verkozen hun opleiding af te m aken en later te gaan werken in dienst van de
arbeidersbeweging.W ezagen in datwehetop de universiteitniethaalden,
dusgingen we naardearbeiderstoe.M aardatbleek een vorm van sociaal

toerisme te zijn.Een arbeider bekijken en discussiëren over de Parijse
comm une.H etenige watdeze mensen op datogenblik interesseerde,was

een loonsverhoging van 22F.,en ze hadden gelijk.W atkun je daar als
intellectueelgaan doen? Ballastnatuurlijk,wantjeblijftteren op hetsysteem van uitbuiting.Hetenigewatjekuntdoen,isjein dienststellen van
de arbeider.Voorbeelden:een analyse maken van de economische situatie

van hetmijnwezen.Alsstudentin deeconomieofsociologie moetje dat
kunnen.Jekunttoch œn jaarverslaglezen;een mijnwerkerkan datniet!
En dus m oeten we hethem uitleggen.Voorde restkunnen wijproberen
ietsaan deeigen situatie te veranderen.M aarik zie hetniet,hoor.lk ver-

wachteigenlijk nietsmeervan deuniversiteitalsuniversiteit.Alleen van
een aantal individuen die aan de uiversiteit gestudeerd hebben en die

kennisdoorgeven aanhen dieerrechtop hebben,endatzijn dearbeiders.
M aarik verwachthelemaalnietdatwe vanuitde universiteitiets kunnen

veranderen.Zeisnamelijk van zo'n kapitaalbelang voorhen diehetuitbuitingssysteem in handen hebben,datzijnooitzullen toelaten dateriets
fundamenteels aan verandert.
W aarom ik m etrechten gestoptben en m etsociologie ben begonnen? De
opleiding in derechten isgem aaktnaarderechtsorde,en datiseen van de

meestbizarreenverbijsterendeinstitutionaliseringenvanwatmaatschappelijk a1snorm geldt.Datlagmijhelemaalniet.Bovendien ontbreekthetdat
academisch milieu aan welke verbeelding dan ook.W atde sociolo#ebetreft,had ik ook algeen illusies meer.De sociologie die ons gedoceerd

wordt,isvolkomen ongevaarlijk voordemaatschappelijkestructuur.Een
verzameling boutades,in een vaak onverstaanbaarjargon,statistieken en
onleesbare grafieken,en het onthullen van de meest onbenullige dingen.
Erbestaan omnibusenquêtes die zowelpassen op de vraag op welke poli-

tieke partijje stemtofwatjeoverVietnam denkt.Een volkomen ongevaarlijke bezigheid.De examensnemen jaarlijks maximum anderhalftot
tweemaanden in beslag.Deoverigetien maandenben jevrij,tenzijjenog
gelooftin colleges!Datbetekentdatje op basisvan detechnischeinformatiein staatbentmeerliteratuuruithetvakgebiedtegaan lezen en jede
dingen eigen temakendiejebelangrijk vindt.Daarom kan jenogsociologie studeren.lk verwachtvan de sociologie eigenlijk we1 een geweldige
bijdrage voordemaatschappelijkeontwikkeling ten dienste van dearbeidersbeweging.Zo goed alshaaranalysemethoden nu gebruiktworden voor

hetinstandhouden en versluieren van demacht,kunnen zijgebruiktwor-
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den voor het aanvallen en afbreken van die m acht.lk vind dat dat dan
ook m aarm oetgebeuren!
Vlaanderen, Grondwetsherziening, Vlaams-nationalisme: mooi, betekent

voormijnietsandersdande'schitterendeopgang van denieuweVlaamse
intellectuelen'!DatBelgische politieke spelvind ik heelhandig.Taalpolitiek en zo,die m en dan vertaaltin sociale,economischeofculturele auto-

nomie.Datisnamelijk een schijngevecht,hé?Ondertussen blijven dewerkelijke tegenstellingen rustig buiten schot.ln Cockerillzijn ze alveertien
wekenaanhetstaken.Datvindtjenauwelijksnogindekranten.M aarals
iemandindesenaattegeniemand'fascist'roept,dankrijgjedatuitgebreid
in twaalfverscMllendeverslagen telezen.Een heelmooischijnspelletjeom
demensen zoettehouden.ln Belgiëiserzo'n sfeervan onduidelijkheid:
niemandmoetzich uitspreken.Erisgeenverschiltussen politiekepartijen,
behalve in congresverklaringen die dan toch niet nageleefd worden. ln

feitezijn wijeen volk van 'kranige vasthoudertjes'.lk stelNederland ook
helem aalnieta1svoorbeeld:staatkundig en in de binnenlandse politiek is
heter netzo rotalshier.W atdatbetreft:geen verschil.W elwatde vorming van de mensen betreft.Je hebterm eerovertuigde mensen die kunnen praten overhun m ening,diekunnen argumenteren en zich verdM igen.
Algeloof ik ook weer nietdatde m entaliteitsverandering aanleiding kan

zijn totfundamentele veranderingen.Datvind ik een fabeltje.Hetmoet
komen van structurele veranderingen.

G

Terzijde
D ickens en M ultatuli
;: l7ens

Dickens is œ n van de auteurs die in aanmerking komtvoor een twee e
bibliotheek.lk bedoeldaarmee dit:eriszo veeloverDickensgeschreven,
dathetovermoH ig wordternog ietsaan toe te voegen;wiehetdoet,heeft
alle kans iets te poneren datalin 1906 is weerlegd.Op zijn overbodi
ge

inspanningwordthijdan attentgemaaktdoortientallenlezers,wanterzijn
zoveel Dickens-kenners dat van tientallen de weerlegging uit 1906 hun

specialiteitis.Daterin ditDickensjaar,naarhetoordeelvan dekenners,
weinig opzienbarendsisgepubliceerd,waste verwachten.De enige poging
totoorspronkelijkheid dienog haalbaaris,iseen radicale verandering van

oordelen:je noemtGreatExpectations bijvoorbeeld een prul.Maar dan
steljeje zo vrijop,datje meteen buiten hetDickens-instituutstaat.Het
zalduidelijk zijn datde Dickens-studie hetallerhoogste in de literatuur
heeftbereikt:zijisvastgelom n,wantde weg isten einde.Datlijktverheugend maar hetis een ramp,wantDickens iszo'n grooten stimulerend
auteurdathonderden popelen om overhem te schrijven.Er is maar één
oplossing:hetopzetten van een tweede bibliotheek m et a1s voorwaarde:
het afsluiten van de eerste. W e vergeten alles wat over Dickens is geschreven.W e m aken van de enorm e kennis van alle specialisten van het
ogenblik voor hetlaatstgebruik,doorze alle documenten,handschriften,

curiosa,brieven op deoorspronkelijkevindplaatsen weerop telaten bergen.En dan,na een tijd vanverplichte stilteen nadedood van delaatste
grote kenner,beginnen we helemaal opnieuw.En overhonderdvijftig of
tweehonderd jaar staatdaar de tweede bibliotheek,nagenoeg volmaakt
gelijk aan deeerste.En danbegintdegeschiedenisweervan voren afaan.
HetlijktaanbevelenswaardigbijShakespeareen M iltonhetzelfdeprocM é
toe te passen.
Angus W ilson heefthettoch aangedurfd,een boek over Dickens te publi-

ceren.Hijhad we1enig rechtvan schrijven,wanthijisvice-presidentvan
de DickensFellowship en vervolgens- maardatklem tminder- herleest

hijjaarlijksalle romansvan Dickens.En,behalve œn grootromanschrij-
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ver,ishijookeenheelgoedcriticusen essayist.ZijnboekheetFeWorld
JJCharlesDickens.(Hoeklein demogelijkheen zelfsop titelgebiM zijn,
wordthierdoorbewezen:erbestaatook een boek The Dickens W orld;het

verschœn in 1941en isgeschreven doorA.H.House).W ilsonsboek verscheen bijSecker& W arburg;dein Nederland gdmporteerdeexemplaren
hebben een bijlage;erisnog iemand geweestmetmoM totschrijven over
Dickens:GodfriH Bomans.Dedoorhem geschreven bijlagehçetDe tijd
van Dickensen hetiseen van zijn beste stukken,best-geschreven ook,al
doetde eerste zin datnietverwachten.Daarstaat:,,Een Frans historicus,

wiensnaam mijhelaasontschoten is,heefteensbeweerd datiemand pas
werkelijk tothetverleden behoorta1shijhonderdjaardood is''.Erisweinig reden om niette veronderstellen datdie historicus Bom ans zelfis.
lemandsgel
ijkhangtvoorvijftig procentvanzijn wijzevan formuleren af.

ln zijn Dickens-stuk heeftBomansm.i.op allepunten gelijk.Maareris
nogietsanders.Hetvoorrechtvan hetgenreschrijversa1sBomansis,dat
zijheelhelderennaarhetschijntbijna achtelooszakenkunnen formuleren
waaroverdoorgaansheelingewikkeld en wetenschappelijk gedaan wordt.
Een goed schrijvergeeftaan zijn lezersde eersteindruk dathij,dielezer,
hetook zo kan.Een passage die die indruk kan wekken,isde volgende,
dieik zelfdebestgeform uleerdevan hethele stuk vind:

De moeilijkheid bijhetkijken naar vroegerziteigenlijk hierin dathet
gewone leven,datertoch geweestmoetzijn,onsnietbereiken kan.De
doorsneeman,naarwieikzonieuwsgierigben en om wiehetmijgaat,had
geen stem enheeftookniettotonsgesproken.Had hijditwe1gedaan,dan
washijalnietmeergewoon geweest.Wantalleen de ongewone voeltde
behoeftezijn tijd teobjectiveren.Die drangwordthem ingegeven doordat
hijbuiten zijn omgevingstaat.Niemand noteertiets,tenzijhijerzich over
,,

verwondert;en verwondering komtvoortuit vervreemding.H etverleden

komttotonsinhetwerk van zijn mystici,kunstenaars,denkersen geleerden:debesten dusdie hette bieden heeft.M aardatistevenszijn misvorming.Wijzien aldie miljoenen naamlozen doorhun ogen en noemen
dit geschiedenis''.
Hetaardigevan hetstuk van Bom ansis,dathethetconceptvan hetboek
waarvan heteen bijlageis,ondergraaft.Bomans'stelling is,datDickensin

zijntijdschreefovereen Engeland en Engelsetoestandendiebijpublikatie
van deboeken alnietmeerbestonden.En hijbewijstdie stelling ook met
voorbeelden.Nu moet ik eerst een heleboel voorbehoud maken.Of Bomans'stelling nieuw is,kan ik lzietbeoordelen;ik ben meereen toevallige
kerkbezoeker dan een vaste,theologisch onderlegde gelovige van hetDickens-instituut.Op grond van lezing van een aantalboeken van Dickens

ben ik geneigd zijn stelling voorjuistaan te nemen.W elnu:wanneerde
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tijdvan Dickens'romanseenandereisdandetijd van zijn leven,dan zijn
er ook twee 'werelden van Charles Dickens'.W ilson echter maakt niet

voorhetwerk depasterugdieBomanszet;hijlaatwereld van Dickensen
wereld van de romansin elkaar opgaan,ze elkaar verhelderen.Voor hem
is er maar één wereld: die van de romancier Dickens. Uiteraard is het

mogelijk datœn andere specialisthetgelijk van W ilson kan aantonen.
ln datgevalhefthetboek de bijlage op.Voorlopig houd ik hetop de
eerste veronderstelling.Ook hierom:Bomans krijgt van W ilsons boek
gelijk.Watvaltnamelijkop? De eerste hoofdstukken van The World W
ChylesDickenszijn verrewegdebeste.Debeoogdetwee-enewereldkomt
hier overtuigend tot stand. Die hoofdstukken handelen over Dickens'

jeugd.Bomans'opvattingis,datDickensalsceijvend altijd in de tijd en
omstandigheden van zijn jeugd is gebleven.In de latere hoofdstukken
be/ntW ilsonsboek teverbrokkelen:een sluitendewereld wordtnietmeer
gescham n;jekrijgtbrokken biografie (metvoor een oningewijde als ik
ben,veelverrassende medH elingen)metuitvoerige besprekingen van de

boeken,waarbijhetoorspronkelijke lijkt,datWilson wateigenzinnig in
zijn waardering is.
Dickensheeftin een betrekkelijk kortleven zoveelgeschreven en zoveel
gedaan,dathetverbi
jsterend isenhetvooréén mensonmogelijk gehouden
kan worden.Datisdenietzo oorspronkeli
jkeconclusiedieer.wanneerje
allesweereens,zoalsin Wilsonsboek,bijeenziet,tetrekken valt.Jekunt
echter ook de klem toon andersleggen:hetmoetvoor'een m èns'Onm 0gC-

lijk worden gehouden.En ik geloot datje dan ietsverder komtbijde
benadering van hetfenomœn Dickens.Dickens'succesalsschrijverwas
bijna van de inzetafzo overweldigend,zijn boeken bereikten een dergelijkepopulariteit,datde schrijvergescheiden raaktevan demens,dieook
nog getrouwd wasen veelkinderen had.Charles Dickens,gewoon geboren
in 1802 in Landporta1s zoon van John Dickens,ingeschreven in de bur-

gerlijkestand etc.,bestond voorzijn tijdgenoten niet.Voorhen waserin
de eerste plaats de naam 'Charles Dickens'.Die stond gedrukt op zi
jn
boeken en onderdevelebijdragen invelebladen.Tradhijinhetopenbaar
n levengeen instituut,
OP,dan werd voorhen dienaam vlees.Hijwasin zij
zoalsW ilson hem typeert,hi
jwasde Zchtbaargeworden schrijversnaam.
Datde mensaan die schrijvertenonderging,is nietonbegrijpelijk.Dat
Dickensnaœn huwelijk van tweeëntwintig jaarging scheiden,isin veel
opzichten verklaarbaar.Dathijde scheiding in 'zijn'Household Words
aan delezersging uiteenzetten,bewijstdathijzijn twee werelden ook niet
meeruitelkaarkon houden.Dickensheeftaltijd ambitie gehad voor het
toneel;hijisechterin eenlevenslangerolgMrongen van een dergelijkformaata1svéérnoch na hem ooitaan een mensisopgelegd.En datiszijn
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tra/ek alsmensgeweest.Erwaren tweeDickensen,maarhetpubliek zag
erm aar één.En die bestond niet.
W ilsonstekstm ag,behalve in de eerste hoofdstukken,niet zo overweldi-

gend zijn,toch iszijnboek zeerbegerenswaardig,wanthetisop grandioze
wijzeuitgegeven.Hetstaatnamelijk volmetgroteen kleineillustraties,in
kleuren inzwartwit,enin dieplaten krijgen dewereld van deromansen
deVictoriaansetijd op vaak ontroerendewijzegestalte.Grotekunstiser
onderdeschilderijen en tekeningen nietvaak aan tewijzen.Wiedewereld
van Dickensin platen willaten zien,isaangewezen op hetwerk van chro-

niqueursen deverbeeldersvanhetsentimentvandetijd.Hetbijzondereis,
datbijnaalleplatenalsbijschrifteencitaatuiteen van Dickens'werken
hebben,alishetverband een heelenkelekeerwelduister.A1staaterveel

tekstin,TheWorld JJCharlesDickensisin deeersteplaatseen heelfijn
kijkboek.En van een soortdatwijin Nederland nietkennen.En wiede
Victoriaansetijd wilromantiseren,vindtin veelplaten voervoorzijn verbeelding.Helemaalonjuisthandeltdieromanticusniet,want,a1swe Bomansmoeten geloven,deed Dickens hetzelf ook.
Het bovenstaande is met uiterste schroom geschreven. M isschien zit ik

ongewild overteschrijven uiteen essayvan een Amerikaansspecialist.En
misschien staaterop één pagina van W ilsonsboek we1een m ededeling van

opzienbareMeuwheid diemijin haarverrassend karakterontgaan is.ln
een bijeenkomstvaneen branchevan deDickensFellowship zou ik sommigepassagesnietvoordurven lezen,wantjebentdan omringd doorvingertikkersmetgezag.lk begrijp J.B.Priestley een klein beetje.Hijmoest
ditjaarin een bijeenkomstin de Guild Halltijdenseen grootbanketde
officiële speech houden.Bom ans zat ook aan en geeftœn kosteli
jke beschrijving van hetgebeuren in A venue van oktober. Priestley nu stond,
toenzijntijdvanspreken gekomen was,op,,,zijn sigaarnogindehanden''
enbegon mettezeggen,dathijnietshad voorbereid.Bomansschrijftdan:
55Nu mag men dat alleen zeggen a1s onmiddellijk hierna hettegendeel
blijkt.Beterishetnatuurlijk demHedeling helemaalachterwege telaten,
wantm en manoeuvreertzichzelfin depositievan een genie''.Enfin,Priest-

ley zaktalsprekend geleidelijk in een doorhem zelfgegraven grafweg.
Hijhad demededeling,nietsvoorbereid tehebben,kunnen gebruiken,a1s
hijdaarna gezwegen had.Want a1s we hem alle kansen geven,kan hij
misschien hebben willen zeggen, dat er niets m ecr voor te bereiden is.
Doordat alles albereid is.En het gehoor van kenners zou daarvoor alle
begrip hebben gehad''.
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'De wereld van M ultatuli'zou detitelhebben kunnen zijn van hetboek
M ultatulidatonlangsin deseriemetderarenaam 'Genieen wereld'bi
j
H eideland in Hasselt is verschenen.Op het eerste gezicht- de buiten-

kant- verwachtjevan ditboekmetzijn gewatteerdeband en leeslinthet
ergste.A4aarik yvasernog nietaan begonnen ofik was voor enige tijd
verloren,wanthetboekblijktondermeereenheelrijk prentenboek tezijn,
waarin M ultatuli's leven en zijn werk in talrijke platen gestalte krjgen.
Alsplatenboek isheteven verrassend alshetwerk van W ilson.Nagenoeg
alhetm ateriaalisafkomstig uitdecollœ tie van hetM ultatuli-m useum in

Amsterdam en hetis,althansvoormij,onbegrijpelijk,datdatmateriaal
nog nieteerder in boekvorm bijœn isgebracht.Ik kende van hetopgenomen m ateriaal slechts weinig.Het heeftin veelonderdelen ervan voor
mijheteffectvan hetopengaan van een luik ofraam en ineenswordtiets

zichtbaardatjealtijd uitbeschrijvingen hebtmoeten raden.Sommigeplaten geven je echteen schok.Een ervan wasvoormijeen foto van een
statige oude heer.Hetbijschriftvermeldt:,,Bijeen van zijn lezingen zag
hij(M ultatuli,F.)de gepensioneerde PetrusAlbertusAlexander Collard
(1825-1895)terug,zijn medewerkerin Lebak,deDuclariuitM ax Havelaar''.Romanpersonagesop foto'szien is aleen wonderlijke sensatie,ze
zienjaren nadatdewereld van de roman werd afgesloten,isbijna ontroerend.Een schoktje)kreeg ik ook bijœn grootaantalplaten die nooit
eerdergepubliceerd werden.Omstreeks1880 zijn erplannen geweestvoor
œ n uitgave van een ge7lustreerde M ax Havelaar.H etM ultatuli-museum
beziteen aantaltekeningen van Anton Gerard Alexanderridder van Rap-

pard,dievoordieuitgavebedoeld waren.Zezijn hierom zoaardig:zezijn
zeernaturalistisch,en gemaaktdoorwatje een tijdgenootvan M ultatuli
kuntnoemen.Deeerstafgedrukte plaatalgeefteen kijk op een gebeuren
datwijeen eeuw later onsnooitzo zouden hebben kunnen voorstellen:
Sjaalman ontmoetDroogstoppelin de Kalverstraat,een overvolle schaars
verlichtestraat,op een koudewinteravond en daarstaatdeburgerlijk deftige,behaaglijk geklede Droogstopm ltegenoverde armoedige Sjaalman,
en de tekenaar heeftalle moeite gH aan de laatste op M ultatulite doen

lijken.Ofde tekenaar ooitin Nederlands-lndië isgeweest,weetik niet,
maardeplaten m etvoorstellingen uitde lndische delen van M ax Havdaar

zijn zeersfeervol.
In het platenmateriaal valt de nadruk op M ultatuli's leven en op M ax
Havelaar.H etboek had nog gewonnen,waser een poging ge aan ietsvan

hetAmsterdam van WoutertjePietersein platen op teroepen.En datzou
toch nietzo'n geweldig karweizijn geweest,dunktmij.
Het boek kwam tot stand onder algemene leiding van prof.dr.Garmt

Stuiveling.Endatterecht,wanthijisnietallœn voorzittervan hetM ulta-
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tuli-genootschap,hijisookeenderbestekennersvanhetwerkvanDekker.
Hijzelfschreefde biografie in deze uitgave.En ik beken graag dathet
een van de beste stukken isdoorStuiveling geschreven;beknopt- nood-

zakelijkbeknopt- ,vaak heelgoM geformuleerd en zeerinformatief.En
deplaten,althansdekeuze,spelen ergoed op in.Verderleverden bijdrageno.m.prof.dr.W .F.W ertheim (overhetlndiëvanM ultatuli'stijd,heel
goed,vind ik),prof.dr.M arcelJanssens (overde bouw van M ax Havelaar),Hella Haasse (over 'M ultatulien de vrouwen') en P.Spigt(over
'M ultatulialsmoralist',een werkelijk uitstekend stuk).
HetismetM ultatulieenklein,heelkleinbeetjea1smetDickens:hetaantal
kennersisgroot,nOg groter het aantalbetrokkenen,want M ultatuliwas
niet zo maar een schri
jveren hijheeftook nooitzo maaren alleen œn

schrijverwillen zijn,getuigezijn eigen uitspraken (alben ik altijd geneigd
aandieuitspraken dewelwillendheid van detwijfeltegunnen).Ook door
ditboek zullen welweer reacties opgewektworden,want gezien de veel-

heid aan partijen en meningen kan hetnooitgoM zijn.Hetzijn nietde
kleinsteschrijversdieoorzaak zijn geweestvaneen heelpartijenstelsel.
Een der fraaiste documentjes,in hetboek afgedrukt,is een advertentie
dieM ultatulieenjaarvoorzijn dood inenkeleNederlandsedagbladen liet
afdrukken:,,Om m isverstand uit den weg te ruimen,verklaar ik dat de
meeningen der sociaal-demokraten over de middelen ter verbetering van
den treurigen toestand,waarin 'n zeer groot gd eelte der bevolking van

Europaverkeert,my voorkomen in hoofdzaak onjuisttezyn.M ultatuli''
Delaatstestellinguiteenlevendathetproefschriftvoorzijnliterairewerk
W aS.

Een w aarheid a1seen glazen oog
Lodewijk De Boera1stoneelauteur
Carlos Tindem ans

You're on earth,there's no cure for that.
Samuel Beckett, Endgam e.

Tussen zijn vroegerebH rijvigheid alsaltviolisten zijn huidigea1sleaterregisseurlheeftLodewijk deBoereen reekstoneelstukken geschreven.Bij
de opvoering werden ze door de dagkritiek in reliëfgeplaatstom hun on-

middellijke theatrale potentie;nu ze uitgegeven zijnz,kunnen we nagaan
watzedramaturgisch (structuur,relatievorm-inhoud,enz.)te bdekenen
hebben.De uitgeverheeftechterœ n selectie gemaakt.Zo wordtde structuur van dit oeuvre van meet af aan vertekend.Ik kan aanvaarden dat
m oeizam e proeven als Esron (1963)en De brandtrap (1967)ofde tekst
van Peter Schat's Labyrint (1966) wegbl
ijven;maar Hetgat (1965) en
Lykensynode (1968) vertegenwoordigen vitale m omenten in De Boer's

thematische ontwikkeling.Ook zijn ernogalwattoch nietonbelangrijke
tekstwijzigingen aangebrachttegenover vroegere tijdschriftversies,zonder
datde lezer gewaarschuwd wordt.

Dramatologixh (wathetgenrevan deverschillendestukken betreft)biM t

De Boernergenshouvast.De krmlkop luistert(1963)noemthij'een eenakter',œn uiterlijk-technischeaanwijzng dus.Deverhuizing (1964)krijgt
nietsmee.Borak vif(1967) wordtvoorgesteld als 'een koningsdrama',
watzowelop de inhoud a1s op de composi
tie kan slaan.Darts(1967)is
'een partituur'voor acteurs, stemmen en beelden, een voorontwerp dus
voor een te realiseren theatraliteit.Intrinsiek is in deze stukken geen ont-

wikkeling tebespeuren;hoogstenskun jein De kaalkop luistertnog een
dramatische short-story zien,in e1k gevalveelsterkernarratiefdan Darts,

datgeen gebonden intrige meer heeften enkelteken en signaalwilzijn
voorwatgeen centrum is,maarmentalesard.

Isolement
De plaats van handeling is in de vier stukken ideëel nagenoeg identiek.
1 Ook buiten Nederland.Na de regie van eigen werk in Franstalige gezelschapm n

teBrussel,ishijonlanjsookindeBochumerKammerspieleaan hetwerkgeweest.

Cfr.Theater heute,me11970,p.12:L.deBoer,,forcierte (...)seine szenischeAufbereitung mit allzu extensiv angewandten optischen und akustischen M itteln''.

2 L.deBoer,Dekaalkop luistert.De verhuizing.Borak valt.Darts,De Bezige Bij,
Amsterdam , 1969, 192 pp., J9,50.
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Ze spelen zich afbinnen één enkelvertrek,waarvan de sociale functie wel

kan verschillen (van miezerigewoonhaltotarmelijk huurkamertje en koninklijke troonruimte),nietechterde mentale functie:overalopsluitend,
beschermend en afwerend,een suggestie van fobie,van ontvluchting en
angst,van isolement.Lichtwordtgeweerd;in Borak vifwordtuitdrukke-

lijk voorgeschreven:geen ramen.Decommunicatieisopgegeven.
Ditisolementheeftm otiefwaarde.Hetbezitvoldoende destructieve symptomen om een eigen wereld te construeren waarbinnen de dramatische

spanningen plotgehalteverwerven.De symptomen zijn altijd dreigend;de
dreigingisechterniethallucinant,nietatmosferisch,m aarmentaal;zeleidt

totmenselijkerelatiesdiezich grillig (degrilvan de auteur),maarconsequent(deconsequentievanhetpersonage)wijzigen.Derelatieszijn op elk
niveau van erotischeaard;maardeerotiek isgedempt,nietomnlijk,als
motoraanwezig zonderzich op devoorgrond tedringen.Deze basiserotiek
zorgtvoor abrupte tempowisselingen,visuele schokken en breuken.Deze
wereld iscoherentin haarlabielefundering,maarnietin haaruitdrukking'
,
de logica isnietdie van de handboekpsychologie maardie van de temperamentschomm elingen en neurotische golfslagen.
Dat wi1Zeggen datDe Boer'
s dramatiek nooitepisch gebonden is.Hij
plaatstgeen personagesin een situatie,maarsuggereerteen situatiewaarop
personagesreageren.Een ideeofeen boodschap heeftDe Boerniet,alleen

een algemene onvrede metde werkelijkheid.Hetgaathem om gedragspatronen diewaarschijnlijk relevantzijn voordezetijd,zijhetcoïncidenteel.De vanzelfsprekendheid van zijn figuren is ongereflecteerd,meteen
ook onverantwoord; zij trippelen een stippellijn af,een parabool met
talrijkeuitgespaardemomenten,diewezenlijk zijnvoorhuninnerlijkeconstitutie, maar de participatie van de toeschouwer niet bevorderen. H ier
ligteen m erkteken van DeBoera1sdram atisch ontwerper. Hijwerktineen

ijzigespeelruimteen mettastbarerekwisieten,maargoocheltmetdemetamorfosemogelijkheden van de situatie.Directemotivering vermijdthijen
deactiewordtherhaaldelijkgestimuleerd doorelementen dievan buiten de
scenische ruim te worden aangedragen,zonder informatie over de juiste
herkomstervan.Psychologisch echter wordt alles binnenscenisch geargum enteerd en daaruit volgt continuïteit in dc actie.Het totale personage

wordtnochtansop dezewijzenergensbereikt;deassemblagevan dedeelmomenten Wordt aan de toeschouwer Opgedragen.

De kaalkop Iuistert

De externefantasieisaanvankelijk vrijkaal.ln De kaalkop luistertstelt
zichdecynischeinvalideW aldo (lichamelijkegeschondenheid ook a1ssym-
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boolvoor een diepereverminking,al vermijdtDe Boer alles watnaar
archetym nkan verwijzen)agressiefopin een omgevingdiefut-en willoos,
doch fysisch-gezond zo maaraanleeft.De geestelijke tirannie van W aldo
overOscaren diens simplistisch-seksuele vrouwdierje Pitje looptuitop
een gezamenlijkeactie tegen Vogelbeen,een versteven prop conventionele
moraalen rechtdenkerij.Hetculminatiepuntisdeverwijdering vanVogelbœnshart:alleswataanreligieuzefranjeenmenselijk erfgoH hetomverwerm n van verstardesituatiesen denklijnen verhinderde,wordtuithem
we% enom en.Nietdathiermee een euforisch nirwana wordtbereikt,want
de sterk ritualistische finale bedwelmt alle figuren in een Bach-aria en
levertslechtsegocentrisme en contactlozelanderigheid op.Delaatste woorden van W aldo fungeren a1s titelen geven deze eenactermeteen œ n cyclische vorm ,œn repetitieve circulariteit die in heelhetwerk van De Boer
terugkeert:aan hetisolementis nietste veranderen.

M eteen traditioneleanalysekom je nietachterdemotievenstructuurvan
deze eenakter.De logica zitbinnenin;uiterlij
k ishetslechtseen collage.
Stilistisch is ditallang nietmeerverrassend.Toch wordtzo hethomogene
m ensbeeld vernield,de vertrouwde samenhang van mens en wereld zoals
hetintellectzich die voorstelt.Ditanti-intellectualismeisgeen provocerendehouding maar een logische componentvan de hM endaagse dram atiek.

Hetvindtzijn neerslaghierin,datdeverhoudingen tussen de rollen altijd
labielblijven,nietsbelovend,op iMermomentte wijzigen,zondervaste
ofdiepereactiesen consequenties.Tegelijk echtergeven zesuggestiesvan
werkelijkheid aan ofvan watscenisch a1szodanig kan functioneren.Vrijblijvend spelen experimenterende ernstin de gedragssituatie lom n door
elkaar.De figuren zijn besluiteloos,zonder ved gericht bewustzijn.De
achterkant van deze m entale puzzels wordtnooitvolkomen opgehelderd;

we1laten zemomenten vrijdieglimm n van mensanalyse,vooralook syntheses van verbeelding laten zien,een teken-taalvan wathettheater vandaag bezig isgeobsedeerd te zoeken:hetconstrueren van zij
ns-en bewegingsinhouden,de mens alsvoorwerp,de situatie a1s bestaansessentie,en

diesituatienietzondermeerbetrokkenop een maatschappelijkeactualiteits
maaralsexpressie van watzich mentaalkan voordoen.

De verhuizing

In Deverhuizing komtDe Boerniet1osvan zijneersteintrigevlak,maar
hij schrijfthetnu uit over vijfbedrijven,onverantwoord eindeloos.Nu
vechtdeinvalideviolistCostal,samenhokkend metdeopwindendeNerjas
tegen de indringende nozem M aks.Beide m annen reageren hun spannin-

gen afop een pop,een dummy a1ssubstituutvoorhun eigen conflict.(In
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een vroegere versie werd de brutalisering nog sterkeruitge rukt;toen was

depop nog een oudeman diezezo van de straathadden binnengehaald).
Uiteindelijk isechterCostalsmachtspositiehersteld en decirkelisopnieuw
rond.

Hetdramastaatdichtbijhetrealisme,maardeherkenbaarheid wordttelkensweerbewustvertekend.HetgaatbijDe Boernietom reële daden,
om reële motieven;het gaat om een su% estie van rationaliteit, om wat

Underhetbewustzijn broeiten in hetsociaal-maatschappelijke samenzijn
meestal onderdruktwordt3.

De plots van deze eerste twee stukken zijn identiek,de argumentering
echterverschilt.Beide hoofdfiguren isoleren zich op grond van een handi-

cap;terwijlechterde verminking van W aldo uitdeoorlog stamten dus
reëletrekken vertoont,isdievan Costaleen psychischefobie(één aspect:
hij,de violist-met-toekomst,isniettotspelen in staatin hetbijzijn van
publiek). W aldo's achtergrond is rechtstreeks herkenbaar, al valt zijn
daarop gebaseerde reactie buiten de normale emotiviteit; naar Costals
m otivering hebben we hetraden,de complexiteitervan wordtenkelzichten hoorbaar gemaakt in uiteenlopende 'abnorm ale' gedragsfenom enen.

Slechtsin schijn wordthierafgeweken van hetrealisme;in hetspelvan
oorzaak en gevolg wordt de causaliteitverwaarloosd en enkel het effect

getoond.lkhebhetgevoeldatinditprocesvan bewusteenzijdigetekening
de symboolkracht,zoniet de modieus-absurdistische kenm erken door de

kritiek sterk overschat werden.A.Rutten bijvoorbeeld spreekt van een
vergroot realism e in de richting van een toneel, waarin de hele figuur

ss

uitgroeittotmasker''4.In werkelijkheid zoektDeBoerhetnog nietin een
verheviging van vorm m aar in een reductie van dim ensies.

Borak valt

Datblijfteen constantein Borak valt.Rutten zoektook hierterechteen
oerpsychologie.Mijkomt nochtans de vergelijking metantieke koningsdrama's overtrokken voor.Hetaldan nietovereenstemmen met eeuwenoude theaterpatronen is irrelevant.De Boer is in dit stuk bezig met het

theater-van-vandaag en daarom ishetmeerdan een herhaling van wathij
vroegeralgedaan heeft.Opnieuw geefthijdereactiesvan de figuren,en
niethun ontstaansfactorensgestalte in functionele toneeltekens.Hijheeft
daarvoorgeen metaforischesublimeringen nodig,hijdoetditindesimpele
3 Ch.A.Rutten,Het belang van mythen en riten.Lodewijk de Boer ontwikkelt
eigen taalvorm.in HetToneel-Teatraal,1969-2,p.89.
4 Cfr.A.Rutten in Het Toneel-Teatraal,1969-3,p.212.
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strikken van het associatieve l eatergebeuren.En andermaal métM aten.
Al dreigen ze nergens archetypisch te worden, œn individualiteit halen

dezefiguren niet,en datlaathen weervrijblijvend achter.
Decirculariteitin De Boerswerkwijzewordthierna driebe rijven nogmaalsbevestigd.Aan hetslotruimtde jonge generatie brutaalde oude
tiranop,schietdejonge,potentiëletiranoverhoop en weetdanverderzelf
geen raad naeer naet de bloH erige brokken. Oude,niet-langer-begrem n

banden van zich afwijzen,een scMjnwereld ongenadig in elkaartrapm n,
hetopgeven van de spelregelsvan hetmorele compromis blijken evenzovele illusies.De kwaalvan dit thematisch onechte stuk zitin de opzet.
W atDe Boer op hettoneelwilbrengen,de rebellie van de adolescent,die

hem in hetbezitbrengtvan œn machtwaarmeeMjgœn weg weeten van
een vrijheid waarvoorhijgeen ol rachtbezit,behoortnatuurlijk niettot
de orde van de gewone logica en de ratio.Compositorisch en structureel

trachtDe Boernochtanseen onvermijdelijkheid te suggereren vanuiteen
dieperelogica en ratio.Zijn poging om aldusteontkomen aan dedreiging
van hetfait-divers,deindividuele case-study,drijftzichzelfnaarœn mythisch gebeuren toe.M aaris de thesisvan hetstuk echtzo verrassend,als

je a1smoraaloverhoudt:jonge mensen die zichzelf waar willen maken,
schoppenherrie?Hetbovenpersoonlijkeleidttotontpersoo/ijking.SteM s
weeropieuw gaatde realistischeduidelijkheid dwarsvoordeinterpretatievealgemeenheid li% en.DeBoermoestvan ditrealismeweg,wildehij
ooitnog eensbijzijn eigen centrum aansluiten.Ditte hebben ingezien,
m aaktdegrootste winstvan Darts uit.

Darts
Darts is geen gebonden verhaal,maar œ n fabelschema over een Veda-

koningdie,verliefd op zijn zuster,haarschoonheid naarzich toehaaltin
œnmoord,haarasoverzich heen strooitenbijdepuinhopen vanzijn rijk
versteent.De intrige bestaatuitde fragmentarische reconstructie van deze
mythedooreen koning Ekkard en dienshofnarRoda,die deVM a-koning

en zijn zusterrdncarneren in hun spel.De rollen van koning en nar,de
acteursdiedezerollen dragen,zijn louterapparaaten instrument,en worden geen ogenblik zelfstandig karakter.W atze alsflitsen van dem ythische

figuren uit-smlen - sarden van nauwelijksduidbare momenten - blijft
a-realistisch en on-psychologisch.Hetritueelvan de gepassioneerde séan-

cesverlooptmoeizaam maaralleszinsherkenbaar,totDe Boeringrijpten
de chronologische structuur andermaalverstoort.

Hetdramatische patroon bestaatuiteen traumatisch onderbewustzijn dat
zichzelfuitbeeldt.Datleidttotverminking van demenselijke figuur,het
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versnellen van beweep en spreekritm e,hetmimische vertekenen van gedragsonderdelen,het stukbreken van de norm ale stemapparatuur,tot regelrecht consonantisme en kreetparoxysm e met verkillende perfx tie, tot

hetinschakelen vanbeelden (dia's;in Lykensynodekomthijzelfstotfilm)
om onzichtbare emoties alsnog zichtbaar te maken.Karakteristiek is b.v.

de menselijke stem die van communicatieorgaan verbrokkelttotongeai culeerde geluidsstoot:
Ekkard:Ah!
Roda:Ah!

Ekkard:Sjak!
Roda:Uogh!

Ekkard:Skja!
Ekkard'
.Hondehok!
Roda:Broodzaag!
Ekkard:Dorkan!
Roda:Koppal!
Ekkard: Bieslok!
Roda:Sabbies!
Ekkard:Tokker!
Roda:Bokka!
Ekkard: Stubs!
Roda:Koppa!
Ekkard & Roda:Fots!Pok!..Tak,ka',pe.FFFFFrt.K..K..rààaaa ..

Pok ..tékàpà..frrrtttTTT ..ko..
(p.170)
Een menselijke oerdriftin geperverteerde verschijningsvorm''s,oordeelt
A .R utten.D atzi
jn grotewoorden,slechtsteaanvaarden alshetDeBoer
echtalleen m aarom hetvormgeven van een thema zou gaan.Daarin geloof

ik echterniet.Wanttussen hetschrijven doorisDe Boercreatiefbijde
theaterproduktiebetrokken geraakt.W aarhijin zijn eerste stukjesvlijtig
poogdenate schrijven watlonesco,Becketten Pinterbeterdoen,verliest
hijthanszijn animo voorhetauteurschap en ontdektzijn talenta1sregisseur.Redigeerdehijeerstteksten dieeen andertottekenskan maken,nu
spelthijzelftekensuitdiehijmetwoorden (en somsnieteens)opvullen
kan.Dezefinaliteitwijzigtzijnmethode.Hetmilieuwaarinhijgaatwerken,
hetexperimenterende theatervan Studio Amsterdam ,heeftgeen behoefte
aan hetnavertellen van realistische incidenten en aanvaardtslechts toneeltaaldie acteertaalis.Theater datgeen reproduktie is,maar creatie.Daarom is Darts geen tekst,m aar een partituur.Hetverhaalis slechts achtergrond;de voorgrond bestaatuithoudingen en vorm en,beelden en kreten,
5 Cfr.A.Rutten in HetToneel-Teatraal,1969-3,p.212.

gdsoleerde momenten in een simultaansuggestie,begrijm lijk als Gesïlt,
nietin hun opbouw.Andermaalstaatniethetintellectuelebegrijm n œntraal,m aarde intuïtieve associatie,waarm ee een vitale kern geraaktwordt
van de relatie tussen acteuren toeschouwer.De acteurisinstrumentin het
aangeven en tonen,nietin hetnaarZch toehalen van kennis en bep ip,in
deassimilatievan een m rsonage;watdetoeschouwerzich aan zin en teken
uit de vertoning bewust weet te maken, wordt door hemzelf gecrd erd.

Dezetechniek,diemeerisdan alleenmaareen stilistischenieuwlichterijen
naarde gronden tastvan beelding en ver-beelding,heeftDe Boerin Darts
voor het eerstin Nederland systematisch gevolgd.
De methode wordtstreng toegepast,op één onderdeelna.De Boer werkt

o.m.metStemmen,waaruitzich een dozijn keerœn M an en een Vrouw
losmaken die,via geluidsprojectie,opgenomen worden in de handeling.
M eestalzijn ditnonsensicale reacties,ergensherinnerend aan hetgezond
verstand,ironiserend-verfremdend,provocerend ook voorhetbegripgrage

maarniet-begrijm nde publiek.Bijvoorbeeld:
Vrouw:Hoe ver zijn ze nu?
M an: Niet ver.

Vrouw:Denk jedatzeverder komen?
M an:M isschien.

Vrouw:Hoeverdenk je?
M an:Geen idee.

Vrouw:Kan hetnog verderdenk je?
M an:Absoluut.

Vrouw:Hoe verdenk je?
M an:Iets verder.

Vrouw:Verderdan nu denk je?
Man:Tamelijk ver.
Vrouw:Hoe verdenk je?
M an:lets verder.
Vrouw:En dan?

M an:Altijd hetzelfde.
Vrouw: W at?
M an:H om n.
Vrouw:W aarop?

M an:Hetverhaaldatzo rond wordtalsœn wiel!

(pp.181-182)

Dergelijke intermezziworden (als auditieve dia's) ingelastals responses
van toeschouwers-rollen op hetgetoondedramatischegebeuren.Zekrijgen
echter gœn eigen theatraalwoord-beeld mee,ze zijn nergens metafoor,
ze zijn nauwelijks instrument.Het effectblijft bem rkt tot een hautain
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grapje,in de aard van:ik stelme voor totwelkeassociaties de niet-op
mijn-niveau-meeacterende toeschouwer moeizaam komt.M ijstoortdeze
puberachtigeinleg zeer;wellichtis ook datde bedoeling geweest.H oe dan

ook,hetblijfteen procédé.
Taal
Overigensisde evolutie in hettaal
gebruik bijLodewijk de Boerniette
verwaarlozen.Treffend isinzi
jndebuutdeirresexieve taalvan zijn figuren;zijpraten zelden vanuitzichzelf,Zjtreden ook dan reedsop vanuit
hetspelpersonage zoalsDe Boerdatonafheeftgemodelleerd.Datleidttot
stilering,totlichtgeritm eerde praattaal,totasyndetische korte zinnen,m et

veelinversiesen associaties,waarbijdesyntactischelogica aankantwordt
geschoven.Bijvoorbeeld in De kA kop.
.
W aldo:Nog twaalfuren lang.Een marsis hetniet.Nooitgeweest.M aar

jepoten voelen a1slood.Opgeblazen.Hetzand schuurttussen je billen.
Hetis toch een m ars.Achterwaartsmars!Twee één,twee één.Nooitge-

weest,nooitvan gehoordofgezien.Ditisjeoverkomen.Ofniet!Hetbloed
klotsttussenjetenen vanhetlomn.Jebentdronkenenjeoog schuiftover
hetveld.Je afgehakte hand grapjastin je mouw.Nooitgebeurd en toch
waar.Een waarheid a1seen glazen oog.Jekuntermeezien alsjewilt...
(P.15).
Deze taalmisthetvermogen om a1sverheldering van bewustzijn tefuneren, zi
jisgeen instrument,zijgeeftnietiets door datin scenisch beeld
op tevangen is.Ze putzich uitin zichzelf.Hetgebaarkan hoogstensbegeleidend worden en nietm eerexpressiefwerken.Ook Vogelbeen wordtmet

vlakkc,platte taalop zijn conventionaliteitgepriemd,zondergelegenheid
voordeacteurom ietsandersteZjn dan spreekautomaat:
Vogelbeen:Mijn vaderverheugtzich in een goedegezondheid.Mijn moederstierfkortna mijn geboorte.Voorzien van hetH.Oliesel.Zijwaseen
goede,lievevrouw.lk ken haarvandefoto.Mijnvaderwasbijde spoorwegen.Hijgenietzijn pensioen.lk ben altijd een goedezoon geweest.lk
deed mijn bestop school.Metgodshulp ben ik geworden watik ben...
(p.21).
Alsje daarbijDartsvergelijkt,bijvoorbeeld hettaallabyrintvan hetslotkoor van Ekkard,Roda en de Stemmen:

Konden wijditverhaal..gekend en gezien..metdeogen boven dehand
. .

geheven landschap ..totaan de horizon bedachtdoor een kind ..van

boven en een been tottweespaltgM reven ..kon hijzijnbeen,zijn hand,
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totrazernijge wongenhout..konhijstilaanstijverenbotter- kleinerkon hijde verhoute ontbinding,hetverbeende blad van zijn bot..zijn
bladbeen,verhouttotin hetbotverbeendevogel,oud a1seen tak..kon hij
totin hetbotte verhoute binnenbeen,hetbothouten verbeende bladbot-

konhij..(verder'uitgeschreven'toteenelektronischeklankcompositie,die
geruimetijdvoortduurt)

dan zie je hoe hetradeloze menszijn datdeze wezens doormaken,hun
ongearticuleerdheid en incoherenie automatisch leiden tot verbrokkeling
van Znsstructuren en -constructies,totœ n atom isering van beeldsam enhang en tenslotte tothetreedsgenoemde consonantisme.Sir alen van een

wijze van menszijn.Hiëratisering van hettaalinstrument.Schuim op de
ziel.

Evaluatie
Erbestaatm .i.geen ernstigeaanleiding om DeBoereen rebelin deN e er-

landsetoneelletterkundetenoemen;welwerkthijop vruchtbarewijzemee
aan deevolutie.Bijhem is- eindelijk - hettheatereen doelop Zchzelf
geworden enhetresultaathiervan iseen aantalprojectiesvan theaterintentiesi.p.v.afgewerkteteksten.Ditstandpuntwordtzondertwijfelnogdoor
weinigen gedeeld,m aaralleen op grond daarvan vormtDe Boer nog geen

volstrekteigen waarde,heefthijnog geen volstrekteigen stijl.W atmijin
hetbijzonderMndert,ishetuitblijven van een theorie.Op Dartsna zijn
De Boer's stukken vanuit de intuïtie geschreven en dat verklaartook de
geringevariatie.Tœ hnisch,esthetisch en politiek m istDe Boerradicaliteit;
hetfeitdat Astu en Studio hem spelen,maakthem nog niet toteen pro-

gressiefauteur.Dekrachtwaarmeehijproblemen aangeeft,weerspiegelt
noggeen persoonlijke problematiek.De technologischesfeervan deze tijd
waarmeehijtheatraalwilwerken,blijftmenselijk nog zondercentrum en
zondergrenslijnen,wazig,non-engaged,wrangeSpielerei.En zijnregievan
SolidStateheefthem desteeenzijdigervastgespijkerd op œn bedenkelijk
aureoolvan technocraatvan de scène.
G.Rekers achthier een basis aanwezig voor een N ederlands Theatre of
Cruelty6.lk vreesdatdezeinterpretatie steuntop de optische potigheid en
brutalisering die in alle stukken van De Boervoorkom en.'Cruauté'heeft

bijAntonin Artaud echter weinig van doen metgeweld in de zin van
morbiditeiten sadisme;hetiseenmetafysischecategorie.Ietshiervan isbij
DeBoerwe1tevermoeden.Zijn situatiesen gedragspatronen drukken een
6 Cfr.Guus Rekers,Perspectîef :fjjonge dramaturgen,in HetToneel-Teatraal,
1965 -1,pp.26 -35.
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morele,intermenselijke onrustuiten hijgooiteen koortsig mensbeeld in
hetpubliek.Hiermee laathijde toeschouwerechterdoen waardie toevallig zin in heeft.Daar kneltdan ook de schoen.De Boer's visie op de

mensen zijn conditieisnietvoldoendegearticuleerd,telabiel.Alleen methodisch geeft hijblijk van de Schilleriaanse behoefte om het publiek
morelevragen voor te werpen,zijn verkeerd vertrouwen in de mogelijkheden van demensaan teranden.Slechtsuitzonderlijk bereiktzijn woordkrachtde intensiteitvan dat verlangen.Hi
jmanipuleertde mensa1seen
symbolische marionet.Hi
jbouwteen spektakelop uiteen metafysische
obsessie die ondergaan en beleden wordt;hijslaagter echter nietin dit
potentiëleperspectiefook een gewetenmeetegeven (eenvolkomenvreemd

elementinDeBoer'sautopsie),eenbestemmingdiehijdomineertendiede
peripetieën uiteindelijk kan bundelen toteen visie.
De metafysische exploratie blijft daardoor zwak.De Boer bedrijft de
virtuositeitvan hetvacuiim.Hetverstkomthijhiermeein Darts,waarin
dewrd epassagesnietteonderscheiden vallen van gratuïtespelletjes.Op
destomp indebuikvolgtgeen verwijzingnaareen katharsis.Hetresultaat
isdan nietmeer dan emotionele intelligentie.Deze omschrijving is niet
zonder1ofbedoeld.En toch zitten erweerhaakjesaan vast.Zelfsnog in
Dartsishetbeeld te zelden verlenging van hetwoord en nagenoeg nooitis
hetwoord verdichting van beeld.De spanning tussen tragische en koe sche

belevingsmodaliteiten (termen die fundamenteelnog steedsterzake doen,
alisdevormcodeervan volledigafgesleten)valtergenswe1teraden,maar
de metafysische spanning tussen hetfarcicale van hetspelen hettragische

bewustzijn van onze werkelijkheid buiten de scène komtniet over.Het
ontbreken van reële sociaal-maatschappeli
jke verwijzingen is een ernstig
tekort.Sceijvenvoorhettheaterbetekentnog steH seen interactietussen
ro1en realiteit;ditteverwaarlozen,zoalsDe Boerblijktte doen,brengt
mee dathijzich de bodem uitzijn activiteitslaat.Schrijven alsreflectie
overaard en zijnstoestand van demenswordtgenegeerd.Eigengerechtige
affirmaties over toevallige mensexemplaren vormen geen vervangmiddel.

Een glazen oog biedtgeen optiek.W atbijgevolg afwezig blijftszijn waarheid en waarde.
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C ellen zonder ouders
Geert Verschuuren S.J.

De droom der alchem isten heeftplaatsgem aaktvoor een nieuwe droom :
datbiologen ooitzelfleven zullen kunnen m aken.Toch ligtdeze droom in

hetverschietvan huidige wetenschappelijkeontwikkelingen.Helaasishet
vraagstuk vaakvertroebeld dooranderedan wetenschappelijkeoverwegingen:religkuze principes schenen soms de mogelijkheid hiertoe bijvoorbaatte m oeten uitsluiten;anti-religieuzedoctrines dreigden hetvraagstuk

somsaltegemakkelijk tesimplificeren.
Toch blijftde uitspraak staan datdewetenschap ooiterin zalslagen het
ontstaan van hetleven hierop aardebegrijpelijk te maken en daardoor
wellichtopnieuw tot stand te brengen.Vele lezers zullen misschien sceptisch staan tegenover deze aanspraken van de natuurwetenschap. Dat
vraagtvoorafeen kortebeschouwing overdeachtergronden van de natuurwetenschappen.

Aftasten van denatuur
Denatuurwetenschap voor-ondersteltœn aantaldingen.Zo mœntzijdat
alhetwaarneembareom onsheen in princim voorhaartoegankelijk isdus ook hetleven.Zi
jmag de hele natuur aan œn soortondervraging
onderwerpen,door met haar 'verlengde' zintuigen hetnog onbekende te
achterhalen in het experiment.Daardoor zijn ergœn feiteli
jke grenzen,

wantdetechnieken ontwikkelen zich.M aardoorondervra#ng alléén kom
je ernooitachterwatdevragenstellerzélfdenkt,waaruitzijn vragen geboren zijn,welke indruk hijalvan zijn objectheeft.Erliggen dus geen
feitelijke,maar welprincipiële grenzen - namelijk datde vraagsteKng
slechts aspecten van hetobjectbetreften dus nooithet objœt volleig
blootlegt;de exm rimenten zijn,metandere woorden,beperkte middelen
om achterde werkelijkheid te komen.
Van denatuurwetenschap kunnenwenu ze%en datzijzowelalgemeen als
abstractis;datwilzeggen datzijde totâle zintuigelijke werkelijkheid als
haarobjectheeft,maarstee svanuiteen bepââld gezichtspunt.Als we nu

m aar aannemen datalhetmateriële een œ nheid vormt,dan behoortook

hetleven in zijn materiële uitingen tothetterrein van de natuurwetenschappen.Dan zijn erook uitspraken mogelijk overhoe hetleven opgebouwd is- en misschien ook hoehetontstaan is- ,maarnatuurlijkniet
overwatleven in wezen is.Professorvan M elsen heefthieroverbehartenswaardige dingen gezegd,onder andere dathetleven op zich nietzo mysterieusis,m aarveeleerdehdewerkelij
kheid waarop denatuurwetenschap

vanwegehaarœnzijdige,abstractekarakteruiteindelijkgeenvatheeft.
De natuurwetenschap benaderthetleven dusa1s een structuur die fysisch
en chemisch te onderzoeken is.Toch wordteen levend orgaisme a1s iets

bijzondersgezien,wanteen aparte tak van de natuurwetenschapm n,de
biologie,houdt zich met deze fysisch-chemische structuur bezig.W aarin

datbijzondere - nog steedsnatuurwetenschappelijk gezien schuilt,is
moeilijk te zeggen.Overhetalgemeen zijn dechemische bouwstoffen van
œn levend organisme veelingewikkelder;veelalzijnhetmccro-moleculen.
Lange tijd dacht men dat één van de eenvoudigere stoffen, ureum
(CO(NH2)2)datin deurineuitgescheiden wordt,ietsmetdatmysterieuze
leven temaken had.Doch in 1828 kon men hetzelfsamenstellen.Achteraf
ze% en we dat de natuurwetenschap inzake de opbouw van chemische

structuren ook geen feitelijke grenzen kent;nu kunnen we al eiwitten
maken,waarom dan bijvoorbeeld ook nietde edelijkheidscode van een
levend wezen.

De nieuwe wereld vJa #e cel
M aar watisdan de ingewikkelde bouw van een organism e? Een verœn-

voudiging van hetprobleem werd mogelijk,toen men ontdekte datalle
levende wezensuitéén ofmeer cellen opgebouwd zijn.De vraag is nu:
watishetkenmerkende van een levende cel?

1. Op de eerste plaatsmoetde celgdsoleerd zi
jn van haaromgeving.Er
moetbinnen deze omheining,een om ringend m embraansysteem,œ n internebestendigheid heersen.Alleen die stoffen diedecelnodig heeft,moet
hetvan buiten kunnen opnemen,en eventueleafvalprodukten weerkunnen

uitscheiden.Hetfunctionerenvan decelblijktook hierweerafhankelijk te
zijn van enkelefysisch-chemischefactoren,zoals temperatuur,concentratie van ionen enz..Overde structuur van hetisolerend membraansysteem

krijgen we steeds meer duidelijkheid.
2. Binnen decelheersteen voortdurendebd rijvigheid.Stoffen van buiten
moeten omgebouwd worden toteigen bouwstoffen zoalsspecifieke eiwitten

(= stofwisseling).Anderemoeten in een soortverbrandingsproces afgebroken ofgeoxydeerd worden,om daardoor energie voor vele werkzaam-
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heden te onttrekken (= energiewisseling).De chemie der levende SyStemen is vooral chemie van ingewikkelde m olœ ulen,m aar ze gedragen
Zch volgens dezelfde scheikundige regels.Deze moleculen hebben vaak
een skeletdatbestaatuiteen reeksaan elkaar gekoppdde koolstofatomen

(C),terwijlbijeiwitmoleculenookregelmatigstikstofatomen@ )zijnopgenomen.Hieronderstaan alleen de skeletten van enkele organische stoffen
afgebeeld,om hun regelm aaten omvang te laten zien:
De 'skelettten'
kele organische stoffen
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Een wezenlijk deelvan destofwisselingin levendeplanten ofdieren wordt
gevormd doorhetopbouwen ofafbrekenvan dergelijkeketens.Tijdensde
opbouw van deze scheikundige bindingen wordter chemische energie op

geslagen.Tijdensde afbraak ofoxydatie van hetmolecule kan de scheikundige energie overgedragen worden op nieuwe bindingen in de cel,of

eenvoudig afgegeven worden alsvrijeenergieen in devorm van warmte.
Nu veranderen stoffen in hetalgemeen nietzo spontaan;daarvoor zijn
'machines'nodig die wein decelenzymen noemen.Ook overdeze stoffen
heeft de verstrekkende methode van de natuurwetenschapm n veelopge-

helderd.Hetzijn eiwitten diebestaan uiteen langeketen van aminozuren
(somswel3000).Erbestaanin denatuurietsmeerdan20aminozuren,die
in wezen eenzelfde opbouw hebben:
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Uitdeze 20 bouwstenen kan de cel nu duizenden verschz ende eiwitten

maken,doordezeaminozurenin allemogelijkerangschikkingen aaneen te
schakelen;aldus:
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Hetaantalaminozuren en hun onderlinge volgordebepalen hoe hetenzym
werkt- duswelke stofin de celomgezetzalworden.Hetbi
jzonderevan
hetafgesloten cel-milieu is,dat hetover verschillende 'lopende-band-sys-

temen'beschiktom denoodzakelijkeeindprodukten afteleveren.
3. M aarwatbepaaltnu datdece1overdejuisteenzymenbeschikten dat
een eventuele 'dochterondem eming'weer hetzelfde functioneert? Er moet,

metandere woorden,een programma klaarliggen waarin de ol rachten
uitgewerktstaan,én ditprogramma moetgekopieerd kunnen worden om
aan nieuwe cellen door te geven.ln verband metlevende wezensnoemen

weditprogrammaaltijd deerjelijkheid.Daarom lijken kinderen zoop hun
ouders en splitst een tyfus-bacterie zich in twee nieuwe, die ook weer

tyfus-bacteriezijn.Hoedatin wezen zit,iste verklaren doorhetfeitdat
de erfelijkecodebepaaltwelkeaminozuren eraanelkaargekoppeld worden,bijgevolg welke eiwitten erkomen,oftewelhoedece1zalgaan functioneren.
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Diecodeiseveneensscheikundigtebenaderen.Hetblijkteen soortletterschriftte zijn:met4 letters (eigenlijk vier scheikundige stoffen)kunnen
64 woorden van 3 lettersgevormd worden;datismeerdan voldoende om
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elk van de aminozuren (% 20)te kunnen coderen.Voorde lielebbers
staathierboven de opbouw van zo'n stukje code getekend:de 4 basische

stoffen zitten in groepjesvan driea1suitsteekselsgekoppeld aan œn soort
streng van suikersen fosfaten.Zo'n lange keten wordtDNA genoemd en

vormthetbelangrijkstebestanddeelvan dechromosomen,waarin dan ook
deerfelijkheidvan elkecelvervatblijktteliggen.

Een structuurdie Ieeft
Deze drie eigenschapm n - m embraanisolatie,een patroon van chemische
ro ctiesen een kopieerbarecode voorvorm en functie- mogen we gerust
kenmerkend noemen voor e1k levend systeem ; overigens beantwoorden
virussen daar niethelemaalaan.De scheikundige en ruimtelijke structuur
van de celbepaaltdushetfunctioneren en regeltdatzelf.Kortom ,leven is
een bepaalde m ateriële structuur die dynamisch is in haar functies en

zelfregulatiebezit.Id erzalbegrijpen datdestructuurin ditverband van
essentieelbelang is.Als dan ook bacteriën die vooraf zo diep ingevroren
waren datalle stofwisselingsprocessen stilstonden,dooronderzoekers van
achterhetIlzeren Gordijn weertotleven gebrachtworden,dan kEnkthun
Pretentie 'leven gemaaktte hebben'ons we1erg naïefin de oren.
H oe is œ hterdie structuur ooitin hetverld en ontstaan? Overdracht via
DNA is een onvoldoende verklaring, want onze planeet is er niet van
eeuwigheid af.De biologiealsnatuurwetenschap mag ook nietberusten in

een iet-wetenschapm lijke,bovennatuurlijke uitleg.Zelfsalserœn generatio sm ntanea zou zijn,zoals in hetverle en lange tijd gM achtis.dan
ZOu nOg Onderzocht moeten Worden Waarom Wormen nu juist uit slijk
ontstaan.M etnamebiologen vanformaathebbenhetonsnietgemakkelijk
gem aakt.Pasteur heeftovertuigend aangetoond dat œ n steriele voe ings-

bodem zonder verontreiniging steriel blijft.De patholoog Virchow,en
eigenlijk ook M endel, hebben erop gewezen dat cellulaire organismen
allœn maarvan bestaandeorganismen kunnen afstammen in een onafzienbare en ononderbroken reeks.

Toch moeten weaannemendatleven- a1sheternietaltijd geweestisooituitanorganischem aterieontstaan is,wantnatuurwetenschap berij
ven
betekentdatwe voorelke m aterieelgegeven een natuu- etenschappeli
jke
verklaring mogelijk achten.Deenigeoplossinglijktdatde uitspraken van
Pasteur en Virchow weliswaar juistzijn,maar alleen onder de huidige
omstandigheden.Tweeaspecten zijn evenwelbijhetontstaan van hetleven
anders geweest:er wasnog gœn leven datnû overalzijn invloH doet
gelden,én hetfysisch-chemische milieu was anders.
In 1936 al heeftde Rus Oparin deze asm cten aangesnM en.Het eerste

75

Cellen zonder ouders

probleem waarmeewegeconfronteerd worden,isde aanwezigheid van or-

ganische verbindingen,waartoeo.a.dekoolhydraten alsbelangrijke energiebron en de aminozuren gerekend worden.M omenteelzijn hetvoornamelijk de groene planten die metbehulp van ingewikkelde enzymcomplexen en zonneënergieenergie-rijkeorganischeverbindingen synthetiseren
uiteenvoudigestoffen (=fotosynthese,fig.opp.76).M aardankunnendeze
stoffen nooitaan hetleven voorafgegaan zijn - tenzijdeomstandighden
gunstig waren voorhetontstaan van gereduceerde,energie-rijke koolstofverbindingen die vooralwaterstofin plaats van zuurstof aan zich gekop

peld hebben.Ditlijkttoch aannemelijk,omdatonzeprimitieve atmosfeer
weinig vrije zuurstof bevatte,zodatoxydatie van koolstof zelden voorkwam.Verderwaserwaarschijnlijk yeelkoolstof (C),waterstof (H2)en
stikstof(Na)aanwezigineenvoudigeverbindingen als:oceaanwater(H20),
methaan (CH4),ammoniak (NHa).
Dat hieruit,zonder enzymen, toch grotere com plexen gevormd kunnen
worden,moetverband houden metdesterke ultraviolette straling,diebeter
tothetoceaanoppervlak doordrong vanwege hetontbreken van œ n ozon-

laag (04.
Proeven die op ditgebied gedaan zijn,bevestigen deze vermoe ens.De
Amerikaan M illerprobeerdede oeratm osfeerna te bootsen in œ n buizenstelsel,waarin elektrische ontladingen plaatsvonden op œ n mengsel van

waterdamp,methaanen ammoiak.Bijlatereanalyseblekener'spontaan'
9 aminozuren gevormd te zijn,waarvan de twee œnvoudigste als volgt
eruitzien:

Ew#>
cz a

loos
zlycine

H
l
H- Cl- NS2

.

c00R
alanine

Daarm ee is de stap naar eiwit-achtige peptide-bindingen weliswaar nog
nietgezet.Doch Fox bewees datdroge verwarming van twee aminozuren

toteen peptide-verbinding kan leiden (fig.p.73).
Uitdezeproeven blijktaldatonderbijzondere omstandigheden,zoalsdie

waarschijnlijk in deoeratmosfeerheersten,nietelke chemischeverbinding
statistisch even waarschijnlijk is;atomen kennen onderling verschillende
affiniteiten. Ook het identiek verdubbelen van scheikundige structuren,
zogenaamde polymerisatie,is in de scheikunde nietzo vreemd.H etvast-

koppelen en loshaken isbijde koolhydraten belangrijk,hetverdubbelen
treedtop bijeiwitten en DNA-ketensl.
1 Zeeronlangshebben astronomen in wolken tussen desterren blauwzuur(HCN)
aangetroffen.Voordien was in sterrenwolken al formaldehyde (HCHO) ontdekt.
Hoewelook Miller na zijn proef deze verbindingen kon aantonen,zouden deze
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Temidden PJa een Ievenloze wereld

Zodra ereenmaalcomplexestructuren ontstaan zijn,ishetdenkbaardat
eiwitten zich concentreren in zogenaamde coacervaat-druppels; afscherming van hetomringende,homogene oceaanmilieu door een omhulselvan
vetachtige moleculen zou een soortm embraansysteem kunnen opleveren.

Oparin merktop datdezekleineœnhH en voorenergieafhankelijk waren
van omringende organische verbindingen.Eenhe en die 'toevallig'overde
optimale enzym en beschikten,konden hetm eest efficiënt energie aan de

omgeving onttrekken.Zezouden nog meerin hetvoordeelzijn a1szehet
'geheim'van dezeenzm -structuren in code,dusin DNA,konden bewaren

en overdragen.Alduszou hetprincipevan natuurlijkeselectie,zoalsDarwin datvooralleleven aannam,ook hier algelden - wantook Mer ont-

brak hetnietaan tijd.Hetvoordeelvan een concentratievan eiwitten is
bovendien dat succesvolle reacties gekoppeld kunnen worden en Zdus
directer en efficiënter verlom n.
W em oeten dan ook aannemen datde eersteorganismen hun energiedirect
uit organische verbindingen betrokken - zoals gistcellen en melkzuur-

bacteriën datbijvoorbeeld nu nog doen.Pas later,toen deze voorraad
le
>
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laatste ontdekkingen erop kunnen wijzen dat belangrijke organische verbindingen
niet zozeer in de oeratmosfeer van onze planeet, maar al vôôr haar ontstaan ge-

vormd zouden zijn.

uitgeputdreigdeteraken,zijnbepaaldeorganismen zich gaan spœialiseren
in hetopbouwen van energie-rijkeverbindingen metbehulp van enzymen
en zonlicht(= fotosynthese).Zijgebruikten daarvoorhetafvalvan hun
voorgangers,en voorzagen andere organism en zo van koolhydraten, ei-

witten en zuurstof.Toen erin hogemate vrijezuurstofin onze atmosfeer
kwam,kon de energie-onttrekking aan de koolhydraten volld iger,en dus
efficiënter worden.Voor dieren die zich zouden gaan specialiseren in het
voortbewegen,was deze extra energie via de ademhalingsketen erg welkom .
Zoals we in de energie-voorzieni
ng een geleidelijke vooruitgang mogen
w aarnem en, zo geldthetzelfde voor de bouw van de cel- want steeds
weer testhet leven nieuwe vormen.De meestprimitieve celsystemen die

wenunogaantreffen alsparasietenen inriolen,en diewaarschijnlijk vanaf
hetontstaan van hetleven weinig verdergeëvolueerd zijn,bezitten slechts
de meestelementaire bestanddelen:een celwand,edelijke fragmenten en
eiwitten,waarvan er meer dan 40 als enzym en functioneren.Een uitbreiding in de samenstelling van de cel kwam er dankzi
jhetontstaan van
nieuwe structuren voor fotosynthese, enzymcomplexen enz.
.Pas bij de

'echte'cellen van meercelligeorganismen vinden weeenafzonderlijkekern
en een apartmembraansysteem waarin de energie-rijke verbindingen system atisch en volledig benutworden.
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Schema van cel, gezien door
electronenmicroscoop:
R= ribosomen, waar eiwitten
opgebouwd worden
M= mitochondrion, energie-

.

K= kern met openingen in
kernwand voor transport
C= chromosomen,.waarin het

DNA (erfelijkheid)
P= protoplasma met o.a.
reservevoedsel

M aar zo langzamerhand zijn we in een volledig andere situatie beland.
Het toenemend gehalte aan zuurstof werkt een spontaan ontstaan van
gereduceerde koolstofverbinden tegen. De ozon-laag remt ultraviolette

straling,die nu mindergewenstzou zijn gezien de kwetsbaarheid van de
erfelijkheidscode en het verlaten van het beschermende oceaanmilieu.
Eventuele organische verbindingen krijgen geen kans zich te groeperen,
om dat ze door alom tegenwoordi
ge (micro-lorganismen afgebroken of
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benutworden.Pasteur en Virchow hebben dus toch ge eeltelijk gelijk
gehad.Toch hopen we ooit 'kunstmatig'die allereerste levensstapm n te

kunnen herhalen.De natuurwetenschap bewijstdan alleen dathetkân,
uiteraard nietdathethistorisch ook prœ ies zo heeftplaatsgevonden.
Historisch gezien weten we alleen uitvulkanische resten in Swaziland dat

er3,4 miljardjaargeledenwaarschijnlijk alprimitieveorganismen op onze
planeetwaren.2,1M iljard jaargelH en moeten eralwiertjesgeweestzijn.
Om enig idee te geven van hetverdere verloop en van de om vang van de
perioden waarm ee de evolutie haar werk in de wereld van het levende
verricht,dientde volgende tabel:
1.300 mil
joen
700
cambrium 500
300
250
200
tertiair
80
kwartair
1
0,01

seksuelevoortplantingswijze
eerste dieren
gewervelden
am fibieën
reptielen
zoogdieren

primaten (halfam n en am n)
mensachtigen tM rikal
eerste landbouwers in Klein Azië
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Politiek O verzicht
lnternationaal

M idden-oosten
In onsvorig overzichtvermelddenwij,datereniguitzichtwasopwijzigingin
de toestand in ditgebied.M eer en meerbegon hetbesef doorte dringen datde
situatie zo slecht was geworden, dat een confrontatie tussen de beide grootm achten achter de scherm en steeds dreigender werd.D aar geen van beiden

hierietsvoorvoelde,werden van beide zijden pogingen gedaan om toteen
schikking te kom en en lieten beiden proefbalonnen op om de reactiesna te
gaan.
Van deze pogingen wasdie van de Am erikaanse m inister Rogers hetlangste

leven beschoren.Zijn plan wasgebaseerd op deresolutievan deVeiligheidsraad dd.22 novem ber 1967,waarin werd vastgelegd datIsraëlzich zou terug-

trekken uit,,gebieden,bezettijdenshetjongste conflict'';erkenning van de
souvereiniteit,territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van alle
staten en hetrechtom televen binnen veiligeen erkendegrenzen;vrijevaart
door internationale waterwegen (Suezkanaal en Straat van Tiran) en een
rechtvaardige oplossing van het probleem der vluchtelingen.

Erkan nietgezegd worden datde voorstellen metgejuich doordepartijen
werden begroet.N a lange besprekingen van N asser in M oskou en waarschi
jnlijk onder sterke druk van zijn Sovjet-vrienden ging N asser er tenslotte toe
over om positief te reageren op Rogers voorstellen tot een bestand voor een
beperkte periode,waarin geen van beide partijen zijn posities zou mogen
verbeteren.N asserzag geen nieuws in de plannen,m aar m eende datm en zelfs
de kleinste kansop een vreedzanle regeling nietmocht laten voorbijgaan.

Van beginafaan warenerechteralmoeilijkheden;zosprak Caïrooverterugtrekking van Israëluit 'de'bezette gebieden, daarm ee m eer suggererende dan
de Veiligheidsraad had vastgesteld;tevens aanvaardde het een wapenstilstand
voor drie m aanden,w aarm ee het de 'beperkte periode'm eteen vastlegde.

A1eerderwasook aan Israëlische zijdedebereidheid gebleken om tezoeken
naar een vreedzame oplossing;prem ierM eir had reedsverklaard in principe

deresolutievan '67aan tenemen,maarzijonderschreefnietdeopvattingdat
Israël zich uit alle bezette gebieden m oest terugtrekken, daar er bepaalde
strategische knelpunten waren waaroverIsraëlwildepraten.Ook had TelA viv
bezwaren tegen de beperkte duur van een bestand,om dat dit gebruiktkon
worden om zich beter voor te bereiden op de hervatting van de oorlog

waarbijspeciaalgedachtwerd aan deverdereinstallatievan Russischeraket-
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basesdichterbijhetSuezkanaal- ,redenwaarom Israëllievereendefinitieve
wapenstilstand zag.N u Egypte echter op Rogers' voorstellen inging, kwam

Te1Aviv in een moeilijke situatie.Afwijzen zou hoogstwaarschijnlijk leiden
totdeweigering van deVerenigdeStaten om verdere m ilitaire en econom ische
hulp teverlenen en Israëlisvolgensm inisterD ayan nietsterk genoeg om zich

deweeldevan een isolementtekunnen veroorloven;hijmeendedaarom dat
nietvitalecompromissen nietverworpen kondenworden.Hetismogelijk dat
Moskou en Caïro een dergelijke situatie wensten te bewerkstelligen;hetis
echterook mogelijk,datMoskou oprechtisen er rekeing mee houdtzi
jn
invloedin Egyptegedeeltelijkteverliezenenindierichtingwijstdeverhoogde
Russische activiteitin Lybië.
Binnen de Israëlische regering bleek onenigheid tebestaan over hette geven

antwoord.DezesministersbehorendetotdeGahalpartijwensten ondergeen
voorwaardesteun tegeven aanhetplan Rogers;zijdreigdenuitderegeringte
treden,mogelijk in de- overigensijdele - hoop zo een regeringscrisiste
forceren en in de daaropvolgendeverkiezingen politiek voordeelte behalen.
Ook onder de duiven waren m eningsverschillen; m en vond 90 dagen lang
genoeg voordeA rabischelanden om hun positieste verbeteren en te kortom

tekomentoteen definitieveregeling;daarom wenstementenminsteijzersterke
garantiesvoorde handhaving van de statusquo aan defronten.Gedachtig de
plotselinge terugtrekking van de V .N .-troepen in '67 door Oe Thant voelde
Te1Aviv weinig vooreen nieuw V .N .-toezicht;ook een gem engd Russisch-v.s.
toezichtvond m en nietaanvaardbaar,zodatde regeling van hettoezichtop de

nalevingvanhetbestandeigenlijk alleenmaarmeeronzekerwerd;menspreekt
nu overeenstilzwijgend akkoordtussendeVerenigdeStaten en Ruslandgeen
wijzigingenindemilitairepositietedulden;verderzoudenerindirecteverkenningsvluchten plaats hebben door hoogvliegende en speciaal uitgem ste vliegtuigen van Israëlen Egypte en zouden S.U .- en V .s.-satellieten elektronische
waarnem ingen doen.

Ook aan Arabische zijde waren meningsverschillen.De Egyptische instemm ing werd gevolgd door o.a.Jordanië en Libanon, maar Syrië,Irak en A lge-

rijeweigerden enprobeerdendrukuitteoefenen opNasserom zijn antwoord
te herroepen.In enkele Arabische kringen werd N asser uitgekreten voor verraderen speciaalde Palestijnse verzetsbewegingen voelden zich in de steek

gelaten enverklaarden bijmondevan denog alsgematigd genoemdeArafat,
datzijzouden doorvechten tothetbittere einde.Aan genoemde regeringen
verweetNasser,dat zijop hetmilitaire frontnooit veelhadden betekend,
maarhem deoorloghaddenlatenvoerenen nuhem dewetwilden voorschrijven;Sovjet-druk op SyriëenIrak brachtbeidelanden niettotanderegedachten en Irak en Algerije weigerden deel te nemen aan een conferentie van
m inistersvan buitenlandse zaken te Tripolis op 2 augustus.

Een van de vragen die de Israëlische regering zich had gesteld,wasnatuurlijk
ofdediverseArabischeregeringenin staatzoudenzijn dePalestijnseverzetsbewegingen ertoeovertehalen hetbestand te handhaven.Vermoedelijk zal
zijzich erterechtnietalteveelillusiesoverhebben gemaakt.W e1kon men
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hopen,daterookhierondergroepenzoudenzijndiezichachterNasserzouden
opstellen.Inderdaad bleek dithetgevalte zijn en ditleiddein Jordaniëtot
bloedige botsingen tussen voor-en tegenstandersvan hetplan Rogers;bovendien deden tegenstanders tevens herhaalde pogingen in Am m an om koning
H oessein ten valtebrengen,zodathier een burgeroorlog dreigde,waarin zich

danook deinJordaniëgelegerdeIraaksetroepenzoudenmengen aan dezijde
derfanatiekePalestijnen.Voortdurendegevechten tussen hetJordaanseleger
en commando'svan dePalestijnen maken hetnodig ook tegaan praten over
een w apenstilstand binnen de Arabische Liga.
N a veelaarzeling stem de Israël in m et het bestand,m aar binnen 48 uren na
hetin werking treden - 7 augustus- kwam de eerste klachtoverschending
binnen;hetbetrofnieteen ofandere gewapende aanval,m aar een Israëlische
bewering dat Egypte m etbehulp van Rusland nieuwe raketten installeerde op
korte afstand van het Suezkanaal; Tel A viv eiste dat de Verenigde Staten
zouden optreden,om dat hierdoor de m achtsverhoudingen in het M idden-oos-

ten ernstigten nadelevanIsraëlwerden gewijzigd,zodathet- hetgeen tegelijkertijd gescMedde - dringend aan deVerenigdeStaten verzochtom levering van de reeds lang beloofde phantom s.D e V erenigde Staten wilden niet

onmiddellijk op dezeklachtingaan;zijbestreden deIsraëlischewaamemingen
en veronderstelden verplaatsing van reeds au wezige of hoogstens voltooiing
van reeds begoM en installaties.H un dilem m a was of een eis aan Rusland om

terug tetrekken en een mogelijke confrontatie,ofde gevraagde vliegtuigen
aan Israëlverstrekken en een nieuwebewapeningswedloop beginnen.In beide

gevallenzoudendebesprekingenvan Jarringgetorpedeerdzijn voorzebegonnen w aren.

Tenslotte stapte Te1Aviv ook over deze bezwaren heen en konden de onder-

handelingen beginnen.TerwijlIsraëllieverop Cyprusdirecte onderhandelingen had gezien,stemde hetin metNew York voor een gesppk à la Rhodos

in '
49,d.w.z.datbeidepartijen nietdirectmetelkaarspreken,maardeV.N.vertegenwoordiger, Jarring,m oet luisteren naar de standpunten van de ver-

schillenderegeringen afzonderlijk om dievervolgensovertebrengen aan de
anderen.Hetiszijn taak om dan een basiste leggen voorovereenstemming,
die daarna in directe besprekingen kan worden uitgewerkt.Zover is het nog
lang niet;integendeel! Kort na de eerste oriënterende besprekingen werd de
Israëlische vertegenwoordiger,Tekoah,voor beraad terug geroepen;de Israëlische beschuldigingen van verdere bestandsschendingen volgden elkaar steeds
sneller OP en tenslotte moesten ook de Vereni
gde Staten de juistheid wel
erkennen.Zi
jhopen van Rusland gedaan tekrijgen dathetdwang uitoefent
op Egypte om zo de onderhandelingen te kunnen voortzetten,m aar na dagen-

langberaad bleek desituatieonveranderd te zijn en verklaardeTe1Aviv de
besprekingen op te schorten totdatde toestand in deaan weerszijdevan het
Suezkanaal50 km brede bestandszone was hersteld zoals deze 0P 7 augustus

was;uitdrukkelijkverklaardezijdatditgeen afbreken betekende,maarverer
van aflijkthetniettezijn.Praktisch hangtnuweerallesafvan deRussische
afkeer van een scherp conflictm et de Verenigde Staten.
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Brandts Ost-politik
Misschien we1de voornanmste gebeurtenisin de laatste jaren ishetDuitsRussisch verdrag, dat op 12 augustus in M oskou werd ondertekend door

BrandtenKosygin.Overdeinhoudblnnenwijkortzijn:beidepartijenzien af
van hetgebruik van geweldom dein Europabestaandetoestand tewi
jzigen;
erkenning van de Oder-N eissegrens m et Polen en de grenzen van de DD R;
erkenning van hetrechtvan de BRD om te streven naar hereniging van beide
D uitslanden;vaststelling,datdeze overeenkom stgeen inbreuk m aaktop ande-

re bi-ofmulti-laterale verdragen waarbijde beide partijen betrokken zijn.
D aarnaasteen m ondelinge afspraak,datBonn hetverdrageerstter ratificatie
aan de Bondsdag za1voorleggen als ervorderingengemaaktzi
jnin hetoverleg
der Grote Vier over de kwestie Berli
jn.
H oewelditgeenvredesvedrag is,kan m en toch we1stellen daternu een einde
aan de tweede wereldoorlog in Europa isgekom en.Hierm ee bereikte Brandt

een eerstegrootsuccesinzijn Ost-politik,zoalshijdietijdenszijn burgemeesterschap van West-Berlijn fo= uleerdeensedertdien alsministervan buitenlandse zaken in de grote coalitie en vervolgensalsBondskanselier trachtte te

verwezenlijken.NahetRussischeingrijpeninTsjecho-slowakijein '68begreep
hij,dathijnietmoestbeginnenmettoenaderingtezoekentotdesatellietlanden
m aar eerst M oskou voor zich m oest zien te w innen.
D e overeenkom st is ook het begin van een nieuwe periode. Hier ontm oeten
elkaar Europa'
s grootste econom ische m acht, D uitsland, en de grootste m ili-

tairemacht,Rusland.Ditkan totgevolg hebben datFrankrijk meergenegen
za1zijn om EngelandtotdeEEG toetelaten,alwashetmaaruitangstvoor
een Duitsoverwichtin deze gemeenschap;zo zou de mogelijkheid van één
Europa van de A tlantische Oceaan totde Elbe - niet tot de Oeral,zoals de

Gaullewenste- naderbijkomen.
Voor Moskou zijn er voordelen aan verbonden;het bijeenkomen van een
Europese Veiligheidsconferentie, waarop het al lang heeft aangedrongen,

wordtwaarschijnlijker;metbehulp van deDuitseindustriekan Rusland proberen zijn grote economische achterstand in telopen en tevenskan hetzijn
satellietlanden laten profiteren van grotere econom ische contacten m et het
W esten;tevens hooptRusland hetW esten nu beterte kunnen afhouden van
het aanknopen van econonaische betrekkingen m et com munistisch China.D e

Sovjet-unie heefthetDuitse revanchisme nietmeer nodig om haar zware
eisen aan hetRussische volk terechtvaardigen nu demoeilijkheden metPeking-china voor iedereen duidelijk zijn en heeft er in deze situatie meer
behoefte aan Peking econom isch en pol
itiekzoveelmogelijkteisoleren.
H iertegenover staat echter het gevaar, dat elke ontspanning in de verhouding
m et het W esten liberale groepen bilm en de satellietlanden en binnen Rusland
zelf stim uleertom te proberen in eigen land groterevri
jheidteverkrijgen.
Een andere kwestie is de reactie van W est-Europa.H et gevaar bestaat dat het
zich als gevolg van de ontspanning in slaap laatwiegen;het is onderling nog

steeds verdeeld,maar ook één vormt het geen macht vergelijkbaar met de
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VerenigdeStatenen deSovjet-unie;zalhet- indiendeVerenigdeStatenhun
interesseinEuropesezakenverliezen- in staatzijnaandeRussischedrukte
weerstaan? D at deze nietm eer zou streven naar de hegem onie over Europa is

nietzo zeker,a1swijzien hoezijhaarinvloed uitbreidtin Azië,hetMiddellandse-zeegebied en delndi
scheOceaan en tegelijkertijd haargreep versterkt
in Praag en op de communistische partijin Frankrijk.Mogelijk geeft de
houdingvan Rusland op de conferentie derviermogendheden overBerlijn,
maarvooralindeveelernstigermoeilijkheden inhetMidden-oostenwatmeer
ophelderingoverdeverdereplannenvandeSovjet-unie.
12 -9 -'70

J.Oom es

België

Onderw#s
HetM inisterie van Nationale Opvoeding (Vermeylen)heefteen ontwerp van
wet klaar gem aakt, dat in een prem atuur stadium in de pers terecht is ge-

komen.Hetraakttweebelangrijkepunten die we1watstofzullen doen opwaaien.Bijdevrijeuniversitaire instellingen wordteen regeringscommissaris
aangesteld voorcontrole op allebeslissingen meteen budgettaire of financiële

weerslag.Van katholieke zijdewordtdusverwachtdatmen zich akkoord zou
verklaren m et gem eenschapscontrole op het gebruik van gem eenschapsgelden.
H et tweede punt betreft de normen voor het toekennen van toelagen voor de
werkingskosten van universitaire inrichtingen. Er wordt uitgegaan van een
'standaarduniversiteit',waar de norm neerkom t op tien studenten voor één
prof.ln feite kom tditovereen m etdeUniversitéLibredeBruxelles,die 8.000
studenten telt.D aarnaast een 'basisuniversiteit', 5.000 studenten,zoals in de

Vrije Universiteitvan Brussel.Bedenkelijkerlijkthetfeitdat de norm vanaf
10.000 studenten progressief strenger wordt, zodat vooral de twee grootste

Belgische universiteiten (de twee Leuven's)slechtworden bedeeld.Koren op
de m olen voor spanning in de schoolpolitiek!
Inzake de universitaire expansie hoopte men begin 1970 nog dat de nieuwe

faculteiten van Antwerpen (UIA) en Hasselt in oktober zouden kunnen

starten.M aarheeftnietmogen zijn.Vooral het statuut van de nieuw op te
richten faculteiten te Hasseltblijftnog ter discussie.Een beslissing wordt
verwacht tegen eind septem ber.

De inrichtende macht van UIA krijgteen pluralistisch statuut op basis van
50/50 gelovigen-ongelovigen (eenmoeilijk teobjectiveren criteriuml).In de
BSP zijn stemmen opgegaan om hetzelfde statuutte Hasselttoe te passen.
De Limburgerszelfwensen een heeleigen form ulevan pluralisme,zoalsdeze
in feite alwerktin hun Econom ische H ogeschool:iedere representatieve organisatie heeft een vertegenwoordiger in de raad van beheer, zodat m en een

weergavekrijgtvan watsociologisch bijde bevolking leeft.
In hetsecundaironderwijszijn belangrijke vernieuwingen aan de gang.De
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coïnstructiewordtpn'ncipieelingevoerdinhetRijksonderwi
jsenenkelekatholiekescholen.Erzijnookexperimentenbezigom hetsecundaironde- ijsin te
delen in drie cyclivan twee jaar,waarbijminstensheteerste jaar gemeenschappelijk isvoor iedereen,zodat de differentiatie totlater uitgesteld kan
worden.Eenideediehieraan ten grondslagligtis:gelijkekansen tescheppen
vooriederejongere,o.m.dooreen determinatievanuitsocialeafkomstbijde
keuzevan hetmiddelbaaronderwijstegen tegaan.
Dezeexperimenten staan hetverstinhetRijksonde- ijsinW allonië.Herhaaldelijk hoortmen klagen over een gebrek aan informatie hierover.Ditklopt
metonzeervaring.Wehebben onsherhaaldelijktothetkabineten dediensten
van m inister Verm eylen gewend,m aarw erden telkens van Pontius naar Pila-

tusgestuurd.Hetministerie van onderwijsgeeftaldusdeindruk datde vernieuwing van hetonderwijsdezaak isvan een kliek en datdebevolking er
niets m ee uitte staan heeft.

M aatschappel#ke Voorzorg
Sinds m aanden is er een discussie aan de gang over de vernieuwing van de

Maatschappelijke Zekerheid.Deze sectorisinderdaad dringend aan coördinatie toe.Stemm en gaan op om deheleopvatting van deM .Z.tehea ien,o.m .
doorde fi
nanciehng gedeeltelijk teontkoppelen van debijdragen op delonen
en over te schakelen naar een vo= van fiscalisering of van heffing op het

zakencijfer.Alduszoumeneenwerkelijkeherverdelingvan deinkomenskrijgen en zouden de lasten rechtvaardiger verdeeld worden.Zoals het nu is,
wordtimm ers de kapitaalintensieve industrie bevoordeeld tegenover de kleine

en middelgroteondememingen.Hettekortlooptditjaartegen de 2,8 miljard
aan,volgendjaarwaarschijnlijk6miljard.Ditloktnietalleenprotestuitmaar
ook positieve voorstellen tot sanering.W athier echter ontbreekt,is een gron-

digtoekomstgerichtgezondheidsbeleid.Allepartijen hebbenhetgevoeldatde
gelden inefficiëntgebruiktworden.In België zijn ergeen objectieve wetenschappelijkestudiesop ditterreinengeenruimtevoorgoed opgezetteexperim enten.En w ie daarvoor pleit,vindtgeen gehoor.
Ook in de dokterssyndicaten is er iets op til.H etsyndicaatW ynen,dat vooral

in Brusselsterk is,heeftnavierjaarverbeten strijd nu plannen om samen te
werken m et het syndicaat van de groep H enrard.H et gaat hier om economi-

sche belangen,metnamezou erdruk zijn van firma'sdiemetdezedokters
een akkoord willen sluiten totoverschakeling op com putersen andere moderne

informatietechnieken,zonderdathiervoorvoldoende wetenschappelijke argumenten en organisatorischevoorbereidingaanwezigzijn.In iedergevalzijn er
dokters die zowelin hetbeheerscomité van hetR.I.Z.I.V .a1s in de raad van

beheervan decomputerfirma zetelen.HetAlgemeen Syndicaat(30% van de
Vlaamse dokters)heeftlaten weten dathety,nietbereid isom mee tewerken
aan eenheidspogingen die alleen bedoeld zijn om de werkelijke problemen te
verdoezelen'',we1echtertotoverlegopvoorwaardedatallepersoonlijkebelangen op zijworden gezet.
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Sociale vrede//sociaalconflict?
D e eerste drie dagen van septem ber was er weer een spontane staking in de
mijnen teZolderenW aterschei.H etgaathieropnieuw om arbeiderseisen die
duidelijk gesitueerd moetenworden in de econom ische evolutie.

Destaalnijverheid,en bijgevolgook de cokesverwerking en demijnindustrie,
wordtgekenmerktdooreen onverwachtebloei.Tijdensdeinternationalebijeenkomstvan hetmijnpatronaatte Leon in Spanjewerd een blijvende groei
van decokesproduktie in hetvooruitzichtgesteld (Bureau Européenned'
Information Charbonnière,april 1970).Dit staat in tegenstelling met de tot voor
kortgevoerdepolitiek van geleidelijkemijnsluitingen,en metde'drievoudige
stop'voor de resterende mijnen in ons land:lonen,prijzen en produktie.
Tijdensdemijnwerkersstakingvanjanuari-februariwasereengemeenschappelijkebelangenli
jn tussen demijndirectieen de stakers.Viaeen sterkeloonstijgingzou deprijzenstopdoorbroken kunnen worden,waarbijdedirectieer
op rekendevanwege degrotevraag naarcokeskolen hoge prijzentekunnen
halen.In dezelfde gedachtengang zou tenslotte een doorbreken van de produk-

tiestop demijnen opnieuw winstgevendkunnen maken.
Tegen dieachtergrond kan ook dekorte staking van begin septemberworden

gezien.Dedirectiehad demijnwerkersverzochtook tijdenscollectieveverlofdagen te werken en betaalde hiervoor een supplementaire premie van 75 F.

perdag.W aarop demijnwerkerszeiden:alsdatop verlofdagen kan,dan kan
hetook anders.Het Permanent Stakerscomité kondigde een actie aan voor

14 september.Mijnwerkersmachtvinghen afdoorveertiendagenvroegereen
stakingtedoenuitbreken:75F.opslagperdag,pensioen na25jaardiensten
bekendm aking van de beloofde en intussen uitgevoerde lx nstudie. Aanvan-

kelijk steundehetPermanentStakerscomitédestaking;enkeleuren laterzette
hetdemijnwerkersaanhetwerk tehervatten.
D e evolutievan de gebeurtenissen en van de verschillende groepen die hier aan

hetwerk zijn,blijftbijzonderboeiend:watleefterbijdemijnwerkers?Hoe
stellen zijzich op ten opzichte van de kritiek op de huidige maatschappij?
Zullen zijeen ro1spelen bijeen eventuelepoging totgrondigevernieuwing?
Op hetogenblik schijnen de zusterorganisaties'Devrienden van Zwartberg'en
'Het Permanent Stakerscomité'de lijn te volgen van het gemeenschappelijk
belang van mijnwerkers en mijndirectie.,,M ijnwerkers,neem geen risico's,
blijfopdemijn.Hetbli
jvendtekortaancokeskoleniseen waarborgvoorblijvend w erk en verdere loonopslag''.Aldus de Vrienden van Zwartberg in een
pam flet.
Decommunistischepartijwildatdemijnen,nu zemisschien weerexpansief
worden,genationaliseerd worden.D e Socialistische Jonge W achten willen die
nationalisatie onder de controle van de arbeiders stellen. Mi
jnwerkersmacht

zegt:a1sjedemijnennationaliseert,komenzeaan destaat,en datwi1zeggen
opnieuw in handen van de kapitalisten.Zijwillen de strijdbaarheid van de
arbeidersverhogen via om heteven welke actieen hun organisatieverderuit-

bouwen in een zuiver revolutionaire lijn.
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D evakbonden hebben deseptem berstaking nieterkend.Z.ezi
jn gebonden aan
hetgegeven woord in de akkoorden.De vraag ishierwelke houding ze zullen

aannemen nu depolitiek van mijnsluitingen kan veranderen in een expansieprogrammavan de mijn-en cokesindustrie.Zullen zijzich beperken toteen
loonpolitiek in afspraak m ethetkolendirectorium ,of een vorm van socialisering of nationalisering eisen?
M et eenzelfde nieuwsgierigheid kan al uitgekeken worden naar de syndicale

activiteiten tegen heteindevan hetjaar.In een aantalbedrijfstakkenmoeten
de akkoorden van sociale program m atie hernieuwd worden. Zullen die akkoorden opnieuw nationaalworden afgesloten,ofwelper ondernem ing ofper

gewest?Nog belangrijker echter is de vraag,welke inhoud die akkoorden
zullen krijgen.Totnu toewasdebetekenisvan desocialeprogrammatie dat
ze een zekere loonpolitiek realiseerde, die tot doel had de werknem ers 'hun
deelvan de welvaart'te bezorgen.Ditrealiseerde m en door de gehele werknem ersgroep een loonsverhoging toe te staan die Ongeveer overeenkwam m et
deprognosevan degroeivan hetB.
N .P..De stakingen konden dan beschouwd

worden alseencorrectiedaarvan in functievan deconjunctuur.Hetisechter
ook mogelijk via de programmatieakkoorden een oriëntatie te geven aan de
sociale vooruitgang,en een begin te maken m et een herstructurering van het
produktiesysteem .Ofditer alinzit,isde vraag.

Part#leven
In de partijen ishetstilgeweest.Demilitanten hebben teveelwerk metde
zesjaarlijkse verkiezingskramp in de gemeenten (11 oktober).Alleen studiegroepenen-diensten hebbentijd voorernstigerwerk.Op deoproep van BSPvoorzitter Collard tot frontvorm ing van alle linkse krachten en die van PVVvoorzitter Vanaudenhove tot '
levende dem ocratie' is er vanuit de christen-

democratischehoek een afwijzend antwoord gekomen.Een partijdagin Brusse1en meerdereplaatselijkebijeenkomsten stonden in hetteken van hetaffirmeren van het eigen gezicht.Ook een vraaggesprek m et M inister Tindem ans
in HetV olk werd betiteld:'de ideologie van de christendem ocraten'.C .Van
Cauwelaert m aakte van die gelegenheid gebruik om in weinig bedekte termen
te suggereren dat voor Leo Tindem ans nog heel wat weggelegd was als voorzitter van een in Christen-D em ocratische zin vernieuwde CVP.Ondertussen

stelde Voorzitter Houben (CVP -PSC) aan de pers een ontwerp voor een
christen-dem ocratisch program m a voor waarrond hi
jgraag zijn beide partijkinderen willaten verbroederen.D e indruk over hetstukbli
jktverdeeld.Voor
bepaalde groepen is het zowat de hoopvolle vernieuwing à la Jean-lacques
Servan-schreiber,door anderen werd het nogal sceptisch onthaald a1s 'niet

fundamenteel'.Hetiswellichtnuttig tevermelden datsindseen jaarin talloze
yverkgroepen van de CVP gedokterd Nvordt aan een uitgebreid Programm a dat
een veel radicaler vem ieuwing voorstaat.
In decem ber m oet een nieuwe voorzitter van de BSP verkozen worden. Leo
Collard is geen kandidaat m eer.H eel wat voorstanders van de 'progressieve
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frontvorming'betreuren dit.MaarCollard zelfvindtdatzijn idee algenoeg
voorstandersheeftin hetbestuurvan departij,en dathijals 'buitenstaander'
meeraanvaardbaarza1zijn vooriedereen en zo alzijn tijd besteden aan de
frontvorming.ln ditverband wordtdenaam van GustCoolsteedsmeerin één
adem genoem d m et die van Collard.

MinisterLeburton isdegrote favorietvoorde opvolging.Overzijn houding
tegenover de frontvorming hoort men tegenstrijdige meningen. Algemeen
wordtook verwachtdatVan Eynde a1sondervoorzitterzalheengaan.Zijn
opvolgermoeteen Vlaming zijn.De meestgeciteerde namen zijn BertVan
H oorick, W illy Calewaert en W illy Claes. Bert V an H oorick, voorlopig de
m eest genoem de, zou echter vooral het burgem eesterschap van Aa1st op het
oog hebben.W illy Calewaertwordtvan alles verweten:te flam ingant,te onaf-

hankelijk,te marxistisch;maar als Van Eynde en de Antwerpse federatie
achterhem gaan staan,worden zijn kansen vrijgroot.Een handicap voor
W illy Claes(Hasselt)isdathijevenalsLeburton uitdemutualiteitkomt,en
één deelorganisatiemagnietteveelinvloed krijgen in departij.A1s32-jarige
ishijvolgensde enen tejong,terwijlditvolgensanderen juisteen element
zou vormen om hetimago van de partijte verjongen.
7 -9 -'70.

Rita Jolie-M ulier en W ard Bosm ans
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Christel#ke contemplatie en
oosterse ascese

kennelijk zelfheeftdoorg= aakt.
In deze jaren ontdekt hetW >ten opnieuw dat de christelijke contemplatie

ved g= œ n heeft met spiritualiteiten
Naar aanleiding van het boek van Yves vu Oost-Azië. Beide m ilen de grond

die allesdraagten willen allœn gedijen
na de Chinese (1968)is nu b1JDescle in de totaliteitvan mens en kosm os.D e
œn Franse editie verschenen - wijdde verhouding m et het absolute b>chouhet Pinkstermlmmer van La Vie catho- wen zi
j zelfs a1s fundament van alle
lique zijn hoofdartikel nmn de vraag: menselijke relaties.Hun ideale gebeds-

RaguinCheminsdelacontemzlation-

waartoe dienen in de moderne wereld milieu is dan ook niet de microwereld
de monniken? De belangstelling voor van de binnenkamer of de beperkte
de contemplatie begint vooral van de vriendenkring,m aar heel de schepping.
kantvan jongeren toeten= en.Erzijn Vooralhet taoïsme benadnzkt,m et het
mensen die in commune-verband God christendom, dat de initiatie in dit bezoeken, en dat nog wel levenslang; schouwend leven niet gebeurt doordat
groepjesmannen en vrouwen dieheta1s er een leer wordt uiteengezet, m aar
een roeping Zen hun leven met God te door het methodisch begeleiden van
vullen:is het eigenlijk te verwonderen reeksen ew aringen.'Ontlediging'en 'er-

dat zij onze nieuwsgierigheid in hoge varing' ziJ'n sleutelwoorden voor alle

mateyrikkelen?

m ystiek.

Tegelilkertijd keert œ n generatie zich, Gœn wonder dat Oost en W >t elkaar

m oe gewerkt en onbevredigd door de in dit opzicht bevruchten. N eem t het
geleverde energie, naar de eeuwenoude Oosten vooral denkpatronen over, het
meditatietcchnieken van hetVerre Oos- W esten put uit de contemplatieve verten.Vinden wijdaarmisschien heulte- worvenheden van hetOosten.Zo signagen het activisme van de consumptie- leertRagtlin aleen W esters boeddhisme

maatschappij? Zouden wijonszelfdaar (zoals er ook al een niet-chinees want
kunnen hervinden?
W est-Europees maoïsme bestaat). Zij
Het boek van Raguin bevindt zich op

kunnen elkaar ook corrigeren: de W es-

de snijlijn van Westerse contemplatie terse mystiek is hoopvol, het taoïsme
(Antonius,Benedicms,Cassianus,Ruus- kan de W esterse godsdienstigheid misbroec, Jan van het Kruis, M arie de
l'lncarnation, tot en met Charles de

scMen van haar formuleer-zucht geneZen.

Foucauld)en Oosterse meditatie.Jaren- Desondankszijn er wezenlijke verschillange studie en werkznmmheid in China l
en.Raguin noemt er een vijftal.Voor
en Vietnnm hebben deschrijverin staat christenen is contemplatie nietmogelijk
gesteld die confrontatie ook te door- buiten Jezus Christus om; in tegenstelleven.Hetboek isgœn makkelijk reis- ling tot Boeddha - 'de Verlichte'- is
verslag - wie verre reizen doet kan Hij de noodmkelijke middelaar. Want

veelvertellen (kan ons somsnog meer hetchristelijk godsbxld ispersoonlijk;
vertellen),metname terug uitlndia - de m ens die de Vader van Jenlq zoekt,
maar beschrijft etapm na etappe het lost niet op in het absolute, wordt er
proces van beschouwing dat de auteur

niet identiek mee,valt er niet nzee sa-
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men, maar gaat met God communice- Omnb.1,18;Marc.12,27).
ren, ontmoet Hem in liefde, van per- Bergson Dg i
ndertijd nog u dere nuan-

soon totm rsoon; terwijlde boedhist ces: ,,uiteindelijk is mystiek Rn conhet nirwana poogt te bereiken in R n tactname en bij
gevolg œn ge eeltelijk
œ nTM m PCOCO Van deperr nalisatie, samenvallen m et de scheppingskracht

gelooft de chdsten dat God zich u n
hem openbaart in een liefdesgroei.Om

die hetleven aan de dag lejt.Dea
kracht komt van God, zo ZJ al nid

vallend Zjn daarom in hetOostersge- God zelf is.De grote mystimlA zou œ n
bed de Zen- en Yoga-txhnieken; zij individualiteit zijn die de begrenzing

brengen tot concentratie, evenwicht, welke de m aterialiteit oplegt aan de
zelfkennis of intens wereldbo ef,bieden soort,overschrijdten diealdushetgod-

bevrijding, kosmisch gevoel,stellen in delijk handelen voortxt en doortrekt''
stnnt om het absolute te beleven; die (zie onze Kerngedachten van Henri
methodes,praktijken,inspxnningenkun- Bergson,pp.107 en 49-51).Ofschoon
nen demenstotaan degrenzenvan zijn de Oosterse mystici uitzijn op bevrijbeslu n voeren en zelfs œn springplank

ding, zelfverloochening en extase, m is-

worden naar christelijke mystiek.Maar sen zijvaak uitstralingskracht.Dechrisdeze blijft zelfeen gave,een '
genade'; ten-mysticus Paulus, Catharina van
de christen weetdat hij God niet kan Siena, Franciscus van Assisi - leeft

bereiken maar datGod zich geeft;God vanuit de schepm nde emotie en geeft
geeft Zchzelf te kennen,de mens kan ook zi
jn medemensen deel aan de leniet Zchzelf naar God opwerken; vol- vensbron;hijiseen 'getuige'.

gens de christelijke genade-opvattingen De geestelijke toenadering tussen Oost
moet de mens uit zichzelf treden en

en W estm ag geen bagatelle heten,mits

zich persoonlijk overgeven aan God: zij meer is dan een modeverschijnsel
mystiek veronderstelt minder 'de wer- rond drugs,Beatlesen de (Amsterdamken'dan 'bekering des harten'.Zo weet se)Kosmos,ofzelfsmeerdan een seridechristen-mysticuseigenlijknietmeer eus studieobject van reislustigen. Bevan God dan ledere andere gelovige die vri
jdt de christelijke contemplatie het
met heel zijn hart gelooft, hij beseft Oosten van zijn uiteindelijke hopeloosalleen intenser hoe alles in God bestaat heid,hetbesef van Gods tegenwoordigen hoe wijhetleven van God zelflei- heid is beslissend gediend met m editaden,hijervaartpersoonlijk Gods aan- tie-technieken die leiden naar de bronwezigheid.Het geloof - dat de Kerk- nen van ons bestaan.
gemeenschap (medechristenen, gezag, F *Kurriss.J'.

traditie)via de H.Schriftuitstraaltverlicht de gang van de christen;zijn W aarschuwing
subjedieve indrukken en ervaringen
worden er door geverifieerd. W ie dus
gelovig,dat is in helder besef,uit zichzelf treedt, ontmoet God van meet af
aan; Raguin toont m eermalen aan hoe
de christen God niet slechts op heteinde van deweg ontmoet,m aar dat God
hem vanaf het begin van de tocht zelf
tegemoetkomt. Aan iedere serieuze
christen geeft God Zch te kennen.
Het beslissende verschil tussen christe-

aan de vakbonden

Engeland begintzich ernstig ongerustte
m aken over de macht van de vakbonden.
D atéén enkele vakbond de machtbezit
om door m iddel van een havenstaking
de voedselvoorziening van hethele land
in gevaar te brengen isnog totdaaraan
toe. De arbeiders hebben nu eenmaal
lijke mystiek en Oosterse meditatie ligt het stakingsrecht en a1s het land door

dusin deuiterstpersoonlijke relatiedie hetgebruik van ditrechtin moeilijkheal of niet beleden wordt. De christen den raakt,zi
jn zijzelfmedede dupe.
houdtzich nietbezig metœ n '
godsidee' Ernstiger echter is datdezelfde vakbonof met œ n theologisch uitgewerkte den, die driftig op de barricaden klim'christusfiguur', maar treedt in dialoog men zodra zijmenen dataan hun rechmet 'de Levende' zelf (Luc. 24, 5; ten tekort wordt gedaan, het m et de

90

Forum

rechten van de individuele arbeiders
niet zo nauw nemen.
Dat is gebleken uit een M ak die onlangswerd behandeld doorhetHofvan
Appèl, hd hoogste Britse rechtscollege
voor civiele procedures.

dubbeld zou Zjn geworden a1s de vak-

zonder voldoende reden en zonder hem

zware schadevergoedingen en boeto te

bond intusxn iet in verband met het
hangende proces de man weer œ n per-

msnentlidmaatschap had verleend)gaf
het de vakbonden in het algemeen een

uitzonderlijk strenge waarschuwing.Het
Een typograaf eiste van zijn vakbond Hof zou niet aarzelen, verklaarde het,
schadevergoeding om dat deze bond om nietallœn in soortgelijke gevallen
zelfs maar te horen zijn lidmaatschap blijven opleggen,maarook een eind te
vervallen had verklaard.De man werk- maken aan di
tsoortpraktijken doorde
te op datmomentbij œn drukkersbe- statuten van de bonden onder de loep
drijf in Manch%ter. Dit bedrijf had te nemen en die bepalingen die de vakhem graag in dienstgehouden naaarzag
Zch door de vakbond gedwongen hena

bonden een arbitraire m acht over fundam entele mensenrechten verlenen,

te ontslaan.AndersD u Zjn heleperso- daaruitte schrappen en ze te herschrijneel in staking zijn gegaan omdat het Ven.
een niet-vakbondslid te werk stelde.De
m an kon daarna ook nergens anders
m eer terecht, want overal vervolgde
hem de vakbond - en bovendien was

Dat rassendiscriminatie de vakbonden

nietvreemd is,weten wij uit Amerika.

In Engeland gaat de rechter ernu tegen
optreden.
Vege tekenen.
Mjnog een kleurling!
HetHofvan Appèlisin zijn uitspraak H.H .

uitzonderlijk scherp tegen deze praktijken van de vakbonden opgekonaen.

svanneer het de bonden vdj staat een

Rqkdom uitdezeebodem

arbeider om het eerste het beste wisse- Dat er onder hetoppervlak van de zee,
wasje zijn lidmaatschap te onmemen, in de zeebodem,rijkdommen zitten,is
betekent dit in het 'closed-shop'-sys- al lang bekend.17Z van alleruwe olie
teem,dat zij naar eigen willekeur en komt uit de zeebodem en fikse gasbelzonder enige vorm van proceseen mens 1en zijn erook alin gevonden.
Mrt
a
wat
kunnen beroven van Zjn onveNreemd- e
sa
er
nenziztoejr
a nO
wag
tvo
me
or
ere
?rtZi
sen?
tten
Hoe
er

baar en wettelijk erkend recht op arbeid.Zij kunnen de internationale ver- veel? W âârpreciesen hoe diep? Liggen
klaring van de rechten van de m ensaan zi
jop de zogenaamdecontinentaleplathun laarslappen a1szijdatwillen - en ten,die tot 200 meter diepte reiken en
zijdoen het.Zelfsop demeestschande- die naar internationale overeenkomst
lijke manier:op gronden die sterk aan ter beschikking staan van de aangrenrassendiscrie natiedoen denken.Zijbe- zende landen?Ofligjen zijdieper en
roepen Zch op hun statuten,waarin - verderop en moeten z1jdusbeschouwd
in het onderhavige geval

stond, dat worden a1s eigendom van niemand of

iemand van Zjn lidmaatKhap kan wor- vu iederœ n? W ie mag ze dan gaan
den beroofd wanneer hij zes weken exploiteren,verondersteld dat het techsch mogelijk isze teexploiteren? Degeen contributie had betaald. Het H of ni
verwierp iederberoep op dergelijke be- genen die het eerst overde tecu ische
palingen, die het immoreel achtte. Ie- middelen b- hikken om erbij te komand kan door omstandigheden geheel men? M oeten dan de minder ontwikbuiten zijn schuld in achtersfand raken kelde landen achter het netvissen?
met de betaling van zijn contributies; Over al deze vraagstukken heeft zich
daarom mag hem zijn rechtop arbeid gedurende de nlaand augustus in Genève een intem ationale Conventie gebonog niet worden ontnomen!
Behalve dat het Hof de betreffende gen,waaraan deskundigen van 42 lanvakbond tot een zware schadevergoo den deelnamen.Deskundigen die eigending en een zware boete veroordeelde lijk almoesten beginnen mette erken-

(een vergoeding die nog meerdan ver- nen dat zijnauwelijks wisten waar zij
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het over hadden.'Wij weten meer van Symptomen van heteerste achtde Ecode hem elruim te dan van de zeebodem' nomî
stde aanwijzingvan Don Juan a1s
verzuchtte een hunner. M aar bezield
van goede wi1 waren ze allemaal wel.
Er werden tenminste druk plannen besproken om hetverlenen van concessies

'troonopvolger' en de benoeming van
Admiraal Carrero Blanco tot Vice-president.Hetis vooral deze admiraal die

nentale platten toe te vertrouwen aan
een soortinternationaallichaam ,dat de
concessiewinsten zou m oeten verdelen
over de onderontwikkelde landen, die

in het proces van de moderne teclm ische ontwikkeling.

metvoorbijgaan van Franco'spolitieke
tothetopdiem n van eventuelerijkdom- aanhangers Spanje probeert1oste mamen uit de zeebodem buiten de conti- ken uitzi
jn isolementen inteschakelen
Sy
mptomen van hetlaatste zijn:
-

ten eerste de toenemende arbeidson-

aan de winning van deze rijkdommen rust,waar generaalFranco klaarblijkenog geen deel konden nem en.
lijk niettegen opgewassen is.Hij heeft
Allemaal nog academ ische discussies. tenminste al enkele malen tegenover
Geen lucht-maar waterkastelen.
stakende arbeiders bakzeil moeten haDe jrote vraag iswater gebeurta1s l--en.
ten tweede de harde aanpak van de
puntlebijpaaltjekomten een ofandere

mogendheid ofmaatschappijde techni- rKhterlijke macht tegen de corruptie,
sche middelen binnen zijn bereik krijgt die onder Franco's ministers welig
om aan de slag te gaan.Za1erdan nog schijnt te tieren. Twee oud-ministers
veelvan die mooie theorieën terechtko- zi
jn alveroordeeld en tegenverschillenmen? De oliemaatschappijen en dat de nog zittende ministers is een ondersoort liefdadige instellingen beginnen zoek gaande. O.a. tegen Sr. Gregorio
nù alte waarschuwen dat het allemaal Lopez Bravo, de minister van buitenveel te veel za1 gaan kosten en dat de landse zaken,die m et Europa over een
arme landen (waar zij zo vréselijk be- handelsovereenkomst bezig is.
ten derde de teleurstelling van de
zorgd voorzijnl)erzich vooralniette
veel van moeten voorstellen.Dat zijn Falangisten, de aanhangers van Franândere dan academische discussies.
co's officiële politieke partij,die door
H .H.
de Vice-president system atisch buiten
de hangende beleidskwesties worden ge-

Spanje op de weg terug?

houden en nauwelijks meer een voet
aan de grond krijgen in hetmoderniseringsproces van Spanje.De ontevreden-

Hetisverre van gemakkelijk berichten heid van de Falange is zelfs reeds in
uitSpanje op hun betrouwbaarheid te hettotnu toealtijd erg volgzame,door
beoordelen en hetisnogmoeiEjkerzich Franco zelf aangewezen parlement, de
uit die berichten een sluitend beeld te Cortes,totuiting gekomen.
vormen van wat er bezuiden de Pyre- - ten vierde hetgroeiend verzetvan de
neën gaande is.
bisschoppen tegen het Francoregime.ln
Uit het weinige beschikbare materiaal julihebben de Spaanse bisschoppen,in
echter meent de Economisttoch enkele conferentie bijeen,openlijk een beroep
interessante conclusies te mogen trek- gedaan op de Regering om ver-reikende
ken.
hervormingen doortevoeren,meervrijTwee tegengestelde tendensen tekenen heid van vereniging en vergadering en

zich volgensditLondensebladduidelijk volledig vrije vakverenigingen geëist.
af.Aan de ene kant vertoont Generaal Van vier kanten kri
jgtFranco dus nu
Franco de neiging om zijn land heel de wind van voren. Van de arbeiders,
voorzichtig terug te loodsen in de mo- de rechters,zijn eigen partijgenoten en
derne wereld.Aan de andere kant ver- de Kerk.Za1hijzich tegen deze wind
toont Spanje zelf steeds meer neiging inwerpen of za1hijhem in de rug neom de generaal de tijd daartoe niet men en zijn pasop de weg terug vermeer te gunnen en zelf uit te maken
waar het heen wil.

snellen?
H .H.

Boekbespreking
Binnengekom en boeken,aan hetbegin vJa iedere

rubriek vermeld,worden besproken naarmogel#kheid.

CULTUURANALYSE

CarlBelz

H .M ontgomeryHyde

The Jfory ojRock

The OtherLove

Oxford University Press,New York, 1969, An historicaland contem porary

256 pp.,$5,
95.

survey 0/homosexuality in Britain
Heinemann, London, 1970, 323 pp.,60/-.

'Rock'is de naam die men in de U.S.A.

geeftaan watbijonsdoorgaans'beat-'of D e auteur, die reeds een indrukwekkende
'pop-muziek'wordtgenoemd.S.gaatervan reeks van historische studies op zijn naam
uitdatdezevorm van muziek een 'folk art' heeft staan, richtzijn geschiedenisvan de
iseerder dan een 'popular art'.ln deAmerikaanse context is deze differentiatie be-

homoseksualiteitin Groot-Brittannië op de

ciële fenomeen vanuiteen niet-comm erciële

vullen deze basistendens aan. A1 heeft de

juridische aspecten crvan,door de eeuwen
slist van betekenis: ze betekent namelijk heen; literair-historische reflecties van het
jnsel en sociologische uitschieters
dat de schrijver dit voornamelijk commer- verschi
hoek benadert.M en verwachtbijgevolg een auteur bli
jkbaar een voorliefde VOOr de
'cultureïstische' aanpak, met benadrukken 'petite histoire'en wi
jdt hij veel aandacht
van het poëtische in teksten, van volkse aan anecdotische aspecten, voortdurend
tradities in woord en taalgebruik, van fol- blijftde toon toch zakelijk en ingehouden.
kloristische inbreng van dansritm en, enz.. Ook betreffende de recente evolutie, m et
Niets daarvan! W e1 situeert Belz zi
jn on- de tribulaties rond het 'W olfenden Report',

lijft een 'onparti
jdige positieve' aanpak
derwery in een traditie van 'volksmuziek' b
zoalsd1ein de U.S.A.heeftgebloeid tijdens gehandhaafd. Nergens wordt op een ruide voorbije halve eeuw,maar tevensbena- mere maatschappelijk-seksuele samenhang
drukthijoveralwaar hijmaar kan de spe- gemikt, zodat deze 'goodwill' uiteindelijk
cifieke 'moderniteit' van de 'rock'. Deze
m oet volgens S.vooral gezocht worden in
het feit dat 'rock' in eerste instantie een
artificieel produkt is. Rock-muziek heeft

typerend isvoor een ontsluierende 'terreinverkenning'.Vergeleken metb.v.de discussie die op het ogenblik aan de gang is in
Nederland,doet deze studie in haar strak-

doorgaans- en totvoorkort- bijnauit- humaneenhistorisch-gebonden feitelijkheid
sluitend bestaan in zijn gramofoonplaat- een beetjeformalistisch aan:alsofmen een
vorm .Een volledig synthetische muziek,het probleem dat(ook in Groot-Brittannië)nog
resultaat van m echanische m iddelen, die altijd taboe is,het veiligste benadertvanuit
ook op die manier gedistribueerd wordt. de hoek van de traditierijke geschiedenis.
HeelbelangrijkvoorS.isdan ookdeinter- Zoalsgebruikelijk in werken overhomosekactie tussen deze muziek,de massa-media sualiteit komt de vrouwelijke homoseksuaen hetnieuwe,jonge publiek.Meteen van- liteitslechts terloopstersqrake;datS.er
zelfsprekendheid die verrassend aandoet, zich van bewust is dat h1J aan dit facet

schrijft Belz korte en kernachtige opmer- geen of te weinig aandachtheeft (kunnen)
kingen neerdievan een grootcultuurfilosofisch inzicht getuigen.
E.DeKuyper

besteden, kan echter a1s een pluspunt gelden.
E.DeKuyper
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Bornkamm,Gûnterund KarlRahner- Die

ZeitJesu.Festschri
jt/:,*HeinrichSchlier.-

schop van Namen,Mgr.Charue,voorzitter
is.Op haar beurt heeft deze commissie in
1968 een team van een tiental theologen
opgericht,onder de leiding van Mgr. A.
Descamps,om een studie temaken van de
problemen die vandaag rond het priester-

schap gerezen zijn.Deze documenten wa-

Verlag HerderFreiburg,1970,336 pp.,DM . ren aanvankelijk alleen voor de bisschop52,- .
pen bestemd.Toch waren ze nietvertrouFrcnk,K .Suso e.a.- Zum Them a Jung- welijk,zodatverschillendeanderepersonen
jrauengeburt.- Verlag Katholisches Bibel- ze gelezen hebben en aandrongen op hun
werk, Stuttgart,1970, 158 pp., DM . 16,- . beschikbaar stellen voor een ruimer puFries,H einrich,H rsg.- H andbuch Theolo- bliek. Onderhavige uitgave heeft dit vergischer Grundbegri
jje.1.- Deutscher Ta- langen waargemaakt.De bundelopentmet
schenbuch Verlag,1970,419pp.
een bijdrage van G.Danneels,De hedenGardavzky, Viterslav - Hojjnung aus der daagse problematiek metbetrekking tothet
Skepsis. - Chr. Kaiser Verlag M iinchen, ambtin deKerk (11-28),een voortreffe1970,78pp.,DM .5,80.
i
jke inventarisvan de opvattingen welke
M ainberger, Gonsalvo,- Jesus starb 1//,
zl- l
op ditmoment opgeld maken,en die met
sonst. - Verlag Herder, Freiburg, 1970, nauwgezetheid aangeeft wat goed en niet
184pp.,DM .15,80.
goed li
jkt te zi
jn en de diepere vragen
M ascall,E.L.- Théologie de l'avenir.lke achter deze opvattingen schuiljaan
Desclée, Tournai, 1970, 169 pp., BF.180. we
n reliëfstelt.Metdeze statusquaestlonis
M élanges bibliques en hommage du R.P. i
voor ogen wordt de geschiedenls geraadBéda Rigaux.- D uculot,Gembloux,1970, pleegd.Allereerstdeschrift.AldusP.Van618pp.,BF.700.
den Berghe handelend over De taak van
M etz,Johann Baptiste.a.- Kircheim Pro- de Kerk volgens hetNieuw Testament (p.

zessderAujklârung.- M atthiasGrûnewald
Verlag,M ainz,1970,143pp.,DM .9,50.

Reicke,BolRostLeonhard - Bqbels-Histo-

29-38) en de gedegen exegetische studie
van J.Giblet betreffende De Twaal
j.Geschiedenisen theologie (p.39-62).Vervol-

risch woordenboek F en VI.- Spectrum , gensin aansluiting daarm ee wordteen peiUtrecht,1970,422en 190pp.,6delen,j42,
- ling gedaan naar De leer van de KerkvaBF.696.
ders over het priesterschap (p. 81-84),
Roover,Aemilio-Raphaele De - L'exégèse Het priesterschap op het Concilie van
patristique de Luc. 1, 35 des origines t) Trente door P.Fransen (p. 85-112),De
Augustin.- Bi
jdeauteur,Averbode,1970, priester volgens Vaticanum 11 in samen64pp.,BF.75.
werking door P.Delahaye en C.TroisfonScholem,Gershom - Ubereinige Grundbe- taines (p.113 -127).Ook wordt hetnieu-

grijje des Judentums.- Suhrkamp Verlag, we wijdingsformulier van 1968 onderzocht
Frankfurt/M ain, 1970, 170 pp., DM . 4,- . naar zi
jn theologische betekenis, door A.
Stoevesandt,H inrich - D ie Bedeutung des Houssiau (p.127 -144),terwi
jlin pastorale
Sym bolums in Theologie und K irche. richting G.Philips zijn gedachten laatgaan
Chr.KaiserVerlag,M iinchen,1970,46 pp.,
D M .4,50.
Zahrnt,H einz- Gottkann nichtJ/cr:en.PiperVerlag,M ûnchen,1970,328 pp.,D M .
24,- .
4.Descamps e.a.

a

Priester,Geloof en Contestatie
Patmos,Antwerpen,1970,171 pp.,
BF.140.

Ditboek is meerdan een van de vele publikaties welke thans over dit onderwerp
worden uitgegeven.Hetiseen teken van de

na-vaticanum Il-tijd waarin de bisschoppenconferenties een vastere vorm hebben
gekregen.Voor ons land werd in de bisschoppenconferentie o.m . een Commissie
voor Doctrine opgericht, waarvan de bis-

over D e priester-leraar in de hedendaagse

Kerk (p.145-158).Tenslotte dientnog de
bijdrage van P.Grelotvermeld,Deroeping
tot het ambt in dienst van het volk van

God (p. 63-80), een artikel dat reeds
vroeger was verschenen in N o.48 van de
Assem blées du Seigneur a1s een com mentaar op Lc 5,1-11 in 1964.
De uitgave werd bezorgd door M gr.Descamps die de bundel van een inleiding
voorzag en in een knap artikel een proeve

van besluitover ditgeheelwaagt(pp.159 171).Naar zijn oordeelzijn gedachtewisselingen te groeperen rond drie essentiële
kwesties:W atis de taak van de kerk in de
wereld van vandaag?, W at is de zin van

het ambtelijk priesterschap? en,W at is er
in ditpriesterschapblijvendenonveranderlijk?
S.DeSmet
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S# îseen God van mensen.
Twee theologîsche studies
M almberg,'s Hertogenbosch,1969,

195 pp.
,f14,90.

Boekbespreking
op het mysterie van Jezus van Nazaret,
Heer van de Kerk,Zoon Gods.Deze opmerkingen mogen overigens getuigen van

de diepgang waarmeeschr.zijn onderwerp
behandeld heeft.
S.Trooster

Dit boek bevat de uitwerking van reeds
eerder gepubliceerde studies.Allereerst de

Jose!Powers
uitwerking vanzijn in 1965gehoudeninau- Eucharistiein neuerSicht
gurale rede 'God of mens:een vals dilemm a', waarin wordt aangetoond dat God
niettegenpoolvan de mens is,maar inte-

Herder, Freiburg/Basel/Wien,1968,
204 pp..

gendeeldegene die het- in zijn mensge- Het leeuwenaandeel van dit boek wordt

worden Zoon,Jezus Christus- ons moge- ingenomen door een kritische beschouwing
li
jk maakt mens te zi
jn en a1s mens te en verwerking van de discussies die met
leven.De tweede,uitvoerigerstudie behan- name hier in Nederland hebben plaats gedelt een thema dat schr. ook reeds in vonden rond 'transsubstantiatie' en 'transme
erdere tijdschriftartikelen gejubliceerd inalisatie'vooral in dejaren 1965-1967.
heeft,maardatin ditboek in gerllpte vorm f
A1sik goed ben ingelichtisde Amerikaanwordt aangeboden:'God en mens of God se theoloog Powers in die tijd student in

inmens?'Indeloop vanzijnoverwegingen

wi1schr.ons winnen voorhetlaatste alter-

Nijmegen geweest. Het is bij mijn beste

natief a1smeer eigentijdsebenadering van

zijn opgenomen in het brede verband van

het mysterie van Jezus Christus, de Zoon
Gods.Zo ontstaateen blauwdruk vooreen

eigentijdse theologie, die het overdenken
alleszins waard is.Zelf is de auteur ervan

weten de eerste keer dat deze discussies
een totaalvisie op een theologie van de
Eucharistie: korte hoofdstukken over de
Eucharistie in de dogmageschiedenis,in de

chrift jaan vooraf, alsmede een korte
overtuigd dathij'geen vlottelectuur'aan- S
systematlsche overweging over de sacrabiedt.M aarenigszinstheologisch geschoolde en geïnteresseerde lezers mogen dit
mooie boek niet ongelezen laten.
S.Trooster

mentaliteit van de Eucharistie.Een helder
opgezette en uitgewerkte studie,die Nederlandse lezers moet interesseren.
S.Trooster

BrokardM eper
J.Girardi
M aria, Evangelisch oder Katholisch? D ialogue et révolution
W ienand Verlag,Köln, 1969,136 pp.,

; 10,50,DM .11,40.

Ed.du Cerf,Paris, 1969,288 pp-,
FF.25,- .

W aardevolin ditboek zijn de ingehouden, Schr.bundelt in dit boek een serie reeds
sobere mariologische beschouwingen, die

vroeger uitgegeven studies over de dialoog

echtertothetwezenlijke van hetmysterie tussen gelovigen en ongelovigen. Fundader Moeder Gods doordrinjen: m de m enteel is de eerste studie,een com men-

Evangeliën en de vroeg-chrlsteli
jke ge- taar op de tekstuitde pastorale Constituloofsbezinning verschijntzijvöörallesa1s tie 'Gaudium etSpes'over de Kerk in de
de door God op de meest radicale wijze wereld van vandaag,die spreektover onze

tot geloofsgehoorzaamheid verloste mens; houding tegenoverhetathdsmeen de athedaarin prototype van de in Christus ver- isten.Daar schr.uitgesproken specialist is
loste mens. Een beschouwing die zeer ze- in deze m aterie,wordt ons hier een funker van oecum enisch belang is.Toch zou damentele beschouwing geboden.Kort sade gedachtengang aan overtuiging gewon- mengevat: een antwoord op het 'humanisnen hebben, wanneer schr.meer rekening me athée'kan alleen gegeven worden,wanhad gehouden met de nieuwere ontwikke- neer het christendom bereid is een steriel
lingen in de christologie en consequenter 'surnaturalism e' te verlaten voor een aude verworvenheden van de moderne exe- thentiek 'humanisme chrétien'.De christen
gese had verwerkt. Het wordt m .i. steeds moet niet meer de wereld willen 'sacraliduideli
jker dat het mysterie van de M oe- seren', maar haar m et de daad 'transforder Gods in de eerste jaren van de Kerk meren'in een m eerbewoonbare wereld.D e
l
angzaamaan tothelderheid islekomen in volgende studies werken details uit de eerde in het licht van het verrilzenisgeloof ste beschouwing verder uit.
zich steeds verdiepende gelovige bezinning S.Trooster
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se geloofsbeleving verwachten waarin Oosterse Vormen een grote rolgaan spelen.
C.J.Boschheurne

Andronikojj,C.- Lesensdejêtes.Lecycle JuanEstruch
ji
xe.- Ed. du Cerf,Paris,1970, 309 pp. Protestants d'Espagne
Bopp,Jörgen, e.a.- D ie Angst vor dem
Frieden.- Verlag W .Kohlham mer,Stuttgart,1970,138pp.,D M .8,80.

Desclée & Cie,Paris, 1969,199 pp..

,lidvan deEgiscopaalsegereformeerCox,Scrvey - HetNarrenjeest.- Ambo, J.E.
de Kerk van Spanle,presenteerde in 1967
Bilthoven,1970,221pp.
,/9,75.

n de universiteitvan Barcelona een theGentili,Egidio - L'amour dans le célibat. aa
siswelke a1sboek in Fransevertaling thans
(Recherche de Dieu), Duculot, Gem- voor ligt. M en vindt er gegevens uit de
bloux,1970,117pp.,BF.120.
erste hand betreffende hetSpaanse yroHolenstein,Carl- DerProtestderPriester. e
testantismein zijn verschillendedenomlna(Krtische Texte), Benziger, Einsiedeln, ties.In een eerste deelwordtna een voor1970,39pp.,Schw.Fr.4,80.
afgaande historische oriëntatie de telling
H owe,Gûnter- D ieChristenheitim Atom - van 1961 en de oydeli
ng van nagenoeg
zeitalter.- Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 30.000 protestanten ln hetIberisch schiereiland besproken en toegelicht. In een
1970,372pp.,D M .26,- .
Klink,Dr.J.L.- Kindengelooj.- Ambo, tweede deelgaat de aandacht naar Barce-

Bilthoven,1970,301pp.,j12,
50.

lona, waar 5000 gelovigen verbli
jven van

de 5.700 in geheel Catalonië. Het is een
Pol,D r.< .S .Van de- Hetvoortbestaan
ocio-religieuze arbeid waarin ter sjrake
van kerk en christendom . - N ederlands s
komen: de sociale inter atie, de religleuze
Uitgeverscentrum , M aaseik, 1970, 292 pp. praktijk,de verschillende parochieactiviteiten, en de factor van het m oderne leven
aftemeten aan de mobiliteiten de vrijeHan Fortmann

Oosterse Renaissance
Ambo,Bilthoven,1970,68 pp.,f 5,50.

tijdsbesteding. ln een derde deel tenslotte
bespreektJ.
E.de godsdienstvri
jheid en de

vreem de verhouding van het Spaanse protestantisme tegenover de oecumene. W at

dit boek ons biedt over het verschijnsel
In dit,op zijn sterfbed voltooide werkje, 'bekering'en overde relatie 'kerk en sekte'
constateert de schri
jver dat er een grote jktons samen metde treffende getuigebelangstelling bestaat voor de Oosterse en li
nissen, resultaat van drie enquêtes, het
met name de Boedistische mystiek.Daar- m eest waardevolle.
bij haalth;
j de verschillende Oosterse sys- S.D eSmet

temen,zoals bijvoorbeeld yoga en zen,nog
al eens door elkaar.Hij meentnu terecht
daterduidelijk een streven isnaareen ander,meer algemeen bewustzijn als dat van
hetdagelijksleven,waarbijhijdan aanwi
jst
datook in de christeli
jke mystiek datandere bewustzi
jn voorkomt. Daaruit komt
hijnu tot de conclusie dat de kerken deze
m ystiek moeten verkondigen en watminder
over Vietnam m oeten spreken. M et deze

conclusie kan men moeilijk meegaan.Men

A .W ihler en H .M oulin

A nne de GI/f#nJ.
D ocum ents authentiques
lnprimerie monastique Saint-lulien-L'ars,
1970,247 pp.,FF.15.

Anne de Guigné,eerste kind uiteen Fran-

moet zeker aan m ystiek doen, maar mag

se adelli
jke familie,werd geboren in 1911.
daarom de ethiek niet laten. Daarbij is In 1922 overleed zij en bleef bekend a1s
mystiek iets wat men m oetdoen en waar- een uitzonderli
jk begenadigd kind.De auoverweinig te praten valt.Feitelijk consta- teurs hebben authentieke documenten sateert de schrijver dat godsdienst in is en mengebracht. Deze kom en van fam ilie,
wi1 hij feitelijk dat de christelijke kerken vrienden, kennissen en worden afgewisseld
daarvan gaan profiteren.Alsde godsdienst met een stel foto's van het meisje en facwerkelijk in is op een andere manier dan similés van geschriftjes en kindertekeninantiek nog altijd in is,dan za1datvanzelf gen.CardinalG arone schreef een welwilhaar uitwerking op de geloofsbeleving heb-

lend woord vooraf.

ben.Dan kan men misschien een eigentijd- S.DeSm et
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li
jks een menselijk leven. De verhouding
van denoestwerkendeboertotzijn landschap verschilde nauwelijks van die van
het dier. De boerenroman, die bi
j deze
schrijvernogalin aanzien staat,geeftdan
Chomsky,Noam - Taalen mens.- Van ook een onwerkelijk beeld van de wezenLoghum Slaterus, Deventer, 1970,158 pp-, lijkeonvrijheid van deboer.Pasde stadsj14,50.
lucht maakte de mens vrij. De schrijver
Engelman,Paul- Ludwig Wittgenstein.- heeftdan ook gelijk datwe eigenlijk pas
W IJSBEGEERTE

OldenbourgVerlag,Mûnchen,1970,127pp-,
DM .12,80.
EtudesPhilosophiques,Les- Hommage d
GeorgesBastide.- PressesUniversitairesde

vanuit de stad het landschap kunnen zien.
Dat we hier met een dialectische verhou-

ding temaken hebben:schijntdeschri
jver
niet te zien.In deze dlalectiek zitdan ook

France,Paris,1970,avril-june2.
de verstedelijking van het platteland,die
M iller,R.D.- Schiller and the ideal oj van het platteland nog geen stad maakt
jreedom.- Clarendon,Oxford, 1970, 130 maar een nieuwe samenlevingsvorm die
PP.,30/-.

ook de stad za1doordringen.

Sedlmayr, Hans - Gejahr und S///nun: C.J.Boschheurne
des technischen Zeitalters.- Otto M ûller,
Salzburg,1970,70pp.,US42,- .
Ve
rh
ho
ov
ee
vn,
en,
-pp.
S#
ac
e.
ts.- Ambo, EugeneKamenka
Bilt
19Cor
70,n
2.
70
,/
16ni
,50

The Philosophy ofLudwig Feuerbach
TonLemaire

Routledge & K egan Paul, London, 1970,
190pp.,E 2.

Filosojievan hetLandschap

Schrijver behandelt Feuerbach alsof deze
Ambo,Bilthoven, 1970,224 pp.,#12,50. denkereen positivistwas diezich nietgoed
uitdrukte.Het dialectisch karakter van zijn
nken wordt dan behandeld alsof het om
Deschri
jver stelteen aantalhoogstorigi- tde
aalfouten gaat. Feuerbach is nu eenmaal
nele en belangwekkende vragen.W at doen

we eigenlijk a1s we wonen,wandelen,rei- een dialecticuswiensdialectiek alleen in zo-

zen,tourist zijn.W at is de werkelijke be- verre van die van Hegel verschilt dat ze
tekenis die de archeologie, de heemkennis zich nietzuiverin de geestafspeelt.Schrijen de folklore voorons hebben.Hoe bele- ver had overigens kunnen zien dat deze

denker geen positivist is doordat hij zelf
ven wijhetlandschap.Datlaatste gaathij va
n Feuerbach annhaalt de zin dat ieder
dan ook nog na met behulp van de geschiedenis van het landschap in de schil- objectdoorde mensalleen kan worden bejn relatie met
derkunst.Zelfsvraagthijzich afwatdoen grepen en gekend door zi
we eigenlijk a1sweonsbruin laten worden. andere mensen zelfs a1shetom wetenschap
De vragen zi
jn origineel; de antwoorden gaat.Voor een derlelijk primaat van de
bevredigen veelminder.De schrijver komt medemenselijkheid, d1e al onze kennis van
steeds weer op een mythische beleving van de medemens afhankelijk maakt,is in het
hetlandschap terug zonderdathijnupre- (neolpositivismegeen plaats.Dewerkelijke
cies duidelijk maaktwaar datuitbestaat. bedoelingvan Feuerbach ontgaatdeschrijHij laat totaal buiten beschouwing datde ver dan ook geheel.Het gaat deze denker
verandering in de kennisvan hetlandschap er om te komen tot een synthese van de
er vooral een is die veroorzaakt wordt menselijke afhankelijkheid van anderen en
door de verandering in de sociale verhou- van de dingen.Kanthad de mens in zijn
dingen.Inderdaad ishetjuistdathetoude liberale, post-feodale opvatting alleen a1s

platteland verdwijnt. Het platteland verstedelijkt,wordt b.v.via de steden bevoorraad zodathet in hetdorp vaak moeilijker
is vers brood, groente en fruit te krijgen
dan in de stad.M aarom nu te gaan jammeren zoals de schrijver doetoverhetverloren gaan van hetboerenleven en de ge-

afhankelijk van de dingen willen zien,met
dien verstande dathijdoorzijn rede toch
een redelijke zelfstandigheid ertegenover in
acht kon blijven nemen. Feuerbachs synthese misluktfeitelijk doordatdezeredelijke
zelfstandigheid teloor gaaten dem ensweer
in de eerste plaats behoeftig wordt en dus

bondenheid van de boer aan zijn land,is nietvrijisvan behoeften.De doorhem getoch we1 wat overdreven.Het boerenleven zochte synthese lukteigenlijk pasaan M arx
isonvoorstelbaarhard geweesten totdatde in diensrijk dervrijheid.
eerste m achines kwam en,w as het nauwe-

C.J.Boschheurne
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De auteur van ditwerk waseen vriend van
Otto Grotewohlen verdiendesamen metde

latereeersteministervan deDDR zi
jn sporenin deSPD.lnoktober1948vluchttehij
naar het W esten. A1s topfunctionaris van

A m Steuer der M orgenröte. Erzâhlungen
ûberLenin.- Aufbau Verlag,Berlin,1970,
296 pp.
Braekman, D r. W illy L.- M iddelnederlandse geneeskundige recepten.- K oninkl.
Vlaamse A cad. voor taal en letterkunde,
Gent,1970,482pp.

de SPD beleefde hi
j de intocht van de
Russen in Berlijn en nam hij contact op
met de uit Moskou teruggekeerde communistische functionarissen die later een be-

langrijke ro1zouden spelen in deDDR:de
Gruppe Ulbricht.Gedurende een korte ti
jd
konden de auteur en andere SpD-leiders

Brooke,Christopher - The tweljth centu- zich in de DD R inspannen om te komen
ry renaissance.- Tham es& H udson,Lon- totdeuitbouw van een socialistischepartij
don/Denis, Borgerhout, 1970, 216 pp., in de Oostzone van Duitsland.A1sdusdanig
geïll-,BF.168.
beleefde hij de fusie van de SPD met de
Buzzi,Giancarlo - Peterde Grote.- (De KPD in één enkele SED.Deze fusie,die

groten van alle tijden), De Geïllustreerde we1belangrijk was,liep tenslotteuitop de
Pers,Amsterdam,1970,75ill.
Carr, E.H. - The Bolshevik Revolution
1917-1923.1 - Penguin Books,Harmondsworth,1969,448pp.,f 4,75.
Carr,E.H .- The Bolshevik Revolution
1917-1923. 11I - Penguin Books, Harmondsworth,1969,400 pp.,f5,- .
Elliott,J.H .- ImperialSpain 1400-1716.-

liquidatie van de SPD in Oost-Duitsland,

daardebelangri
jkepartijfunctiesin handen

bleven van topleden van de communistische

partij,bv.Ulbrichtzelf.A1stijdsdocument

overhetleven van een hoje partijfunctionaris is het werk van Gnlffke interessant

en belangrijk.De auteurweethetzelfbe-

leefde levendig te vertellen.
(Pelican) Penguin Books, Harmondsworth, A .VanPeteghem
1970,423pp.

Hatton,Ragnhild - Europe in the ages oj

Louis XIV.- Thames and Hudson,Lon- < .H ausenstein
don/Denis, Borgerhout, 1970, 263 pp., Im pressionen und A nalysen, letzte
geïll.,BF.168.
M arwick Arthur- Britain in theCentury oj Aujzeichnungen
Total War. - (Pelican) Penguin Books, Bruckmann, Miinchen, 1969, 272 pp.,
DM .28,- .
Harmondsworth,1970,573 pp.
M c Naught,Kenneth - The Pelican History oj Canada.- Penguinbooks,Harmonds- In 1967 verscheen onderdetitelLichtlzll/er
dem Horizontheteerste deelvan het dagworth,1970,336 pp.
Pieterse, D r. W ilhelmina S. - Livro de boek vanHausenstein.Hetomvattedejaren
BetH aim do kahalKadosaeBetYahakob. 1942 -1946, herinneringen dus aan een
Van G orcum, Assen, 1970, 208 pp., diepbewogen oorlogstijd.ln deze band 1open de aantekeningen van 1948 tot 1957.In
/ 39,50.
Plaschka, Richard Georg und K arlheinz 1950 werd H ausenstein de eerste D uitse

M ack - Die Aujlösung des Habsburger- zaakgelastigde te Parijs na de oorlog. Zo
reiches.- Oldenbourg Verlag, M ûnchen, treden naast persoonlijke belevenissen en
uitingen van zijn universele belangstelling
1970,556pp.,DM .48,- .
Runcim an, Steven - The last Byzantîne
renaissance. - ' Cam bridge University
Press,London,1970,112 pp.,22/-.
Schepens, Luc - 1940.D agboek van een

nu deyolitiekegegevensvan hetnaoorlogse

Franknjk meer op de voorgrond. Allerlei
problemen bli
jken hem te interesseren: de
Oost-W est verhouding, communism e en

politiek conjlict. - Lannoo, Tielt, 1970, christendom,radicalisme en moderne kunst.
Tevens heefthij aantekening gehouden van
258 pp.,BF.195.
Taylor,A.J.P.- English History 1914- zijn contacten metallerleibelangri
jke perjkheden die hi
j ontmoette en interes1945. - (Pelican) Penguin Books, Har- soonli
sante boeken diehijin dieperiode gelezen
m ondsworth,1970,871pp.
heeft.Daardoor heeft dit dagboek een actuele betekenis.H etwerk,datfraaiisuitge-

Erich < .Gnijjke
Jahre mitUlbricht

geven,bevatook 7 facsimile'suitzi
jn hand-

schriften,een bibliografie van deboeken en
artikelen van de auteur en een uitvoerig
Verlag W issenschaft und Politik, Köln, namenregister.
1966,376 pp.,D M .24,- .
P.Grootens
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Botscha? aus M oskau.Vom Leben,
Fûhlen und Denken derSowjetbiirger

Econ Verlag, Dûsseldorf, 1970, 272 pp-,
Brahm, Heins - Der Kreml und die DM .24,- .
CSSR, 1968-69. - Kohlhammer, Stutt- Alhoewel op het ogenblik de toeristische
gart, 1970, 144 pp., D M .12,80.
activiteit ook naar de Sovjet-unie toeButler,David and Donald Stokes - Poli- neemt,is hettoch nog moeilijk om zich
ticalChange in Britain.- M acmillan and een gedachte te vormen over hetdageli
jks
Co,London,1970,509 pp.,/4,
50.
leven van de Sovjet-burger.W atdenktdeDoorn,J.A.d.van en < .J.Hendrix - ze,hoe reageert hij op de gebeurtenissen
Ontsporing van geweld. Over het Neder- waarin zijn land betrokken is,hoestaathet

lands Indischllndonesisch conjlict.- Uni- daarmetdeintellectuelevrijheden.Deauversitaire Pers Rotterdam, Rotterdam, teur is een W est-Europeaan die in Rusland
1970,311 pp.,/14,90.
studeerde en er verschillende vrienden
Dröge, Frantz e.
a.- Publizisten,zwischen heeft. Hij geeft kriskras een aantal beIntuition und Gewissheit.- Van Gorcum, schouwingen over zijn beleveissen in het
Assen,1970,61 pp.,/ 4,50.
Rusland van Brezjnev en Kosygin.Om a1G rainger,J.H .- Character and style in lerleimoeilijkheden te vermi
jden voor zijn
English Politics. - Cambridge University vrienden verkoos hi
j anoniem te blijven.
Press,London,1969,291pp.,50/-.
H etwerk bestaatuiteen aantallosse notiHojmann,Hans-Hubert - Die Entstehung tiesgegroepeerd rond volgende thema's:de
des modernen souverönen Staates.- Kie- 21ste augustus in Rusland (invalvan Tsjepenheuer und W itsch,Köln,1970,496 pp., cho-slovakije); het neo-stalinisme; notities
D M .26,- .
tijdens een winter in Rusland;Nadjescha
Hautm ann en K roner - K leines Lexikon Nikolajewna (gesprekken met een taxizurpolitischen Bildung.- Hornung,M iin- chauffeur); de intellectuelen; verleden en
chen,1970, 189 pp.,D M .5,80.
toekomst.
Kimche,Jon - The Second Arab Awake- Heel persoonli
jke getuigenissen van een
ning. - Thames and Hudson, London / man diejareninM oskougeleefd heeft.
Denis, Borgerhout,1970, 288 pp., BF.307. A.VanPeteghem

King,Anthoy - TheBritishPrimeMinis-

ter.- M acmlllan and Co,London, 1969,
210 pp.,10/-.
Krippendorjj,Ekkehart- Die AmerikanischeStrategie.- Suhrkam p Verlag,Frankfurt1970,496 pp.,DM .24,- .

K.L.Poll

Hetmaskervanderedelqkheid
PolitiekeEssays
M eulenhoff, Am sterdam , 1969, 191

Linke,HorstG.- Deutsch-sowjetischeBe- f9,50.
ziehungen bisRapallo.- W issenschaftund
Politik, K öln, 1970, 296 pp., D M . 35,- . Schrijvend overdeAmerikaanse democratie
M eissner, Boris, H rsg. - D ie deutsche
Ostpolitik 1961-1970. Kontinuitöt im
Wandel. - W issenschaft und Politik,
Köln,1970,448 pp.,DM .38,- .
M ierau,Fritz - Links,IEine Chronik in
Vers und Plakat.- Rutten und Loening,
Berlin,1970,455 pp.,DM .27,- .

m erkte A lexis de Toqueville meer dan een
eeuw geleden al op,dat de deugd van een

Narr,Wolj-Dieter- CDU-SPD.Programm

terrein bijuitstek van de'redelijkheid'.Redeli
jkheid is de norm van de politiek zoals

undPraxiszeit1945.- KohlhammerVerlag,
Stuttgart,1970,327pp.,D M .29,- .
Oehlke,Paulen HansH .H erzog - Intellektuelle Opposition im autoritören Sozialstaat.- Luchterhand, Neuwied, 1970, 216
pp.,D M .12,80.

kunstenaar de ondeugd kan zijn van een
staatsman. D it is in wezen ook het uitgangspunt van Polls beschouwingen over
het politieke leven in het N ederland van
vandaag. D e politiek is volgens hem het

waarheid de norm is van de wetenschap,
goedheid die van de moraalen schoonheid

die van de kunst.Het is de laatste tijd in
N ederland echter zo,dat allerleilieden studenten, ideologische zeloten en kunste-

Raphael, D.
D . - Problems oj Political naars - zich op de politiek werpen. Zij
Philosophy. - Pall M all Press, London, zetten dan wel'hetmasker van de redeli
jk1970,207 pp.,35/-.

heid'op,m aarachterdatmaskerschuilteen

Vahlejeld,Hans Wilhelm - Weltrevolution bewogenheid vanuiteen heelandernormenaus Fernost. Das neue China. - Econ,
Diisseldorf,1970,320 pp.,geïll.,D M .22,- .
W idm ann, Carlos - Reportaus Cuba.List,M unchen,1970,150 pp.,DM .11,80.

stelsel,dataan de politiek volkom en vreemd
is en in feite de politiek denatureerten dus
vertroebelt.

Denatureert hij zelf de politiek niet in
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sterke mate wanneerhijhaar de 'redeli
jk- Deze combinatie vindthijspeciaal- hoe
heid'a1s norm toeschuift? De redeli
jkheid kan het anders - in de politieke elite.
van het compromis m et de feiten - daar
komt het op neer.H et zou er treurig met

de politiek uitzien a1s zij nimmer andere

normen had gekend. En het ziét er ook
treurig met de politiek uit in perioden,

Deze elite heeft de algemene trekken zoals

in alle 'jonge landen':hogere opleiding is
bijna een garantie tottoegang tot de elite
diebelangheeftbi
jhandhavingvan desociale en machtspolitieke statusquo.De be-

waarin die '
redelijkheid'haarhoogstenorm

trekkelijk korte (Franse)protectoraatsperi-

is.In haar grote perioden leeft de politiek
echter uit ideeën,uit idealen - vooralniet
teverwarren m etideologieën.De vadersvan
de Ameriltaanse Grondwet, de vader van
de Nederlandse G rondwet, Thorbecke, de
promotoren van onze sociale wetgeving,
waren mensen van ideeën en idealen. Dat
studenten, ideologen, kunstenaars dit in de
politiek van s-antlaag m issen - geef hun

ode weekte de elite niet1osvan het traditionele waardenpatroon. In het algem een
constateertW aterbury in het M idden Oosten een grote invlocd van de traditionele

cultuur.Daarom meenthijook Franz Fanon's opvatting te kunnen bestri
jden dat
em ancipatie van de traditionele waarden en
de feodale structuren door een volksop-

stand,zoals in Algerije,het belangrijkste
ecllaonselijk!Datzijbijhetzoeken naar m echanisme is tot sociale verandering.
ideeën en idealen ernaastschieten,daarkan W anneer Fanon nog zou leven,merktW amen Poll wel een eindweegs in volgen. terbury op,dan zou hi
j zien,dat ook in

M aarom nu tezeggen,dathijzélfveelin- Algerije de traditionele politieke waarden
brengt in hetzoeken daarnaar- nee.Zijn weerde overhand gekregen hebben.ln het
negativismemaal
cthetrookgordi
jn in depo- centrum van hetpolitieke systeem in M alitiek alleen maardichter.
H ansHermans

John Waterbury

The Commander// theFaithful
W eidenfeld and Nicolson, London, 1970,
368 pp.
, 65/-.

rokko, gedomineerd door de politieke en
socialc elite, staat de koning - amir a1mum inin - , die door een verdeel-enheers-politiek de elite de baas tracht te

blijven en zich daarbijverzekerd heeft van

directe controle op hetleger en de politie.

Hét grote dilemma voor de koning (Hassan) is hetinvoeren van economische ontwikkeling zonder het delicate evenwicht

nnen de elite te verstoren. K oning en
Waterburl,hoogleraar aan de universiteit bi
elite handhaven zich door 'gepast' gebruik
v
a
n
Mi
c
h
l
j
a
n
US
A,
a
na
l
y
s
e
e
r
t
d
e
Ma
r
ok
kaanse polltieke structuur van de eerste 10 te maken van terreur-methoden.Daarom is

jaarvan de onafhankeli
jkheid vanhetland het jammer dat W aterbury geen gebruik
(1956-166).
heeftgemaaktvan een nadere beschrijving
Een structureel-ftlnctionalistische aanpak

van positie,functie en handelen van gene-

bijanalyse van 'jonge'landen voldoetnaar raal Oufqir, de minister van binnenlandse
de mening van W aterbury niet geheel; bij zaken,om ditte illustreren.
nieuwe regimes dient de nadruk te liggen
op de politieke cultuur, zodat de relatie
tussen sociaal-historisch bepaald gedrag en
het politieke handelen binnen de nieuwe
staatbeter bestudeerd kan worden.
Volgens de auteur voldoen de analytische

Oufqirs naam is verbonden m et de geruchtm akende Ben Barka-affaire en m et

de zoutmijnen in het binnenland waarin
politieke tegenstandel's van het regime de
dood vinden.

Waterbury'sanal
jseisafgezien van ditde-

categorieën a1s 'partij','elites',klassen e.
d. tail een belangrilke bi
jdrage tot inzicht in
niet,omdat ze hetspecifieke van hetpolitieke proces verhullen.

de politieke structuur van M arokko en het
M idden Oosten.N aar de mening van de

n eoretisch uitgangspunt bij de analyse auteur isde elitenietofnauwelijksin staat
van het M arokkaanse politieke proces is
dat de politieke culttlur, de normen en

de komende problemen van urbanisatie,

bureaucratisering en volksonderwi
js het

waarden die hetpolitieke jedrag bepalen, hoofd te bieden, problemen die zij zelf
het gedrag van de politlek handelende
mens begeleiden en a1s katalysator en stimulans werken voor politieke actie.

Naar de mening van de schrijver staatspeciaalM arokko m odelvoor een combinatie
van 'traditioneel'en 'm odern'in hetnorm besef binnen het politieke systeem zoals
datin hetM idden Oosten wordtaangetroffen.

scheppen om de eigen positie te kunnen
handhaven.Oufqirsonderdrukking van studentenprotest m iddels executies en werkkam pen iseen symptoom van hetwankelen
van het elitaire politieke systeem in M a-

rokko, maar geen garantie dat dergeli
jk
systeem nietin een andere vorm za1blijven
bestaan.
F.N ieuwenhof
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Stuart! Simon - 'Say'.An Experiment in
Learnlng. - n omas Nelson and sons,
London, 1969, 219 pp., 42/-.

Thiels,M anjred,Hrsg.- Enzyklopödie der
Geisteswissenschajtlichen Arbeitsmethoden.
6.M ethoden derKunst und M uzikwissen-

schajt. - Oldenbourg Verlag, M iinchen/
ien,1970,153pp.,DM .24,- .Bi
jintekeLes projesseurs pour quoijaire? - Le W
ningop hetgeheelDM .21,60.

Chapsal,M adeleine e?l M ichèle M anceaux
-

Seuil,Paris,1970,187pp.

Carlebach, Julius - Caring !or Children

in Trouble.- Routledge & Kegan Paul,
London, 1970, 198 pp.,f 1,15.

G .L.Janssen

Ejlersen,M ette - Orgasme :# de vrouw. Jeugd en iongeschrqversin onze f#d
De Nederlandsche Boekhandel,Antwerpen,

-

(Alphaboek) Uitgeveri
j N.
V.
S.H., 's-

Gravenhage,1970,127 pp.
Eliade,Bernard - L'école ouverte.- Le
Seuil,Paris,1970,253 pp.
Elkes,Alexanderen J.G.Thorpe - Psychiatrisch vademecum . - Spectrum , U trecht/Antwerpen, 1970, 205 pp..
Geldard, Frank X.- Handboek van de
psychologie,1 en I1.- Spectrum,Utrecht/

1970,210 pp.,BF.195.

Het eerste deel van dit boek bevat zoals
vele andere publikaties een beeld van de

jeugd in dezetijd.Op zichzelfnietslecht.

Maarteuitgebreid(120yp.
)t.o-v.hettweed
e
d
e
e
l
(
6
0
q
?.
)
,
i
n
f
un
c
t
l
e
waarvan hetzou
geschreven zln.Een elementdathier sterk
naar voren gebracht wordt is het onder-

Antwerpen,491 en 349 pp.,samen j16,- . scheidtussen depuberteitofjeugdjaren en
e daaro? volgende periode van jongvolGuichard, Olivier - L'éducation nouvelle. d
wassenheld.De hedendaagse jeugd zou te
Plon,Paris,1970,124 pp..
bestempelen zijn a1s een zachte generatie,
Hadjield, J. A. - Psychotherapie. - terwijl de maatschappij-kritische houding
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 489 typerendzou zijn voordejongvolwassenen.
Hettweede deelbehandeltde tijdgeestbij
PP.,/7,50.
jonge vlaamse prozadebuten (20 debuten
Haenen, Dr. #. < . - Van kleuter tot tussen 1957 en 1966).W at opvaltis het
schoolkind. - W olters-N oordhoff, G ro- grootaantalwerken geschreven in deeerste
ningen, 1971, 250 pp., /19,90.
persoon én in detegenwoordige tijd.Daarnboven zijn de romanswaarin de gedachHojstede,Peter- Totonzediepedroejheid. e
(Anthos),Bosch en Keuning/ln denToren, ten overheersen,m eestal geschreven in de
eerste persoon en in de tegenwoordige tijd.
Baarn,1970,176pp.,j8,50.
Bij de romans waar de actie overheerst,
M annoni,M aud - Lepsychiatre,son 'jou' vindtmen de tegenovergestelde tendens n1.
etla psychanalyse.- Le Seuil,Paris,1970, derde persoon en verleden tijd.De ideeën
269 pp.
van de jonge schri
jversworden eerst negaM euwese,Dr.< .- Onderwqsresearch.- tiefbeschreven en dan komtmen totmaatjkritiek en vereenzaming,vervreemSpectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 239 schappi
PP..

ding. Positief beschreven kan men zeggen

dat een vrije, yersoonlijke uitbouw van
eijen bestaan prlmeert.HetschuldbewustGorcum,Assen,1970,313pp.,/29,90.
ziln wordt op een originele manier behand.Dejongeauteurslegjen geen wederN olte,Helm ut- Psychoanalyse und Sozio- del
M oors,Dr.P.C.- Gezinsregeling.- Van

logie.- Hans Huber,Bern/stuttgart/W ien, kerigeband tussen seksuallteitenerzijdsen
jk engezinanderzijds.Positievenor1970, 247 pp., Schw.Fr.28,- , DM . 25,- . huweli
men voorhet gedrag vindt men zelden,al
Plancke,R.L.,uitg.- Paedagogicahistori- kan men vermelden:het positief bijdragen
ca,X,1.- G ent,1970,201pp.
totde vrije uitbouw van hetbestaan van

Pougatch-zalcman,Léna - Lesenjants de
Vilna. Une explr/ezice pédagogique. Casterm an,Tournai,1970,234 pp.,BF.90.

iemand anders(liefde maaktde ander vri
j).
In het derde deel (30 pp.
), 'konfrontatie',
is ondermeer interessanteen korte typering
van de m oraal der bestudeerde auteurs.

Stellwag,Proj.Dr.H. < .F.,e.a.- De Deze blijkt een humanisme te zijn met 3
leraar en z#n klas.- W olters-Noordhoff, hoofdprincipes:1) integriteitvan het indiGroningen,1970,142pp.,/10,90.
vidu,dat volkomen vrl
) moetzi
jn;2) ge-
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meenschag gebaseerd op liefde en rechtvaardigheld, oprechtheid en waarachtijheid;3)volkomen harmonie tussen het11chamelijkeen hetspirituelein de mens.
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A1sslotvan deze besprekingeen korte bemerking nog:hetboek bevatgeen analyses

van dewerken afzonderli
jk.Geen verticale R .A .Blondealk
analyses, alleen horizontale.
P.M arineau

CeliaG reen

M andariin en Astronoom.Ferdinand
VerbiestS.J.(1623-1688)aan het
hofvan de ChineseKeizer
Desclée De Brouwer,Brugge/utrecht,

Vluchtin de medem ens
1970,525 pp.,gdll.,BF.385.
(Boom paperback), Boom, Meppel, 1970,
129 pp., /8,90.
Onlangs voor de BRT ondervraagd over
zijn opzet, verklaarde R. B. dat zijn zin
Hoekomthetdatje,wanneerjeeenvraag voor de geschiedenis van de astronomie
steltoverdemensen hetuniversum,altijd hem twee beroemde Vlamingen heeft doen

e
en antwoordkrijgtdatqaatoverde'mens waarderen:de Brugse mathematicusSimon
in de samenleving'? Dat ls de vraag die de Stevin,en de wellichtop ditterrein minder

schri
jfster,directrice van hetOxford lnsti- bekende Jezuiet Ferdinand Verbiest uit
tute of Pqchofysical research,zich stelt Pittem.Vooralde laatste heefthem blijkaan hetbegln van ditboekje.Zijtrachtde baar geïntrigeerd. Jarenlan! geduldig op-

psychologische krachten te achterhalen die
bepalen dat men zo vaak zegt dat andere

mensen datgene zijn waarmee de mens 'in
laatste instantie'te maken heeft.Brutaalin
het formuleren, geestig in het associëren

syoringswerk, een uitgebrelde briefwisse-

llng,aanhoudend contactm etsinologen en

astronomen hebben het mogelijk gemaakt

een historisch verantwoorde bioqrafie te

wijden aan deze merkwaardige mlssionaris
trachtdeschrijfsterdeheersendeopvatting in het China van het einde van de 17e,

v
an geestelijke lezondheid te ontmaskeren hetbegin van de 18e eeuw.Blondeau biedt
a1seen angstvalllgeontkenning van de werkelijkheid,waarin sociologie de troostén

opium is van iedereen voor iedereen. Het

zi
jn lezers echter meer dan een biografie.
Hi
jzochtzich immerseen oordeelte vormen over de waarde en de betekenis van

omgekeerdevan de geestelijk gezonde mens, zijn held tegen de brede achtergrond van
die verstandige boeken schri
jft,verstandig de Europese cultuurgeschiedenis en in het
overhetbestaan spreekt,een religie,filosofie en wetenschap van hetgezondeverstand

licht van een belangwekkende episode uit
de kerkgeschiedenis, gekenmerkt door de

pleegt, zou de trekken vertonen van een

oprichting van een soort ministerie voor

alternatieve bestaanswi
jze, waarin de mens buitenlandse m issies, de Propaganda Fide
meer belang stelt in de werkelijkheid dan en zijn conflict met het Patrao van de
in andere mensen, waarin het begrip on- kwijnende Portugese wereldmacht. De
eindigheid nietverdrongen wordt,en waar- voornaamste bron van ditwerk zijn even-

ingedrevenheid,slechtsop éénzaakjecon- wel de verschillende gublikaties (boeken,
centreerde aandacht, onvoorwaardehlkheid

verhandelingen, m em orles van toelichting,

en geestelijke autarkie naar voren komen. tabellen,cartoqrafisch materiaal en epheW anneer de schrijfster a1s voorbeelden van meriden) en brleven van Verbiest zelf gedeze levenswijze Christusen Nietzsche aan- weest (pp.482 -494).De historici van de
haalt, op basis van een 'vluchtige' exegese
van de evangelies en over de eerste geschriften van de twecde persoon,vervluchtigthaarorigineelbetoog en ontaardthetin

fameuze kwestie der Chinese riten zullen

een vluchtvoorlogicaen feitelijkheid.

monografitën en naslagwerken zullen alte

Het sterkste punt van dit in weerbarstige

stijl geschreven betoog is gelegen in het
constateren dat bij alle pleidooien voor
communicatie van ik-jij-verhoudingen etc.,
demensen bijgebrekaan dromen overoneindigheid zo stokstijfbevroren zijn datze
nauwelijkseen woord kunnen wisselen.
G .W ilkens

voordetoekomstverplichtzi
jn rektningte
houden metBlondeau'svisie (p.307,n.4).
De schrijvers van ta1van cultuurhistorische

westerse uitspraken dienen te herschrijven
(p. 375 b.v.).M isschien vinden sommigen
deze biografie te wijdlopig geschreven.Het
mag dan waarzijndatinderdaad opp.132
Verbiest voor het eerst ten tonele ver-

schijnt, en men zich afvraagt of het zin

heeft te spreken over het al dan niet gemotiveerde in Verschaeves toneelstuk be-
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treffende Verbiest (pp. 400-40*. Toch
zaliedereen toegeven dathetoverzichtvan
de Chinese cultuurgeschiedenis:de wetens-
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hetjaarzalgaan werken om de andertoe
telaten testuderen.DatIkeverloorbijde
opgooi en nachtwerk aannam in een zui-

waardigheden overde oud-chrlsteli
jke mis- velfabriek zullen velen misschien niet wesie in China ten ti
jde derNestorianen,en ten.M aar hetboek van Morin ismeerdan
zelfsde curiosa mechanica welke de mede-

petite histoire.Het is boeiend te zien hoe

werkersvan deze mandari
jn samenknutsel- detoekomstige generaalzijn kanskon waden ten gerieve van de keizer, aan het gen voor hetvergelijkend examen dathem
leven van de missionaris een merkwaardig

reliëfgeven.Staan blijftdatmen ditboek

de toejang totWestpoint ontslooten het
langs flguren a1s Former,M ac Arthur en

in vlotte, som s wat noord-nederlands ge-

M arshall op onvermoede wijze bracht tot
tintestijlgeredigeerd,leesta1s een roman. de rang van geallieerd opperbevelhebber
Het is verbazend hoe de schrijver zoveel met vrienden a1s Patton en Bradley naast
eruditie wistte verwerken toteen afgerond
geheel. Treffend is de manier Waarop S.
scherp en toch discreet,zonder een spoor

zich.

De dag van vandaaglijktenkelmaarde
voortzetting van watik sinds juli'41 heb
,,

van chagrijnigheid,zijn waarderinguitover meejemaakt,zelfsaleerder'',zo annoteert
de Kerk en haar we1eens alte menselijke denleuwepresidentinzijn journaaldeeergedragingen. W at de astronomie betreft ste dag van zijn verbli
jf in hetW itte Huis.
kunnen we de LeidseprofessorZiircherten Hiermee lijktEisenhowerdie altijd de polivolle bijtreden en zeggen dat,,deze passa- tiek zo geschuwd had:zijn eigen verbazing
gesvan een uitzonderlijke helderheid zi
jn, teuiten overdewendlng diezi
jn leven had
die het ook voor niet ingewijden in deze gCnOn3Cn.
moeilijkemateriemogelijk maken zich een Het is duideli
jk datvooral dit tweede gebeeld te vorm en''.Een werk van ditniveau
is zeldzaam.Een eminente Vlaamse bijdrage tot geschiedenis van de wereldcultuur.
S.DeSmet

deeltemetbewondering maarook metrea-

RelmanM orin

(4 oktober 1957),de relaties met Chroestjew en de verwikkelingen naar aanleiding

D wightD .Eisenhower.
Een dossiervan Associated Press
Desclée D o Brouwer, Brugge/utrecht,
1970,222 pp.,geïll.,BF.250.

Een m erkwaardig knap geschreven en goed
gedocumenteerd relaas van het leven van
deze inderdaad eenvoudige m aar grote
Amerikaan. Relm an M orin behoorde tot

een van de drie bevoorrechte journalisten

lisme en politiekebedoelinj geschreven is.
Daarvoorgetuigen debondlgehoofdstukjes
over Korea, de affaire Rosenberg, het
M ac-cartyisme, de Suez-crisis, de rassenrellen van Litle Rock, de eerste Spoetnik
van Gary Powers' neergehaalde U-2, het
genereuze gebaar van het hospitaalschip
'H ope' in de wateren van het Verre Oosten,de nederlaag van N ixon voor hetpresidentschap,en tot slot hetberichtvan de

moord op J. F.Kennedï terwijl Eisen-

howerin Normandië de twlntigste verjaring
van zijn grootse wapenfeiten herdenkt.
Vele facetten van de vi
jf sterren-generaal

worden aldus belicht.Daarbij zijn oyval-

lend zijn temperamentvolle beslisslngen
(b.v. de verhouding met Darlan en de
maakte.M et eersterangsinformatie kon hij Fransen in voorbereiding op de invasie),
in een aantalgesyrekken metzijn held iets zijn trouwe vriendschap (o.a. met Taft,
van de sluier opllchten welke e1k mensen- Dulles en Nixon),zijn diep geloof (aldus
leven dekt.Eisenhower stemde toe,hoewel b.
.hetgebeduitgesprokenvöörzijn inaunietzonder tegenzin,toen hij hoorde dat guv
alerede a1spresldenten dathijop de
het boek een biografie zou worden.Titel, ker
erzijde van een enveloppe schreef toen
datum en wijze van verschijnen interesseer- hijin zijnwagen naardeplechtigheidwerd
den hem niet.Toch beleefde de ex-presi- gereden).
dentergenoegen aan tevertellen overzijn Tientallen foto's met gepaste onderschrifverleden,overzijn jeugd en zijn vrienden ten illustreren dit leven van deze moderne
vooral.
Amtrikaan die toch durfde te schri
jven
W ie dit boek ter hand neemt, leest het 'datvrijheidnietsbetekent,tenzijergeloof
van de eerste tot de laatste bladzijde.Hij is'.
leeft mee met de barvoets achter ziln Een in alle opzichten verhelderend en vergroentekar aanlopende kleine Ike, die rjkend boek waarvan DDB een fraaieuitmoet werken om in het onderhoud te gave heeft weten te bezorgen.
voorzien en met zi
jn broer kruis of munt
die de executie van de Rosenbergs mee-

gooitom uitte m aken wie van beiden om

S.D .S.
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eerst in op de bouwbestanddelen van een
cel: kunnen we de structuur daarvan ach-

terhalen,en op een dergelijke wijze mis-

schien ook hetfunctioneren ervan verstaan?
Alduskomen belangrijkeorganische stoffen
Allison, Anthony - Biologie van de sek- a1s koolhydraten,eiwitten,organischezuren
sualiteit.- Spectrum,Utrecht/Antwerpen, en vetten tersprake.Vervolgenswordtaandacht gevraagd voor activiteiten in de cel:
1969,302 pp.,j6,
50.
Ardenne et Gaume.- Editions Mercator, de waterverhouding, opname van stoffen
(diffusie en osmose), het vastleggen van
Anvers,1970,249 pp..
Coult,D.X. - M oleculen en cellen. - energieen hetputten van energie,en de beSpectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 183 langri
jkekatalytischewerkingvan enzymen.
TotslotkomtS.terechtbijderegulerende
PP.,/4,50.
Fox,Robin - Verwantschap en huweliik. werking binnen de cel, welke onder conSpectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, trolestaatvan een erfelijkheidscodeenvan
omringende cellen (hetorganisme).
270 pp..
Geus,Dr.C.X.de - Huisartsen kanker- Het boek gaat dus vrij diepgaand in op
patiënt.- Van Gorcum,Assen,1970, 172 levensprocessen die in hun totaliteit het

PP.,/17,
50.
Groen, Gerard e.a. - Drugs. - (Hoe
heet?),M almberg,Den Bosch,1970,43 pp..
Hoojj,Dr.1r.J.H.C.van en Ir.R.Wyatt
-

leven gestalte schi
jnen te geven.Voor de

amateur die iets van scheikunde afweet,is
de inhoud erg aanbevelenswaard,omdathet
een aantal '
intuïtieve'waamemingen rondDe chemische binding. - W olters- om het leven uitdiept en basis geeft. Het

Noordhoff,Groningen,1970,29 pp.,/5,
50. zouzelfsteoverwegenzijnofditboekniet

Harrison, G. 2.e.a. - Biologie van de a1s een handboek kan dienen op hogere
mens, I en II.- Spectrum ,U trecht/Ant- klassen vanhetvoortgezetonderwijs.
G.Verschuuren
werpen,1970,348 en 261 pp..
Pothorn,Herbert- Aap en mensin deevolutie. - Zomer en Keuning W ageningen,
1970,191pp.,j12,
90.
Dr.LutzvonHupperschwiller
Stahl,Franklin <.- Se/mechanisme van

de erjelqkheid.- Spectrum,Utrecht/Ant- Familie und Jugendkrim inalitöt11
Gewissen und Gewissensbildung in
werpen,1970,260 pp.,/7,
50.
Schmeck Jr, Harold M .- De artijiciële Jugendkrim inologischer Sicht
mens. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1970,249pp.,j5,- .
Thiadens,Dr.d.J.H.en M .J.SmuldersAghina - Huisarts van de toekomst. Katernen 2000, W olters-Noordhoff, Groningen,1970,23 pp.,j2,
-.
D .d .Coult

Ferdinand Enke Verlag,Stuttgart,1970,132
PP.,DM .25,- .
Hetboek heeft,behalve een korte inleiding
en een slotbeschouwing,3 delen:(I)W ezen,
structuur en functies van het geweten,(11)
De aanleg van het geweten en het proces

van de gewetensvorming,(111)Demogelijkheden van misvorming en van beïnvloeding
M oleculen en cellen
van het geweten. De schrijver nam de
(Prisma Comp.), Spectrum, 1970, 180 pp., m oeite om in dit raam alhet m ateriaal te
/4,50.
rangschikken dat hij uit de desbetreffende

literatuur kon opdelven.De begrippen auH et is intussen gebleken datde grote ver- tonoom en heteronoom geweten werden
scheidenheid in levensprocessen die de bio- breedvoerig uitgewerkt.
logiein haar adolescentieperiode heeftkun- Dezei
ndrukwekkendeliteratuurstudielooyt
nen catalogiseren, binnen een wetenschap- uitin 3 simpele hypothesen en enkele notl-

iesoverdewi
jzewaaropdezepragmatisch
pelijke benaderinqswijze tot een aantal t
scheikundije reactles herleid kan worden. zouden kunnen worden nagetrokken. De

D e biologle verkeertnu in hetstadium dat verwerkelijking van deze verificatie za1vele
ze steeds meer inzichtverkrijgtin het ver- geïnteresseerden wellicht meer boeien dan

loop van zulke processen.Hetblijktdaarbij de vrij droge weergave van zo veelliterair
peurwerk.
vooreenjrootgedecltetegaan om devele sDi
t toch we1belangwekkend boek is no.4
stofwissellngsprocessen die zich binnen een

ce1 - a1s eenheid van levensactiviteit - in de serie 'Kriminologie' onder redactie
van Prof.Dr.Th.W ûrtenberger.
afspelen.
Het onderhavige boek gaat dan ook aller- J.J.C.M arlet
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verslagen ea mededelingen van de Konink-

LITERATUUR
Beckermann,Thomas,Hrsgb.- UeberMartin Walser.- Suhrkamp,Frankfurt, 1970,
340 pp.
Belitt, Ben - Nowhere but light. Poems
1964-1969.- University of Chicago Press,
London,1970,90pp.,45/-.
Curias-pasture,Renée - Een koele danseres.- Vita,Oudenaarde,1965,124pp.
Dichterzondernaam - W orstel
en metGod.
- Vi
ta,Oudenaarde,1969,45pp.

'i/kd VlaamseAcademie voortaal-en letterkunde,1969,ajl.2.- Gent,1969,204 pp.
Horststeinmetz,Hrsg.

Lessing - ein unpoetischerD ichter
D okum enteausdreiJahrhunderten
zur W irkungsgeschichte Lessingsin
D eutschland
Athenâum,Frankfurt, 1969,598 pp.,
DM .54,
-.

Van J.D.M ichaelis'recensie over Lessings

Ett,HenriA.,e.a.- M ultatuli.- (Genieen debuutdrama Die Juden (1754) totHannah
wereld),Heideland, Hasselt, 1970,319 pp., AhrendtsLessingrede (1960),vertegenwoorgeïll.,BF.475.
Dubois, Pierre H. - Zomeravond in een

digd door 111 auteurs van diverse recrutering, levert docent Duitse letterkunde te

kleine stad.- Nijgh en van Ditmar,Den Amsterdam Dr.H.Steinmetz de verbijsteHaag/Rotterdam,1970,129pp.,/9,90.
Fontane,Theodor - Stine,Irrungen,W ir- rende bewijzen dat de reputatie van G.E.

rungen,M athildeM öhring.- Verlag Neues Lessing constant labielis geweest.Met de
lippen werd hija1s een monument beledens
Leben,Berlin,1970,429 pp-,M .16,50.
arin alle tijden en uitzowatallehoeken
Ganne, Gilbert - Aljred De M usset. Sa ma
klonk in dezelfde adem wantrouwen mee.
jeunesse etla nôtre.- Perrin,Paris,1970, S.'s uitvoerige inleiding vat de aard en de
349 pp.
Gucht,Gaston M .van der- Ploeg.- De redenen voor deze labiliteituitmuntend samen:eigenlijk houdende Duitsersnietvan
Clauwaert,Kessel-Lo,1970,53 pp.,BF.50. he
m. Ze loven hem a1s criticus, a1s poleHettner,Hermann- Literaturgeschichteder mist, a1s literair hervormer, maar precies
Goethezeit.- Beck,M ûnchen, 1970,XlI,
dezenadruk op hetintellectuele gehaltevan
800pp.,DM .25,- .
ijn betekenisheeftverhinderd dathijook
Hölderlin,Friedrich - SömtlicheW erke und z
a1s creatief auteur op volle waarde werd
Briejel-Il-III-IV.- Aufbau VerlagyBerlin/ aanvaard. Intellect zou gevoel, gemoed,
W eim ar,1970,759,528,599 en 606 pp.,per
ziel,innerlijkheid,eenvoud uitsluitenl zijn
deelM .48,- .
oeuvre bleeflatentofvoluithetverwiltvan
K ratschmer,M argret und Edwin,H rsg.- im perfectie nietgespaard.Argum enten wer-

OjjeneFenster2.Schûlergedichte- Verlag den gezocht in zi
jn niet erg gelukkige 1eN eues Leben, Berlin, 1970, 186 pp., M . vensloop;zijn werk kan dan a1s menselilke
4,60.
compensatie we1 aanvaardbaar worden,de
M ûller-Hanjt, Susanne, Hrsgb. - Ueber premisse voorkomt volkomen rijpheid.Zo
GûnterEich.- Suhrkamp,Frankfurt,1970, werden ook de correctiesmogelijk:nietde
160 pp.
persoon,we1 de tijd heeftLessing afgeleid
Olaerts,H ugo - Bewegen.- Vita,Ouden-

van eigen creatieve vervullinj. Daarom
aarde,1970,47pp.
onden zijnvoorbeeldig-menseli
lk optreden,
Ouologuem, Yambo - Het recht van het k
zijn principevaste oprechtheid,zi
jn natio-

geweld.- (LiterairPaspoort),M eulenhoff, naltistischle inzet gesublimeerd worden en
Amsterdam,1970,264pp.,/16,50.
analogie bewaren voor telkens het nieuwe
Poesiealbum 33 - LjubomirLewtschew.- interpretatiemoment,zijn Nathan a1s misVerlag Neuer Leben, Berlin,1970,32 pp. bruikt antithesesymbool tussen Duitsers
Renne, Eljried van - Nachtkoktail voor (i.p.v.christenen)en Joden inbegrepen.DeKirke.- Vita,Oudenaarde, 1970, 48 pp. ze prachtige functionele anthologie (facetScherpe,KlausR.- W ertherund W ertherwirkung.- Gehlen,Bad Homburg V.D.
H .,
1970,107pp-,facsimiles.
Selge, G abriele - 7 A nton Cechovs M enschenbild.- Fink,M iinchen,1970,129 pp.,
D M .28,- .
Souckova, M ilada
A literary satellite.
Czechoslovak-Russian literary relations. University of Chicago Press,London,1970,
179pp.,72/-.

ten belichtend dieliterairhistorisch en daarboven uitreliëfaangeven zoals nooitvoor-

dien) hersteltsynthetisch de eigen aard van
Lessingspersoonlijkheid en werk,terwi
jlze
tevensde ontwikkeling en wijzigingen in het

d
enken van tijdjenoot en opvolger in beklemmende getulgenissen opvangt.Van deze actualiteituitmoeteen re-evaluatiekunnen inzetten.
C.Tindem ans

105
JosephRofà

D erN eue Tag
UnbekanntepolitischeArbeiten,1919
bis 1927
W ien,Berlin,M oskou
Samengesteld doorIngebrogSûltemeyer
Kiepenheuer & W itsch,Köln/Berlin, 1970,
280 pp.,D M .12,- .
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gen en doen.In zijn terste werken was
Merbi
jduidelijkdeinvloed van denouveau
roman merkbaar.M ichelButor schreef een

lovende inleiding bij de Franse vertaling
(1965) van zijn vierde boek Expeditionen
(1962; deze roman werd ook vertaald in

het Duits, Engels, Deens, Pools, Italiaans

en Spaans;in hetNederlands schijntalleen
Tva dagar,tva nâtter,1965,bijDe bezige
Bijverschenen te zijn a1s Twee dagen,twee
nachten,1968).
Zijn jongste boek Ingenjör Andrées lujtLiteraire arbeid en schrijven van geschiede- /
Jrd(1967)overtreftwellichtalzijnvroeger
nis zijn onverbrekelijk verbonden,vooral wer
k.Hetwerd bekroond met de grote ro-

wanneer de historicus de gevoelsdimensies,
js van Litteraturfrëmjandet en met
verbonden aan gebeurtenissen in een be- manyri
llteratuurprijsvan Nordiska radeten is
paalde periode tracht wetr te geven. ln de
verschenen in een Duitse vertaling van
zo'
n gevalza1Mjgebruik maken van het nu
Ud
o
rckholz.Sundman beschri
jft er de
essay, het impressioistisch reisverslag en mislukBi
te poging van drie Zweden om in

hetdagboek.Hetherontdekken van schri
jW.
vers als Roth is geen 'speling van het lot', 1897 perballon van een eilandjeten N.
maar een direct gevolg van de politieke

van Spitsbergen uitde Noordpoolte bereiken.Een 480 km verder naar het noorden

belanjstelling van onze tijd.Joseph Roth toemoesten zelanden,overhetijsbereikwas lntellectueel, d.w.z. kritisch, öök ten
ten ze nog een eiland ten N.O.van Spits-

opzichte van de uitvoerders van zi
jn eigen ergen, waar ze omgekomen zijn, waaridealen. M eesterli
jk beschrijft R0th zijn b
llnlijk vergiftigd door trichinen uit ijsa
njstvoorhetwegebben vanhetrevolutio- schnalre elan,de corrumpering van hetideaal. berevlees. In 1930 werden hun stoffelijk

overschot,hun aantekeningen en 'tdagboek
Brechtiaans rekent R0th af met de Duitse va
n Andrée, hoofd van de ontdekkingsbourgeoisie en hetklein-burgerdom,huive- toc
ht, teruggevonden.Sundm an volgt deze
ringwekkend iszijn politiek vöörgevoelbe- gegeve
ns nauwkeurig en legthetverhaalin
schreven in 'Nationalismus im Abort', gepubliceerd in Vorwörts van 1922:,,ln allen de mond van Frânkel,een jong ingenieur.
jn relaasis zakelijk en nuchter,zelfsontanderen Lëndern sah ich nur sexuelle Zi
Schweinereien.In Deutschand auch politi- nuchterend in de zin dathijde klein-menijkekantenaantoontvanwata1seen helsche.Ein echterNationalerkann keine Ro- sel
ndaad kon worden beschouwd. Plaats
tunde verlassen,ehe er nichtseinem Dran- de
literaire experimenten is er nietmeer
ge, ein Hakenkreuz hinter sich zu lassen, voor
in dit sobere verhaal,dat hoezeer hetverGeniige getan''.
loop ervan van meetafaan ook bekend is,
In zijn reisverslagen uitde Sovjet Unie uit toch boeit door de psychologische belang1926 zien we de verburgerlijking van de stelling en de verbeeldingskracht van de
revolutie getekendjde negende verjaardag schrijver.
van de revolutie ls geen volksfeest, maar V.Claes

verworden tot een sinistere byzanti
jnse

plechtigheid, met m achthebbers op het
mausoleum van Lenin en het rode leger
overeen imm ens,nat plein.Een uitsteken- EvaKolinsky
de bundel!
F.Nieuwenhof
Engagierter Expressionism us.Politik

und Literaturzwischen W eltkrieg und
W eim arerRepublik
PerOlojSundman

IngenieurAndrées Lujtjahrt

J.B.M etzler,Stuttgart, 1970,232 pp-,
D hl.19,80.

Benziger, Zûrich,1969, 409 pp-,SF.17,80.
G iselaLuther
Er is in Zweden op het gebied van de mo- BarockerExpressionism us?

derne zakelijke roman een vrij sterke stro- ZurProblematik derBeziehung
ming die zich toelegt o? het beschrijven
van historische gebeurtenlssen.Sundman (0 zwischen der Bildlichkeit expressio1922)ishierwe1debelangrijkste naam.Hij nistischer und barockerLyrik
beschrijftobjectief watzp
''
n personen zeg- Mouton,Den Haag,1969,177 pp.,f30,- .
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op de coryfee van de Duitse rokokolitera-

ti
jdschriften, onderzoekt twee aspecten: de tuur eenzijdig is.Depiëtistisch opgevoede
plannen vooreen maatschappijvernieuwing, Wieland wasen bleefeen man van de Veropgekomen uit de oorlogservaring die in lichting,diein heelzijnoeuvrehetnutvan
acuutpacifisme omslaat,en deactueleinzet delezerbeoogde.Wielandwildezi
jnklein-

voor de politieke inhoud en werking van steedse medeburgers opvoeden en beschreef
de W eimar-republiek.S. ontleedt zorgvul- daarom metpedagogischebedoelingensteeds
dig het eigen pathos en utopism e van de weer het ideaal van een 'schöne Gesell-

toonaangevende bladen (Die Aktion, Die schaft', waarin men hoffelijk en tolerant,
Weissen Blötter, Der Sturmj en stelt de wars van e1k dogmatisme en alle extreme

specifieke oytiek van kunst,kunstenaaren opvattingen, geestig en galant met elkaar
massain rellëf.Alleelementenblijken aan- omgaaten converseert.Deze scepticus,die
wezig om op 1917en de oktoberrevolutie te dedi
ejerevragen uitdewegging,nietomreageren,allevertditnog een reeks gradatiesen nuances in een socialistisch wereld-

beeld op.De revolutie-idee (inderdaad a1s
religieus aangetoond)blijkt stilaan te verlopen in splinterkliekjes:Das Forum (in
aansluiting bijde Clarté-beweging),Revolution,Neue Erde,M enschen,van extreem

dat h1J ze ontkende!maar omdat hij uit
eerbied ervoor ze nlet met een half antwoord wilde afdoen, was ervan overtuigd

dateen urbaan mensdie altijd hetgulden
middenweettehouden,nietslechtzijnkan.
Deze kijk van Jacobs op W ieland is niet
nieuw.M aardoor zijn methode,een nauw-

communisme tot nazi-koketterie W einar keurig onderzoek van alle aspecten van
Schilling).Belangrijk lijktmi
jdat,waarde W ieland's 'Gesellschaftsideal',weethiJ die
literair-esthetischejeriodiseringvan hetex- kijk overtuigendertebeschrijven en te ver-

pressionisme het emdpunt reeds in 1918, dedigen dan dittotnog toegebeurd was.
hoogstens 1920 wi1 plaatsen, S. hier weet n .van Oorschot
aan te tonen dat de vernieuwingsimpuls in

de sociaal-maatschappelijke thematiek onverzwakt zij hetnietop hetzelfde niveau
totheteindevan dejaren '20werd aange- PerOlov Enquist
houden.G.Lutherbewijstdatdelichtvaar-

digjehanteerdetermen a1szou hetexpres- Die Ausgeliejerten

sionlsme een herbeleving van barokkenmer- Hoffmann und Campe,Hamburg,1969,461
ken zijn,niet te handhaven zijn.Een fun- pp.,DM .19,80.
damentele studie die een bestaande visie
meteen volkomen vernletigt,is deze bildra-

Jdezakelljke hisge bepaald niet; de uitgebreide bewi
lsvoe- Ook ditwerk kan men bi
ring voorzowatalle facetten van de meta-

torische Zweedse romans rangschikken,of-

foor-techniek (hoofdzakelijk gebaseerd op schoon hetmeerreportageachtig is dan het
materiaaluit G.Heym,resp.A.Gryphius) boek van Sundman,zozeerzelfsdathetbijis nochtanszo stevig,datzeeen einde stelt
aan de loslippige associaties.
C.Tindem ans

Jûrgen Jacobs

Letzte Aufzeichnungen

na onderderubriek Geschiedenisbesproken
kan worden.In 1946 werden 146 Baltische
militairen,die hetD uitse uniform gedragen
hadden en in 1945 naar Zweden gevlucht
waren, aan Rusland uitgeleverd. Dit verwekte een storm van protest vooral in

Zweedse kerkeli
jke kringen,een hongerstaking en enkelezelfmoorden bijdegeïnter-

neerden.De houding van alle betrokkenen
dtvan verschillende zijden belicht.De
Francke, Bern, 1969, 123 pp-, Schw. Fr. wor
s
c
hr
ijverblilftobjectief,maarwilbli
jkbaar
12,80.
toch de sociaaldemocratisch6 regering die
het besluit tot uitlevering we1 niet nam,
M enheeftChristophM artinW ieland(1733- maar toch uitvoerde, schoon wassen van
1813) niet zelden van frivoliteit en opper- verdachtmakingen. Het 1ot van de Balten
vlakkigheid beticht.Inderdaad was het de wordtook na 1946 gevolgd:niem and werd
lichtvoetige,mondaine cultuurvan hetacht- onrechtvaardig streng gestraft.De reporta-

W ielands Romane

tiende-eeuwse Franse hof,die W ieland tij- getechniek van Enquist (0 1934) herinnert
dens de voomaamste periode van zijn lite- aan T. Capotes In Cold Blood.Zegfoalraire produktiviteit inspireerde,waarbij Mj rerna (het Zweedse origineel is van 1968)
het zorgaldi
j vermeed op diepergaande werd ook bekroond met de literatuurprijs
levensvragen ln te gaan.Jacobs bewijst in van Nordiska radet.
zijn werk echtereenstemeer,datdeze kijk V.Claes

van G.Biichner(DantonsTod,1835)totT.
Dorst(Toller,1968)diestukken bijen tegenover elkaar te stellen die de revolutie

a1skernthema bevatten.In depraktijk 1evertdateen reeks thema's op.Er zijn auBorchert,HansHeinrich - Daseuropöische teursdieobjectiefovereen ofdérevolutie
Theater im M ittelalter und in der Renaissance.- Rowohlt,Reinbek,1969,225 pp.,
geïll.,DM .6,80.
Canaris, Volker, H rsgb. - Ueber Peter
W eiss.- Suhrkamp,Frankfurt, 1970, 184

handelen maar enkelzichzelf,hun aspiratie,
hun onmacht,hun utopie dramatiseren: G.
Bûchner,A .Sclm itzler,R .G oering,E.To1-

pp.

methoofdletterwoorden opdegeschikte op-

Friedman,M elvin J.- SamuelBeckettn/w.
University of Chicago Press, London,
1970,275pp.,72/-.
G arland,H .B. - Schiller, the dram atic
writer.- Oxford University Press,London,
1969,301pp.,63/-.

Grijjiths,Richard- Thedramatictechnique
oj Antoine De M ont-chrestien.- Oxford

University Press, London, 1970, 236 pp.,
60/-.
H ein,Jlrgen- Spielund Satire f?1derKomödie Johann Nestroys. - Gehlen, Bad
Hom burgV.D .H.,1970,193pp.,DM .32,- .
H elene W iegelzum 70.Geburtstag.- Henschel,Berlin,1970,161pp.,geïll.
Jotterand, Franck - Le nouveau théatre
américain.- Le Seuil,Paris,1970,255 pp.
Leisler, Edda en Gisela Prossnitz - M ax
Reinhardt z/atf die W elt der Comm edia
dell'arte.- M iiller,Salzburg,1970,44 pp.,
geïll.,öS.88,- .
M rozek,Slawomir- Stiicke111.- Henssel,
Berlin,1970,265pp.,D M .12,80.

ler,P.Weiss. Anderen schrijven agitatorische (burger-ldrama's, knappe procédé's

jutmomenten: R.Griepenkerl,G.Hauptmann,A.Paquet,cabarettesk-fris in volks-

rea estijlgecamoufleerd bijA.Glassbren-

ner.Brechtbrenjtharde,pijnlijkedoctrine

in scenische podlumoratoria (Die M assnahme,Die M utterjofsimplificerende,haatvertekende debielendramatiek (Die Tage
der Commune), zoals vöör hem reeds het
onverdraagzame Demos und Libertas (auteur anoniem) of de Dritte Internationale
(door een Kp-collectieg.A1s een wanhopig-besluiteloos stuk prolecteert T. Dorst
zi
jn Toller in vraagteken-dilemma-apostro-

fe.Devlugjeinleidingvan detweegeleerdeherenblllftontwijkend-historischenvermijdt de essentiële groblematiek van het
genre.Fataaldringtzlch hetinzichtop dat

(op een zichzelf dwingende Brechtna)niemand een politiek drama schrijft,maarzich
van het drama bedient om over politiek
affectief te doen. Dat verklaart over de

anderhalve eeuw heen het uitbli
jven van
enigonmiddellijk effect,van enigefenomeologischeanalyse,van enigewerkeli
jke poReich, Bernhard - Im W ettlauj mit der n
litiserende kunst.
Zeit.- Henschelverlag,Berlin,1970,394 pp.

Saccio,Peter- Thecourtcomediesoj,
Jt
?/??) C.Tindemans
Lyly.- Princeton U niversity Press,Prince-

ton,1969,253pp.,$6,95.

Tillyard,E.M .< .- Shakespeare'sproblem
plays. - Penguin Books, H arm ondsworth,
1970,154pp.,8/-.
W est, M orris - The H eretic.# Play.Heinem ann Educational Books, London,
1970,89pp.,12/-.
W inter,OswaldLe- Shakespearein Europe
Penguin Books, Harm ondsworth, 1970,
383 pp.,12/-.

ArnoldH eidsieck

D c.
ç G roteske und das A bsurde im
modernen D ram a
Kohlham mer,Stuttgart,1969,144 pp.,DM .
12,80.

Hetavantgardedrama van de twee voorbije
decennia noem en we,ongenuanceerd, 'absurd';één van de stilistische kenmerken ervan ishet'groteske'.S.wi1deze identifica-

Reinhold G rimm und JostHermand,H rsg.
tie,die tegelijk een ondergeschiktheidsverDeutsche Revolutionsdram en
houding aangeeft, specificeren, zich polemisch afzettend tegen W .Kayser'somschrijSuhrkamp Verlag, Frankfurt, (1969), 884 vinjvan degroteskea1shistorischeontwikpp.,DM .24,- .
kellngscategorie.De vraag blijft echter of
het onderscheiden van een polaire relatie
D eze anthologie valt we1 te loven: zelden
is een aanhoudend symptoom van maat-

tussen. '
grotesk'en 'absurd'overalduidelijk

genoeg of zonder meer evident is.A1s ik

schappi
jkritische aard zo overzichtelijk sa- S.'s hermetisch taalgebruik benaderend bem engebracht.D euitgevershebben getracht, grijp (de confrontatie tussen B.Brecht'sIm
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Dickheitder Stödte en S.Beckett's Fin de Friedrich Dûrrenmatt

partie versterkt althans mi
ln vermoedens), M onstervortrag ûberG erechtigkeit
dan ziet S.het groteske a1s een stilistische
verheviging die het fantastische opzoekt und R echt nebst einem helvetischen
vanuit een realiteitsaspect datzijn essentie Zwischenapiel
putin maatschappelijke fenomenen,terwijl (eine kleine Dramaturgie derPolitik)
hetabsurde met een vergelijkbaar-identiek Verlag der Arche, Zûrich, 1969, 120 pp-,

instrumentarium te werk jaat vanuit een
ideëelasyectdatzijn essentlevindtinmeta-

SF.11,80.
fysische mterpretatieschema's van de wer- ElisabethBrock-sulzer

kelijkheid.OnderwegrekentS.ook afmet Friedrich D ûrrenm att. Stadonen seines W erkes
deelS.'sovertuiging,dathijmetdezekwa- Verlag der Arche,Zûrich, 19703,325 pp.,

detragikomediediemetgeen van beide signalementen iets vandoen zou hebben. Ik

lificatiesin de buurtkomtvan waarachtige
fundamenten die meer dan alleen subtiele
verschillen aangeven;dat neemtechterniet
weg dat de argumentering te kryptisch is
gebleven en om bredere arm slag vraagt.
Het them a verdient overigens een ruim ere
behandeling,aangezien hier op niet-toevallige gronden elementaire evolutie-aspecten
en -factoren van de actuele dram aturgie ter

SF.9,80.

HetjongsteproduktvanDurrenmattsspeelse geestis een in dram aturgische spelregels

g
evatte redevoerinq over hetgrote theater
van de wereldpolitlek,verkleed in de groteske termen van het Wolfsspiel (kayita-

analyse worden aangetrokken.

lisme)en hetgute-Hirtenspiel(hetsoclalisme), op basis van een Arabische parabel

JörgLingenberg

schiedenis en maatschappij.E.Brock-sulzerheefthétstandaardwerkoverF.D.bij-

DasFernsehspielin derDD R

dien is ook deze uitgave vrolijk en fraai

C.Tmdemans

Ein Beitrag zurErforschung kiinstlerischerForm en m arxistisch-leninistischerPublizistik
Verlag Dokum entation,M ûnchen,1968,
340 pp.,D M .18,- .

waaruit schitterende formules,boutades en
aforismen spatten overm ensen moraal,gegewerkt tot de laatste stand en zoalsvooruitgedost met de ondeugende spottekenin-

gen van het bestudeerde object zelf. Dat

maj nietdekeurigeernsten deverlichtende mterpretatie doen vergeten waarmee S.
een modelvan 1 - en extrinsieke ie orm atie-op-niveau presenteert dat geen onderdeel van het oeuvre verwaarloost of in

Van wat S. tussen 1 aprilen 31 juli 1962 waarde benadeelt en tevens altijd de aanop het Deutsches Fernsehen (DDR) aan dachtlerichthoudtop de(al-dan-nietberekkell
jke) representativiteit van F. D.
dramatische projramma's heeft bekeken, t
heeft hijeen boelende,zijhetvrijschoolse voorhetdrama van deze tijd.

a
nalyse jemaakt;hetgaatnietom een ge- C.Tindemans
schiedenls van het Tv-spel,maar om een
structuuranalyse m et com municatieweten-

schappelijke synthese.Om zijn bevindingen RonaldH aym an,ed.
in hetcorrecte kaderop te hangen:laathi
j

zijn conclusiesvooraflaan doororlënteren- The Collected PlaysojJohn W hiting
de hoofdstukken: de ldeologische en organisatorische voorwaarden en de dramaturgische en ideologische werkingselementen
van het D DR-TV-spe1. N auwkeurige clas-

Heinemann,London, 1969,2 vols.,323 +
275 pp.,55/- perdeel.

sificatie (historisch, socialisme-opbouwend, J.W hiting (1917 -'63),mentaal de oorlogs-

eneratie voorbi
j,in leeftijd de Anjry-bent
anti-bondsreyublikeins, anti-amerikaans, g
DDR-verdedlgend)leidttotevaluatie die de voorop,heeft onvoldoende waarderlng ontinhoud en de vormnormen inpastin geprefabriceerde schema's,werktechnisch op ma-

moetvoorzijn eigen aard en inhoud.Zijn

thema's kringen alle rond de speurtocht

gistrale wijze gedoseerd. S. weet alvast naar de aardvan hetgeweld datdem ensen
waar te m aken dat onze esthetisch-werk- elkaar aandoen en de graad van bewuste
im manente criteria niet te hanteren vallen verantwoordeli
jkheid die a1s uitgangshoubijde analyse van een uitideologische per- ding daarbi
j erkenbaar wordt. Als dramaspectieven opgezette dram atiek.
C.Tindemans

tisch m otief fungeert steeds de zelfdestructie,de uitdaging van een wereld waarin het
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individu gedwongen is tot vegeteren. Deze

overwicht af,zodat zi
jn uitgangspunt a1s
dramatiek van de vijandigheid in de mens analist en commentator vertroebeld raakt.
vertrekt,pseudo-lbseniaans,vanuithetver- Ondertussen getuigt zi
jn eenzijdig vogelleden;de dramatische handeling bestaatuit perspect
iefophetwarrigejedoeonderzi
jn
de uitwerking van deze premisse in een gedesinteresseerde superiorlteit toch welactiviteit die nietparabolisch maar metafo- sprekend van de malaise a1s ondergrond

risch gestalte krijgt.Het (negatieve) held- zowela1s van de bellettrie van zijn eigen
principe staat nog steeds centraal en de eindeffect.Geen van beidezijn erg efficiëndensiteit van de intrige correspondeertm et tereacties.
de dempende beslotenheid van milieu,toon, C.Tiudem ans

klimaaten menselijkheid,T.S.Eliot-qaro-

diërend in Saint's Day (1949),analitlschpsychologisch in M arching Song (1952)en

herhaaldin No Why(1957)enhethoorsjel PeterQuennell

# W alk in the Desert (1959) (bewerklng Shakespeare.ThePoetand HisBackvan Conditions oj Agreement, 1948-'
49),
burlesk-persiflerendin# Pennyjor,4Song ground
(1949),escapistisch-boosaardig in The Ga- 366 pp.,10/-.
tes oj Summer (195*.Slechts The Devils

(1961) varieert dit yatroon van gesloten JohnRussellBrown
handeling; de filmlsche mootjestechniek Shakespeare'
s Plays in Performance
verknipt de intrige tot dialogische krachttoeren,waarin de monomane obsessie van
de held gdsoleerd raakt t-o.v. de bonte
menssnippers.M et de logicavan de consequente droomsequentie en de techniek van
het activerende denken is S.er we1 in ge-

266 pp-,8/-.

William Witherle Lawrence

Shakespeare's Problem Com edies

slaagd eenmetafysischetwi
jfelaanhetspe- 222pp-,6/-.
cies mens-in-deze-tijd grandioos aan te ge- Penguin Books,Harm ondsworth,1969.
ven; de bescheiden,zorgvuldige dramaturgievermochtzich echternietdoorde drukken a1s een adequate expressie van de wei-

DezeShakespeareLibrary-deeltjes(alleherrukken uitresp.1963,1966en 1931)behofelende persoonlijkheid van deze auteur d
zelf,een pacifistisch mijmeraar,een angstig ren stuk voor stuk tot de basisbibliografie
schuiver-langs-de-wand,een beheerst teke- overdeberoemdeauteur.Quennellisvoor-

na
arvan onzelfzekere randfiluren,een ge- aluitstekend om dat deze kritische biograengageerde in hetleven en nletin de Ken- fie de verspreide inzichten van de experten
neth-Tynan-maatschappeli
jkheid.

C.Tindemans

verenigt in een eminent-leesbaar en weten-

schappelijk-deugdelijk geheel.Brown houdt
ligebijvalscurve in hettheaterna,nietzonzich weg van tekstkritiek en gaat de gril-

der reden veel aandacht bestedend aan de
BertrandPoirot-D elpech

meer recente Shakespeare-analjse van de

creatieve regisseurs.Lawrence ls reeds een
klassiek werk dat,in de geest en hetspoor
G allim ard, Paris, 1969, 144 pp-, FF.9,- . van Bradley, accenten heeft gelegd op de
potentiële tragikom edies die vandaag zo

Finie la comédie

jk nog meer vertroeteld worden dan
S.,theatercriticus bij Le M onde, treedt in mogeli
ditwatlange essay nietop a1sberichtgever
over het theater m aar a1s moralist van de

(Franse) cultuur. Aanvankelijk uitvallend
(zowelhypercynisch a1sspeels-humoristisch,
altijd met bewonderenswaardig krulproza)
tegen de dilettanten in de creatieve sector,

groeitzijn verontwaardiging uittoteen sys-

tem atische invectieve tegen het complete
bestel en de voorwaarden waarin vandaag
het cultuurpatroon bevroren ligt,besluitend
op een grimmige,Buchwaldachtige analyse

van mei 1968.S.'s stijl(overgeconstrueerd,
hyperopgestapeld, met succes loerend op

woord- en zinspelingen)dwingtte sterk het

de vertrouwde kasmagneten.
C.Tindemans
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voorgesteld.De nieuwe delen beantwoorden
'Beroemde musea van de wereld'uitvoerig
aan watwe toen schreven overhetwe1toe-

vallige en toeristische, maar in zi
jn genre

verzorgde karakter van deze uitgaven.H et

Architekturwettbewerbe 60. Schulbau yl
:
Jr nationaal museum van Tokio springt een
M orgen.- Krëm er,Stuttgart,1970,196 pp., beetje uitde band en ishierdooreen van

de boeiendste,omdathet enkel Oost-Aziatische kunstlaatzien.Tokio beziteen eigen
museum voorW esterse kunst.ln hetPrado
van M adrid valthetzwaartepunt,meer dan
Braatz, Woljgang,Hrsgb.- Frank Lloyd in de andere delen van deze reeks,op de
Wright. Humane Architektur. - Bertels- nationale kunst, hoewel ook de Italiaanse
mann,Giitersloh,1969,273 pp.,geïll.,DM . en Vlaamse goed vertegenwoordigd zijn.
Het m erkwaardige van het deel over de
19,80.
D er goldene D uM ont-K unstkalender 1971. National G allery van W ashington is dat
D uM ont-schauberg, Köln, 1970, D M . geen Am erikaans werk op de stofwikkel
werd afgebeeld,maareen Italiaans (da Vin10,80.
gdll.,DM .27,80.
Architekturwettbewerbe 61.Heime.- Krïm er, Stuttgart, 1970, 134 pp., geïll., DM .
19,50.

Dienst, Rolj-Gunter - Deutsche Kunst: ci)en een Frans (Gauguin).In dezeverzaeine neue Generation. - DuM ont-schauberg,K öln,1970,323p1.,DM .20,- .
D uM ont Art 71. - DuM ont-schauberg,
K öln,1970,D M .24,- .
Gans,H erbertJ.- D ieLevittowner.Sozio-

meling is de Franse school het best vertegenwoordigd,m aar ook de andere scho-

1en zijn metbelangrijk werk aanwezij,hetgeen merkwaardig isvoor een instelllng die
pas in 1942 nationaalm useum werd.Deze

jn opgevat a1s ki
jkboeken,met
graphie einer Schlajstadt.- Bertelsmann, boeken zi
Gitersloh,1969,366 pp.,geïll.,DM .21,80. bijelkekleurreproduktieeen bondigenotitie.
Glaeser,Ludwig - Ludwig M ies Van der
Rohe. - M useum of M odern Art, New G.Bekaert
York,1969,z.p.
G rosser Kttnstkalender 1971. - DuM ontSchauberg,Köln,1970,DM .16,80.
Hillmann,Giinter- Ueberdie Umweltder Erwin Panojsky
arbeitenden K lasse.- Bertelsmann,Giiters- Iconologie
loh,1970,238pp.,D M .16,80.
Thema'sensymboliek :(jde

Hojjmann,Klaus- Neue Ornamentiek.-

DuM ont-schauberg, K öln, 1970, 176 pp.,
geïll.,DM .16,80.
Kulterlnann,Udo,Hrsgb.- Kenzo Tange.
A rchitektur und Stödtebatt 1946-1969. Artem is,Ziirich, 1970,304 pp.,geïll., SF.
118,- .
M agelhaes, Claude en LaurentRoosens .-

Renaissanceschilders
Aula,Spectrum ,U trecht-Antwerpen, 1970,

317 pp.geïll.,f 8,50,BF.140.

Hetis een goed initiatief geweestdit sterk
gedocumenteerde standaardwerk in hetNederlands te vertalen. Panofsky geeft een
De jotokunst in België 1839-1940.- Het weg aan om de bedoeling van de kunsteSterckshof,D eurne,1970,121p1.
naarte achterhalen.Men kan namelijk zijn
M arcus,Greil- Rock and Rollwillstand. opvatting zonder m eer ook toepassen op
Beacon Press, Boston, 1969, 182 pp., andere takken van kunst dan alleen de
schilderkunst. Na een inleidend betoog
$ 7,50.
waarin de werktheorie voorkomt,wordtin
de restvan hetboek aangetoond datzetoe
te passen is. De theorie kom t er op neer

Beroemde m usea van de wereld
N ationaal M useum Tokio
Prado M adrid
N ationalG allery W ashington

dat er in het kunstwerk drie lagen zi
jn te

Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1969,

noemt de inhoud of symbolische waarde

172 pp.,130 klpl.,f25,
- per deel.

onderscheiden en we1 1. de artistieke motieven,b.v.een huis m et mensen er in die
eten, 2. dan het terrein van de figuren,
verhalen en allegorieën, b.v. dit stelt een

laatste avondmaalvoor en 3.wat schrijver

waarin dan de geestelijke stroming van de
tijd totuiting komt.W atditlaatste betreft
ln oktober1969 (p.109)hebben we deserie toont de schrijver dan aan dat dit voor de

111
renaissance vooral het neo-platonisme is.

Boekbespreking
eigen neerslag gevonden.Hetledeelrekent

Hetli
jktmijechterfoutom zoalsdeschrij- immers af met alle (recente) esthetische

ver dat doet deze laatste laag de intrinsieke betekenis te noemen.W e moeten na-

dojmatick diedwarstegenS.'smarxistische
visle ingaat: Kant en de grenzen van het

melijk a1swe het over een kunstwerk heb- idealisme,Hegel en de Russische theoretiben steedsnog verdervragen.Om te begin- cus Tsjernisjewskij,F.Th.Vischera1saan-

nen zullen we al m oeten vragen waarom
wordthetneo-platonisme deheersendegees-

leidinjom deheleevolutielijn tussen Hegel

en Dllthey ongeldig te verklaren,Nietzsche
alsvoorloper van hetfascism e en F.M ehzou daarop b.v.kunnen antwoorden dathet ring a1seen aanhangervan hetLassalleanisvroeg-kapitalisme aanleiding gaf tot een memetverduidelijkingvan derelatietotde
meervloeiend zijnsbegrip dan de meer sta- proletarischeliteratuur.H et2edeelconcentische middeleeuwen. M aar zelfs daarna treertzich op desocialistische classiciM arx
komtdan nog een volgendevraag,nameli
jk en Engels,met het Sickingendebat a1s cenwaarom schildertdeze schilder in hetkader trum van een ongenadige afrekening met
van dezegeestelijkestromingditverhaalen hetidealistischeestheticisme.ln het3e deel

telijke stroming van de renaissance. Men

waarom doet hi
j het nu precies zo. De betreedtS.eigengrond envathijzi
jn autoschrijverwijsteralop dathetneo-plato- nomeideeën,sedertzijn afwendingvan het
nisme niet de gewenste eenheid in de verschillende stromingen in de toenm alige cul-

idealisme in hetspoor van PaulErnst genuanceerd gebed in hethistorische materiatuur bracht.Duideli
jk is hetbi
jvoorbeeld lism e, samen in een m agistrale poging tot
dat som mige schilders wel neo-platoonse categorisering,culm inerend in hetonderdeel
motieven gebruiken,bijvoorbeeld die van de a1sbesluit:'DieKunsta1sSelbstbewusstsein
hem else en de aardse liefde,m aarde over- der M enschheitsentwicklung'. S. vertegengang tussen deze beide nietinzien en ze in woordigt in W esterse ogen zowat de m artegendeeljuistvijandig ten opzichte van el- xistische esthetica,zondernochtansidentiek
kaar stellen. ln het uitvoerig beschrcven te zijn metde starheid van een dogma,ook
werk van Titiaan overditthema isdatbe- alstaan de op Lenin georiënteerde weer-

grip we1 aanwezig,zoals blijktuit het feit spiegeling van de maatschappelijke totalidat de schilder eigenli
jk de zelfde vrouw teitsstructuur en de permanente antithetiek
twee keeruitbeeldt.Anderen zagen datech- van vooruitgang en reactie heelstevig in de

terniet.Mojen wij aannemen datbi
j die fundering van zijn systeem geprent.In tenstelling totH egelsidealisme beschouwen
anderenfeitelljkno!destrenghiërarchische ge
feodale maatschappljtotuiting komten bij M arx en Engels de kunst a1s een dialectiTitiaan de vloeiender kapitalistische? Pas

scheweerspiegelingvan deobjectieve realiop ditniveau kan men mi
jnsinziensvan in- teit;hun fundamentiseen maatschappelijk-

trinsieke betekenis van het kunstwerk spre-

historisch, atranscendent antropomorfisme

ken,a1smen daarbi
jdan nog in aanmerking dat gedetermineerd optreedt in zijn histoneemt de eigen positie van de kunstenaar
wiens werk m en beoordeelt in die maat-

rische,sociale en concrete bepaaldheid.De
door de historiciteit bedreigde artistieke

schappij.

eenheid trachtS.te redden metzijn begrip

C.J.Boschheurne

van de Besonderheit a1s centrale categorie.
Inhoud prim eerten vorm fungeerta1s mid-

de1 om een maatschappelijk-noodzakeli
jke
inhoud uit te drukken, zo uit te drukken
dat een effect ontstaat dat een eveneens
GeorgLukacs

Probleme derAlthetik
Luchterhand,Neuwied, 1969, 811 pp.,
D M .78,- .

maatschappelijke behoefte vormt, concreet
is en tegelijk evocatief. De voortdurende
eenheid van singulariteiten universalisering
is de basis van deze Besonderheit. het typische intensifieert de indlvidualiteit in het
algemene.De esthetische,en daarvan onaf-

scheidbaar de ethische en maatschappelijke

Dit10e deelin G.Lukacs'verzameldewerk
bestaatuitdrie grotecompartimenten:'Beitrëge zur Geschichte der Asthetik', 'Karl
Marx und Friedrich Engels als Literaturhistoriker', en 'Uber die Besonderheit a1s
Kategorie der Asthetik'.Zo hebben de drie

betekenis van de kunst ligt in deze weerspiegelde leeren waarheid van en over het

fasen diezich in deogbouw van S.'sper-

m en.

soonlijkheid a1s constltutief laten onderscheiden, hier ook werksystematisch hun

leven: de maatschappelijke Bewâhrung in

de dialectiek van het bestaan. De sociale
functie van de kunst bestaat in de psychische voorbereiding op nieuwe levensvorC.Tindcm aps
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& Keuning,Baarn /In den

Toren,Baarn,1970,61 pp.,/4,
90,BF.78.
Budmiok, Dorothea Renata - Verschwörung am Vesuv.- Verlag Neues Leben, In het voorwoord op deze brochure zegt
Berlin, 1970,559 pp.,M .8,60.
Robert Adolfs dat Stappershoef, a1s 'een
Commers,R.- Sex,jatsoen en sentiment buitenkerkeli
ke overhetchristendom'aan
in Vlaanderen.- Johan Sonneville,Brug- de hedendaaj
jse christen een spiegelvoorge,1969,212 pp-,BF.75.
houdt.'Hetls echt de moeite waard om er
Durnez,Gaston - M #n leven onderdeBel- ook in te ki
ken' (p.6). In hetnawoord
gen.- De Clauwaert,Kessel-Lo,1970,167 deelt Stapperj
shoef ons zelf mee dat dit
PP.,BF.165.
'boek a1shetresultaatvan een avondje praFaro,Isaac - Damesverhalen.- (Sa1a- ten' gezien m oet worden.
mander),Querido, Amsterdam, 1970,224 Resultaatvan hethoren naareen anderkan
P., /2,50.
ijn datdegewillige instemming opgeroepen
Florquin,Joos - Ten huize van ....Zes- z
wordtvan iemand dieeen anderlaatzeggen
de reeks. - Davidsfonds, Leuven, 1970, wat hij zelf ook vindt, öf de grimmiger
352 pp.,geïll-,BF.135.
reactie van:datmen hetook niet van een
Franzos, Karl Emil - Ein Kampj ums ander hoeft te hebben. ln e1k geval kan
Recht.- Verlag NeuesLeben,Berlin,1970, men nadit'avondjeuit'delaatste zin van
413 pp.,M .7,40.
de auteur beamen; dat 'ondanks die kerk

Godden,Rumer- Dezigeuners.- (Sa1a- en de zich christelijk noemende gelovigen
mander),Querido, Amsterdam, 1970, 189 nog ietsvan datevangelie isdoorgedrongen
PP., /2,60.

tot de oren van iemand die buiten de geHardy,Paulen Xaveerde Win - Lectuur- loofsgemeenschap staat,voorwaareen wonrepertorium 1952-1966.S -Z 111.- Alger mag heten' (p.60). Stappershoef zal
meen secretariaat voor katholieke boeke- de
dat 'van dat evangelie' dan ook we1 eens
rijen,Antwerpen,1970,700 pp..
van een andergehoord hebben.
Jonckheere,Karel- Denkend aan de Ne- G.W ilkens
derlanden.- Lannoo,Tielt,1970,240 pp..
BF.148.
M etz, René et Jean Schlick - Ric 69. HansJenny
Répertoire de l'année 1969. - Cerdic,
Kymadk
Strassbourg,1970,490 pp-,FF.120.
M itjord, Nancy - M ondje dicht tegen Heinz M oos Verlag,M unchen,183 pp.,
Aljred.- (Salamander),Querido,Amster- geïll..

dam,1970,251 pp-,/2,60.

Ngugi,James - Der Fluss dazwischen.VerlagNeuesLeben,Berlin,1970.

Hetboek van de artsHans Jenny,een be-

Rummens, Staj - Napalmen zondag. -

wonderaar van Rudolf Steiner- hiJwoont
bijSteiners Goetheanum te Dornach/Basel

Antwerpen, 1969, 566 pp.,j12,50.

rimenten van abstracte kunsten op-art.Bij

Amsterdam,z.j.,172pp.,geïll.

dr. Jenny zijn methode en enkele van de
resultaten die hi
j ermee heeft behaald.

Johan Sonneville, Brugge, 1970, 45 pp-, - kan men op verschillende manieren 1eBF.75.
zen.ln de eerste plaats komthet voor a1s
Sachs,Curt- Degeschiedeni
s van de mu- een album met wonderbare foto's van ritziekinstrumenten. - Spectrum, Utrecht/ men en bewegingen,herinnerend aan expe-

Schmook-Dieltens- Censuur,hetveelkop- di
t aspect maq men echter nietstilstaan.
pige monster.- Johan Sonneville,Brugge, De foto's zijn lmmers nieta1s zodanig be1969,218 pp-,BF.75.
doeld:hetzijn visueletranspositiesvan verSluyser,M eyer- De wereld is rond,maar borgen krachten in de natuur,dieblijkbaar
zn#nzolen ztjnplat.- Kosmos,Amsterdam, steedsin een bepaald ritmisch patroon verlopen; een fenomenologie van de natuur1970,171pp.,j8,50.
Sonneville,Johan - Netsky.- Johan,Son- lijke bewegingsvormen, het best bekend
neville,Brugge,1970,120 pp.,BF.135.
door de vibratiesvan een magnetisch veld.
Teunn.- M eulenhoff, Am sterdam , 1970, De naam van deze nieuwe wetenschap 'K y143 pp.,j 12,50.
matik' (het griekse woord kyma betekent
Vervoort,H . en G.H eymenberg - K lein go19 wijstop deritmiek diede natuurlijke
N ederlands Soldatenboek.- Thom as Rap, bewegingen eigen is.In de tekst beschrijft
W illem - W eg met de varkens.- Van

Gennep, Amsterdam,1970,96 pp.,j 8,50. S.Heester

Sillds 45 is een groot driedelig kunstboek
waarin de diverse kunstuitingen van onze

ti
jd worden besproken en ontleed.De voor/?t?J/??1'/e ktlllstcritici van de wereld werken

er aan mee (zie inhoud).Het ontstaan en
wedervaren van de voornaamste stromingen

tlit de voorbije 25 jaarworden erin behandeld vooral aan de hand van kunstenaars
die als baanbrekers het kunstgebeuren in
Europa en Am erika beheerst hebben. De

diverse bi
jdragen staan in eelllogiscllverballd totelkaar en vorm en een waardevolle
inleiding m et de bedoeling de lezer in de
com plexe situatie van dehedendaagsekunst

de weg te wi
jzen.Elk deel is overvloedig
geïllustreerd m etkleuren- en zwart-wit fot(-..)*b.

Sinds 45
D e kunst

van onze tijd
Drie delen
1 -Jp4 blz.,waarvall112 blz.illustraties
2 -304 blz.,waarvan 1l2 blz.illllstraties
3 -208 blz.,waarvan 96 blz.illustraties
Fol'lllaat..21,5 x 27,5 cm

In het eerste Jcc/ worden behandeld: de
lyrische abstractie,de informele kunst,het
abstract expressionisme, de geometrische
abstractie, de hard-edge-schilderkunst en
de kinetische kunst.
ln het tjveede deel: de figuratieve kunst,
hetexpressionism e,hetsurrealism e,de Pop
Art,het N ieuw Realism e,de anecdotische
schilderkunst.Tenslotte worden enkele fa-

cetten en mogeli
jkheden behandeld van de
in feitetèmoeilijkevraag over de toekolnst
I,(li?(le /x-llllst.

In deze twee delen zijn ook een aantal
fragmenten opgenom en van geschriften van

Nederlalldse vertaling vJ7?
Ferlland Bonnellre

l
tunstenaars en belangri
jke historische ma-

fwï/l/?cz;band

Hetdel.de deelis een docum entair lexicoll.
Voor het eerstzalde lezer daar een kriti-

Stojomslag
Cassette

P'
t?/'
.
îc/
'
?tjz?/tegelik illhetNederlands,

nifesten.

sche beschrijving vinden van kunstcentra,
tentoonstellingen, boeken en tijdschriften
die bijgedragen hebben tot de bekendma-

king en de verdediging van de hedendaagse
kunst.
De drie delen z#z7 niet ajzonderli
jk ver- Tenslotte ook nog een geillllstreerd kunsteFrans, Engels e?l Dtlits

krl
jgbaar;
delell2 ell3 vcrîc/ltjncn najaav1970
Priis:BF.2.
650 1j215

>

llaai
.
slexicollmet dlkizend biograjieën.
/ft
d/?dagelijksnt/î/tppwtdr/vvoor lzt
7k/jcle/iez7
kltllstliejhebbel.
s
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Vindectivelaan 9 - Postcheck 267.07 - Telefoon 710.22

Voorbereidende afdeling

Oude Hum aniora: Grieks-Latijnse afdeling;Lati
jnswi
skundige afdeling;Latijns-wetenschappeli
jke afdeling
Moderne Hum aniora: Economische afdeling;W eten-

schappeli
jke afdelingen A en B;1e bijz.wetensch.klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT
'
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Lid Vereniging van wetenschappelijke en kulturele tijdschriften >>

DON BO SCO - TZCHNISCH IN STITUUT
lnternaat Zxternlat
#0,Guldendallaln - Brussel 15 (Slnt-pleters-Woluwe) Teleloon (Q2) 71.01.
::
Erkend door de stcct: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.005/893 Nederlandstalig Franstclig

LAGZR: SZCUNDAIRZ TZCHNISCHZ SCHOOL (A3)
M echcnicc - Mctrijzenbouw -Elektriciteit - Rcdio -Hout - Schrijnwerkerij-M eubelmckerij-Drukken -Letterzetten -Linotype - M onotype -Boekbinden - Ollsett

HOGZM SZCUNDAIRZ TZCHNISCHE SCHOOL (A2)
M echanicc -Elektronicc -Drukkerij

LAGZR: S'CUNDAIRZ BZROZPOCHOOL (A#)
Mecscnicc - constructie -Lcssen

Acnnemingsleeltijd,12 jaar na .t6ejcar L.o

oegelijkonderwi
js-verzorgde opvoedkng-cewcardeerle diploma's.

N O R M A A LS C H O O L

vooronderwi
jzeressen enkleuterlei
dsters

G RO M B EEN
Leeuwstraat 1 9000 -

GENT - Telefoon 09/25.55.51

st--Am andusinstituut

INTERNAAT-ExvEnxAAv

onder de Ieiding van de Broeders der christelijke Seholen
ST.-MICHIELSSTRAAT 35 - GENT - Telefoon (09) 25 29 97

Voorbereidende afdeling
LagerOnderwijs - 6 leerjaren

Mi
ddelbaarOnderwi
js- Moderne humaniora
-

Wetenschappelijke afdeling A

-

Economische afdeling

Bijzonderewetenschappelijke klas

- WetenschappelIlke afdelIng B

voorbereidendtot:

CandIdaat lngenieur
- Candldaat in de wiskunde
Candidaat in de natuurkunde

-

Sedert 1870 Iegt de

Firm a M .H .Lum m erzheim & o o.
-

I

107.Zeeschipstraat,Gent -

asfaltdakenmetvolledigedichthei
dswaarborg
S ink- regoriRacolleqe
HUNDELGEMSESTEENW EG 81 LEDEBERG

TEL.25.63.48

OUDE en MO DERNE HUMANIORA

LagerOnderwijsmetafdelingenteGENTBRUGGEenMELLE (Vogelhoek)
INTERNAAT

HALF-INTERNAAT

EXTERNAAT

Alle inliçhtingen en inschrijvingen Tel.(09)25.63.48

HOGER INSTITUUT VOOR GRAFISCH ONDERW IJS
Oude Houtlel38 Gent-Tel.09/23.22.23 of25.35.73-BroedersvandeChristelijkeScholen
EXTERNAAT
INTERNAAT
speeialisatie :Typograaf, Llnotypist,Offset- Dlep- en Zeefdrukker
Monotypist,Typodrukker,Chemlgraaf,Boekbinder,Grafieker
seholing : Lager SecundalrTechnische School

Aanvaarding in le jaar: na 6e leerjaar Lagere School
in 2e jaar: na le jaar humaniora of 1e jaar LST
in 3e jaar: na 2e jaar humaniora of 2e jaar LST
HogerSecundaire Beroepsschool - HogerSecundaireTechnische School

IndustrieelWetenschappelijke School

Aanvaarding na 4e humanlora,3e middelbare of LTS

HogerTechnisch onderwljs (Graduaaten Technisch lngenieur)

Aanvaarding na HST of volledige humaniora met ofzonderexamen
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M eisl
-e,
W i1je een beetje vcn je vreugde geven can de
zieken die je nodig hebben en op je wachten?

V erpleegster
zc1je zijn ...
A1de inlichtingen zijn te bekomen bijhet
HOG ZR TZCHN ISCH INSTITUUT VOO R VZRPLZEGKUN DE

Capucljnenvoer,39 - LZUVZN - Tel.016 l281.21

,,&itsympathie''

B EKA ERT
Zwevegem

H E IL IG H A R T C O L L E G E
'eLandsroemlaan 126,GANSHOREN - Tel.(02)26.86.45 -(02)26.11.69 -P.
C.R.3019.37
Externaat
Half-internaat
Internaat(beperkt)
LAGER ONDERWIJS
MIDDELBAAR ONDERW IJS

OudeHumaniora : Grieks-luati
jnse Lati
jns-Wiskundige Lati
jns-Wetenschappelijke
ModerneHumaniora: Algemeenmiddelbare Economische WetenschappelijkeA enB
gpeelale lesgeu t Dactylo - Piano - Turnen

Zwemmen
Tekenen
TECHNISCH ONDERW IJS - B 3/B 2
B3/Bl
Taal-en Hàndelsavondschool Boekhouden - Vreemde talen
STUDIE EN BEROEPSORIENTERING
Gratig psycho-medico-sociaalonderzoek.

T E C H N IC U M
Londenstraat,43,Antwerpen.
Opleiding tottechnisch ingenieur
in m echanica,elektronica
en industriëlescheikunde.

Voorbereidendjaarenvacantiecursus
met hetoog op hettoelatingsexamen.

In stitu u tv a n d e H e ilig e -Fa m ilie v a n H e lm et
Jan M oorkensstraat95

Berchem-Antwerpen

Teleloon (03)39.17.
88

MiddelbcarOnderwijs:Oude Humcnoria
Grieks-Lctijnse cldeling
Latijn-W etenschcppelijke cldeling
Moderne Humcnoric
-

Algemeen Vormend Onderwijs
Economische aldeling

Voorbereidende cldeling Kleuterklassen
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N .V . Reinigingswerken
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Zowelvoor plaatsingen aIs voorkredieten
biedt Ippa U een volledig gam ma.
Plaatsingen?Zonderofop

Kredieten?Allebedragen:van

termijn,opnaam ofaantoonder, 10.000 Ftot10 miljoenenmeer.
maaralleeven voordelig.En een Alletermijnen:van12maanden
verzekering tegen ongevall
en
tot25jaar.Allevormenvan
voorallehoudersvanrekeningen terugbetaling:de Ieningenvan
enboekjesmetofzondertermijn. Ippaworden naarmaatgemaakt.

@

+D D a
despaarkasdi
e U meerbiedt
1300agenten -13 miljardbeheerde kapitalen -n.v.-privatespaarkasopgerichtin1903

0 .L.VRO U W IN STITUU T
Grote Steenweg,489 - BERCH EM -AN TW ERPEN

NormoclschoolvoorM iddelbaarOnderwijs
Lager Onderwijs
Kleuteronderwijs
Hum qniorc
Lagere School
Kleuterschool

SPA REN IS G OED

c o m b i-s p a re n
bij de

K R E D IE T B A N K

**z*
3 x B ET E R !

0.L.Vrouw -lnstituut voor Verpleegkunde
Augustijnenslraat,9,MECHELEN
cat.A.
S.B.O.

Verpleegster
Verpleegassi
stente
Voorbereidende afdeling
Inlichtingen:
Eerw.Moeder Overste
0.L.Vrouw-lnstituut

3 jaar
2 jaar
17 jaar

- telefoon 015.127.87
- telefoon 015.144.23

@

f

W IE MEE8WAA8DE-TERREINEN ZOEKT,
M OET DEZE GBAFIEK EVEN ZEKIJKEN.
5000: (grondprijs)

Torremolinos

4000:
3000:
2000:
1000:

M arbella

Estepona

1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69
gegevens:,,Business W eek''8/3/69

Na Torrem olinos en M arbella is ESTEPONA
VANDAAG het nieuwe toeristisch centrum van
de Costa deI SoI waar grondbeleggers een
snelle m eerwaarde kunnen realiseren.

De industriele groep Seghers welke in Spanje

reeds J
'arenlang verschillende fabrieken uitbaat,
biedt U de gelegenheid aan deze interessante
grondbelegging deelte nem en in haar residentiele zone

EL PUERTO DE ESTEPONA
prachtig zeezicht,winkelcentrum en jachthaven vlakbij, bouwterreinen en investeringsgronden vanaf200.000 BF.
Indien U informatie wenstoveronze wetenschap-

pelijk geselekteerde terreinen of ons uniek

sisteem van gegarandeerde meerwaarde, zend
dan onderstaande koepon aan
N.V.Seghers lnvestment, Groenhof, Malderen

oftelefoneerop nummer052/338.36(3Iijnen).
G raag ontving ik inlichtingen over de be-

Ieggingsmogelijkheden in 44EI Puerto de
Estepona ),.
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Gildestraat,7 - GENT
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tel(09)23.20.57
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technisch ingenieur
in de industriële scheikunde
technischingenieur

in degistingsbedrijven
Ajdeling A1 le graad:
bedrijfsassistent

vo

- .-

i

Hoger
Technisch
Instituut
SINT-LIEVEN

#
u'k
4.
4

.<
(

.
1>
j.

in degistingsbedri
jven

-

-

laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
laboratoriumassistent
in industriële scheikunde

VoorJongensen meisles
D e schoolbescMktovereen pedagœ

VAN DE PO EL & Co

gie voorJongens.
Demeisles kunnen volledig pension
nemen in een meisles-home.

S T A B R O EK

D E S P EC T A T O R
Eenweekenduitgavediepastbijuw standingencultureleontwikkeling
Weekendbi
jlage
#'De Nieuwe Gids'' - ,,De Antwerpse Gids'' - ,,HetVolk''

lnschri
jvingsmodali
teiten peradres:
Koningstraat 105,Brussel

Forelstraat 22,Gent

N.V.SCHEERDERS van KERCHOVE'S
VERENIG DE FABRIEKEN
ST--NIKLAAS
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK

TEL. (03) 76.35.03

Asbestcement produkten
Gewone en geglazuurde gevelstenen
Holle Fert-vl
oeren
Marbrabelen Ceram tegel
s
Trappen in marmermozaiek

hetmnietweten'isgeenreden meer.zdescène'informeertu maandelijksover
hettoneel-,opera-,concert- en balletleven in antwerpen,brussel,mechelen
en andere steden.

abonnementsprijs voor 9 nummers (waarvan één dubbelnummer):slechts
j0,- (vijftigl)frank.28tot52 blz.talrijkefoto's.een overzichtelijkeen zeer
praktische maandkalender.metanderewoorden:een tijdschriftdatin ieder
gezin,school,bibliotheek,culturele vereniging, en noem maar verder op,
op de leestafel moet liggen.het abonnementsgeld kan u storten op postrekening j$9.18 van kredietbank/antwerpen,schoenmarkt, antwerpen t.g.v.
bankrekening 1100/15/38500 van het theatercentrum. gelieve in drukletters
uw naam en volledig adres te vermelden. voor een proefnummer kan u

tereuhtop volgend adres:theatercentrum,j.v.rijswijcklaan28,2000antwerpen
(tel.05/37.61.82).een informatiebladdiemen eigenwe1moethebben...dus?

Beleggingen - Leningen
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Private Spaarkas

Frankrijklei 133
ANTW ERPEN Tel.03/31.98.60
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Slecht drukwerk is even erg als een
slordig handschn-ft. H et publiek is een

scherpzinnig grafoloog. M aar ons drukkersm erk waarborgtU datUw drukwerk

een uitstekende indruk maakt. - W i
j
drukken alles: boekwerk, ti
jdschriften,
handels- en fam lliedrukwerk. Alles in

een eigen,moderne sti
jl, die prettig en
verzorgd aandoet. W i
j houden Merbi
j
rekez ng met Uw wensen en willen ook
U graag adviseren en ten dienste staan.

rukkerl
;.. re orl.
usyz:/.
J
Postbus 64

I

Zeist T elefoon 05404-15711
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Luisternaar de 'cool'
, p.115
Nogalgretig wordtwe1eens een verband gelegd tussen hippies en franciskaanse
spiritualiteit, tussen drugervaring en behoefte aan mystiek; popfestivals a1s

Woodstock ofW ightworden dan een nieuweliturgie.Derechtlijnigedenkers
die wijzijn,worden erdoor in de wargebracht. 6fgesust.In een kort
stukjehaaltdehoofdredacteurvanTheMonth devragen naarvoren diedoor
dezegemakkelijkeassociatieverdoezelddreigenteworden.

H etverdrag van M oskou, p.120
DeovereenkomstmetdeSovjetUnieverlostdeBondsrepubliek uiteennoodsituatie,die haar zelfstandigheid op hetgebied van de buitenlandse politiek tot
op heden in zekere zin verlamde.D oor de opening naar hetOosten heeftBonn
eennieuw zelfvertrouwen gekregen.

De drie cirkels van Gam alAbdelNasser, p.125
Nasserheefttezeertwintig jaarwereldgeschiedenisméébepaald dan datmen
nu overhem zwijgenkan.Schrijverprobeertdebetekenisvan Nasserteschetsen aan de hand van diens'Filosofie van de revolutie'.

Goed en kwaad in de econom ie, p.136
N ederlandershebben zich zelden diepgaand bezig gehouden m ethun welvaarts-

situatie.Men ging er hier van uit,datHolland hetnatuurlijk middelpunt
vormde van de wereldhandel.Schrijver geefthiervan een overzicht over de
laatste150jaar.

Franz M anjnen overJerzy Grotowski,p.142
D e theorie en de methode van de Poolse theaterm an Jerzy G rotowski hebben

delaatstetijd bijvelen zulk een voortvarende bijvalgevonden,daterhelaas
een aantalmisverstanden dreigtte ontstaan.Enigenadere informatieisbijgevolgnietoverbodig.C.Tindem ansheeftdievooralgezochtin een gesprek m et

eenGrotowski-discipel,FranzMarijnen.

Terzjde, Schnjven inkleinerekringen,p.l52
Indesteedssterkerwordendecommercialiseringvanhetuitgeversbedrijfwordt
deschrijvereenanachronisme.Hetlevenvaneen boekwordtsteedskorter,het
belandtsnelbijdetweede-handsboekhandel.Toch isdeschrijvernoodzakelijk
voorde cultuur.

Toekomstonderzoek,p.168
In hettoekom stonderzoek zoals datop het ogenblik ter hand wordt genom en,
kan m en vier soorten onderscheiden:de 'forecastings'van de technologen;de
'tekenendestijds'van devisionairen;de waarden van defilosofen en de kritische futurologievan derevolutionairen.A an deze vier categorieën wordt aandacht besteed.

Demystl
sicatie vJa de wetenschappelqkheid,p.176
JuriSrejderheeftinNovyimirdevraaggesteldnaardewaardevaneenwetenschappelijke uitspraak en in laatste instantie naar de objectiviteit van onze
kennisin hetalgemeen.Hierbijmaakthijzich 1osvan de partij-ideologieen
ontketentdaarmeeeen storm in Russischewetenschappelijkekringen.

Luisternaarde 'cool'
Peter H ebblethwaiteS.J.
Come on friend and take my hand
You can take my hand and
Soon be in another country
JeffersonAirplane

Verschuivingen in cultuur of sensibiliteitzi
jn moeilijk te ontdekken en te
registreren.Ze hebben plaats zonder datiemand toeki
jkt.M aareriseen
wetdievrijalgemeen opgaat.Zeontstaan meestalondergronds:een minderheid gaatdenadruk leggen op dingen die gaandeweg alsalternatievçof
COnCUrrCrCndC Waarden Worden geponeerd.Zo ishetbi
jvoorbeeld gegaan
m etde'romantischeliefde'in deM iddeleeuwen:zebegon in de marge van
hetheersendecultuurpatroon,ging datgeleidelijk vervangen,totdatze op

haarbeurtzelfgeleidelijk toteen clichéverviel.
Hetheetdatwijop hetogenblik getuigezijn van een soortgelijkeculturele
verschuiving.Niemand kan zeggen datwijdie nog nietontdekthebben.
Zeheeftaleen naam :de 'tegen-cultuur',de'alternatieve cultuur'.Een cultuurdie zich verzettégen de hardheid van de grote stad,tégen rassendiscriminatie,tégen hetalsm aarroemen op hettechnische succesvan de twin-

tigste-eeuwse technologie.Haar alternatieve tekenen zijn:drugs,psychedelischehappenings,pop-muziek en devrijheid om 'oeoeoe'tezeggen.Ze
heefthaarfestivalalgehadin W oodstock enwieernietbijgeweestiskan
eriets van meemaken in de geli
jknamige film.
Engeland heeftook zijn W oodstock gehad op heteiland W ightl.Hetis
tekenend datde Britse katholiekepers daar veel sympathieker op gereageerd heeftdan deneutralepers,diehaaraandachtconcentreerdeop rebellie,orgieën,naaktbaden en de com missarisvan politie van H ampshire die
zich als een hippie had vermom d.ln het katholieke blad The Universe

kwam DennisRobertF.S.C.totdebevindingdatdejongeluibereid waren
om heel open te praten over fundamentele zaken. s,verbazingwekkend

washetaantaljonge mensen datwildediscussiëren overgebed en geloof.
H ierwaren mensen die totgeen enkele kerk behoren, maar een leven van
intens gebed leidden''z.

Komthiereen dialoog op gang? Dielijktmeiniedergevalgeweldig be1 Nederland kan verwijzen naar het festivalin hetKralingse Bos te Rotterdam.
2 The Universe,4 september 1970.
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langrijk.Hijraaktzo'ngrootdœ1van œn helegeneratie.Anderegesprekken op hoogniveau kunnen heelbelangrijkzijn geweest,maarin vergelijkinghiermeelijken zeergenshoog in deluchttezweven:hetleven is
voortgegaan,het toneel van actie heeft zich verplaatst.M aar voordatwe
allemaalover onszelf struikelen van enthousiasme over ditnieuwe terrein
van dialoog,moeten weons we1realiseren welke complicatiesen onduide-

lijkhedeneraanzitten:pastoraalopm rtunismeisnietvoldoende.
W atisprecieshetalternatiefdatonsgeboden wordt? W aarligtdat'andere

land'waarheen we uitgenodigd worden? Hetgemakkelijkste za1zijn het
te nemen in zijn meest extreme,meest 'alternatieve'vorm.Hier is de
diagnose van Alex Comfort:,,In hethart van de nieuwe revolutie ligtde
volkomen pragmatische opzet,een leefbaarevenwichtte ontwerpen tussen
ons hart en ons hoofd - œ n gevoelstechnologie,even genieus als ons
enthousiasme van het ogenblik om de m aterie te m aipuleren .... De
honger van de hippies naar m agie,Oosterse religies en fantasie is œn

m gingin dierichting;kennisisdaarbijvangeen belang''3.Teleurstellingin
watde officiëlecultuuren godsdiensttebieden hebben,leidttoteen hunke-

ren naarvreemde spijzen.De Beatlestrekken naar hetOosten.Comfort
wijstook op de betekenis van de shaman,de magische charlatan,die
genezing en poëziebewerkten devertolkerisvan natuuren gebeurtenissen.

NaastTheodoreRoszak'sTheM ckfag ofa CounterCulture (Faber,London)isde bestegidsnaarhetandere land Jonalan Eisen'sTheAge JJ
Rock.VoorEisen4,dievanuitdebeweging zelfschrijft,isdatgenewatde
beweging bijeenhoudtnietde smaak in œn bepaald soortmuziek en ook
nietoverœnstemming overbepaaldebeginselen en zelfsnieteen vastleden-

tal:hetiseenvoudig een nieuw bewustzijn,œn nieuw realiteitsprinciep.
Woodstock wasnietzo'n merkwaardigebijeenkomstalleen omdathetde
grootste m enigte was die ooit samengekomen was om muziek te horen

(datwashetook),maaromdatie ereen daar'stoned'swasen omdatze
'stonH 'waren,,,waren ze allemaalvriendelijk en tamelijk beleefd''.Hij
steekthetnietonderstoelen ofbanken datde alternatieve cultuur,,gefundeerd isop drugs,en achterdedrugseen nieuwe seksualiteit,en achterde

nieuwe seksualiteiteen nieuw bewustzijn van lichaam en ziel,datper se
naar nieuwe vormen van muziek en nieuwe stijlen van leven toe wi1
vloeien''*

Op ditpuntheeftde 'rechtlijnigedenker'(u en ik)debehoefteom tussenbeide te komen metvragen en twijfels.M aarhijwordtalvan te voren
ontwapend:hetnieuwe bewustzijn maaktaanspraak op zijn eigen logica:
3 The Guardian,12 maart 1970.
4 Cfr.The NationalCatholic Reporter, 24 sept- ber 1969.
5 Onder invloed van drugs.

Beoordelingen bewustzijnsteunennietmeerop intellectuelecriteriamaar
meer op gevoelen Zel''.Datmaaktdiscussie en zelfs begrip natuurlijk
moeilijk.Laatdaarom Eisen hetuitleggen:,,Het 'stoned'patroon loopt
meerlangslijnenvan ogenblikkelijkverstaan,een soortbewustwordingdie
voortschrijdtzonderbezwaard tewordendoordeverschillendeafweerme,,

chanismen die de gedachten ordenen in van te voren bepaalde kanalen''.

Voordehippedenkeriswaarheid altijd de waarheid van hetnu,van het
ogenblik:jehoeftze nietmetbegrippen teverklaren ofzete verdedigen;
jemoetzealleen metanderen delen.Een sterk gemeenschapsbewustzijn is
hier aan het werksgebaseerd op de paradox dat tenslotte alles gedeeld

wordten datniets werkelijk meegedeeld kan worden.Men denkt aan
Baudelaire,diezijn'gouden ogenblik'zochtin dehasjies.
Dit alles brengt Eisen tot de conclusie dat in W oodstock iedereen zich
gedroeg ,,alsof de revolutie alhad plaats gevonden''.Revolte en protest

zijnnietlangernodigindienmenop dezewijzeom hetsysteem heenkan.
DaarmeeisPaulGoodman'sprinciep aanvaard:men hoeftniette wachten
Op de anarchistische revolutie om hetleven van een anarchist te leiden.

SimonTugwellO.P.heefteen soortgelijke stelling geponeerd en dietoegepastop hetreligieuze leven,deeschatologischeanticipatie van deparousie:

W ijhebben besloten om allesop hetspeltezetten voordatvisioen,die
droom.Wijhebbenonszelfgeëngageerdom televenalsofmensenwerkelijk
zo waren,alsofdemaatschappijwerkelijk konleven van liefdealleen.W ij
,,

hebben onszelflaten omvergooien door utopia en we kunnen nooitm eer

dezelfdemensen zijn''6.Denexusen tegelijk hetverschiltussen Eisen en
Tugwellligtin hetkleinewoordjealsof.lsernieteen afgrond tussen het
alsojvan defantasieen hetalsojvan hetgeloof?
Laten we een ogenblik toegeven datdrugs remmingen kunnen wegnem en
en op die manier de weg kunnen banen voor sensitieve relaties.H et feit

blijftstaan datin W oodstock derevolutienietheeftplaatsgehad.,,A1sje
werkelijk intensdenkt'',drongeen van deorganisatoren aan,s,kunnen we
misschien deze regen doen ophouden''.De regen vielin stromen neer.Alle

gekheid terzijde,te doen 'alsof',voor te wenden,isin hetalgemeen een
gevaarlijkeprocedure.InW oodstockheefthetdrieonwelkomewaarheden
verhuld.Op de eerste plaatsdatde alternatieve maatschappij,de voorsmaak van dehemel,heelveel,ja volkomen,afhankelijk wasvan detolerantieen desympathievandemaatschappijdiezepretendeerdeteverwerpen.Door een uiterste ironie was het een legerhelicopter die medische
hulpmiddelen bracht.Zou W oodstock,zou Freshwater een epidemie de

baashebbengekund?Ena1sdatnietzo is,watisdan dewerkelijkheidvan
6 Thoughts//a Monknik,in New Blackfriars,oktober 1969.
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de 'alsof'-revolutie? Ten tweede kan men zich afvragen,in hoeverre de
muziek van zo'n festivalhetproduktis van commerciële sluwheid,gehaat

kapitaiisme op zijn slechtst,eerder dan de uitdrukking van 'soul'.Ten
derde,decultusvan ervaring en fantasieheeftzijn eigen angstaanjagende
spiraal,voortreffelijk geanalyseerd door ChristopherBookerin TheNeophiliacs.Hijzietdaarin hetkarakteristiekepatroon vandevijftigeren zestigerjaren,evenzeerweerspiegeld in Jules etJim alsin Lolita.Een heerlijkeepisodevan verwachting wordtgevolgd doordevervullingbrengende
droom ;m aar dan komen de frustratie en de nachtmerrie,hetomgekeerde

van dedroom.A1watoverblijftishetdoodsverlangen ofeen explosieve
toewending naarde werkelijkheid.
Natuurlijk wordtEisen doordezedingen helemaalnietafgeschrikt,gepreOccupeerd a1shijismetdeopwindendebeleving van hetnu.Deuitdaging
aan deAmerikaansemaatschappijkomtjuistvan hetfeitdatdebeweging
alleaanvaardeAmerikaansewaarden stukslaat.Nergensisditdddelijker
te zien dan in de houding tegenover seksualiteit,waarhetpuritanisme op

zijnkop wordtgezet:,,Rock spreektvan genotenhedonismetoteen maatschappijdie altijd hethuidige ogenblik heeftverloochend.Rock spreekt
van zintuigenen seksualiteittoteen maatschappijdiegebouwdisop plastic
en ingekleurd metpasteltinten.Hetis een in de clinch liggen metde eigen

persoon en metdegemeenschap dienog altijd bang isom petitiestetekenen en de idee van het collectief niet kan doorgronden.En het ontzegt

wettelijkheid aan bezitin een land waarin bezithogergewaardeerd wordt
dan leven''.M en zou er œn puntvan kunnen m aken datdeze affirmatie
van de seksualiteitin feite haarontkenning is,omdatze haarpersoonli
jk
karakter verliest en een stamaangelegenheid wordt, zonder enig onderscheid,netnaarhetuitvalt,een mystieke sensatie die erop staatdatiedereen, goed of slecht,aanvaard moet worden op het meest intieme vlak,
zonderculturelevoorbereiding,zonderenigebekommernisom degevolgen.

KijkmaarnaarHair.Enhoewelik P.Tugwellsparadoxkan waarderen'hetdiepe ascetisme van hetoprechte hedonisme'- vind ik die nietnaar
voren komen in welkemanifestatie van de beweging ook.
'Bekommernisom degevolgen'isnog zo'n zin diede hopeloosrechtli
jnige
vade
r
s
.
Er
was
denkerverraadt.In debewegingzijn erouders,maargeen

eentijddatdevaderhetmodelwasvoordeintegratievandejongemanin
demaatschappij,maarnu ishijsprakeloosen verbijsterd ofhijheefthet
laten afweten.Om metDavid Riesman te spreken:,,Nu hetgezag dervol-

wassenen uiteenvalt,zijn dejonge mensen meeren meer elkaars gevangenen. W anneerhettoezichtderouderen verdwijnt,wordthettoezicht
derjongeren op elkaarveelintenser''.Datisdereden waarom hetfeitdat
men door de wereld der volwassenen a1s een buitenbeentje wordt be-
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schouwd,niemand erg ongerustm aakt;m aar uitgestoten te worden door

dekleinegroep vanvrienden kan ondragelijk kwellendzijn.Hetverwerpen
vandevader,hetontbrekenvan elkverlangen om zijnplaatsintenemen
betekent ook de dood van een op de toekom st georiënteerde cultuur en
verklaart de afwezigheid van elke 'bekommernis om de gevolgen'.H et

symboolhiervanisdehippievan middelbareleeftijd teW oodstockdiezich
metverwonderingafvroegofzijn kinderen dezelfdetredmolen derervaringen in zouden m oeten.
Om terug tekeren naarW ight:watkan de figuur van de shaman-priester

doen?Alshijmeermoetzijn dan een sociaalwerkervan buiten uit- bewonderenswaardig maarnietgenoeg - zalhijmoeten toegeven dathet
enigegezag dathijooitzalkunnen bezitten in dealternatievemaatschappij,een broederlijk gezag zalzijn datvoortkomtuitzijn eigen geestelijke
ervaringen.Vooreen generatiediehetgevoelheeftdaterniets'daarboven'

of'daarbuiten'is,maardatermisschienietszoukunnen zijn 'daarbiM en',
kan hijnietdeman worden dieGod uitdeelt,maardeman diehen helpt
GodinZchzelfteontdekken.Alshijeentolkkanwordenvandeinnerlijke
gebeurteissen voorhen die zoekende zijn,alshijkan luisteren naarde
'cool',alshijkan beginnentelaten zien hoeprotestveranderd kanworden
in getuigenis,dan zalhijwelkom zijn.Ditisde diepsteuitdaging van de
altematievecultuur,a1shetwerkelijk eenalternatieveis.Een vandeliedjes
van JoniM itchellherinnertonseraan:,,Jeweetnietwatjehebttotdatje
hetkwijtbent''.

llet verdrag van A4oskou
Dr.L.L.S.Bartalits

,5
Es istnichtsweggegeben wasnichtbereits verspieltwar''.
W .Brandt.

Dehistorischebetekenisvan hetverdrag van afzien van geweld en sam en-

werking tussen de Bondsrepubliek en de Sovjetunie gaatde geschreven
inhoud verre te boven.Hetakkoord datdoor Brandten Kossygin op 12
augustus 1970 is getekend,betekentvoor de Bondsrepubliek aanvaarding
van de gevolgen van de Twe.
e,de W ereldoorlog en luidttevens een nieuwe
fase in de inter-Europese betrekkingen in.

M etde R ussen tegen Napoleon

Ditverdragiseen bewijsdatook deschijnbaarmeesthardnekkigeconflicten op een goededag worden bijgelegd.Deze historische wijsheid vindt
thansin Centraal-Europa een nieuwe bevestiging,M en isin hetW esten te

zeergewendDuitslandendeSovjetuniea1snatuurlijkeenedelijkevijanden
te beschouwen.Beide landen waren echter vaker elkanders bondgenoten
dan tegenstanders.Vanaf de heerschappijvan Catheri
na de Grotekregen
de Duitsersen hun ideeën,respectieveli
jk methoden zelfsaanzienlijkeinvloed in leidende Russische politieke-maatschappel
ijke en militaire krin-

gen.Op hetgebiM van de tussenstaatse betrekkingen werd de samenwerking doorhetverdrag van Tauroggen bekroond,waarmeePruisen en Rusland zich in 1814 verbonden tegen de hegem onie van Napoleon.

Tijdensde 19eeeuw ontsnapte delinks-revolutionairebeweging ook niet
geheel aan de Duitse invlod .Vandaar het grote prestige en de invloM
van M arx en andere Duitse socialisten alsmd e anarchisten in het prerevolutionaire Rusland.Zelfs Lenin was ervan overtuigd dat een revo-

lutionaireomwentelingin Duitsland denoodzakelijkevoorwaardewasvoor
hetsucces van een door de bolsjevikiuit te voeren staatsgreepl.Lenin
ontketendedecoup d'etatin november1917 omdathijgeloofdedatDuitsland aan de vooravond van œ n revolutie stonde.Na de wapenstilstand
1 J.C.G.Röhl,From Bismarck to Hitler.The problem 0/ Continuîty in German
H istory,London,1970,p.92.
2 J.C.Campbell, Tito'
s separate road.America and Yugoslavîa fn world politics,
New York,1967,p.12.
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H etverdrag van M oskou

tussen Duitsland en de westeli
jkegeallieerden te Compiègne kregen de

Sovjetleidersopnieuw vertrouwenindemogelijkheidvaneen revolutiein
Duitsland3. Na de mislukking van de Spartacus-opstand in maart 1921

moesten zijechterin deeersteplaatshun aandachtwijden aan hetvoortbestaan van de Sovjetunie.
H et Verdrag van Rapallo
Verschz endefactoren,onderanderehetvrH esdictaatvan Versaillesen de

interventievan dewestelijkemogendhedenen Japan in deperiodevan de
Russische burgeroorlog,brachten de Republiek van W eimar en de zich

consoliderende Sovjetstaatdichter bijelkaar.In het voorjaar van 1922
kwam als œn grote verrassing het nieuws van de ondertekening van het
verdrag van Rapallo.
Ditakkoord,in 1926 gecompleteerd dooreen neutraliteits-en non-agressiepact,luidde een periode van actieve samenwerking tussen de doordewes-

telijke mogendheden in hetisolement gedrongen belangrijkste Europese
mogendheden in.De nationaal-socialistischem achtsovername maakte aan
de nauwe samenwerkingop hetterrein van handelen wapenproduktie een

einde.Daarvoorwasongetwijfeld deregering-Hitlerverantwoordelijk,zodatMolotow in augustus1939bijdeondertekening van hetniet-aanvalsverdrag tussen Duitsland en de Sovjetuie naarwaarheid kon verklaren
datM oskou altijd naarverbeteringvan haarbetrekkingen metBerlijn had
gestreefd4.

DeDuitse aanvalop de Sovjetunie kwam voorStalin alseen verrassing.
Niettemin verklaardehijop 23 februari1942:,,Deervaringen van de geschiedenis leren datde H itlers kom en en gaan,m aar hetD uitse volk,de

Duitse staatblijft''s.
Toen de diplomatiekebesprekingen te Stockholm overhetsluiten van een

afzonderlijkevrede tussen Duitsland en de Sovjetunie mislukten,hadden
deSovjetleidersslechtsééndoelstelling,nl.deDuitserszoduurmogelijk te
laten betalen en hen buiten staatte stellen om opnieuw een aanvalte lancerenf. Van de gH achte van een verdeling van Duitsland kwam Stalin
in 1945 echtertertlg.De in augustus 1945 ondertekende akkoorden van
Potsdam bevestigden denationale œ nheid van Duitsland.Stalin stemdetoe
in dehandhaving van deDuitse econom ische eenheid,de vorming van een
3Adam B.Ulam,Expansion and coexistence.The History OJSovietForeign Policy
1917-1967,London, 1968, p.49.

4 MaxBeloff,The Foreign Policy // SovietRussia 1929-1941,New York,1947,
p.97.

5 DerSpiegel,Nr.31/1970,p.74.
6 AlexanderDallin,SovietConductin world#//JirJ,New York,1962, p. 117.

'gesamtdeutsche Verwaltung'- waarvan de totstandkoming doorFrank-

rijk werd verMnderd - en op een latertijdstip de vorming van een 'gesam tdeutsche'regeringT.

Na-oorlogse Sovjet-Duitsland-politiek
M en kan nietmetzekerheid zeggen welkebedoelingen Stalin metDuitsland

gedurendedeeerstenaoorlogsejaren had.Een verenigd Duitsland waarin
delinksegroepee gen en derussofieleburgerlijkepartijen een belangrijke
stem in hetkapittelzouden hebben of een provisorische verdeling volgens

de grenzen tussen de bezettingszones.Het schijntechter datde Sovjetleidersverrastzijngeweestdoorhetfeitdatdewestelijkemogendheden die
verdeling in 1947 in het kader van de Amerikaanse 'containment-policy'
aanvaardden.Daarna,in 1948,trachtten de Russen doorm iddelvan een

blokkadevan W est-Berlijn deverdelingvan Duitsland opgedaan temaken,
maardatmislukte.
Dekoude oorlog maakte Duitsland totde voornaam steinzetvan de rivaliteittussen Oosten W est.In 1949 werden de Bondsrepubliek en de D.D.R .

opgericht.Enkelejaren later,op 10 maart1952,stelde de Sovjetunie œn
vredesverdrag metDuitsland voor.Volgens hetSovjetvoorstelzou Duitsland alseenheidsstaatworden hersteld en zouden alle vreem de troem n van
haar grondgebiH worden teruggetrokkens.Dit voorstelwerd echter door

de bondsregering en de westelijke mogendheden verworpen.Daarnaverwierp ook deSovjetunie de doordewestelijke mogendheden gelanceerde
herenigingsplannen,die o.a.een integratie van Duitsland binnen hetwes-

telijkeaKantiesysteem beoogden.Een reisvan AdenauernaarMoskou in
1955 leidde slœhts totaanknoping van diplomatieke betrekkingen,zonder
echter een verbetering van de verhoudingen tussen Bonn en M oskou tot
stand te brengeng.Drie weken later,op 20 september,hebben de Russen

metOost-Berlijn een overeenkomstgesloten waarin zijde D.D.R.a1seen
souvereine staat erkenden.Dit verdrag vorm de de grondslag voor M oskou's twee-statentheorie.

Ondankshetfeitdatomstreeks1956 deSovjetpropaganda toteen aanbeveling van deOostenrijkseoplossingvoorDuitsland neigde,bleefM oskou
in deze periode fe1gekanttegen Bonn.De regering Adenauer,die een de
facto erkenning van de grenzen voor œ n eventueel vredesverdrag conse7 Gerd Ressing,Versagte der W esten f?zJalta und Potsdam /,Frankfurt sm M ain,
1970,p. 126.
8 N eue Zûrcher Zeitung van 12 m aart 1952.

9 Na dedood van Stalin toonde een deelvan de Sovjetleiderszich bereid toteen
vergelijk,resp.entente metBonn.Zowelaan Beria alsaan Malenkov isna hun va1
hetverwijtgerichtdatzijde D.D.R.wilden opofferen.

quentverwierp en de D.D.R.negeerde,werd van revanchisme en m ilita-

rismebeschuldigd.HetechecvanhetAmerikaanseM .L.F.-project,waarin
de Sovjetleidersten onrechte een middelzagen om de Bundeswehr'van
kernwapenste voorzienlo,bracht nadien enige ontspanning op het terrein

van de tussenstaatse betrekkingen.Tegelijkertijd begonnen de handels-,
wetenschappelijke en culturelebetrekkingen tussen de Bondsrepubliek en
deSovjetuniezich meerteontwikkelen.Devorming van degrote coalitie
in 1966 bood M oskou de gelegenheid om haar houding tegenover Bonn

ook op hetterreinvan propagandaenpolitiek in een zekerematetewijzigen.Een meer positieve ontwikkeling van de tussenstaatse betrekkingen

werd echterdoordeTsjechoslowaakseaffaireverstoord.Eerstdevorming
van deregering Brandt-scheel,diebijnaonmiddellijk totondertekeningen
ratificatie van het non-proliferatieverdrag overging en bovendien bereid
was de zgn.Europese realiteit te erkennen,bracht een snelle verbetering
van hetpolitieke klimaattussen beidelanden metzich mee.

Totstandkom ing en betekenis pJa hetakkoord
De voorgeschiedenisvan hetthansondertekendeverdrag tussen de Bonds-

republieken deSovjetunie dateertvan 1966.Hetvoorstelmetbetrekking
tothetafzien van geweld tussen beide landen werd voor heteerstdoorde
regering Erhardt in haar zgn. 'Frid ensnote' van 25 maart 1966 gelan-

ceerdll.Kiesingerherhaalde hetaanbod in zijn regeringsverklaring op 13
december 1966,na devorming van degrotecoalitie metde S.P.D .
V .Eerst
op 12 september 1969,dusvoorde bondsdagverkiezingen,reageerde M oskou serieus op de Duitse voorstellen.Plaatsvervangend M inister van Bui-

tenlandse Zaken Semjonov stelde toen nl.aanknoping van diplomatieve
besprekingen in M oskou voor over het afzien van geweld tussen beide

landenl3.Op 16 november beantwoordde de bondsregering Semjonovs
voorstelpositiefl4.In januari1970 reisde staatssecretaris Bahr voor het
eerstnaarM oskou.H etresultaatvan zij
n besprekingen metGromyko was
hetzgn.'Bahr-papier', datalsbasisvoorde formeleonderhandelingen kan
worden gekarakteriseerd.De laatste ronde van debesprekingen werd door

MinisterScheelgevoerd,diemetzijn delegatieop 26juliin M oskou arriveerde.Dezeonderhandelingen duurden elfdagen en zijwerden volgens
Scheel,,H h,geduldig und sachlich''gevoerdls.
10 Frankjurter Allgemeîne Zeitung, 2 m ei 1970.
11 FrankfurterAllgemeine Zeitung,26 maart1966.

12 N eue Zûrcher Zdtung, 16 decem ber 1966.
13 N eue Zûrcher Zeitung,15 september 1969.
14 Neue Zûrcher Zeltung,18 november 1969.
15 N eue Zl
Lrcher Zeitung, 13 augustus 1970.

M etde ondertekening vanhetverdrag tussen Bonn en M oskou isnaaralle

waarschijnlijkheid een einde gekomen aan het naoorlogse tijdperk van
wH erzijdswantrouwen en aan hun abnormalepolitiekeverhoudingen.Dit
akkoord heeft tevens een grondslag gelegd voor een verstandhouding die
wellichtverder reiktdan œ n m odus vivendiop grond van de status quo.
Beide landen beschouwen de statusquo n1.nieta1sœn toestand diein het
belang van de Europese Veiligheid gehandhaafd m oet worden,m aar als
œn vertrekpuntvooreen brM e samenwerking op hetcontinent.

EenenanderistedankenaandeverrassendeheroriënteringvandeSovjetDuitsland politiek.Op het eerste gezcht heeft de Bondsrepubliek geen
enkele fundamentele concessiehoeven te doen.Hetheeftnietbehoeven af
te zien van het zelfbeschikkingsrecht van het Duitse Volk noch van het
ideaal der hereniging.De bondsregering heeft daarenboven impliciet de
zekerheid gekregen,daterook een einde komtaan deabnormale toestand

vanWest-BerlijnlB.Hetlotvanhetverdragligtderhalveprimairin Russische handen.Indien de Sovjetunie dit akkoord wi1 gebruiken a1s een
sleutelvoor andere deuren die voor hettotstand brengen van œ n Euro-

peseVeiligheidsconferentiegeopend moetenworden,kan enza1zijhetniet
laten stranden op hetvraagstuk W est-Berlijn.
Tenslotte,deovereenkomstmetdeSovjetunie za1deBondsrepubliek van
een noodsituatie verlossen die haar zelfstandigheid op het terrein van de
buitenlandsepolitiek totop heden in zekerezinverlamde.Doordeopening

naarhetOosten heeftBonn ongetwijfeld œn nieuw zelfbewustzijn gekregen.Tegelijkertijd meldtzich echterin Frankrijk,Engeland en eldersin
W est-Europa dehistorischeachterdochtdatditzelfbewustzijn Duitsepolitiekeen economischeambitieskan wekkendieophun beurtdeSovjetunie
ook in W est-Europa een hegemoniële m sitie zullen verschaffen.

16 Brandt heeft in M oskou vooropgesteld,dat de ratificatie van het Verdrag van

M oskou slechtsmogelijk is,indien ereen bevredigendeoplossing voorW est-Berlijn
is bereikt.De wi1van hetK remlin om dit akkoord tot stand te brengen zou vol-

slagen doelloos zijn,indien de Sovjetleiders nietvan plan waren verbetering te
brengen in detoestand van devoo= alige rijkshoofdstad.

D e drie cirkels van G am alA bdelN asser
1ï.de Af//r

Opm erking vooraf
Zolang de eindelozereeks aanklachten die de wereldpersin de loop derjaren
tegen Naîâ'
erheeftingebracht,nog nietop haarhistorische waarde isgetoetst,
mag men de Egyptische leider het benefiet van de fw#/elgeven,maar dat
betekentallerminstdatmen hem na z#n dood dan maar moetgaan omringen
met :#nc onsmakeliik aandoende loftuitingen.Le M onde,zelf beschikkend
overeen uitstekend team Egypte-kenners,constateerde in haar editoriaalvan
30 septem ber,datdelovende necrologieën waarop de internationalepershaar

lezers vergastte, een onbevangen krantenpuzzelaar nauwelqks zouden doen
vermoeden,datoverhem ooitmindervriendelijkedingengeschreven ztjn.
VooraldeNederlandse pers,eensNassersfelste tegenstander,bleek nietvoorbereid op diensplotselinge dood,en vervielin nietszeggend hagiografisch geJcàr#/.M aar wr Nasser dan nietde grootste leiderdie de arabîsche wereld
gehad heeftJfn#.
ç Saladin - die trouwens niet eens van arabischen bloede
wJJ- enhebben niethonderd miljoen arabieren gehuild op z#n graj/%.Jazeker,maarik ben toch zo vr# te veronderstellen datveleEgyptenaren onder
die arabieren,na hetdrogen vJn hun tranen,een zuchtvcn verlichting zullen

slaken, en vol verwachting uitzien naar een liberaler, opener leejklimaat,
waarin men weerhardop kan denken zondereen mannetie vcn de geheime
politie in huis te krqgen.

Nfc/voornietsechterhebbenjournalisten en politicizich hethoold gebroken
overde VrJJ#.
*hoe kan een MIJN,ondanks talloze vergissingen en mislukkingen,
zo lang,totin zqn dood,#Jleiderbliiven,nietalleen van z#n eigen volk,maar
van allen die zp taalspreken?Nasserheefttezeertwindg jaarwereldgeschie-

denisméébepaald dan datmen nu zo maaroverhem zwqgen kan.Hetzalvan
hetkomend politiek klimaatin Kairo ajhangen ofooiteen objectiej historisch
onderzoek naarzijn werkelijke betekenisals staatsman mogelqk is.Een periode van de-Nasserisatie mag men vroeg of laat verwachten, maar zolang
Nassers collega'serbelang :(/hebben een Nasser-mythe te cultiveren,zalde
wereld verstoken blqven van ditinzicht.Werk van gerenommeerdejournalisten
heejttotnu toe alleen maargekleurde beelden van Nasser opgeleverdn.Ook
de hiervolgende korte studie vln Naners''Filosojie van de Revolutie'en haar
consequenties,zaldaarnietaan kunnen ontkom enz.
1 De Franstalige Libanese krantLe Jour schreef:,,ni
emand wasgroter dan hijen
nietsisgroterdan deleemtediehijachterlaat'',LeJour,29-9-'
70.
2 Zie bijv.Peter Mansfield,Nasser's Egypt;Jean Lacouture,l'Egypte en mouvem ent;K eith W heelock.Nasser's new Egypt, en een twintigtal anderen.
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DeFilosofie vJa de Revolutie
Eind augustus 1935 schreefde zeventienjarige GamalAbdelNasser de
volgende briefaan zijn vriend 'A1ian-Nashshâr:
Ze zeggen datdeEgyptenaar1afvan aard is,bang voorhetminstelawaai.

,,

Hijheefteen baasnodig,diehem ertoebrengttevechten voorzijnland.
Dan wordtheteen donderstraaldie hetbouwwerk van de onderdrukking
doet scheuren.W e hebben al vakergezegd, dat we samen zouden gaan

werken,om hetvolk uitzijn slaap wakkerteschudden en dekrachten op
tewekken dieiniedervan hen verborgenzitten.M ijnbeste,ikverwachtje
daarom 4 september,4 uur'smiddags,bijmij,om dezezaak tebespreken.
lkhoop datjedeze keervan departijzultzijn.Gama1''4.
M enziet,op zijn zeventiendejaarwasGamalAbdelNassernietgespeend
van ambities,en droomdehijalvan de ro1diehijvooralna 1948op zich
ging nemen.Overdeze ro1spreekthijook in zijn in 1952 gepubliceerde
Filosojie van de Revolutie,die eindigt metde volgende karakteristieke

zinsnede:,,Wij,en wij alleen,zijn geroepen om haar (de rol,d.M .) te
vervullen,wantwijalleen zijn één en gedisciplineerd''s.
Dejaren hebbenNassergeleerdhoemoeilijkhetwasdiero1vo1tehouden,
en hebben hem er toe gebrachtmiddelen te gebruiken waar hijin zijn
filosofienietvan droomde6.

Bijalwatna 1952 in de arabische wereld geschreven is over arabisch
socialism esnationalism e en de politieke betekenis van de Islam,kan m en
volgens Harald Vocke Nassers 'Filosofie'het meesttyperende document

van deNasser-periodenoemen,metzijn zeldzamemengselvanNationalisme, Panarabism e en Panislamitische ideeln7.

Filosofieisœn grootwoord voordepersoonlijkeherinneringen,kreten en
ideeën,die Nasserkriskrasdoorelkaarzijn lezersteroverdenkingvoorlegt.De stijlvan dezearabische 'must'doetbrokkelig aan en haaltvaak
niethetniveau van een eindexamenopstel.Dathoeftonsniette verhinde-

ren dejongeNasser,evenzeeralsde vijftigjarige,te herkennen in een zin
alsdeze:,,lk behoortothen dieervastvan overtuigdzijn,datnietsin de
leegte kan bestaan,zelfs de waarheid niet''8.Zo'n zin typeertde slimm e
opportunist.
ln heteerstehoofdstuk van dituitdrie delen bestaande pamflet,essay,hoe

3 JamalAbd al-Nasir(GamalAbdelNasser),Falsafatal-thaura,Cairo,1952.Ik heb
de Fransevertaling van Daral-Maaref,Cairo,gebruikt,z.j.,66 pp..

4 Le M onde,30-9-'70.

5 Phîlosophîede la Révolutîon,(afk.PR),p.66.
6 ZieHaraldVocke,in:FrankfûrterAllgemeine,30-9-'70,p.1,<erwcrAbdulN.
7 Id.p.2.
8 PR p. 16.
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moetmen hetnoemen,vertelthij,hoe de VrijeOfficieren tothun staatsgreep zijngekomen,en hoeteleurgesteld zijzich voelden,toen deEgyptische massa helemaalniet van zins bleek hen zo snelte volgen in hun
hervormingsdrift. Niet zonder gevoel voor humor beklaagt Nasser zich

overdebenepenheid van zijnlandgenoten:,,A1siemandmetoen gevraagd
had,watik hetliefste wilde,zou ik dadelijk geantwoord hebben: een
Egyptenaar iets goeds horen zeggen over een andere Egyptenaar; een
Egyptenaarzijn talentzien wijden aan iets andersdan hetafkammen van

hetwerk van zijn landgenoot''g.Van universiteitsprofessoren zegtNasser
datzealleenhetpersoonlijk voornaamwoord 'ik'goed wisten teverbuigen.
Zijhaalden hun neusop voor een selfmade regeringsleider uit de kleine
middenstandlo.

Wijstaan voortwee revoluties,besluithijheteerstedeelvan zijn betoog,
œ n politieke,waardoorwetotvolledig zelfbestuurkunnen kom en,en een

sociale,die na klassestrijd moetleiden totgerechtigheid voor allen.Heel
watpersoonlijkemeninkjesen belangetjeszullen daaraan moeten worden
opgeofferdll.Totaan zijn dood heeftNasser op ditaambeeld gehamerd.
Datdeze overtuiging duizenden mensenofferszou kosten in drie oorlogen

(tweemetIsraël,een in Yemen),kon men toen nietvoorzien.
Uithettweedehoofdstuk van de Filosofie der Revolutiebl
ijkt,datEgypte
in 1952 absoluut centraal stond in Nassersbelangstelling.W athijwilde

was een machtig Egypte,vrijvan Engelsen die hij toen als zijn eerste
vijanden beschouwdelz.Schijnbaaronbevangen beschrijfthijdan hoe hij
eens,m etkam eraden,een aanslag beraamde op een bekende,niet-nader-

genoemdepolitiekepersoonlijkheid,maarhelemaaloverzijntoeren raakte
toen de man inderdaad doorzi
jnkogelgetroffenbleekl3.Zonderbijbedoeling zalhijdeze jeugdherinnering welniethebben opgeschreven.Ook in

1952 liepen er in Cairo jonge fanatiekelingen rond die prijs stelden op
lfassershoofd,met name onder de M oslimbroeders.
H et hoofdstuk sluit meteen uiteenzetting overwatNasser a1s zijn taak
ziet:hetterrein bouwrijp m aken voorde vestiging van een nationale politiek en economie,die door bekwame experts zalmoeten geschieden.

Erschijnen redenen tezijnom aan tenemen datNasseren zijn officieren
zich oorspronkelijk slechts een overgangsrolhebben toegedachtsde omstandigheden hebben het anders beschikt.

lnhetderdedeelvan zijnbetoogkomtdeputschleiderdan toeaandatwat
onshierhetmeestzalbezig houden,hetuitzetten van hetwerkterrein van

zijn revolutie.W aarspeeltonzerevolutiezich af,vraagthijen wijstdan,
9 PR p. 20.
10 PR p.21.

11 PR p.23.
12 PR p.29.

13 PR p.32-34.

alszovelen voorhem l4,op Egyptesunieke ligging in hetcentrum van de

arabischewereld en de lslam;bovendien,betoogthij,isEgyptede m ort
vanAfrika.Zo komthijdan totzijn bekendetheorievandedriecirkelsof
sferen,die we in het kort op haar waarde,en datwilhier in hetgetroe-

bleerde lichtvan Nassers leven zeggen:op haar verwezenlijking,zullen
toetsen.Van al deze cirkels blijft Egypte het centrum.Nasser en zijn
officierenzijndaarvandekernls.
D e eerste cirkel. de arabische wereld
,,He
tstaatbuiten twijfel,datdearabischecirkeldebelangrijksteisen het
nauwstmetons verbonden.H aargeschid enislooptparallelmetde onze.
W e hebben dezelfde tegenslagen m oeten verduren,dezelfde crises doorge-

maakt,en toen wijvertraptwerden doorde veroveraars,werden zijhet
00k3316*
M en hoefterde kranten van de laatste weken m aar op na te zien:Nasser

heeftzich in de 18 jaren diehem restten nahetschrijven van dezeregels,
totde onbetwistbare,maar helaas vaak twistveroorzakende leider van het

doorhem beschreven arabischegebied gemaakt.Hijheeftdaarbijteveel
andere,belangrijkerzaken opgeofferd aan hetbehoud van ditleiderschap.
Dekrantenkopm n metzijn doodsberichtstellen zonderuitzondering zijn
ro1a1sarabisch leider centraar .

Ditiseigenlijk verbazinn ekkend,alsmen bedenkt,hoe vaak de Egyptische presidentbijeenheidspogingen bakzeilheeftmoeten halen.Hetverhaalvan hetfaillietvan deVereigde Arabische Republiek,die drieëneen-

halfjaarstand hield en waarvan,na hetuittreden van Syriëin september
1961,alleen denaam nog overbleef,isalgem een bekend.

Erisbijde Arabische staten œn voortdurende behoefte aan fusioneren,
maarook een blijvend onvermogen om persooMijke geschillen tussen leiders,die de eenwording in dewegstaan,op telossen.Ook bijlatere eenheidspogingen vervuldeNasserdeleidersrol.

ln zijn nieuwsteboek doetJon Kimcheverslag van gesprekken dievanaf
14 maart1963 in Cairo plaats hadden tussen delegatiesvan lraq,Syrië en
de VARI8. Vooral de niet-Egyptische, Baathistische delegaties pleitten
14 PR pp.45-46 passim .
15 lk heb lang geaarzeld of '
cirkel'de juiste vertaling is van htt oorspronkelijk

arabische woord.In hetEngelsstaat:'circle',de Franse vertaling geeft'zône'.Bij
'cirkel'm oet men zich dus meer denken dan een mathematische cirkel,'invloeds-

sfeer'ofietsdergelijks.

16 PR pp.49-50.
17 Verg.NRC:Naner een arabische held;Alg.H and.:N asser:monumentderArabieren.
. Volkskrant: Arabieren treuren om Nasser; The Guardian: Arab W orld

United in Jl.
çgriejand doubt;Telegraaf:Arabieren huilend de straat/# - Nasser
sym bool van het nicuwe Arabië,enzovoort, enzovoort.
18 Jon Kimche,The Second Arab Awakenîng,London, 1970,288 pp.Cfr.p.211.
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enlousiastvoor een nieuwe eenheidspoging.Nasser,sindskortgewikkeld

in een Yemen-oorlog die hinderlijk lang zou duren,toonde zich gereserveerd.De Baath,die veelte stellen had metonrustige,Nasseristische elem enten in eigen land,had kort tevoren contacten gehad met enkele van
Nassers officieren, met de bedoeling iets tegen hem op touw te zetten.
Nasserlaatdusdeanderen praten zonderzich bloottegeven.De volgende

dagopenthijonverwachthetdebat,methetverzoek om een openlijkediscussie overderedenen dieSyrië ertoegebrachthebben,in 1961deeenheid

metEgypte teniette doen.De Syriërsspelen de balone ddellijk terug,
beschuldigden AbdelNasserervan hen a1sstropoppen voor eigen belangen
gebruiktte hebben,maar deze weetde aanval zo handig te pareren,dat
even laterSyriërsen Iraqi'selkaarin de haren vliegen.M etde beschuldi-

ging datindertijd Syrische troepen Heliopolis,waar zijn residentie ligt,
hebben willen bombarderen,stuurtNasserdan zijn gesprekspartnersnaar
hun hotelterug.Op 18 maartwordtdeSyrische delegatie versterktm etde

Baathleiders Al-Atassi,Bitar en Aflaq.Ook zijkrijgen de persoonlijke
aanvallen van Nasserteverduren.
Tenslotte liepen deze eenheidsbesprekingen vast op Nassers concept van
een arabische natie onderEgyptespolitieke en m ilitaire hegemonie,en het

onvermogen van de anderen daar een overtuigend alternatid tegenover te

zetten.Detoon van dezegesprekken wastyperend voordewijzewaarop
AbdelNasserdomineerde in een kring van politieke leidersdie hem naar
islamitisch gebruik hun Broeder Gam al noemden, allen we1 een reden
hadden om hem te haten,m aar toch geen heil zagen in een arabische

nationaleeenheid zonderhem.BijNasserzelfervaartmen alin ditkorte
verslagvan een bijeenkomstin 1963 een groeiend wantrouwen tegenover
de arabisch nationalistische pretentie van zijn Filosofie.Degroeiendeeconomischeen politiekemoeilijkhedenin eigen land,deelsgevolg van slechte
planning,een bureaucratie die hem overhethoofd groeide en steedsgrotere weerstand tegen hetYemenitisch avontuur,deels hetresultaatvan het
opdrogen van westerse hulpfondsen,stimuleerden hem om de aandacht

van hetvolk op hetlotvan de Palestijnen te richten,metalle bekende
gevolgen vandien.Na de zesdaagse oorlog heeftNasseralleen nog eenheid

gezochtbuiten het bereik van Baathisten en Israëlis,namelijk methet
Soedan van presidentNumeirien hetLibië van Al-oaddafi.W aarmee we

in Nasserstweedecirkelzijn aangeland.

Detweede cirkel:deAfrikaanse wereld
Nietvoornietsligtonsland in hetnoord-oosten van Afrika.Doorzijn

,,

ligging domineerthethet zwarte werelddeel,waar zich heden een van de
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hevigste gevechten afspeeltdie ooitheeftplaatsgehad tussen zijn blanke
kolonisators en zijn zwarte bewoners,om het bezit van onuitputtelijke
bodem schatten''lg*

Nasserlegtin zijn geschrifthetnodigepaternalisme aan dedag tegenover
deAfrikanen.Hijdoethetvoorkomen,alsofzijallen opzien naarEgypte,
om daarbeschaving en leiding van teontvangeno.Intussen preciseerthij
zijn doelstellingen omtrentAfrika nauwelijks.Hijdroomt van pan-Afrikaanse broH erschap, en wi1 ter bevordering daarvan œ n instituut in

Cairo.Twee zaken echter kondigthij aan,waarop het officierenregiem
aanvankelijk tevergeefszijn geluk zalbeproeven:dekwestie van degrenzen metSoedan,en dievan de verdeling van hetNijlwaterzl.
Totaan de revolutie van 1952 werd Egypte,ook doorde m eeste Egypte-

naren,nauwelijks tot de arabische wereld gerekendzz. Hoofddoel van
Egyptesbuitenlandsepolitiek wasalsindsM uham mad Ali'sexpH itie van
1820 de eenheid van Egypteen Soedan onderleiding van Cairo.Voor de

restvan Afrikahad men nauwelijksbelangstelling.HetfeitdatNaguib in
1952 regeringsleider werd,dankte hijvoor een deelaan zijn Soedanese
afkom st,die de Soedanezen voor eenheid kon winnen,naar de officieren
hoopten.Toen Naguib geroyeerd werd washetuitmetde SoM anese sympathieën.HetSoM anese overgangskabinetvan Ismailal-Azharikeerde in

1953zijnnoorderburen derug toe.Nasserhad hettedruk metzijn vrienden en vijanden in eigen land en ten oosten van hetSuezkanaalom daar
een adequate reactie tegenoverte stellen.Omdathetprojectvan de Assuandam toen vastere vormen begon aan tenemen,had hijerallerminst
belang bij,de relatie metKhartum te verharden.Hoofdzaak werd voor
hem hetbereiken van een akkoord overde verdeling van hetNijlwater.
In november 1959 kwam dittotstand en stond debouw van de superdam

nietsmeerin deweg,van die zijde althans.
In 1964 werd hetm ilitaire regiem van GeneraalAbbud in Soedan vervan-

gen dooreen burgerlijk onderleiding van premierKhalifa.Deze bracht
onmiddellijk een vriendschapsbezoek aan Nasser.Datleverde een Soedano-Egyptisch handelsaccoord op en juichendeberichten in deEgyptische
kranten dateen nieuwe arabische,lees:Afrikaanse,eenheid totstand zou
komen.Sindsdien ging hetm etde liefde tussen Cairo en Khartum steeds
beter, en Khartum dankte het aan die relatie dat het,na de zesdaagse

oorlog, herhaaldelijk vergaderingen van arabische staatshoofden mocht
verwelkomen.Ditvoorjaarresulteerdedatin een akkoord tussen Nasser,
19 PR p.48.
20 PR p.63-64.
21 PR p.64.
22 Zie PeterM ansfield,N asser'sEgypt,Penguin African I-ibrary,rev.ed.1969.
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Qaddafien Numeiridatmoetleiden totde geleidelijke eenwording van
VAR,Soedan en Libië.VeelEgyptenaren zijn van meningdatdeSoMan
van alle arabische staten de enige ishvaarmee hun land een natuurlijke
eenheid kan vormen.Hetzaleen belangrijkeopgavevoorNassersopvolgerts)zijn,deband metdeSoH anzorgvuldig tecultiveren.
lntussen heeftCairo,vooralin de vijftigerjaren,een belangrijke rolgespeeldalswijkplaatsvoorleidersvan Afrikaansevrijheidsbewegingen,die
van Nasser een kantoor kregen in de Egyptische hoofdstad en honderd
pond m aandgeld,om erhun greep naar de machtvoor te bereiden.Ook

kregen zijzendtijd van Radio Cairo en steundeNasserspropagandadienst
alle opstandige initiatieven op het Afrikaanse continent. Niet voor niets

natuurlijk.In ruildaarvoorkwamen zwartestudenten aan devoeten van
Egyptische leermeesterszitten om gevormd te worden in hetanti-imperialisme,en kreeg de VAR faciliteiten om actiecentra op te richten in de
m eeste Afrikaanse hoofdsteden.Duizenden Egyptische lslam-missionarissen trokken m etdeculturele apostelen Afrika in om tegenwichtte bieden
tegen de zeerintensieve Israëlische propaganda.
Tussen 1961 en 1963 heeftde VAR d>1uitgemaaktvan de zogenaamde
Casablanca-groep van Afrikaanse statenz3.De groep kwam overeen een
gemeenschappelijk militair comm ando te voeren en een gemeenschappe-

lijkemarktop te zetten.Totmeerdan papieren beloften kwam hetniet.
De m an die de onderneming zou moeten dragen,PresidentNasser,bleek
tenslotte nietvoldoende interesse te hebben.Hetbespelen van dem assa in

zijn eigen vertrouwdetaal,hetarabisch,meteen stem diehethartvan de
arabieren trefzeker wistte raken,was een van Nassers krachtigste argu-

mentenin dedagelijksestrijd om demacht.Metdiestem konhijdenietarabische Afrikanen moeilijk bereiken.Bovendien washijvoorhen een
vertegenwoordigervan hetrasdatinvroegertijden zwarten totslaafhad
gemaakt.HetgeschilmetIsraëlrichtte tenslotte alzijn aandachtop het
oosten.Zo kwam Nasserniettothetopbouwen van een doordachte politiek ten opzichte van Afrika.AlsEgypteooitweernauwere contacten met
zwartAfrika zoekt,dan zullen dezevoornameli
jk in deeconomischesector
moeten liggen.

D e derde cirkel. de wereld van de Islam

Dederdecirkelblijftnogover...zijreiktovercontinenten en oceanen

,,

heen.lk beschreef haar a1s de kring van onze broeders in het geloofdie

zich,waar ze ook zijn in de wereld,met ons naar M ekka richten''z4.
23 T.
w .Egypte,M arocco,M ali,Guinea,Ghana.
24 PR p.64.

Gœn manillustreertduidelijkerdanNasserdievooreen westerling merkwaardigemengeling van religieussentimenten politiek bewustzijn die de
doorsnee-moslim eigen is.

In zijnfilosofiedroomthijervan,datdejaarlijksebedevaartnaarM ekka,
waarhonderdduizenden m oslims bijeenkomen,een peri
odiek politiek congreswordt,datdegrotelijnen van een gemeenschappelijke politiek voor
alleislamitischelanden op moetstellen.M en zouditzijnreligieuzepolitiek
argumentkunnen noemen,dathijin praktijk vaak benutte teronderstreping van de noodzaak van arabische œnheid (de eerste cirkell).Enkele
malen heeft hij met enige leden van zijn kabinetdeelgenomen aan de
bM evaartnaarM ekka,en daarm eeonderde vrom emoslimsveelgoodwill
ekweektzs.Door de niet-arabische islamitische leiders van Pakistan en
Perzië werd zi
jn sterven gevoeld alsdatvan een broederin hetgeloof.Zij
lieten,neta1shun arabische collega'seen langdurige periode van nationale
rouw afkondigen.

Het door de jonge Nasser gehuldigde pan-islamisme stond in praktijk
echter bijna diametraaltegenover zijn pan-arabisme,en waar ditlaatste
zijn volleaandachthad- het1agimmersophetpolitiekevlaken dâârkon
hijwatbetekenen - ,valteroveractiviteiten vanNasserop hetgebid van
de Pan-lslam nietzo heelveeltezeggenz6.
lfassergebruiktedelslanlonlzijn eigen staatsopvatting te rechtvaardigen
tegenoverzijnorthodoxeonderdanenen stelde M ohammed voora1slm am ,

d.i.voorganger,vanhet'wetenschappelijksocialisme'zT.Daardoorkreeghij
hetaan de stok metde M uftivan Saoedi-Arabië,die Nasser,uithoofde

van zijn religieuze ambt,totketterverklaarde.Deze ontmodte de Islam
allereerstin eigen land,waarde religieuzerechtbanken nog altijd beschikten overhethuwelijksrechten overde z.g.'waqfs'(aan dereligieuze gemeenschaptoebehorendegrond en bezittingen).Hijlegdedezerechtbanken
verderebeperkingen op.Hetgrootstegedeelte van de grond kwam aan de
boeren,en vrouwen kregen neta1sm annen hetrechtechtscheiding aan te
vragen.Politieke lastkreeg Nasser metm oslim se broederschappen,wier

activiteiten eldersuitvoerig zijn beschrevenzs.Deze fanatieke lieden,die
droomden van œ n uitsluitend m usulmanse staat naar oud-islamitisch

model,leverden Nasserde eerste jaren heelwatmoeilijkheden.Na een
aanslag dooreen van hen in 1954 werden alhun leidersgearresteerd en de

25 O.a.in 1956,in gezelschap van Anwar Sadat.
26 Harald Vocke,o.c. Zie ook: P.J.Vatikiotis ed., Egypt since the Revolution,

27 C.P.Harris,Nationalism and Revolution fn Egypt;The Role JJ the Muslim,

28 Cfr.bijv.A.KuyperinDeTijd 29-9-'70.K.W heelock,Nasser'sNew Egypt,NY.
1960 isvan krachtgebleven.
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bewegingontbonden.Zijschijntechternogsteedsinleven tezijnen kan in
de toekomst nog een belangrijke factor van onrustgaan vormen,zoals
tussen 1945 en 1952,toen zein Egypteeen onbeschrijfelijkechaosveroorzaakte.

Deenigemaaldateen congresvanislamitischestaatshoofden bijeenkwam
in hetdirecte belang van Egypte,na dejuni-oorlog van 1967 in Rabat,
yvaslfasser de grote afyvezige.

W ellagen voor de Egyptische presidentzijn arabier-en moslim-zijn in
elkaarsverlengde.Zijn taalwasdievan deQor'ân,daardooralkreeg e1k
van zijn redevoeringen een religieuzelading,en op gezette tijden boog hij
zich metzijn ministersin de richting van deHijaz.Voorpolitieke zaken
heeftmenhem echtermaareenmaalin Djeddagezienom een verdragmet
Faisaltesluiten,omdathijtoen absoluutafwildevanzijnYemen-avontuur.
Voorderest1agzijn politiekeMekka aan deNijl.Erisafgezien van Londen,New York en Parijsnauwelijkseen stad denkbaar die meerpolitici
vanallesoortheeftzienvoorbijkomenalsCairoonderNasser.
H etcentrum . Egypte-K airo-N asser

Veelvan Nassers criticizijn van mening dat Egypte het slachtoffer is
geworden van zijn buitenlandse escapadeszg.Zijn dromen,neergelegd in
hetbeeld van de cirkels,hebben hem metmiddelpuntvliedende krachtuit

hetoorspronkelijk centrum van de revolutie van 1952 geslingerd.Ofwas
hetde bittere realiteitwaarvoor de man komtte staan die pretendeertdat

hijEgyptekan hervormen,waardemolensnog langzamermalen dan in
Rome en waar voor vele ontwikkelden geen schoner ideaal denkbaar is

dan œn kantoorkruk in een van 'srijksdepartementale diensten en een

vastsalarisjegenoegom vanteleven.diehem tothetzoekenvan comm nsatie buitenshuis dreef? De onvrM e overhetuitblijven van de beloofde
resultaten van landbouw en industrie nam toe in de zestiger jaren,de
oorlog in Yemen wasvoordeboeren een volkomen onbegrijpelijke zaak
waarom moesten hun zonen die zo hard nodig waren op het land,
sterven tweeduizend kilom eter van huis? - en er kan dus weliets waar
-

zijn van MilesCopeland'sbewering,a1szou Nasserlsraëlhetbestaan zo
lastig gemaakthebben,om de aandachtvan zijn eigen onderdanen afte
lciden3o.Nicmand betcrdan Nasscrwisthoe grillig en explosicfde Egyptische m assa kan worden,wanneer ze eenm aalontketend raakt.Niet voor

nietswashijdeeersteEgyptischebestuurdergeworden gedragen doorhun
29 Le M onde 30-9-'70.

30 Op krachtdaarvan verklaardehijin 1956hetSuezkanaalEgyptischgoed,enwerd
hijteruggeroem nin 1967.

toejuichingen3l.En kostte zijn begrafenis,buiten de wi1van die massa,
40 mensenlevens.

Onderhetregiem van GamalAbdelNasserheeftEgypteingrijm nde veranderingen ondergaan.

ln de eerste plaatsheeftNasser de maatschappijorde radicaalondersteboven gegooid,door de vroegereheersende burgerklasse,waarin Syrische

immigranten en kopten een belangrijke ro1 vervulden,op non-actief te
zetten,haar bezittingen te confiskeren en zo min of meer te dwingen tot
em igratie.Duizenden van hen bevinden zich nu in de Verenigde Staten,

Canada en Frankrijk,enhun uittochtgaatnogsteedsdoor.Een drama op
zich,waarover Nasser van de geschiM schrijving nog veelte horen zal
krijgen,en een intellectuele aderlating dieEgypte voorlopig niette boven
za1komen.Hun plaatsisingenomen doorde metde Officieren opgekomen

kleine middenstand,die na hetvereiste aantalmilitaire dienstjaren,bekwaam wordt geacht voor de meest uiteenlom nde functies,tot die van
theaterdirecteur toe32.
H un kinderen kunnen allen naar de m iddelbare school,en zelfs naar de

universiteit,wantalleonderwijsgaatop kosten van destaat.Daarnaraken
ze gewoonlijk verzeild in de oudste Egyptische ziekte,die 'bureaucratie'
heet,dewelke ook Nassernietheeftkunnen uitroeien.
A ndere ziekten heeftzi
jn regering met min of meer succes bevochten:
tuberculoseen malariazullen spoedigui
tzonderingzijn,hetpercentagekin-

deren lijdend aan oogziekten isin tien jaartijd van 90 op 10% gekomen.
Drieëneenhalfmiljoen kinderen krijgen dagelijkseen middagmaalvan de
staat.Gezondheidszorg en hygiëne m aken,evenals politieke vorming en

militaireoefeningen,deeluitvanhetonderwijsprogram.
Delandbouwhervormingen van 1952 en 1961 betekenden een nietgeringe
activiteitvan Nassers team ,evenalshun inspanningen voor de uitbreiding
van de bouwgrond en de vestiging van industrieën,meta1s klapstuk het

grootse project van de Assuandam,waarvan Egypte in 1971,een jaar
eerderdan oorspronkelijkgeplandwas,devruchten hoopttegaanplukken.
Ditzijn prestatiesdieop hetkredietvan Nasseren dezijnen gezetmoeten
worden.Omdat zij de politici van vôôr 1952 buitenspelgezet hadden,
moestenzijaldoendelerenwatpolitiekeigenlijkis.
31 Tijdens een stage van een van Kairo's belangrijkste theaters,vertelden acteurs
mij datverschillende gezelschappen een legerofficier a1s directeurhadden.lk wil
hiermee niets afdoen aan de artistieke mogelijkheden van dit soort directeuren,
signaleer alleen hetfeit.

32 Tussen 1954en 1956hadden eenaantalprocessen plaatswaarbijcommunistenen
M oslimbroederstotjarenlangeopsluitingveroordeeldwerden.
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Tenslotte was Nassers theorie van de drie cirkels weinig op de realiteit

afgestemd,zodathijaanvankelijk beterwistwathijnietwildedan wathij
we1wilde.In 1952 ging hijervan uit,dathetparlementaireregeringssysteem de klassevan burgerssteundedie zijn sympathie niethad,en wees
daarom voorlopig de democratische bestuursvorm van de hand;voor een

volksdemocratienaarRussischmodelvoeldehijevenmin.Hijvreesdedaarvoor te zeer de onwetendheid van de m assa, en haar oncontroleerbare
gem oedsstemmingen.Beperkte medezeggenschap kon hetvolk maar met

mondjesmaatworden toebedeeld,begreep hij,temeerdaarhetgezag van
de groep aan de macht genoeg te duchten had van de m anipulaties van
vroegere W afdleiders,communisten en moslimbroeders. Eerst toen deze
nagenoeg uitgeschakeld waren,metbehulp van een strak georganiseerde
Geheim eDiensten een kostbaarpropaganda-apparaat,kon men gaan den-

ken overwat,volgenshetchartervan 1962,heettehet'wetenschappelijk,
arabisch socialism e'.De Arabische Socialistische Unie werd de eenheids-

partijdieallerbelangen moestbehartigen.In feiteheeftzijin deloop van
haarnu acht-jarig bestaan weinig andersbetekend dan een forum tezijn
voordeRaisen zijn ministers.Haarpropagandisten hebben Nasserweer
aan demachtgeholpennazijn demissiein 1967.

Nasserisdood.Egypteheefthetonderzijn bewindnietgemakkelijkgehad.
Hetenthousiasme waarmee hij,goed dertig jaaroud,a1s brooddronken
vrijheidsheld,zijn 'Filosofievan deRevolutie'neerschreef,en waarmeehij
zijnland van avontuurnaaravontuursleepte,had zich indeloopderjaren
ontwikkeld tot een feilloos gevoelvoor de zwakke plekken van anderen,

die hijmetboerse slimmigheid wistuitte buiten,een krachtig vermogen

eigen misjrepen teverdoezelen.Eenmaalheefthijpubliekelijk schuld bekend en zijn presidentschap in de waagschaalgesteld.Ook toen bleek hij
raak geschoten tehebben.Een ding iszeker:Gam alAbdelNasserhad een
eigen gezicht,en dat had de arabische wercld te lang moeten ontberen.
Hoe latere Egyptenaren overhem zullen denken,valtniette zeggen,maar
hun kinderen zullen leren datGamelAbdelNasser,de zoon van de postbodeuitBeniM urr,de eersteEgyptenaarwasdie Egypte bestuurde na de
laatste der Farao's,dathi
jdedam van Assuan lietbouwen,de woestijn
weer vruchtbaar naaakte en de grondlegger was van de Egyptische industrie.

Ofzeook zullen weten dathijmeedogenlooskon zijn voorwiehem zijn
autoriteit betwistte,hen liet zuchten in concentratiekampen en het land

heel watvijanden bezorgde,zalvan hettoekomstig klimaatin Egypte
afhangen.Een de-Nasserisatieperiode kan nauwelijkstlitblijven.

G oed en kw aad in de econom ie
Theo # M .de Jong

1. N ederlandse aanloop
Nog geen 25 jaar geleden maakten NH erlanders zich zorgen over de
industdalisatie.Vanaf 1948 verschenen meerdere regeringsnota's over het
opvoeren van industriële investeringen.Omstreeks 1958 gold met nam e

Rotterdam alseen industriëlekip metgouden eieren.Nu ruim tien jaar
laterschijnthetWate- eggebiH NM erlandsprobleemgebie nummeréén
teworden.Immersmenkan aldaarwe1gemakkelijk auto'sen vloerbedekking verdienen,m aar frisse lucht,schoon water en vlotte bereikbaarheid

vanscholen schijnen daarschaarsegoM eren teworden.Derandprovincies
veler zorgenkind - beginnen benijd te worden om hun leefklimaat.
De economiezou zo'n heerlijk stabielvak kunnen zijn,warehetnietdat
ondernemersmethun kijk op technologie en consumenten methun ver-

anderlijke behoeften voortdurend roetin heteten gooien.Daarom ishet
interessant na te gaan hoe in de laatste 150 jaar economen regelmatig
verstriktzijn geraaktin hun weerbarstig onde- erp.
NH erlanders hebben zich zelden diepgaand beziggehouden met hun wel-

vaartssituatie.M enging erhiervanuit,datHolland hetnatuurlijk middelpuntvormde van de wereldhandel.In de 17e eeuw waren we een soort
stapelmarktvoor produkten uitde 'bewoonde'wereld.In Am sterdam kon

jekrMietkrijgen,jegoederen opslaan,de ruwe produkten laten verfijnen
in veredelingsindustridn en voorts geestelijke vdjheid vinden.Eigenlijk
vormden we Gods meest intieme plekje,waar godsdienstzin,verdraagMamheid en voorsm H op natuurlijkewijzesamengingen.In de 18eeeuw,
zo gaat het verhaal verder,liem n de buitenlandse kooplid en om onze
markten heen,doch,zo dachtm en,ze komen we1 weer a1s hetgezonde
verstand terugkeert.IreneH asenberg Butterheeftin haarstudie Academ ic
Econom ics fn Holland 1800-1870% vastgelegd wat onze vroegste econo-

men omtrentdie onverkwikkelijke achteruitgang,die ongeveer tot 1870
duurde,bijelkaarhebben gM acht.Langetijd bleefde œonomie hiereen
1 lreneHlRnbergButter, Academk Econom îcs in H olland 1800 -1870, M artinus

Nijhoff,Den Haag,1969,162 pp..#27,90.
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onderdeelvan hetrecht,hetgeen eerstwerd doorbroken door een aparte

leerstoelaan de Technische Hogeschoolvan Delft(1906).De economieopleidingen waren afgestemd op 'handelskwesties'.W atkon men van een

klein land andersverwachten,alwaarde conjunctuurvan 'buiten'schœn
te komen? Totde originele denkersbehoorden,aldus lrene Butter,M ees
en Pierson, beiden tussen 1850 -1890 presidenten van de Ne erlandse
Bank.Hun grote zorg washetom nhouden van de grenzen,hetafstoppen
van hetgeroep der eerste industriëlen om protectie,zoals van Armand
Diepen uitTilburg,en hetbewaken van de ruilverhouding methetbuitenland:laag loonpeilen waardevasleid van hetruilmiddel.Die traditie heeft
zich voortgezettot1936,toen Nederland als één derlaatste van de gouden
standaard afstapte.Totvelerverdrietkwam datte laat.H oe wasdie halsstarrigheid van Regering,de NH erlandse Bank en hetgros van de bankiers te verklaren?
Een traditionele samenleving heeftgrosso modo tem aken metœ n constant
en meestallaag - inkomen per hoofd van de bevolking.Een van de
ergste dingen die kan voorkomen isdeverstoring van hetevenwichttussen
geld-en goederenstromen.Pierson schreefin 1887 aan dedoorde Engelse

regering ingesteldeGold and SilverCommission ,sdatdeprijsdalingen van
delaatstejaren een gevolg waren van overproduktie''.Ingrijmn wasniet
noodzakelijk,mitsmen de waardevan guldens,ponden en dollarsmaar
constanthield door ze op goud en zilver te enten.Dan im mers zou men

economischevooruitgang kennen:constantloon en dalende prijzen,zodat
meer te kopen zou zijn voor dezelfde hoeveelheid verdiensten.De grote
vijand wasde geldschepping zondervoldoende dekking,zoalsoverheden
nogaleensde en in oorlogstijd.Toen na W ereldoorlog l degrondslagen
van dezegouden tijd (1870-1914)ontwrichtwaren,bestond ereen unaniem verlangen naarherstel.

2. Engels tussenspel

In Engeland legde men in 1918 officieel vast dat zo spoedig mogelijk
teruRekeerd moestworden naardegouden standaard.Enkelejaren 'zwevend koersen'wasnoodzakelijk om devooroorlogsekoersvan hetpond
ten opzichte van de dollartehervinden.Toch weesKeynes reeds in 1919

op enkeleaddersin hetparadijs.Detoen 36-jarige econoom maaktedeel
uitvan de BritsedelegatieteVersailles,alwaarDuitsland van de Geallieer-

denderekeninggepresenteerd kreegvoorzijn agressie(defameuzeherstelbetalingen in goud,schepen en spoorwegwagons).Keynestrad na enkele
maanden uitdeEngelsedelegatieomdathijnietkon inzien hoejevan een

berooidevijand veren kon plukken.Integended,hetleek hem de zekerste
wegnaardemoralisatieen nieuwevijandil eid.Keynesschreefditneerin
boeiend proza - TheEconomic Consequences ofthePeace - en werd
alzo op slag beroemd,berucht én gehaat.H et meest opvallende was de

wijzewaarop hijdeballon van dewereld-vôôr-lgl4doorprikte.DeNederlandsevertaling (1920)luiddeten deze:,,slechtszeerweinigen onder ons
hebben een kzaarbesefvan den dooren doorongewonen,onzekeren,inge-

wikkelden,onbetrouwbaren en tijdelijken aard vanheteconomisch samensteldathetleven van W est-Europa gedurende de laatste eeuw beheerscht
heeft....de ontwikkeling van Europa berustte op een tweevoudige grootspraak ofm isleiding.Aan den eenen kantaanvaardden dearbeidersk assen

eenen toestand,waarbijzijzich nietmeerdan een heelklein stukje
van den koek,dien zijin medewerking metde Natuuren metde Kapita..

listen produceerden,mochten toeëigenen.Aan den anderen kant mochten
de kapitalistische klassen hetgrootste deelvan den koek het hunne noemen''maarookzijconsumeerden dezeniet,maarherinvesteerden dekoek
van vandaag voorde grotere boterham van m orgen.Viel er geen koek
m eerte fabriceren in Europa,dan waren er,zoalsKeynesheteufemistisch

uitdrukte,de maagdelijke gebieden in Afrika en Azië,alwaar men om
spoorwegen,plantagesen mijnen scheen te roepen.
M en hield vast aan hetprincipe datinkomen uitverm ogen moestterugvloeien naar de verschaffers ervan en dat inkomen uit arbeid verdeeld
m oest worden overde toenemende bevolking.De bevolking moestgeholpen worden door haar simpele gewoontes a1s deugden te sanctioneren,

terwijldevermogenden a1scontra-prestatiezouden afzien van luxe smulPartijtjes.Daarom moesthetna 1918gestegen prijsniveau teruggeschroefd
worden.Ermochtgeen aanpassing in deloonsfeerplaatsvinden.W erkloos-

heid die uitdeze operatie zou resulteren,moestzoveelmogelijk worden
aanvaard.Door hetEngelse pond duur te houden zou de afzet we1 stagneren,m aarde vermogens - de grondslag van heteconom isch proces-

zouden intactblijven.En daarmeedekansop 'reel'herstel.
M en wachttetot1925.Keyneswaseen derweinigen dietegen opschroeven
van dekoersnaarde vooroorlogse verhouding ten opzichte van de dollar

en hetgoud was (revaluatie).Maar hijkreeg zijn zin niet.Churchilla1s
toenmalig ministervan Financiën beslootna ampele overwe/ng toteen
Return to Gold.Toch m oetten aanzien van Churchillworden gezegd dat

hijtenuitersteheeftgezochtnaareen oplossing.
DeLondense financiëlewereld,die hoopteop een terugkeervan haaroude

positieen diemeendedatEngeland alleen op diewijzewelvarend kon zijn,
hieldhijvoor:,,Dezeeënvandegeschiedenisliggen bezaaid metberoemde

wrakken.Alsik maarzaghoe,dan zouik een exm rimentwagen.W atmij
betreftheb ik liever datde financiële wereld minder trots isen de ondernemende groep meer tevrd en''z.

Hetwasdeparadox dieKeynesbleefobsH eren en diehijin 1936 inzijn
GeneralTheory zou oplossen:hoe kunnen loonsverlagingen,waarvan de
economen menen dat ze sanerend zullen werken,de werkgelegenheid nog

verderaantasten? Hoeishetmogelijk dateen land datde lonen constant
houdten de prijzen laatdalen - zoalsin Piersonsparadijs- achteruit
gaat?Hoeishetmogelijk datinflatiedeenekeerdewelvaartlaatgroeien
en de andere keer een land ten gronde richt? H oeveel inflatie, deflatie,

revaluatieen devaluatiemoeteen landin zijnwijndoen opdatdezeniette
springerig of te verschaald geraakt? De GeneralTheory iseen moeilijk
boek,waarbijeconomen zekere voorsprong hebben op anderen.Prof.J.
Pen heeftin zijn Moderne Economie (Au1a)en in Het aardige van de
economie (Aula) talloze introducties geschreven op het Keynesianisme.
Veelnarigheid hebben economen ons bezorgd door te weinig te letten op
de technologische produktiviteit. Deze komt eerst tot gelding wanneer
verm ogensbezittersinzien datde door hen verstrekte bedragen rendement
gaan afwerpen zodra de 'verdiensten'worden overgeheveld naarloontrekkenden a1s koopkrachtige consumenten.

De ondernem ers 'gebruiken'de vermogenstitels van de financiële klasse.
De winsten daarmee bereikt vloeien - a1s de overheid via belastingen,

oude-dagsvoorziening,kinderbijslag en subsidieseenhandjehelpt- meer
naar de factor arbeid dan naar de vermogensverschaffers.In Nederland

kwam in 1938nog 25% van hetnationaleinkomen uitdevermogenssfeer,
nu nog slechts 2,5% .Zo is gebeurd wat Marx b.v.onmogelijk achtte,
namelijk een daling van hetkapitaalsaandeelen een groeivan hetreële
loonbestanddeel.Hetkapitaalisvoorde ondernemergoedkopergeworden
in verhouding totvooralhetgoedgeschoolde personeel.Hetrendem entop
kapitaalisdaardoor vergroot,doch desurplus-verdiensten vloeien toenaar
defactor 'arbeid',die doorhaarnieuwekoopkrachtheteconomisch proces
opstuwt tot groei.

Interval
Hetkapitalisme heeftde vermogensbezitters alaardig uitgeroeid.Is daarmee de toekom staan de producenten van arbeid? Dat za1voor een deel
2 OverdeReturn to Gold verscheen van D.E.M oggridgebijdeCambridgeUniversity Press in 1969 een cahier(119 pp.,15/-).Hetis het 19e nummer uiteen serie
Occasional Papers van het Departmentof Applied Economics en kreeg a1s onder-

titelm ee 1925.
.TheFormulation ofEconomîc Policy alld itsCrfscl.
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bepaald worden door de kwaliteit van de arbeid en voor een ander deel

door de wensen van de consument.Er doen zich daarbijde volgende
'm ysteries'voor:

a. God scMep lucht,ruimte,stilte en water,doch de mens is bezig deze
giften onderde wetvan de schaarste te brengen.
b. De produktie-vergroting van natuurrubber,graan, aardappelen,fruit

en boterwordtsteH smeer tevergeefs:erzijn substituutprodukten ofwel
de behoeften raken bevrH igd.

c. Nietalle goM eren zijn vatbaar voor prijsverlaging door technologie.
Haarknippen,huizenbouw,museumbeheer,Zekenverpleging en onderwijs
kunnen hoegenaamd nietsnellergeschie en dan vroeger.Deprijsvan die
goederenisgelijk aan hetaanti arbeidskrachten maalhetgemiddeldeuurloon.In een arme samenleving zijn diediensten dan ook veelgod koper
dan in eenrijkesamenleving.Debrugtussen rijk en arm ligtin hetdienstenverkeer:men verdientaan een toeristthanséén auto en over 10 jaar
zeker2.

d.Naasthetaantalautoritairem sitiesiswaarschijnlijk de tijd in de
komendejaren hetmeestschaarsegoed.Tijd om deachterstandenteoverbru% en- tijd ook om demensenin dewesterse samenlevingduidelijk te
maken datde'tijd-van-hun-voorsprong',zowelkwantitatiefa1skwalitatief
opraakt.Hetalmaarindividueelrijker worden ten koste van anderen is
œn obscuur en gevaarlijk fabeltje.Mensen in 'rijke'samenlevingen zijn
'rijkelijk'ontevrH en omdathun enerzijdshetfabeltjewordtingepersten
anderszijdswordtafgetaptin devorm van moralistische schuldpredikaties.
Dathoudtgeen mens uiteraard vol.

De fabelspreektdus van humaniteitdie door welvaartmogelijk wordt.
En tegelijkertijd overde schuld diemen daardoorop zich laadtjegensde
œnvoudigen,deonmondigen en deuitgebuiten.Schulddelging schijntmogelijk door meeroverwelzijn dan overwelvaartte praten,doch welzijn
heeftevenzeermetschaarste en verdeling te maken alsdie vermaledijde
welvaart.

Deze fabel ontwikkelt thansbijzondere vruchtbaarheid in de discussies
overhetestablishment.Hoofdschuldigen zijn daarbijde vertegenwoordigersvan hetmilitaire complex,de opvolgersvan de imperialisten,kapita-

listen,kolonialisten en slavendrijversvan vroeger.Dewelvaartisdoorhen
vergroottotrevolutionairformaat,zoalsM arx erkende in hetKomm unis-

tischM anifest(1848),dochdeschadeaandemensisonmetelijk.Wezullen
ditgecom pliceerde rasvan 'weldoeners-ontwrichters'œns op de voetvol-

gen in een volgende bijdrage.

D e vraag van Parsifal
Franz M arijnen over Jerzy Grotowski
Carlos Tindem ans

Denn sind Erscheinungen Dinge an sich selbst,
so ist Freiheitnichtzu retten.

1.Kant,Kritik derreinen Vernunft.

De keren datJerzy Grotowskimetzi
jn Laboratoriumtheaterlde grenzen
doorbreekt(endatkunjedelaatstejaren mettoenemendefrNuentiemee-

maken),zieje degekste dingen gebeuren.WataanvaA elijk een intieme
gebeurtenis was voor kleine kliekjes,haalt nu juichende koppen in de
burgerperso.En meteen komtde onvermijdelijke reactie.De clubjes,die
hun bestaan vindenin hetontwerpen van avantgarde-etiketjesen nirwanaslagzinnen,wijzen Grotowskial af en bestoken hem met sociologische
gifpijlen a1s 'elitisme'en 'non-engagement'3.Daarmee zitten we volop in
een reuzegroot misverstand.

Enigeinformatie-in-de-diepteisbijgevolg nietoverbodig.Ik heb ZCOPVCzochtindeinternationalekritieken bijeen Grotowski-discipel,deVlaming
Franz M arijnen.Afgestudeerd als regisseur aan het RITCS te Brussd
(1968),verbleefM arijnen alsstagiairbijhetLaboratoriumtheaterteW roc1aw van januaritotjuli1969.Voordien had hijalmeegewerkt aan het
verzamelboekoverGrotowski'stheorieenpraktijk,TowardsaPoorTheatre (Odin TeatretsForlag,1968).In september1969zettehijteM echelen
hetCamera Obscura-theaterop,datondertussen alweerophield tebestaan.
Inmaart1970bereiddehijSaboo voorbijhetthéâtrelaboratoire vicinalte
Schaarbeek en in april1970 DeM enninasmetde NTG-workshop te Gent.

Tegelijk voerdehijtrainingsopdrachten uitbijdeNederlandseComediebij
1 Cfr.J.van Osselt,Jerzy Grotowski.De Poolse demoon van hetmoderne theater,
in Streven,nov.1967,pp. 132-141.

2 Cfr.JackKroll,TheaterJJWitness,in Newsweek,1dec.1969:,,Thework ofthe
Polish Lab(...)putsonedirectly in touch with themetaphysicaland estheticplight
of the W est,and it docs thisnot by subverting the traditionalprocesses of art by
some kind of 'anti-art', or by attempting some synthesis of art and 'life', but by
using those truly radicalm eans that are implicit in the continuum of W estern art
itself''.
3 Cfr.PaulBimzerts,Toneel = aktiverende kom munikatie, in H et toneel-teatraal,

1970/2,pp.108-123,vooralpp.113-115.Cfr.ook Richard Schechner,Polish Lab

Theatre.TowardsJerzf Grotowski,in TheVillageVoice,9jan.1970,pp.45-49,

die hetheeft over 'polltical harmlessness'en 'M oby Dick pudty'.

de voorbereiding van Watzlafj (S.Mrozek,regie HeinzEngels)en M aat
voor ?z?x f(W .Shakespeare,regie GeoffreyReeves).M omenteeldoceert

hijeven aan Bennington College (V.S.).Zijn verbintenis met de Nederlandse Comedielooptdoor.ln Vlaanderen heeftblijkbaar niemand hem
nodig.

lk kan alleen praten als kritisch toeschouwer.lk heb dus ook bij een
voorstelling van De standvastige prins (Calderon,in de bewerking van
Slowacki) over de omheining gehangen en bij Akrom lis (Wyspianski)
midden in hetKZ gezeten.Datzijn fwecvolkomen verschillendemanieren
om hetpubliek op te stellen.Hoe verantwoordtGrotowskidieopstelling?

W elk effectwensthijermee te bereiken? W elke consequenties brengtze
meevoordeacteurs? W aarin verschiltdeschijnbaarpassieverolvan het
publiek van dejundamentelemeespeelfunçtiein hettheater?
Datkan ik nietafm etéén zin.Iedere oplossing istelkenseen eindresultaat

én tegelijk een tussenfasein een ontwikkeling die blijftdoorlom n.Grotowskiisalsjong regisseurbegonnen teKrakau (TeatrStary,1957-959).
Hijzat daar aan te kijken tegen een conventioneelcultuurtheater.Een
vrijblijvende ontmoeting van beschaafde lieden,de oren gespitstop het
woord,deogen op hetgebaar.Alshetafgelopen is,is iedereen blijof
ontgoocheld,maariets essentieels isernietgebeurd.Grotowskiwou daar
wat aan doen.De spontandteit herstellen.De sleutelidee was:voor elke

vertoning een eigen ruimtelijkheid uitbouwen4.Hetmoestuitzijn metdie
eeuwige scheiding van scène en zaal.Hoe? Gewoon hetspelvan de acteur
gebruiken a1sstim ulansom de toeschouwer in hettotale speltebetrekken.

En daarishijook in geslaagd.Detoeschouwerswerden verleid totmeezingen,meeroem n,m eegesticuleren.Een ongedwongen,dilettantische boel.
Directe participatie,geloofik.M aarwatzatdaar nu voorauthentieksaan
vast? Deze vraag was hetuitgangspuntvan Grotowski's concept.
Grotowskiheeftdetraditionele analysevan de functie van de toeschouwer

binnenstebuitengekeerd.Hijsmokkeltdetoeschouwernietin hetspektakel
binnen,maar plaatsthem er flagrantbuiten,stelthem op a1s een 'oogge-

tuige'.OoggetuigeisnietzondermeeriM ereen die ermetzijn neusopzit.
Een ooggetuigestaataan dekant,hijgrijptin hetgebeuren nietin.M aar
hijwil,van starttotfinish,zienwateraan dehand is;hijbouwtin zichzelf
hetbeeld op van watbezig is te ontstaan.De authentieke getuige respec-

teerthetgebeuren,wi1ernietzijn eigen kleine ego-rolletjein meespelen.
Getuige zijn is:opnemen,inzuigen,niet vergetens bewaren.De logische
4 Te weinig wordtbekl= toond datGrotowskizijn ruimte opzetin samenwerking
met architect Jerzy Gurawski,kosttmmontwerper W aldem ar K rygier en decorbou-

wer Jozef Szajna.

stap in de ruimte-opstelling wasdus:de toeschouwer buiten de scenische
ruimte en de handeling plaatsen,hem zo de gelegenheid geven tot waarachtige participatie.

lsde traditionele opstelling van acteurs en publiek dan c/é'
en/f//cnietde
correcte?

Alsdiementaalzou beantwoorden aan de verantwoording van Grotowski,

dan kan zedatzijn.M aardatzalwe1uiterstzelden voorkomen.W antde
'toeschouwer'neemtzondermeervredem eteen architectonische conventie,

terwijlvoorde'ooggetuige'dezeruimte-indelingbijkomstigis.Endatheeft
consequenties.W ant als de voorafgegeven geometrische ruimte nietbepalend wordtvoordekwaliteitvan hettoezien,dan zitten we meteen een fase

verderen dieper.Dan kan de ruimtelijke osmose tussen acteur en toeschouwer van voorstelling totvoorstelling anders geconditioneerd worden,
dan kan telkensde optimale toestand worden bedachtom een ooggetuigesituatie te realiseren.

De standvastige prins was Grotowski's eerste produktie waarin hijeen
rechtstreekse em otieve participatie nastreefde,waarin de toeschouwer tot

ooggetuige werd geprogrammeerd.In Akropolissverspreidde hijde toeschouwersonderdeacteurszelf.Omwillevan wathijnoemthet'afgrondeffect'.Deacteurswerken in hetrond;erontstaateen ruimtelijkeosmose
m et de toeschouwer zonder dat er een tastbaar contact tot stand wordt

gebracht.Twee werelden blijven bestaan,naastelkaar.Een dialectische
ondoordringbaarheid die door de toeschouwer als ooggetuige totgeeste-

lijke eenheid moet worden gebracht.Datwashet basisconcept.Daarin
bestaatde autocreativiteitvan de toeschouwer,een welmaximaalengage-

ment.Detoeschouwerwordtnietmoeizaam gemanipuleerd.Hijhoeftniet
gestimuleerd metallerleimiddeltjes,hijfungeertnietalseen weerbarstig
proefkonijn.Jelcunthem indeproduktieveeleerverwaarlozen.Alleaandachtwordt,zowelmentaalalsvormelijk,gerichtop hetvakvandeacteur.
Wantdeze alleen is in staatde toeschouwer die omstandigheden bijte
brengen waardoorhijtotooggetuigekan uitgroeien.
Uiteraard werkt een acteur met tekens. Helaas loopt het kranapachtige
zoeken naar tekens meestaluitOP hetvinden van clichés.Tekens zoeken

blijftook vandaag déopdracht.M aarnietmeertekensvoornu en altijd.
W e1een systeem van tekensdie in elke voorstelling actiefkunnen worden.
W atde acteur te doen staat,m oet verband houden metdeze,de huidige

wereld.M aarook datleidtnogsteedstotstereotypie.Wi1jedievermijden
(en datistoch een artistiekenoodzaak),danzoekjebewustdetekensop in
5 lllustratiesvan De standvastige prfz),
çen Akropolis,cfr.hetboven geciteerde artike1 in Streven,nov. 1967.
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hetcomplex van delevensprocessen van dem ensf.Datnu doetGrotowski,

meer niet.Hijzoektacteertekens binnen hetdomein van de menselijke
stimulien reactiesen die brengthijdaarna samen in een spelstructuur.
Detheatergeschiedenisleertdatde acteur zijn tekensaltijd heeftgezocht
ofwelin een imitatievan hetleven ofwelin de theatrale illusie.Grotowski

toonteen derdeweg.Hijzoekteen menselijkereactiedietegelijk methet
schouwspelkan bestaan in zichzelf.Hic etnunc.

Datdientnochtanstegebeuren op basisOJin functievan een dramatische
tekst?

Grotowskitrektteksten aan dievoorhem (alsPool)en zijn acteurs(wier
menselijk patroon hijgrondig kent)zowelœn uitdaging a1seen prikkel
vormen.Omdathijcontactzoektmeteen 'wortel'.Tijdensde repetities
wordt de grondtekst gaandeweg uitgekam d. Dat gebeurt zonder berekening van heteindeffect,zondereen m echaische formule.Beziteen tekstfragmentnietde getuigeniskracht van een 'wortel',dan wordthetwegge-

knipt.Uiteindelijk blijft niet meer een literair-af stuk over,maar een
'cristalde défi',iets heelerg zuivers.
W ordtdedramatischetekstdan alleen samengesteld methetoog op wJ/#e
acteur Ja?zreactietekens gaatkunnen aanbrengen?
-

DeacteurmoettOtdaden komen.Hijmoetietsreleveren,hijmoet'un acte
de confession'stellen.D.w.z.om tot een belijdenis binnen de tekst te
komen,moethijvanuitzijneigen existentievertrekken.Niet'spelen',niet
'doen alsof'.Hijmoetbinnendringenin deervaringen van zijn leven,enze
OntlM en in zijn bewegingen en in zijn stem.Bereikthijdit7,dan stelthij,
â1sacteur,een daad,dan wordthij,â1sacteur,zelfhetfenomeen,hetgebeuren,hicetnunc.Dan vertelthijnieteen ofanderverhaaldoormiddel
van een lichaam,dan roepthijnieteen illusieop,dan ishija1sacterend
menstegenwoordige ti
jd.Dan ont-dekthijzichzelf.A1svakman moethij
d
i
echter in staatzijn t zichzelf-zijn als het ware eindeloos te herhalen.
Zondernauwkeurige voorbereiding is dituitgesloten.Als de acteur maar

even moetdenken:Watkomternu?watstaatmenu tedoen? dan ishij
degrond alkwijtwaarop hijstaaten be-staat.Hethic-et-nuncmoetbijgevolg zorgvuldig worden opgebouwd.DitprocesnoemtGrotowskide partituur.
6 W at Grotowskinoemt '1a teclmique des résignations'.
7 Om daartoe op te leiden heeft Grotowski hetSysteem Van VOCa1e en Corporele

training opgezetwaartoe degoegemeentezijn heledisdpline én betekenissoms* 1
herleiden;deze training heeftechter slechts zin in de mate waadn ze in staat stelt

doortedringen totheteigenlijke,tothetmenselijkebewustzijnsproces,totdefundam entele inhoud van hettheatraliteitsgebeuren.

Datmoetjetoch wJfconcretermaken:
Een partituuriseen technischeconstrucue,waarin heelpersoonlijkeassociatiesworden ingewerkt.Alleswattijdensde repetitieswordtgevonden,
wordtdoordeacteurvastgelegd in zijn eigen partituur.Datismeestalerg
persoonlijk.A1hetpersoonlijkemateriaalgebruiktom een scène tebenaderen,aldeassociatiesmetheteigen verleden staan ernauwgezetin geno-

teerd.M eestalin een eigen code,maaraltijd duidelijk aanwijzend.Bijalle
verdere repetities en voorstellingen is deze partituur voor de acteur het
eige waarhi
jzich aan vastkanhouden.Een repetitie bestaatuitdeher-

haling van detechnische vereisten die zich tijdensdeinstudering hebben
gemanifesteerd,dietevoorschijn zijngehaald en uitgewerkten in departituur vastgelegd.De acteurzal de partituur telkens weer anders invullen.
Verliezen associaties iets van hun draagkracht, hun expressieverm ogen,

dan duiken erandere op.Ditpersoonlijkkaraktervan departituurmaakt
hetonmogelijk dateen ro1door œn andere acteurwordtovergenomen.
Je kunt alleen maar een nieuwe partituur opbouwen.Imitatie,ook zelfimitatie,is uitgesloten.

Se/inzichtdatdeacteurzichzelfnfefkan herhden,datemotiesnietpcsfte
leggen zfjn,istochnietzonieuw.Datzag zelfsStanislavskijalin.Jekunt
hoogstens enkele type-emoties in voorrand nem en.Juist dat doen vele
acteurs.

Grotowskianalyseertditfenomœ n anders.Hettekensysteem van deacteur

ziethijopgebouwd uitmorfemen.Datzijndeimpulsen dieuith'
etbinnenlichaam opkomen en naareen buitenbestaan zoeken.Demotivering zitvan

binnen,naarbuiten krijgtze vorm in gebaaren klank.Die vorm is een
eindpuntin een proces,maar blijftvoorlopig subjectief.W i1de globale
produktie(een samen-zijnvanindividueleacteurs)iederetoevaKgheidvermijden,dan moetze een structuur krijgen,waarin de impulsen in een
bepaalbaarsysteem van tekensgearticuleerd worden.Deze structuurishet

objectievestadium8.
8 Cfr.Jerzy Grotowski,Skara Speech, in Towards a Poor Theatre,pp.225-242:
ng a performance no real spontaneity is possible without a score.It would
,,Duri
only be an imitation of spontaneity since you would destroy your spontaneity
by chaos.During the exercisesthe score consistsoffixed details and Iwould advise

you (...)to improvise only within thisframework of details.Thatis to say,you
mustknow the details of an exercise.Today lwantto have the detailthus or thus.
I will create these details and you can try to find their differentvariations and
justifications.Thiswillgiveyou an authentic improvisation - othem ise you willbe
building without foundations.W hen playing the role,the score is no longer one of
details but of signs.

(...)Ultimately (a sign)isahuman reaction,purified ofa11fragments,ofa11other
details which are not of paramount imporsance.The sign is the clear impulse,the
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lsdatverschiltussen subjectiefen objectiq concreetuittedrukken?

Enkelempirisch,nauwelijks theoretisch.Maar Grotowskigeeft er hints
voorin zijn werkterminologie.Alsregisseurkan hijtotde acteurzeggen:
'jecrois',ôf'jecomprends'.Zolangdeacteurdeimpulsen-in-zichzelfnaar
tekens-uit-zichzelftrachtop tewerken,zegtGrotowski'
.'jecrois'of'jene
croispas'.Alshetstructureringsprocesbezigis,gebruikthij'jecomprends'
of'jenecomprendspas'.Dan reageerthijop datfacetvan detekensdat
niet langer abstractis.'Je ne comprendspas'wilze% en dat deze tekens
slechts betekenis hebben voor de acteur zelf.Zodra deze betekenis ook
voor anderen reëelwordt,ishetteken in zich gevonden.'Je crois'respec-

teertde persoonlijke vindingstocht van de acteur.Datis een langdurig
proces(tweejaarrepetitietijd voorApocalypsiscum Figurisllseen exploratievan de persoonlijke inwendigheid en een projectievan mogelijkebeelden op hetscherm van demM e-vindende collega's.Alsde schetsbegintte

leven (je comprends-fase),zoektde acteur de impulsen uit die in zijn
lichaam kunnen (moeten)worden vastgehouden.Hijstapelteen expressiegeheugen ('1e corps-mémoire')op,dathijin derepetitiesontelbarekeren
opieuw activeert,uitschakelend watnietvitaalisofnietbelangrijk voor
detotaliteit.Hijontwikkelteen geconditioneerdereflexvoordegenoteerde
momenten.Deze schetsgroeitdan geleidelijk uittoteen klein fragment
van het ensemble.
W atis hetessentiële onderscheid tussen de ont-hulling in een repetitie en

dedefinitieve voor-stellinn?

ln devoorstellingmoetdeacteurzijn 'actedeconfession'stellen,onmiddellijkshierennu.Datisuitzonderlijkmoeilijk.Hijheefteen richtlijn,een
stippelreeksvan levendeimpulsen,goed ingewerktin zijn bewustzijn.En
daar staatie dan,hier,vandaag,nu.Ditis hetmomentvan 'l'acte total'.

Vanuithetthema,het'cristaldedéfi'sdeafgrond,stijgtdeacteurop naar
zijn persoonlijke 'confession'.W atcollectiefisen watpersoolijk,raken
elkaar in één zelfde punt.Dat punt maakt 'l'acte'uit.Het is slechts een

'acte'omdathetgeen spel(meer)is.Hetiseenfenomeenvan totalereactie.

De acteurherhaaltzijn partituuren tegelijk om nbaarthijzich totin het
ondenkbare,totin watGrotowskinoem t'l'arrière-être'.Alsdeze 'acte'er

pureimgulse.Theactionsoftheactorsareforussigns.lfyou wantacleardefini-

tion,itls what l have said earlier:when 1 do notperceive,it means there are no
signs.I said when l 'perceive'and notwhen l 'understand',because to understand is
a function ofthe brain.Often we can see,during the play,thingswe do notunderstand but which we perceive and feel.ln other words,I know what itis I feel.I
cannot define itbutl know what it is.Itis nothing to do with the mind;itaffects
other associations,other parts of the body.But if l perceive,it means that there

wasasign.ThetestofatrueimpulseiswhetherIbelievein itornot''(pp.234-235).

komt,dan laatde acteur,d.w.z.hetmenselijkewezen,zijn dagelijksezijn
alsin-zichzelf-verdeeld wezen achterzich.Op dâtmomentwankelthijniet
tussen idee en em otie,tussen inzicht en instinct,tussen bewust en onbewust.Alles is gdntegreerd. Op deze essentie gaat Grotowski's theater-

conceptaf.Nietdeacteura1sacteur,maardeacteura1smenselijk wezen.
Als Grotowski zich op de totale mobilisering van de mens-acteur rich- q

is een lnethodische opbouw van een voorstelling dan nog vooraf uitte
tekenen?

Delichamelijkeaspecten van hetLaboratoriumtheaterzijn misschien nog
m ethodisch teordeneng,maardatgeldtnietvoorde aspecten tekst,scena-

rio en de bindingen tekst-acteur en tekst-voorstelling.Eigenlijk zijn er
nergens nog constanten.Om te zien hoe Grotowskite werk gaat,kan ik
m isschien even hetontstaan van delaatsteproduktiesanalyseren.VoorDe
standvastige prins was het uitgangspunt een verbaal scenario,waarin al

gMeeltelijk een conceptvan realisatiezat.VoorApocalypsiscum Figuris
daarentegen vertrok Grotowskim eteen aantalteksten zonder com positie,

een reeksduidelijk aangegeven motieven,een ontstellend uitgebreid materiaal.De acteurskonden rustig eigen thema's uitkiezen,die door de troep
werden uitgewerkt,toteen vondst gebracht of afgewezen.Uit deze grote

hoeveelheid materiaalfilterde Grotowskiuiteindelijk de voorstelling.De
definitieve tekst was pas klaar in het laatste stadium .H et scenario was
hier resultaat,geen uitgangspunt.Daarmee wordthetliteraire theater wel
helemaalafgewezenlo.
Q66),pp.175-204
9 DatheeftF.Marijnen zelfgeprobeerd in Actor's Training (1.
in Towards a Poor Thcatrc (oorspronkelijk verschenen in W indroos. Tijdschrift
voortoneel,3ejrg.,febr.1967,nrs 25-26-27,ongepagineerd:Praktische tpc/cnfngen voor een akteursopleîding volgens het systeem en naar de thcorieën van Jerzy
Grotowski).In een nootvooraf(p.175)wordtopgemerkt:,,On comparing the exerciseswiththoseofthe1959-'62period,adefinitechangeisnoticeable in the orien-

tation and the objectofthe tralning,resulting from the work of the lastyears''.
F.M arijnenmerktthans(1970)op dathetverschilin hettrainingsprogrammatussen
1966 en 1969 eveneens enorm groot is.
10 Cfr.de eerste Introductory N ote in hetprogramma van Apocalypsl
'
s cum Fîguris.nnApocalypsis cum Figurîs wasevolved by its performers under the guidance of
the director by means of acting exercises and sketches.W hen needed,words were
improvised ad hoc during rehearsal. Once the fram ework of the production had
fallen into place, its substance began to be pieced together from the scenes first
created by the actor's invention and then carefully recorded and rem oulded.Once
these scenes and the roles of each of the actors had taken shape,the finalstagesof
rehearsalwere spent looking for the verbal matter thatwas needed to replace the
lines thoughtup by theperform ersand the quotationswhich had been used asstop-

!aps.Theideawasthat,whereverthespoken word wasessential,itshouldappear
ln the form ofquotationsfrom sources which could be regarded as the work not of
one writer but of the whole of mankind''.

Dusgeen methode,weleen concepten een systeem ?

(lroto&vskibiedtgœn algemeneesthetica,geen werkwijze.Hijbaseertzijn
resultaten op de onvoorwaardelijke oprechtheid van demens-acteur.Hij
gaatnietuitvan een te presteren dienstaan hetpubliek.Hijvolgtgeen
stroming,hijvoeltzich nietverplichte1k seizoen ietshelemaalnieuwste
doen.Hetisvrijsimpel:heteigenbestaan en deartistieke expressiedaarvan om zetten in een daad van getuigenis. Datis geen esthetische code.
Het betekent overigens meteen datde uitwerking van ditbeginselin e1k
land verschzend zaluitvallen,omdathet organisch za1gebeuren,uit de

voorwaarden van mens,tijd en ruimte.
W at Grotowski we1 principieel relativeert, is het tekstwoord. De m ens

druktzich altijd uitin een totaliteitvan reacties.W oorden kunnen exact
zijn,maara1sachterdewoordenhetmenselijkewezenonechtis,danliegen
ook dewoorden.Grotowskibaseertzijn produktiesop een wijze-van-zijn
van deacteur:transparantzijn,zich blootgeven,nietsverbergen.Als we
woorden willenvermijden ofa1swealleen geloven op gezag van woorden,
dan zijn we albezig de menstecompartimenteren,te ontkrachten.Dan
hebben we de mogelijkheid totauthenticiteitalvernietigd.Hetprobleem
vanproofcontra tekstwordt,vooralinhettheaternogaltijd,valsgesteld.
Alsde acteurgebruik maaktvan taal,dan ishijmeteen vals.De acteur
moetzelf'taal',hetwoordmoet'actie'zijn.Liegenmethetlichaam isheel
moeilijk.
Vele acteurs maken alleen m aar gebruik van hettheater.Datis een hou-

dingenikkeurzenietaf,alnoem ik zenietdemijne.Maarikwi1bestaan
vanuitmijn vak.Theaterisvoormijeenactueleruimtewaarin wegedwongen zijn onszelf te realiseren doorhœn wattastbaar en oprecht is.Dat
begintop hetniveau vanhetvak.Starten vanuitdekunde,vanuitde trouw

aan demede-leden,en nietvanuiteen stijl,een esthetischewi1- en tenslotte vinden watindividueelen uniek isll.Slechts zo bestaat een kleine

kansom boven hetvak uitte stijgen,datimmersin zichzelfonbelangrijk
is.Hetvak steltonsalleen in staatdewijze te ontdekken om het onbelangrijke te vermijden.
11 Cfr.heteigen voorwoord van F.M ari
jnen in hetprogrammavan Saboo.
.,,Réaliser, par la force de l'habitude, des prouesses techniques, ce serait accepter la
sécurité et refuser la création.C'est pourquoi 1% exercices doivent être considérés

comme un accomplissement de chaque jour,hic et nunc,sans faux-fuyant,sans

défense,sanstricherie.Ce dépassementzcette revue d'une perfection purementformelle - revue quisupportetoute créatlon authentique - constituentle fond m êm e
des expériences de l'acteur. Honnêteté et originalité sont indissolubles dans son
travail: sans elles, pas de théâtre''.
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Zowat overal duiken thans Grotowski-epigonen op. Sommigen steunen

uitsluitend op Grotowski'spublikaties.Anderen zoeken oqeningen na te
doen diegçgedqmonstrqerd hebben gezienJJwaaroverzegelezen hebben.
Weeranderen zijn stagiairgeweestteOpoleW te Wroclaw en dragen de
opgedane ervaring uitalseen ingeroestschema.Datkan dekennisJJde
reputatie van Grotowski niet bevorderen.M oet ik daaruit besluiten dat

Grotowskiexclusiefis,alleen inzijn eigenlaboratoriumtheaterbeoordeeld
magworden?Datanderen,ZC/JJdeintimi,hem slechtskunnen imiteren en
dusonvruchtbaarmaken?Enmochtditnietzo zijn,wJfkan ergebeuren?
Grotowski noemt zijn epigonen bastaardslz.Hij verzet zich tegen wat

overalin zijn naam gebeurt,omdathij,geloofik,daarin de creatieve functiesmist.Zijnwerkwijzewordtgehanteerd a1seen stereotiepehandleiding.
Alsde elementen ervan nietgebaseerd zijn op een nauwkeurige techiek,
dan worden de resultaten chaotisch,heelerg dilettantischl3.M aarhoe kan
Grotowskizich tegen ditsoortshows verdedigen? Een poververweervan
woorden:,,Je ne veux pas me mêler aux ballets de putains''l4.Sommige

regisseurshebben van Grotowskivijf,zesoefeningen afgekeken,maardie
missenallezin alsjezeaaneen publiek voorstelta1seenin zichzelfgeldige
prestatie.

Jan Kott- /lf/mag dan aleen Poolzijn - is weinig geschiktom Grotowskite benaderen (noemde hij Grotowski's werk niet ,,a homosexual
M ontBlanc''%5?).M aardevr>gfdiehijopwerpt,ofhetmogelijk isGrotowski'ssysteemtechniek tescheiden van zijn metafysischefundering,kun
ie toch nietuitde w:# gaan.Is hetmogelijk Grotowski's werkwijze te
gebruiken in andere theaterqonçqpten?

lk kan m e niet concreetvoorstellen hoe hetresultaater dan kan uitzien.

Voormijligthetprobleem anders.lkwi1heelbewustvertrekkenvan Grotowski'sbodem.Hijismijn enige leermeester.En hijstaatalleen.Ik kan
nietbedoelen een tweede Grotowskite zijn.lmitatie isvan meetafaan
uitgesloten.lk kan slechts reageren op watik heb opgedaan.En daar zit
toch nietsnegatiefs in.Grotowskiheeftzich nietin een ivoren toren ont12 Cfr.ClaudeSarraute,Grotowskietses épigones,in Le M onde,16 m ei1969.
13 lk citeer uit ongepubliceerde trainingsnotities van R.Cieslak: ,,A11the exercises
are a base.Acrobats can do them better than we.Effect is not the main thing we
are looking for.Our step beyond the base is a search for som ething else''.En nog:
cises serve as research.The aim of the exercises:notmuscular developm entor
,,Exer
physical perfection,but a process of research leading to the almihilation of one's
body resistances.Look for the character inside yourself.Characterize him through
yourself.N ot externally but inwardly.Search inwardly''.
14 Cfr.C.Sarraute,1.c..
15 Geciteerd in R.Schechner,1.c..

wikkeld.Kunstisaltijd œn collectiefprodukten derechten vande'schepper'zijn relatief,zoniet fictieflB.Mijn antwoord Op Grotowski is:het
procesvan persoonlijkecreativiteitbijmezelfa1smotorhanteren,en dat
betekentin één adem datik hém voortzeten mezelfuitdruk.Datbetekent
tevens:concreetbinnen hetvak zitten,professioneelzoeken naarhetnog-

niet-uitge rukte.Consequentzullen mijn resultaten en zelfsmijn techniek
anderszijn dan dievan Grotowskinu17.
Hoe'actl4eel'isGrotowski?Heefthijcontactmetdenken en voelenvande
hedendaagse mens?SeeJ/hetzin te vragen naarhetpolitiek-ideologische
engagementin Grotowski'stheorieen praktijk?
Grotowskistaatlichtjaren vervan watmomenteelvoorgeëngageerd theater doorgaat.Vandaag woedt het syndroom van de directe participatie,

waarbijheterbijzijn voorbelangrijkerwordtgehouden dandewijzewaarop.Daarmeezitten wemidden indechaosl8.Ongecontroleerdebeweeglijkheid,wanordelijkespontaneïteit,mythischemotieven diegeïllustreerd worden in plaats van gecreëerd,een pêle-m êle van themata en teksten die uit

de meestantagonistische religies en cultuursferen bijeengegaard worden.
M aar nooit een directe vraag die uit de mens zelf opkomt.Bovendien,

directeparticipatieisgeenwondermiddel.Ruimtelijkeintegratie(ikverkies
16 F.Marijnen dieptuitzijn Wroclaw-notities volgende losse uitspraak van Grotowskiop (ongepubliceerd,ongecorrigeerd van deband opgetekend):,,Jepeux répétercette histoire de Rhama-Krisna à proposdesm outonsetdesloups.Le petitloup

élevépar1esmoutonscroitqu'
ilestmouton.Un jourestvenu un vieux loup quia
m angé 1es m outons.11 a pris le petit loup avec 1ui et 1uia dit: M ange la viande

commemoi.Lepetitloup répond:Comment?Est-cequejepeuxmangerlaviande?
Puisquejesuisun mouton,jepeux mangerseulementdesplantes.Viensavec moi,

réponditle vieux loup;etill'emmena versun 1ac et1à comme dans un m iroir il1ui
m ontra des images dans l'eau.Es-tu semblable à ettx ou à m oi? A toi,sans doute,
répondit le petit loup.Alors,mangeons la viande.Et i1s m angèrent tous 1es deux
la viande.
Le prolongementde cette histoire va se passer dans l'avenir.Le petit loup pensait
qu'ilpouvaitseulementmanger desplantes.M ais ila quand même goûté la viande.
M aintenant il peut prolonger la route.11 peut manger la viande,il peut manger
seulement1es viandes qu'
il aim e,ou ilpeut retom ber dans son destin manqué de
mouton etrecom mencer de manger desplantes.C'est toutqu'on peut dire pour 1es
relations entre m oi et un autre m etteur-en-scène quipeut être considéré comme un
disciple.Pas exactementdisciple car il se passe une seule chose:de retrouver qu'il
estun loup.S'iln'estpas un loup,rien nepeutl'aider.S'ilestun loup,jene peux
pas non plus l'aider:ildoitseulem entmanger la viande etc'esttout''

17 Cfr.Notesfrom theTemple.A GrotowskiSeminar.An interview with M argaret
Croyden by Erika M unk and BillCoco,in The Dram a Review,Fall1969,pp.178183:,,Grotowski said he has no 'system ',because 'system'implies rigidity,schema,
imitation,and corruption.He urged actorsnotto imitate him,butto confronttheir
own work,investigate their own roots and cultures,test their own m ethods,and
find their own organic responses,both on a specific technicallevel and on philo-

sophic and aesthetic levelsaswell''(p.181).

de term osmose) wordtpasbelangrijk als ze een harmonisch onderdeel
uitm aaktvan de globale structuur van een produktie.Als interne samen-

hang uitblijft,wordt alle mentaal-ideologische dialectiek herleid toteen
voorwendselom de eigen artistieke onmachtte camoufleren.Knoeien met
op zichzelf waardevolle ideëen is geen vervangmiddelvoor professionele

verantwoordelijkheid.Tenslottegeloofik nietdatartistieke duidelijkheid
in hettheatraleprojecthetengagementin deweg staatôfvlucht,integendeel,hetisereen absolutevoorwaarde voor.DatverklaartGrotowskizelf:
,,lst
illdoubtthepossibility ofdirectparticipation in today'stheatre,in an
age when neither a comm unalfaith exists,nor any liturgy rooted in the

collectivepsycheasanaxisforritual.(...)TheTheatreLab seeksa spectator-witness, but the spectator's testimony is only possible if the actor
achieves an authentic act.lf there is no authentic act,what is there to

testifyfor?''19.Grotowski'sengagementligtindedieptevanhetmens-zijn,
nietin een actualistische betrokkenheid.Hijmaakt- schitterend - gebruik van nieuwe technieken om doorte dringen totdezelfdefiitievan de
metafysische mens en om diens morele imperatieven te formuleren voor

zijn tijdgenoten.
OpzekeredagbereiktParsifaleen ltoninkrijkwaarallesverziektis:dekoning
isverlam d,de vrouwen baren geen kinderen,de bom en dragen geen vruchten,

dekoeien gevengeen melk.Tijdenszijn verblijfop hetkasteelmerktParsifal
een vrouw op die m eteen soorturn door de vertrekken stapt,telkens opnieuw.

Hijvindtditalleswelvreemd,maarhijsteltgeenonbehaaglijkevragen.'sMorgens vindthi
jdeburchtvolkomen leegen verlaten.Op zijn tochttrefthijin
het woud een jongevrouw aan bi
jhetlijk van haarminnaar.Pasdan waagt
Parsifal:watgaaterom in ditland?En zijantwoordt:Jijhebtallesgezien.
Hebjenietgevraagdwathettebetekenen heeft?Parsifalheeftdevraagniet
gesteld.Dan komthetantwoord:omdathijnietheeftgevraagd naar waarom
en wat,daarom is de wereld onvruchtbaar!
In ditG raalfragm entzietG rotowskieen existentieelteken,datm eteen ook een
inzicht verschaft in watde m ythe hic etnunc inhoudt: ,,Je crois que,lorsque

nous posons 1es questions existentielles (..),on peut finir par nous traiter
conanae des fous.(. )M aisne pasposer la question (..),cela va,pas après
pas,transform ernotre vie,luidonnerune ligne,une qualité toutà faitdifférente de ce que nous voulions et nous serons pleins de souffrance, pleins

d'angoisse,ettrèsseuls.Alorsc'estpourquoijecroisqu'onnedoitpasrépéter
l'erreur de Parsifal'to.

18 Cfr.JerzyGrotowski,Le théâtred'aujourd'huit
èla recherchedu rite.Conférence
prononcée le 15 octobre 1968 au Centre de l'
A cadémie Polonaise des Sciences de
Paris,in France-pologne,hiver 1968,No.28-29,pp.13-20: ,,
Le chaos n'est pas

significatif,lechaosn'estpaslangage''(p.18).
19 M arcFumaroli,ExternalOrder,Internallntim acy.z1?3interview with Jerzy Grotowski,in The Dram a Review,Fall 1969,p. 177.

20 J.Grotowski,Le fhldlrcd'aujourd'hui ..,p.20.Ook dezetekstiseen ongewijzigde bandopnam e.

Terzijde
Schrijven in kleinerekringen
K.Fens

ln de bundel Een warm hemd voor de winter van Hans Vlek staat een
gedichtm etde uitontelbare poëziebundelsbekende titel'Hedst'.Hetge-

dichtis een gM icht over de voorbereidingen tothet schrijven van een
gedicht,datdan 'Herfst'heet.De voorlaatstestrofeervan luidta1svolgt:
Sigarenmakers hebben het alopgegeven

handspinstersen klompensnijdersdito
maarhijniet
De'hij'isdedichter,enwathijnietopgeeftishetambachtvan hetschrijven.Hijisdelaatste van de handarbeiders,waarvan enkelen middelsde
folklorenog enigetijd hun bestaan hebben kunnen rekken.De schrijver
staatnu alleen,hetgeen hem de glorie van de curiositeitzou kunnen geven

a1shijerniettoeveroordeeld was,zijn schrijfwerk uitteleveren aan een
uitgevers- en boekenwereld die steeds meer geïndustrialiseerd raakt,met
alle vooraleconomischeconsequentiesvan dien.A an heteindpuntvan alle

activiteiten staatdelezer,diein ouderwetseambachtelijkheidvan handelen
nietvoordeschrijveronderdoet.Zowelschrijvera1suitgevertrachtenhem
te werven,m aarOP verschillendegronden en metandere belangen.En in

diebelangenstrijd dreigtdeschrijverhettegaan verliezen.
Zo gesteld ishetbovenstaande een bewering zonder grond,die metenige
handigheid door een andere fictie verdrongen kan worden.Er is echter

feitelijk materiaalterondersteuning.Gewezen kan worden op hetvorig
jaarin Engeland verschenen verslag van een symposium overTheWriter
in theM arketplace,waarin allebelangengroepen - de schrijvers,de uitgevers,de lezers,de bibliothecarissen - aan hetwoord komen en veel

beweringen metexactegegevensen cijfersworden toegelicht.VoorNederland ishetmateriaalheelschaars.Erwordtwe1veelbeweerd, maarmiddelsdocumentatie weinig bewezen. Drie Vlaamsc autcurs hcbbcn nu een
bewonderenswaardige poging gd aan de discussie overde crisisin de literatuurmede a1sgevolg van econom ischekwestiesuithetveld van delosse
al of niet scherpzinnige beweringen te halen en de lezers feiten voor te

leggen.Dedriezijn:DaniëlRobberechts,Jan EmileDaeleen Daniëlvan
Hecke.Enhetverslagvan huneersteonderzoekheetUitgeverij(aflevering
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van Jc:r///-Totems),metde beperkende ondertitel'Een werkdocument',
wantdeauteursnodigen de lezersuittotcorrectie,aanvulling,verstrekking

van ander materiaal.W atde drie aan materiaalbijeengebrachthebben,
is alheelveel en veel-zeggend.
Uitgangspuntvan de documentaire is een bewering op pagina 7; ze kan

evengoed een beschuldiging genoemd worden,eenjuistedan,wantzelaat
zich ook als conclusie van het onderzoek betitelen: ,sin het bestaande
economische systeem wordtde eerste sociale uitwerking van een geschrift
niet gevormd door de lectuur ervan, m aar door de economie van het

bedrijfdatdielectuurmogelijk maakt'' W atiseraan dehand? Concentratiesvanuitgeverszijnaandeordevandedag;erontstaan steedsgrotere
bedrijven,die uiteconomische noodzaak sted smeermoeten industrialiseren.De grote nieuwe concentratiesvereisen een opvoering van de produktie en daarmee samenhangend een opvoering van de verkoop.Niet

verwonderlijk ishetinverbandmetdatlaatste,datgroteuitgeversconcerns
er steeds m eer toe overgaan,boekhandels te kopen;in die boekhandels

krijgtuiteraard heteigen boek een eerste plaats;bekend is datbedrijfsleiders extra premies krijgen bijhogere verkoop van produkten van de
eigen uitgeverij.
H etboek,ook hetliteraire,dreigteen industrieprodukt te worden.M aar
de aard van hetliterairewerk verdraagtdie verandering niet.Literatuurin

striktezin heeftaltijd een geringpercentage van de boekenproduktieuitgemaakt;hetlezersaantalervan is ook beperkt:hetaantalkritische lezers
wordtgeschatop nog geen tien procent.En dataantalwordteerderkleiner
dan groter.Een steeds m eer dringende grotere verkoop maakt hetnood-

zakelijk,datde te verkopen boeken een geringe moeilijkheidsgraad hebben;erm oeteen heelgrootpubliek bereiktw orden.Literatuurvaltzelden
onderdie categorie boeken.De grotere produktie maakteen snelle door-

stroming van de boeken noodzakelijk;nadruk za1komen teliggen op die
boeken diesnelvan uitgeverbijl
dantbelanden.Watnietsnelgaat,wordt
algauw afgestoten.Hoe gauw,daarvan kan iederzich overtuigen na een
enkelbezoek aan zaken a1s die van De Slegte:daarneem tde voorraad en

vooralvan vrijrecenteboeken steM smeertoe.Verramsjing vraagttegenwoordignogweinig tijd.Deuitgeversmoeten ruimtemaken voordenieuwestroom .Hetboek datslechtslangzaam publiek wint- en daarbehoren

vrijveelliteraire uitgaven toe - krijgtnauwelijks kansen meertotdie
werving.Ook nietbijde boekhandel.Wanthetzalduidelijk zijn:metde
verandering in de uitgeverijenmoetdeboekhandelwe1van karakterveranderen.Deboekhandelbegintde gevolgen van degrote en snelle produk-

tie te bemerken;ook zijmoetwel,uitzelfbehoud,hetsnelverkoopbare
boek alle aandacht gaan geven,ook hierom :de boekhandel heeft grote
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concurrentie aan inloopwinkels en kiosken,die zich uitsluitend met het

gemakkelijk en snelverkoopbare boek inlaten.De sterk persoonlijke promotie,dieeen literairboek vaak behoeft,isnietmeermogelijk.
Hetisonvermijdelijk,datde op demisschien nieteenste langeduur,de
produktie-en verkooppolitiek van de uitgevers en de daardoor noodzake-

lijk gewijzigdeverkooppolitiek van de boekverkopers,deuitgave van bepaaldesoortenwerken onmogelijk zullen maken.W atmoeteen dichtbundel,metzijn zeerbeperktelezerskring,in deze molen? Hetmag bekend
heten datnieuwepoëzieeentijdvangewenningbijdelezersvergt.Vroman
heefteenshetverhaalverteld,dathijvô6rde oorloggedichten opstuurde
naar'DeGids';hijkreegdieweerpromptretourmeteen vriendelijkafwijzend briefje.Daarin stond ondermeer:deze verzen moeten nog rijpen.
Vroman voegdehieraantoe,dathijdegdichten toen enigetijd op zolder
heeftgelegd,a1sbetrof hetappelen ofkastanjes.En zie,na de oorlog
blekenzegerijpt:zewerdengepubliceerd.ln feitemoeten delezersrijpen.
Van dezelfde Vroman waren de afzonderlijke bundels,bijeengebrachtin
hetverzamelboek 126gedichten,bijuitgavevanhetlaatstenognietgeheel
uitverkocht.Een uitgeverijen een boekhandelnu dievoortdurend opgejaagd worden doorde noodzakelijke nieuwe stromen boeken.zullen dat
rijpingsproces een onmogelijkheid gaan maken,doordat de boeken snel
moetenverschijnenenuitdewinkelsverdwijnen.W ellichtkomthetnog zo
ver,datmen vooreenboekouderdanzegdriekwartjaarindeboekhandel
niet meer terecht kan doordat de voorraad œn vlottende is geworden.
Dooreconomischenoodzaak worden culturele zaken dingen van de dag.

En wellichtalleennietvoordeboekenliefhebberoudestijlkrijgtdeeconomiegelijk vande'ideologie'.(Ofdetweehebben elkaaropgeroepen).Het
vroegereboek suggereerdedoorzijn uiterlijk stabilitas en traditie.Literatuur bleef geldig over eeuwen heen.Een bibliotheek vertegenwoordigde,

ja wâseen grootstuk cultuurin hethuis,dehuizen van deweinigen dan
die in de literaire cultuur- slechtsverstaanbaarmetkennisvan tradities
en conventies- betrokken waren.Zoalshetboek decultuurstabiliseerde,
stabiliseerde delettré de cultuureveneens.Van ditlaatste kloptnog ietsna

in denog altijd aanwezige eerbiH voordein literatuur en geesteswetenschappen belezen mens.Decultuurisnietlangereen boekencultuuren het
literaire spel van conventies wordtnog wel gespeeld,m aar in een steeds
kleinerwordendekring van intimi,zonderechterhetvroegeregezag buiten

die kring.Hetgeleidelijk verdwijnen van de boekencultuurheeftaan de
oude cultuurvormen hun stabilitasontnomen.Hetboek vertegenwoordigt
voorvelen in demeeste gevallen alleen hetverleden,de oudebibliotheek is
nietlanger een stevige m uurdie eeuwen kan trotseren,m aar een m useale
aangelegenheid.
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Zonder te veralgemenen,kan m en toch welzeggen,datdé huidige boek-

vormen pocketen paperback zijn,hetgoedkope boek,verkrijgbaar voor
heelvelen,maarook hetgoedkoopgemaakteboek:hetmistelkeuiterlijke
stabilitas.Hetdientnietvoor tijden,maarvoordagen.Lezen is consumeren,eerder dan reserveren.Devorm van hetboek heeftde leesgewoonten veranderd,zoalsdieandereleesgewoonten,voortgekomen uiteen totale
cultuurverandering,denieuwe vorm van hetboek hebben opgeroepen.En
hetkarakter van die leesgewoonten maakteen snelle en grote toevoer van

boeken noodzakelijk en datonafgebroken.De boekenindustrie gaatalle
kansen krijgen.De snelverwerkende boekhandeleveneens.
M aardeliteratuurdan? Nietontkend kan worden,geloofik,datde literatuurin feite nog werktvanuiteen verleden cultuur:in haargerichtheid op
een kleine kring,in haar vormen - de poëzie,de roman - in haarverbondenheid m eteen traditie,- literatuuris zonderliteratuurimmers onbestaanbaar.M en mag misschien we1zeggen,datin hetalgem een de'ideologie'van de literatuur dwars staat op de op dit ogenblik overheersende
ideologie.Nu kan die dwarse positie voor de literatuur alleen maar een

gezondezijn;opgaan inhetgemeenheeftvoordeliteratuuraltijd betekend
kapotgaan.De moeilijkheid isechter,datnu hetverschilin ideologiehet
verschijnen van hetliteraireboek zelfgaatbedreigen.En alverschijnthet
nog - erzijn nog uitgeversdieveelwagen - dan zijndaarweertalrijke
belemmeringen voorhetdoordringen van datboek toteen groterpubliek.
Hetlijkterop,datde literatuur op de dreigende isolatie reageert 0P Cen

wijze die de isolatie nog versterkt:in moeilijkheid trachtzijvaak haar
bijzonderheid waartemaken.M oeilijkheid dieweereenhelebinnenkerkelijkekringvan exegeten heeftopgeroepen,dieop hun beurtin hun cijferen puzzelwerk deindruk van moeilijkheid nog versterken en hetliteraire
yverk nog m eer isoleren:ook hetcommentaaris nu nog voor de incrowd.

Sommige verschijnselen in de literatuurherinneren mijvaak aan watde
bioloog-schrijver Dick Hillenius over de eilanddieren heeft geschreven:
doordatzijzich geïsoleerd voortplanten,zonderbedreigingen waaraan de
'vasteland-dieren'blootstaan,verliezen bepaalde lichaamsdelen nietalleen

hunfuncties(vleugelszijn ernietmeerom tevliegen)maarbrengen zijin
hetevolutieprocesook demerkwaardigste variëteiten voort,zeerkwetsbare
variëteiten ook:binnendringen van 'vasteland-dieren'betekenthun ondergang.

lk ben hierverafgedwaald van hetdocumentvan dedri
eVlaamseschrijvers,die een belangrij
ke doorlichting geven - metveel cijfers,citaten,
documenten - van de politiek van veel uitgevers(die ook een cultuur-

politiekis)en vandegevarendiedeschrijverbedreigen,ook a1shijzich in
de nieuwe stroom laat meevoeren.In het slotdeelvan de documentaire
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komthetverschijnselvande'parallelle'uitgeverijuitvoerigtersprake:de
kleine,piepkleine uitgeverij,die naast de concerns werkt,heel speciale
dingen publiceerten voor sommige auteurshetsmalle trottoir is waarop

zijvanafde drukke rijweg nog gauw kunnen vluchten.Hetlijktnietonmogelijk (hetisverbazend,hoeveelkleineuitgeverijtjeseralzijn,metname
in Vlaanderen),datdezezaken metnamevoordeliteratuurin de toekomst
vanveelbelang kunnenworden,zoalsdatook hetgevalkan zijn metwat
ik nu m aareven noem de parallelleboekhandel,dekleineboekwinkelvoor

de liefhebbers en kenners,die in de sted s talrijker wordende boekenwarenhtlizen het en het boek niet meer kunnen vinden. Er is we1 eens

geopperd,dathetermeezaleindigen,datdedichterdiezijn werk nog in
de publiciteitwilhebben,datwerk zelfzalmoeten gaan stencillen en verspreiden,binnen de kleinekring van de geestverwanten.M erkwaardig verloop:de dichtbundel,hetliteraireboek,za1gaan eindigen op hetpuntwaar
hetboek begonnen is:in dezeldzaamheid,gevolg van hethandwerk.

Allemogelijk pessimismeten spijt:erzijn nog optimisten onderdeuitgevers die tegendraads durven te handelen en moeilijke literatuur durven
tepubliceren,zoalsernogboekverkoperszijn (ze worden zeldzaam want
hunactiviteiten bedreigenhun levenskansen)dieeen cliëntnogenthousiast
willen maken vooreen boek dathenzelfgegrepen heeft.Datsommigen van

dieuitgeversveelandere,gemakkelijkverkoopbareboeken,moeten publiceren om die literatuur op de kleine marktte kunnen brengen,isbekend.
Hetnu albijnavergeten succesvanFrançoiseSagan heeftheelwatauteurs

bijdeuitgeverJulliard een kansgegeven.W elk geduld- bijnaonmogelijk
gd uld - sommigen bereid zi
jn op tebrengen bewijsteen mededelingvan
de uitgever Van Oorschot.Hi
jheeftonlangsdetweededruk van de Verzamelde gedichten van Jan H anlo gepubliceerd.ln een aankondiging van

die herdruk schrijfthij:,,De eerste druk (1958) van 1100 exemplaren
raaktepasvorigjaar,naHanlo'sdood,uitverkocht.Hetzoveelstebewijs,
datde kwaliteitvan een boek meestalgeen invloed heeftop de verkoop-

cijfers''.Twaalfjaarisgeduld gevraagd,wasopslagruimtevereistenvoora1,dunktmij,geloofbijdeuitgeverin dekwaliteitvanhetboek.Dezeldzamen die dat alles nog op kunnen brengen

naaar hoe lang nog

verdienen bewondering.W ant,allefeiten ten spijt,erisnietsfijnersdan
poëzielezen envooraluiteen mooigebondenboek,poëzievan Hanlo bijvoorbeeld,een gedichtals'Voortreffelijkeboeken'bijvoorbeeld:
Voortreffelijkeboeken kochtik.
Zijwillen graag mijn koop belonen.
M aar ongelezen wachten zij,
W antsteedsverwijltmijn geesthetmeest
Bijjullie- schonen.

E en generatie 11

Hetgesprek verloopt ongedwongen, in een heel ontspannen sfeer.De twee
kinderen van de geinterviewde z#n in de kindercommune,ztjis dus vr#.Een
marmotje zitop haarschouders,wordtregelmatig gestreeld en neemtop die
manierdeelaan hetgesprek.Erwordtveelgelachen,en datisnietalleen maar
een manierom te relativeren wJlergezegd wordt.H etgesprek,datmeerdan
drie uur duurt,wordtbruusk onderbroken door de thuiskom stvan dekinderen.

Achteraj besejtdegeinterviewde datze een paardingen vergeten heeftdie ze
welbelangrqk vindt.Schrijtelqk voegtz# erenkelenotitiesaan toe.

ln novemberword ik28,ik hebnogeen kleinezusvan 7-8jaar,eengroot
gezin van 12 kinderen.Echt de klassieke,bekrompen,katholieke familie.

M ijn ouderszijn heelautoritair,maarheelbang voorautoriteitdieboven
hen staat:de Kerk en de maatschappelijkegezagsdragers,maartoch wel
eerstdeKerk,een bisschop isméérdan een senator.lndefamiliewordje
slechtsgeaccepteerd a1sjeophen gelijkt,dezelfdedingendenkten doet,en
denormen daarvoorzijnheelordinair:œnkleinburgerlijkfatsoen- materiële welvaartbinnen de perken van hetdecente;en nergens plaats voor

watfantasie.Demeestevanmijnbroerspassen daarheelgoedin:dezelfde
cliché-achtigemaniervanredeneren,dezelfdeflauwepraat;terwijl,vreemd
genoeg,demeisjesallemaalbuiten datpatroon vallen.Nergenswordtvan
jegevraagd datzeggen en doen samenvallen.Hetvolstaatdatjeaan het
ritueeldeelneemt.Alsde schijn maargered wordt.Jekuntjegeen autoritairdermensvoorstellen dan mijnvader,zoechtiemand uitdebijbel:,,lk
ben hierdebaasen zolang jullieondermijn dak wonen,valterlziettegen
te pruttelen''.Je hebtmaar één middelom eraan te ontsnappen en datis

hen gewoon bedriegen langsallekanten en zo proberen je eigen leven te
leiden.Jekéngewoonnietdoenwathijvanjevraagt.
Toen ik nog klein was,ging hetoppervlakkig gezien tamelijk goed met
mijnouders.Nietdatikechtmeespeelde,maarikhadeenmaniergevonden
om me terug te trekken die nietopviel,die geaccepteerd werd,omdatik

nog klein was.lk had mijneigen spellekes,mijn eigen hoekjesom tezitten
dromen,op zolder,op de trap,en ik kon m e echtgoed terugtrekken in
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mezelf,zonder datme gevraagd werd uitmezelf te treden en ergens aan

deelte nemen.Bijvoorbeeld die eindelozemissen,lofen vespers,ik vond
dat toen nieterg,integendeel,hetm aakte deeluitvan de ene,magische
wereld'
,ik moetzelfs zeggen dat ik graag naar 'tlof ging,en ik las heel

veel,boekenoverhetHeiligTreesjevanLisieuxenzo,ik1asdatfantastisch
graag die levensvan 'vroeg in geurvan heiligheid gestorven'kinderen;er

stondzoeenhelekastvolbijmijngrootmoederenthuis.
Demoeilijkheden zijn pasbegolmen zo rond 13jaar.lk begon ineensvan
alles te merken,en eenmaaluitdie magische wereld gegroeid,kon ik dat
spelmetde grote mensen gewoon nietm eer volhouden.lk wou van alles,

ik wou echteerlijk zijn,mezelfbevestigen zoalsik dachtdatik echtwas,
en dathield in datik dehypocrisie van de anderen wou ontmaskeren;niet

datikzelfzo 'eerlijk'was,verrevandaar,ik loog altijd tegendesterren op,
m aarditwastoch ietsandersdan hypocrisie.
Van de lagere schoolin de humaniora kwam ik in een totaalandermilieu
terecht.ln delagereschoolwasik al
tijd deeerstevan deklasgeweest,het

lievelingetjevan dezusters.lk had mijn PlechtigeCommuniegedaanende
zustervroeg mewatik laterwildeworden en ikzei:missiezuster,en mijn
vaderzatdaar metde tranen in de ogen.lk dachternietaan ooitmissiezusterteworden,ik vond hetietsvreseli
jks,maarik voeldedatmen datop

datmomentvanmijverwachtte,enikdachtwaarom hetnietzeggen,iedereen was zo goed gezind en dus,ik vond dathelemaalnieterg.M aar toen
kwam ik in een andereschoolterecht,ik moestopaieuw een plaatsveroveren,een image winnen.M etKerstmis was ik niet meer de eerste van de

klas.Eenwareslagvoormijenvooralvoormijnouders,diemijmetallerlei
bedreigingen en rancuneuze verwachtingen bestookten.lk vond datfundam enteelonrechtvaardig.lk geloofdatik van toen afiedereserieuze inspan-

ningheb laten varen omdathun verwachtingen mijzo hopeloosonvervulbaarleken.

lk werd toeneen vreselijkebelhamel,hetwasechtwe1deleeftijd daarvoor,
van braafste op devorigeschoolwerd ik nu destoutstein denieuweschool.
En in de vierde is er een keer iets ergsgebeurd.W e lazen in de klas een
tekst van Timmermans, van Jozef en M aria die met het ezelke ergens

naartoegingen,ik moetgezegd hebben:s,maarwiegelooftdatnu eigenlijk
nog,datisallem aalflauwekul'',maarervolgdeeen hele kettingreactie ops
die ik helcmaallzietbegreep.lk moestnaar de directrice komen,ik ging
van schoolvliegensik verstond er niets van,ik zei:,,
m aar ik heb datzo
maar gezegd,meer voor de 1015'.lk weetdat ik daar toen drie m aanden

mee rondgelopen heb:hoeisdatnu tochmogelijk!M ijn ouderszijn toen
bijanderemensen teradegeweest,o.m.bijnog zo'n autoritairefiguurdie
mijn vaderkende,een vrederechter,voormijn vadereen 'deneer',en die
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heefthem zeker aangeraden mijnaar een psychiaterte sturen,ik moest
naareen psychiateren ik wisthelemaalnietwatdatwasen ik waserdoods-

bangvoor;ik ben daarvijfjaarlangnaartoegeweest.Enik konaldietijd
maarnietgeloven datmijdatoverkwam.lkwistnietwatik tegen dieman
moestzeggen,ik fantaseerdeermaarwatoplos,en op school:jekan je
nietvoorstellen wateen opschudding erwas;denonnen hadden verteld dat

ikkrankzinnigwasgeworden.lk voeldedatdeanderenmijandersbekeken.
lk wasnietveranderd,maarde anderen deden alsofdatwelzo was,alsof

ik ietsapartsgewordenwas,waaranderen liefstnietmeertedichtbijinde
buurtkwamen.Vroegere vriendinnen m ochten ineens van thuis nietmeer

metmijomgaan.Alsjedaarmiddeninzit,neemtdatechtwe1dramatische
alluresaan.lkheb toen gezworen:ik zalmewreken.

Hetjaardaarop wou ik op schoolmetniemand meeromganghebben,ik
washeelarrogant,maarwelheel'braaf',ik deed allesopdatze nietsmeer
op m e konden zeggen,ik studeerde heelhard,ik werd weer de eerste van

deklas.lkheb echttotaan mijnretoricazogeleefd.Toen ontstond ereen
nieuwemytherond mij.lk 1asheelveel,allemaaldingen diemijnleeftijdgenoten nietlazen;ik interesseerdemedaarzelfook nietwezenlijk voor,
hetmaakteallemaaldeeluitvan datplan om m etewreken,maardatsnap-

ten zenatuurlijk niet.lk wasdusweerietsspeciaals,hoeweldathelemaal
nietzo was,maarop de duurgajedaarzelfi
n geloven.,,A1szijdenken ...
ik za1ze eenslaten zien watik allemaalkan''.Jebeginteen boeldingen te

lezen waarvan je opdeduurnog welietsgaatverstaan ook.ln dehogere
klassenhield ik 'discussies'metdelerarenoverdehoofden vanmijnmedeleerlingen heen;hetwaren we1glorierijkemomenten,hoewelik me aldie
tijd ervan bewustben gebleven datin heeldie machinatie de enige echte
verliezeruiteindelijk weerikzelfwas.
ln heelmijn opzettotzelfaffirmatie(op een vlakwaarop deanderen affirmatievanmijverwachtten,nietop datenevlak waarop ikwerkelijkmezelf
had kunnenzijn)gebruikteik devolwassenen,maarzijgebruikten ook mij
en duwden mijverder in een richting die ik tenslotte nietwenste.Mijn
'plan'werd mijuithanden genomen.Zo eindigdeik de retorica meteen
aureoolvan uitzonderlijkebegaafdheid,maarergenswasik weerbuitende
norm,niemand beschouwdemija1seen vrouw,we1alseen hybried wezen,
moeilijk thuistebrengen.lkleefdetoenabnormaalraar,alleswatspontaan
en natuurlijk in mijwas,had ik onderdrukt,ik weetzelfniethoeik het
klaarhebgespeeld.A1sik nu foto'sbekijk uitdiejaren,ik sta erop alseen
heellelijk,pretentieuswicht,oubollig,metvoordie tijd algedemodeerde
kleren.Hetheeftmevreselijk gedruktheeldieperiode,hetgevoelafschu-

welijk lelijk te zijn;datwas mijn zwakke plek in heeldatkrampachtig
opgetrokken pantser;god, wat zou ik er niet voor gegeven hebben om
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gewoon en mooitezijn,gewoon liefen aardig en vloten meteen boel
m ensen om me heen die m e wel mochten.Heelirrationeelen toch heel

logisch gafik ermijn moederde schuld van,ik geloofde echtdatmijn
krampachtiguiterlijkeenvertalingwasvanhaargebrekaanliefdevoormij.
lk zatin een vicieuze cirkel:hoe meerik in nood geraakte,deste onaardigergedroeg ik meen deste minderwerd die nood opgevuld.Een heelklas-

siekproces.Haarverhouding totmijwasheeldubbelzinig:enerzijdsvergafzijhetmenietdatik zo slechtaanhetbeeld van 'devrouw','hetvrouwelijke'beantwoordde,maaranderzijdswaszefierop me,zekon uitpakken metmijn schooluitslagen en zo.ledereen dachtenzeiook altijd datik
nooit zou trouwen,ik zou 'professor'worden.En ik speelde daarin mee.

lkweetzekerdatmijnmoederdelaatstekinderen echtnietgraagmeerhad.
Zijzatdan altijd tewenen,lachend zeiden wijdanonderelkaar:zezalwe1
weerin verwachting zijn.lk wasdan altijd heelkwaad.M ethetvierdeof
vijfdewasikmisschiennogblij,maardaarnaschaamdenweons,op school
lachten ze onsuit.Je hebthetgevoeldatjeineen koni
jnenhok bentgrootgebracht.De jonge kinderen hebben gœn echte persoonli
jkheid,ze zijn
numm erzoveel,erwordteralœ nseen vergeten:waarzou die zitten? Als

je13-14bentenjemoeteen helevakantiemeteen kinderwagen rondtrippelen,...erwaren erzekerbijdieik,had ik gedurfd,gewoon denek had
omgHraaid.Alsze2-3jaarwaren,begonik zewatgaarnetezien,jepraat
erwattegen en dan zijn zelief.Hoe mijn moederzo'n grootgezin ooit
gezienofgepland heeft,weetikniet.Zeklaagdealtijdsteenenbeen,alvan
toen we klein waren en hetverergert.Ze wordtouder,54 ofzo,en dan nog

metzo'n kleintje van 7,ik mag ernietaan denken.Mijn moederzitnu
periodisch te wenen,wantze denktaan datkleinekind;a1szijdood zijn,
gaatdatachterblijven,en wj zijn allemaalveelte slecht,wegaan erniet
voorzorgen,datgaatnaareen weeshuis.
Zelfheb ik nu twee kinderen,ik zou erm eerwillen,ik weetniethoe dat
komt,ik zou dateensmoeten analyseren,lnisschien wilik erdan helemaal

geenmeer.lk ben hed graaginverwachting,ikzou bestheelmijn leven in
verwachting willen zijnsook alkomternietsuit,gewoon dik rondlopen.
'tls zeker niet normaal.M ijn vriendinnen,a1sdie in verwachting zijn,
vinden datvreselijk,maarik vond datheelplezant,geweldig eigenlijk,de
geboorteook,echtietsfantastisch.lk denk dathetalleen maardaarvooris
datik nog kinderen zou willen,voordaarnaweetik niet.H eteerstehebben

we echtgewild,gepland,ik vond hetverschrikkelijk dathetnog zo lang
duurde.Detweedehaddenwelieverwatlatergehad.Alsik ernog een zou

krijgen,zou ik hettoch weer helemaalanders doen.lk denk datik de
dingen nog teveelop hun beloop hebgelaten,ikheb ereigenlijkteweinig
aandachtvoorgehad,ik zou ernu zoœnseen willen,bijnazoalsjezegtik
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wi1 nOg Cen hond of een kat,en daar zou ik echtvan genieten,zo naar

kijken,watdoetienu,hoeverisienugevorderd.
Uitmijn kinder-en jeugdjaren heb ik helemaalgeen vriendinnen overgehouden,ik ken gewoon niemand.Toen ik naarLeuven kwam,was ik zo
schuw alseen muis.Zehebben mein een peda gestopt,de strengstein Leu-

ven,metvierfranstaligenonnen,dieje'mamère'moestnoemen,precies
een klooster.lk kwnm daar alleen m aar uit,heel schichtig,om naar de
cursus te gaan,en ik rende dan directterug.lk waszotaan 'tworden dat

eerstejaar.Hetheefteenjaargeuurd voorikvoorbijhetstudentenrestaurantdierflopen.lk wasdoodsbang,ik kwam gewoonnietbuiten.Hetenige

was,datik zelfwe1eensietsging kopen,koekjesofzo,datverwonderde
m e dat ik datkon,dat ik dataan niem and hoefde te vragen.lk had wel
geld,maar was er heelzuinig op,ik was fier a1s ik wat overhad.En de

eerste zaterdag metde eerste trein naarhuis.Ongelooflijk!Thuiskon ik
nietaarden,maarop deeen ofanderem anierwasdatdeenige plaatswaar
ik naartoe kon.Vanafdeeersteleswistik al,'tiszekerdatnietwatik had
willen doen:spraakkunst,en ik had i
etsovercultuurverwacht,jekentdat.
Voorde examens veertien dagen llietgeslapen van schrik,maar ik waser

door,gewoon door,zonderonderscheiding.Mijn vaderwasmeegekomen
naar de deliberatie en die was heelerg teleurgesteld,ikzelf ook.ledereen
had immense verwachtingen op mi
jgesteld.Onderdevakantieben ik ziek

geworden,maarhetwasmeerietspsychosomatisch.O ja,datvergeetik:
vlak voor de examens had ik een geweldige inzinking.lk dachtdatik er

nooitkon komen,ik kon bijniemand terecht.lk wistechtaietmeerwat
gedaan,en zonderna tedenken slikte ik een hoop slaappillen,nietgenoeg
om van dood te gaan,datwasnietde bedoeling,maartoch we1zo veeldat
er goed heibelging van kom en.lk ben wakkergeworden in het ziekenhuis,
zekwam en van thuis,een heeldrama:datik hun dattoch nietmeermocht

aandoen,dat ze dat toch niet verdienden,ik moest maar schoon braaf
studeren,ik ging erwe1doorgeraken.

ln hettweedejaarbenik Dirk tegengekomen.Diekendeik alvanvroeger,
van devakantie aan zee.W eerzo'n heelhistorie.M ijn vadervond datik
een vriendin moesthebben,deenigekeerdathijietsgoedsgedaan heeft.
Hijvond datik altijd zo ostentatiefalleen liep en de kleinemannen'
.
55mogen we nietm ee?''

55nee,ik wilalleen gaan wandelen'';ik schreef

gedichten alvanin delagereschool,vandaarmijn moeder:,,zemoetweer
gedichten schrijven''.Mijn vadergaatdusnaareen pastoordaar aan de
kustenvraagtofdiegeen vriendin voormijkanuitzoeken.En erkwam er
een,wekonden gelukkig goed metmekaaropschieten.Zijsprak veelover
haar broer,datwasDirk,en op œ n goeie dag arriveerdedieen wegingen
samen watbabbelen en wegingen naarBruggenaareen museum.Dirk was
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toen nog ergjong,16-17jaar,echtnog een schooljongen.lk voeldeme
vreselijk oud tegenoverhem.Toenik hettwed ejaarinLeuven zat,kwam
Dirk daaraanvoorzijn eerstejaar.W ebegoM en zowat,nietechttevrijen,
heeldikwijls bijmekaar,naar muziek luisteren en zo,platen van Jaap
Fisher,zokanjejeeenbeetjedesfeervoorstellen.lk gingalnietveelmeer
naardecursus,denonnen begonnenmealmeteen scheefoogtebekijken.
lk was metveelte grote verwachtingen naar Leuven gekom en,opgepept

doordeschool,vooreenwetenschappelijkecarrière.Maarhetinteresseerde
me echtniet.Ik waszelfsnietbekwaam genoeg,je moetaleen speciaal
soort intelligentie hebben om hier onderscheiding te halen.lk zei tegen
Dirk:ik wilvan alles experim enteren en we gingen allerleiexperimenten
doen:drie dagen niets eten,wie dathetlangstvolhield,en vlak voor een
auto de Bondgenotenlaan oversteken - ,,W ie durftnog over?''- zodat
we ternauwernood ontsnapten.Heelzoten heeltriestig.W e gingen naar
een film - Tati,M on Oncle- en Dirk had die zekeralachtkeergezien,

maarhijmoestnog zo hard lachen datiedereen moestomkijken wiedaar
zo beestachtig zatte lachen,en ik weetnietwaarom ,ik zag hem nietgraag

meeren ik maaktehetaf.lk voeldemealeen heeleind op weg in mijn
experimenten:ik hadhetafgemaaktmetiemand,ik staptediedanvoorbij
alsofik hem nietzag.In feite zag ik hem heelgraag,ik wasrazend verliefd,

ik deedmaaralsof,maarnaeentijd zagik hem echtnietmeer.Dathetmet
de studies zo slechtging,vermeerderde mijn lusttotexperimenteren.lk
begonmetanderen tevrijen,telkensmaareen week ofdrie.lk ging altijd
maarverderin mijn seksueleexperimenten,wantik wistnatuurlijk helemaalvanniets.M etachttienjaarwistik echtnogbijnanietwatergebeurde
tussen een man en een vrouw.lk heb heellang gedachtdatje kinderen
kreeg dooruithetzelfdeglaste drinken,omdaterin boeken altijd stond
van s,zedronken uithetzelfdeglas''en zoveellaterkregen zedan een kind;

ikdacht,datkanmaarvanééndingkomen:alsjeuithetzelfdeglasdrinkt.
M aarhetinteresseerdemijeigenlijk nietshetbehoordeniettotmijn image;
deanderemeisjesop schoolpraatten overjongens,maarvermitsikmijzo
hoog boven alles verheven achtte of deed alsof,heb ik daar nooit naar

geluisterd.Toen ik naarLeuven ging heeftmijn vadermijgezegd datik
toch niette vlug een jongen mochtkussen:s,de vrouw moethetmeeste
verstandgebruiken,alseenjongenbeginttekussenweethijgewoonlijkniet
meerwaarhijophoudt''.Datiszo hetenige watik qua voorlichting heb
gekregen.

lkbendanmetéénechtserieusbeginnentevrijen,ikvonddatheelplezant,
ik verstond zelfnietdatik datzo plezantvond,datik daar vroeger nooit

aangedachthad.DathelejaarhebikiederedagliR en vrijen,ikdeedniets
andersmeer.lk sliep,ik at,en dan naar 'tkotvan dien type.lk geraakte
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eraanverslaafd.Natuurlijk,injuliwasik gebuisd,in septembergeraakteik
er door.M aar ik wilde nietverder gaan metklassieken,ik ging oosterse

talen studeren.Daarwaren zethuisheelergtegen,maarhetwerd voormij
een principekwestie:ik wildit,watjullie ook zeggen.M aarna een paar
weken zag ik dathetdezelfde soep was.lk maaktedekandidatuuraf,m aar

'tvolgendjaarwildeikweerietsandesdoen.Enaldietijd vrijdeik metdie
type.lk ben erwelvierjaarbijgeweest,maarik kan me zelfslzietmeer
voorstellen hoeie eruitzag,ik geloofnietdatwijooiteen serieuswoord
metelkaarhebben gesproken.lk had hetgevoeldatik nu helemaalin de

negatiewasgekomenvanwatdeanderen van mijverwachthadden en wat
ikzelfmeegespeeld had:iemanddieheelascetischwetenschappelijkearbeid
ging doen,iemand die voor haar intellect ging leven,lziet helem aal een

vrouw.Deanderen hadden mijin diero1geduwd en alspelend had ik die
zelfop me genomen,om wraak te nem en.M aar nu was ik in de negatie
terechtgekomen.lk genootvan hetidee:zie nu eenswatdie allemaalvan

mijverwachthadden!M aarikwasnietgelukkig,ik wasafschuwelijk.Het
jaardaarop ging ik filosofie doen.Toen geraakte ik in verwachting van
dien type.Die wilde datniethouden en ik op een ofandere manier ook
nieten toen heb ik een abortuslaten doen.Deeersteweek wasik opgelucht,
ik moestniettrouwen,en thuiszouden ze er niets van weten.M aar hetis

we1ietswatik verdring,hetbehoortechttotdedingen diejeergensmoet
verdringen,zekerdeeerstetijd,anderskunjegewoonnietmeerleven.Ook
alishetbijmijopeenheel'cleane'maniergebeurdenbenikindatopzicht
bevoorrecht.Diejongenwasbevriend meteengynecoloog,daarben ikeen
heledag thuisgebleven.lk heb weinig fysische pijn gehad,ik wasonder
narcose,hoewelik echtdoodsangsten heb uitgestaan,ik verwachtte echtdat

ik ervan zoumoeten sterven,hetleek mijzo vanzelfsprekend datjedaarvoor'gestraft'moestworden.Enkele maandendaarnahebik mi
jn verhoudingmetdiejongen verbroken.lk wasdiegewoongaanhaten,alheb iker
methem nooitovergesproken,hijzoudatnietgeduldhebben.
ln de zomervakantie daarop ontmoette ik Dirk opieuw.lk hield toen een

kat- ook een hond en een eelthoorntje,ik 1asalleen maaroverdieren,
sprak alleen maar overdieren,ik zatm eerin Antwerpen in de zoo dan in

Leuven - enop eenkeerzatikmetmijnkatin UniversitasenDirk kwam
daar binnen en trapte bijna op mijn kat;ik zei:,,Kun je niet oppasen,
seffenstrap jenog op mijn kat'',en vanzelfsprekend namen wededraad
weerop die 3-4 jaar ongebruiktwasblijven liggen maarnooitechtwas
afgeknapt.
Dirk had nog nooitseksuelebetrekkingen gehad en ik dusaleen heleboel,

endatwaswe1plezant,datplaatstjein eenanderesituatie,jekuntiemand
andersvan allesleren in plaatsvan altijd van allestemoeten slikken.Het
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waseenromantischetijd,op een zolderkamerkein 'tBegijnhof,methelemaalgeen centen,zowateten,watvrijen,en watnaarmuziek luisteren,
orgelmuziek,Bachen zo.W ezijndirectsamengaanwonen.Enwestudeerden samenfilosofie.Voorheteerstwasikwerkelijkmetheelmijnwezenin
ietsgdnteresseerd.
Van een bepaald beroep had ik lziet 'tflauwstidee,ik heb zelfs nu geen
ideevan watik zou willen doen,ik denk daarnooitoverna,ik leefvan de
ene dag in de andere.lk vind hetnietnodig naarietste streven.Alsik om

financiëleredenenmoetwerken,om heteven wat,dattastmijnietaan,ik
word ernietdoorgeraakt.lk heb m aanden aan een stuk pakskesgemaakt,

mijn handen lagen open van de koorden,maarik dachtnooit:'k zithier
pakskeste maken,ik dachtaan totaalandere dingen,ik zatte zingen ofte

dromen.De getrouwde vrouwen die ik ken,zeggen allemaal:hoekun je
dat,alleen maarjehuishouden?M aarik ken iemandmettweekindjes,die
gaatwerken,haarman ook,maardatisgewoon verschrikkelijk,hethele
huisstaatoverhoop.Die lopen daarrond a1stwee zotte mollen,zehebben

altijd van alleste doen.Heeldatprobleem van de emancipatie van de
vrouw is volkomen valsgesteld.lk vind âlle werk op de een of andere

manier onterend,om heteven ofheteen man isof een vrouw.Ze zijn
bijvoorbeeld tegenhetfeitdatdevrouw misbruiktwordtindereclame,ze
zeggen:hetwordttijd datzeereenswatblotemannenop zetten,maardat
ishetniet.Zezouden gewoon tegen allereclamemoeten zijn.lkheb lange
tijdgehooptdatergewoondoordegebeurtenissenzelfergensspontaaniets
zou gaan veranderen in heel het systeem, politielc,economisch,sociaal,
onder de druk van degeschiedeniszelf.M aarik ziehetechtnietmeer.Er

waren hoopgevendetekenen,jezouineensoorteuforiegaanleven,zovan:
nukânhettochnietblijven voortduren.M aarikziehetnietmeer.Bijvoorbeeld jeleestiederedag indekrantoverfolteringen in Brazilië,zezeggen:
in de tweede wereldoorlog heeft niemand geweten van die concentratiekampen,maarnu weten wehetallemaalen watdoenwe?

Alsje zegtdatjelinksbent,dan isdatnietzomaar gebeurd,heelonze
opvoeding spreektdattegen,ik geloofdatdatveelmeereen emotioneelen
psychologisch proces is dan een theoretisch PCOCCS,ik denk dat dat te

maken heeftmetverzettegen autoriteit,bijmezelfziternog altijd ietsin
van die wraakneming van vroeger.lk denk datdatgegroeid is uit'Leuven

Vlaams,W alen buiten',toenzijnwijvoordeeerstekeerop straatgekomen,
en Zwartberg was daar een paar maand aan vooraf gegaan.Toen is de

SVB ontstaan,maar dathebben wijnietmeegemaakt,wijzaten toen in
ltalië.Daarzijn wijvoorheteerstin contactgekomen metlinksemensen,
die onsmeenamen naar wijkvergaderingen van decommunistischepartij.
De schoolwaar Dirk was.was een van de eerste om te staken.Er werd
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daaralveelMarcusegelezen,voordatdiehierbekend was.Je voeldeje
heelspontaan verwantm etdie mensen.lk kan m e datnietvoorstellen dat

sommigennietzienhoeonrechtvaardigdemeestetoestandenindebedrijven
zijn,ofdezwarten inAmerika.M aarwatwi1datzeggen,politiek engagement?Voormijbedoelik,inmijnpraktisclzleven.lkdoewelaaneenhele
boeldingen nietmee,waardoorikmijineen positieplaatsdiemeerbuiten
danbinnendemaatschappijis.Bijvoorbeeld hetkerkelijkritueel,daarstaan
wijvolkomen buiten.We zijn pas getrouwd toen Anneke bijna geboren
was,een heletijda1songehuwdemoederin Rome.W ewildenhelemaallziet
trouwen,maar datisgewoon nietvo1tehouden,jebotstop zoveelmoeilijkheden,gewoon aladministratief.,,W at,zijtgijlzietgetrouwd,watisdat
voor ietsl''Geen kinderbijslag,geen geboortepremie,en wijhadden die
nodig.En thuiskunnen zenog we1volgen datje samen leeft,a1sje dan
rnaargeen kinderen krijgt,maaralszehorendathetnieteenseen ongeluk
is,dan zeggen ze:waar hebben die hun ge achten? lk wou kinderen hebben,vooreen deelm isschien doordatabortus-precedent,ik wou een schuld

inlossen.En toen hetzo langduurde,zeiik:ziejewel,ik ben gestraft,ik
voeldemijschuldigenergenstochgoedomdatikgestraftwas.
Kinderen krijgen iszekereen maniergeweestom mezelfeen stuk identiteit
tegeven.lk zoeknogaltijdnaareeneigenidentitiet.lkhebzolangmoeten
leven bijdegratie van deidentiteitdie anderemensen mijtoebdeelden.
M aarwatme vooralboeit,isalleswatmetnatuuren vooralmetdieren te

maken heeft.Eendierleren kenneniseenenorm verrijkendeervaring.Hoe
beterjeeen dierleertkennen hoemeerdimensieshetontvouwt,terwijlbij
mensen,hoebeterjezesomsleertkennen,hoeééndimensionalerzeworden.
Een menskrijgjeeerstinzijngeheelvoorje,en gaandewegverminderthij,
verdunthij,jekan hem helemaalafpellen.Somsziejemensen diezo nadrukkelijk ietsaffirmeren in hun leven ofin hun persoon datjegaatzoeken:watklopthierniet? Op de duur valt datvalse kleed af en er schiet

nietsvan over.Datisnietaltijd plezierig.Je bentervan gaan houden.lk
heb helemaalachterzijn gordijn gekeken en nu alben ik erverliefd op.
W atmoetik daar dan mee beginnen,ik kan toch nietverliefd zijn op
iemand van wieik weet:in veleopzichten ishijmaareen toneelspeler.ln
hetbegin moetik we1behoefte gehad hebben aan vriendschap en affectiviteit,m aar hetvoortdurend tekortis omgeslagen in de volkomen negatie

ervan;ikheb geleerdietsdatjenietkrijgtnietmeernodigtehebben.Thuis
wasergeen affectiviteit,datvonden zeflauwekul.

Metmijn eigen kinderen weetik hetniet.lk kan menooitrealiseren dat
datmijnkinderenzijn.Zezijn zoeigen,datisGeertje,endatisAnneke,ik
m aak nooit die associatie'
.dat zijn nu mijn kinderen.W eltoen ze pas
geboren waren,dan zatjedaarnaartekij
ken,isdatnu uitmijn buik ge-
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kropen,entweedagengeldenzatheternogin,hoeisdatmogelijk?lkben
we1heelbang dat er iets m ee zou gebeuren,en ik dachtvooral:ik moet

ervoorzorgendatzenooitin dezelfdesituatiekomen a1sik vroeger,datje
dan onbewusttoch weergaatdoen watje vaderen moedertegenoverjou
gH aan hebben en datjekinderen danweer...M aarsomsis'twelmoeilijk,jespontanereactieisvaak:hetkind istochkleinerenjeduwthetnaar
beneden,gewoon doorhetfeitdatjijzoveelgroterbent,je weetzoveel
meer,je kuntzoveelmeer.Je bentbijvoorbeeld groenten aan 'tschoonmaken en zijwillen helpen,datduurtnatuurlijk veellangeren zeprossen
allesvol.lk zeg datdanwelniet,maarik moetheteerstaltijd bijmezelf
wegduwen.

Een tijdlang hebben wijgd achtdatwijnaardeontwikkelingslanden zouden gaan,ik heb nog een snelcursusverpleegsterwillen volgen.M aarDirk
zietdatheeldatprobleem valsisgesteld,metmoetvanaf de basisveranderd worden.Zo'n m aier van leven zou ik goed vinden.lk heb Simone
W eilgelezen.Zo zou ik in feite willen leven.De mensen hebben honger,
dan mag ik ook nieteten,ofik zittefantaseren datik nog eensvoordokter
studeer,ziekeDRensen VCfZOrgCn en daargeengel
d voorvragen.Ziejedie

afschuwelijke mentaliteit?lk denk altijd in moreletermen,datkrijg ik er
nietuit,in plaatsvan gewoon televen.Jeleeft,daarkan jeniksaandoen.
lk zitaltijd maartedenken ik moetdatgôed doen.Nog altijdietsvan die
missiezuster.Andere mensen zeggen datik œ n weduwen-en wezencom plex

heb,datik altijd maarvooralleswilzorgen.lk wileigenlijkhelemaalnergensvoorzorgen,'k weetniet...lk zitaltijd meteen zwareblok aan het
been.Om heteven watik denk ofdoe,hethaaltallemaalnietsuit.Jeleeft

nueenmaal,watkunjeeraandoen,hetisalgenoeg.
Teruggekomen uitltaliëzijn weMerop een goe edag begonnen meteen
kindercomm une.lk dacht:als ik de opvoeding van de kinderen goed wi1

doen, dan moet daar collectief verantwoordelijkheid voor opgenomen
worden.N sik zegewoon altijd tegenovermezelf stel,bega ik zekerde
fouten dieik nietwilbegaan.Jemaaktaltijd fouten,maarik wilnietdie
fouten maken diezetegenovermijhebbengemaakt.lkheb daartoen veel
overgelezen en door een samenloop van omstandigheden leerde ik mensen
kennen die hier in Leuven samen zo iets konden beginnen.ln het begin

hadden weeenduidelijkbeeldvanwathetmoestworden,nunadriemaanden ervaring nietm eer.H etligtopen voor alle richtingcn.Erkomtnogal

veelkritiek op,omdatde kindercrècheserin feitezijn vooreen elite,die
danlaterindemaatschappijdeteugelsweerin handen neemtin plaatsvan
eralseen zuurdesem in te werken.M aarin iH ergevalishetbeterdan de

gezinssituatie.Alvraagikmesomsaf:a1sjediekinderen naardeeerstede
bestedorpsschoolzou sturen,zou jedan ookgeengunstigeresultatenberei-
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ken? lk ben soms bang dat zoals het nu is de kinderen zich in œ n hele

hoop situatiesnietzullen weten te behelm n,omdatwijze in een min of
meer beschermd milieu stopm n.Ze ontm oeten heel weinig weersund,ze
lopen heelweinig frustraties op.De bedoeling was,heteigen ik van het
kind er heel integraal te laten uitkomen, zodat het ook buiten dat beschermd milieu sterk zou kunnen reageren.M aar ik vraag m e nu af:ze

hebbenhetnergensgeleerd.lk weetniet,wemoetenhetafwachten,wezijn
ernog nietlang genoeg meebezig.W e1vind ik datdeopvoeding collectief

naoetgebeuren.Jenaagnogzogoed wetenwatjewil,allœnkunjehetniet,
jekunthetniet.Gewoon doorhetfeitdatjekinderen hebt,komen erbij
jezelfdingen naarboven diejedachtallangvergetentezijn.En ietsgeksis
ook datje tegenoverjekinderen heelagressiefkuntzijn.Je mag daarin
onze cultuurnietoverspreken,datistaboe,m aarhetiseen realiteit.Soms

zou je ze echtkunnen vermoorden,hoe liefze ook zijn,je voeltdatin
jezelf,erkomtzo'n agressiviteitnaarboven,jeweetnietwaardievandaan
komtenjezou ongelukken doen.Dekinderen zelfook:alsjezevrijlaat,
zijnzeheelagressief,tegenoverzichzelf,tegenoverons.'tZijn nietvandie
kindjesdieheelveelvanvakeen moekehouden.Datmoetjeook nietverwachten.W aarom zoudenzevan jemoetenhouden?Toch nietomdatjeze
verwekthebt,datisjouw zaak.Zekunnenom andereredenen vanjegaan
houdensmaartoch nietalleen daarom.Alsjejedaarvan bewustbent,sta
je zelfveelvrijer tegenoverhen,hetgevoelvan 'ik môeteigenlijk',die
dwang valtweg.M ijn ouderszeggen datik mijn kinderen schandelijk verwen,datik hen in allestoegeef.Zo van buiten aflijktdatwe1zo,ik hou
altijd rekening metwatzijop datogenblik willen,thuiswerd er alleen
rekeninggehouden metwatmijnouderswilden.

Toekom stonderzoek 1)
A.J.H .Thiadens

Tegen heteinde van de Tweede W ereldoorlog liggen de toekom st-kaarten

eigenlijk alop tafel.ln 1943lanceertde naarde VerenigdeStaten uitgeweken Berlijnse hoogleraar in de cultuurgeschiedenis,Ossip Flechtheim,
deidee van een toekomst-wetenschap,waaraan hijbijvoorbaatdenaam
'futurologie'toekent.ln 1944verschijnthetrapportvandechemicusTheodore von Karman,Towards New Horizons,waarin technische ontwikke-

lingen ten dienstevan deAmerikaanseluchtmachtop dewijzevan 'technologicalforecasting'worden behandeld.Voorjaar 1945 wordtde eerste
'think-tank'(denkfabriek)voortoekomstonderzoek opgericht,de RANDCorporation in Santa M onica,Californië,ten dienstevan de Amerikaanse
luchtmacht.ln Amerika ismen begonnen een toekomstop te bouwen die

een vermenigvuldigingvan hetheden za1zijn.
lsernog plaats voorhetnieuwe?
H etisde stroM ng van de scientist,die op hetogenblik hetmeestgekarakteriseerd wordta1sde establishmentfuturologie.

Achtergronden
Hetisnatuurlijk tamelijk willekeurigdegecompliceerde realiteitvan onze
hedendaagse toekomst-benadering juisttelaten beginnen tegen het einde
van de Tweede W ereldoorlog.Daarvoor pleitoveri
genswe1de duidelijke
Daa
aanwezigheid van belangrijkeherkeningspunten. rmee willen we echter niethetbelang van de voorgeschiedenis ontkennen.Vanafhetm idden
van deachttiende eeuw heeftonzewereld doordeontwikkeling van weten-

schapm nentechniekenenerzijds,doordetoepassingvan dedemocratische
beginselen anderzijds,in toenemendematehetkaraktergekregen van een
wereld die wijzelfin regie kunnen nemen.Onze samenleving is dus zô
ingewikkeld geworden,datvoor een oplossing van velemaatschappeli
jke
problemen hetbestuurvan een dergeli
jkemaatschappijaangewezen isop
dewetenschap.

W elnu!Hetisjuistdezewetenschap dieonshetinzichtheeftgegeven dat
1 Zie ook A.J.H .Thiadens, Toekomst als uitdaging, in Streven, aug./sept. 1970,
pp. 1124 -1127.

wijvoorheteerstin onze evolutie in staatzijn onsmilieu nietalleen te
beheersen m aar ook een nieuw milieu te schepm n.ln deze milieu-schep-

pingishetuitermategevaarlijk,datwijmeteen kleineelitevan deskundigen en van wetenschapsmensen beslissenhoedetoekomstzalmoeten zijn.
Juistin deAmerikaansethink-tanksismen op dezewijzetewerk gegaan.
Demensheeftweliswaareen natuurdiehijin zijn handelen moetrespecteren,maarde mens is tegelijk het wezen datin zelfmanipulaties zijn
natuuractiefvormt.M .a.w.demensmoetzijnwereld enzichzelfschepm n.
M anipulatie is een wezenskennaerk van de naens.

Het inzicht datwij de wereld kunnen regisseren, dat wij a1s mensen
manipulators zijn,harde omstandigheden en praktisch vernuft hebben
ertoe bijgedragen,datdeze door de wetenschap geboden mogelijkhM en
werden gezien en benut.Debodemgesteldheid van NH erland en deschaarser wordende grond in dit dichtbevolkte land hebben ons al vroeg tot

'ruimtelijkeordening'genoodzaakt.Deeconomischedepressievan dedertigerjaren isvooreconomisten een prikkelgeweestom systematischer en
rationelerdan voorheen de toekomst-dimensie in hun werk te betrekken;
zoveel te m eer geldt dit nog voor de na-oorlogse problematiek van de

wd eropbouw van 'slandseconomie.Heelbijzonderook voordena-oorlogse internationale ontwikkelingsproblematiek.

Scientists..forecasting
ln de Verenigde Staten istoekom stonderzoek na de Tweede W ereldoorlog
op reusachtige schaalop gang gekomen,omdathetleger en algauw ook,

in samenwerking daarmee,hetgrotebd rijfsleven erbehoefte aan hadden
èn daarvoor enorme kapitalen ter beschikking stelden. Voor leger en

bedrijfishetimmersvan beslissend belang devijand,resp.deconcurrent
véôrte blijven.De kritischevraag ofdievijand,resp.die concurrentbestaat,dan we1zijn bestaan in belangrijke mate te danken heeftaan een
anticommunistische, resp.kapitalistische visie op de wereld,wordt niet

gesteld.ln hettoekomstbeeld van het'militair-industriëlecomplex'(zoals
presidentEisenhowerhetin 1959 waarschuwend heeftgenoemd)staatde
beveiliging van belangen centraal.Re en waarom hetm et geheimzinnigheid isomgeven en ergeen plaatsisvoorde dem ocratische grondgedachte
van 'inspraak van onderaf'.De gerichtheid op veiligstelling van belangen
doet de voorkeur uitgaan naar die m ethodieken van toekomstonderzoek

dievan exact-wetenschappelijkeherkomstzijn.
Een grootdeelvan hetinstrumentarium is beschreven door de reM s ge-

noemde Jantsch in zijn Technological Forecasting in Perspective.Het
wordtthansook buiten het'militair-industriële com plex'gebruikt.
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In deze stroming is toekomst een nieuw in kaart te brengen terrein van

wetenschappelijk onderzoek,een nieuw te veroveren 'markt',œn nieuwe
m tentiële bH reiging van het militair-strategische m achtsevenwicht. Dit

toekomstbeeld,dathelemaalgeen toekomstbeeld ismaareen projœtieof
verlenging van belangen in hetheden,leidttot onvervalsttoekomst-kolonialisme met een daardoor gekleurde behoefte aan 'zekerheid'.M en
doetin feite alsofde toekomsteen gegeven realiteitisdie we langzamer-

hand netzo binnen onzegreep krijgen als de maan,waar we inmiddels
onze vlag hebben geplant.

Kretena1sdurt verovering,ondernee ngszin,vooruitgang van wetenschap
en techniek onttrekken dewerkelij
kesituatieaanhetoog.Heeldezeopstelling tegenover hetfenom een toekom stkan worden samengevat in de be-

kendeformule:,,Detoekomstisverle en tijd''.Geen toekomstdus,maar
voortzetting en uitbreiding van hetverworvene.
Kenmerkend voordezestromingishetbegrip 'forermsting',d.w.z.de exacte
presentatie van hetontwikkelingsproces,datbegintmettheoretisch-weten-

schappelijkeontdekking van œn nieuw beginselen zijn afsluitingvindtin
een nieuw produktdat op de m arkt wordt gebracht en zo de gang van

zaken in hetmaatschappelijk leven kan gaanbdnvloeden.
Bijdezemethodiek kan men zich 'explorerend'opstellen,d.w.z.proberen
totrd elijke zekerheid te komen over de toekomstige ontwikkeling door
gebruik temaken van een heelarsenaalvan technieken (delphi-technieken,
scenariowriting,speltechnieken).M en kan zich ook,nietgeheel1osvan de
exploratie,'normerend'opstellen,d.w.z.:proberen de ontwikkeling m eer

naareigen hand tezetten doorvastte stellen waarmen uiteindelijk naar
toe wil(werkdoel,werknorm,werkopdracht),om vervolgens na te gaan
hoe de weg daarheen zou kunnen worden bekort,rekening houdend met
voorhanden ofnog te verwachten mogelijkhMen,metcomplicatiesdie tot

herziening en correctiedwingen (terugkoppeling),metkosten en baten.
Hetgevaarbestaatechterdatdetechnolo#calforecastingbijdraagttoteen
dergelijketechnocratie,datmen allesz6in eigen hand gaatnemen datwe
bd enkelijk dichtin debuurtkomen van een totaalgeregisseerde wereld.
Deze vreeszou beschamend zijn,alszijlouterwerd ingegeven door het
blotefeitvan deontwikkelingvanwetenschap entechniek.Zijheeftechter
betrekking op de realiteitvan haar oorsprong,n1.het 'militair-industriële

complex',datop ditgebied ingrijpende beslissingen neemt,waarslechts
een kleinekring vaningewijden aan tepaskomt.
Metopzetgeefik debeschrijving van dezeallereerste richting ietwatgekleurd weer,opdat daardoor scherper onderkend kan worden de reactie
die hierop gekom en isvan de groep van devisionairen,de filosofen en de
revolutionairen.
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Visionairen.'tekenen des /##J'
Pasen 1955 sterftTeilhard deChardin in New York.Enkelemaanden later

begintde uitgavevan zijn geschriften metLephénomènehumdn.Deinvloed van Teilhard ismoeilijk tepeilen,maarza1moeten worden gezocht
in hetwekken van 'hetbesefvan evolutie',hetleren denken in te= en van
geschid enis en ontwikkeling.

Eveneensin 1955 verschijntDe toekomstisverleden tijd;cultuur-futuristische verkenningen van Prof.Polak.Hi
jschrijft:,,Men kan nietszinnigs
zeggen over onze toekomst,zonder daarin m ee te betrekken de toekomst
van hetwaardenstelselvan onzechristeli
jk-humaistischecultuur''.

ln 1958wordtrond deFransewi
jsgeerGaston Bergerhet'Centred'Etudes
Prospectives' opgericht,datveel aandacht besteedt aan toekomstgericht-

heid alspersoonlijke opstelling.
ln 1959waarschuwtdeeconomie-historicusRobertHeilbronnerzijn Amerikaanselandgenoten ervoordatzijzichdetoekomstteveelvoorstellen als
een voortgezette stroom van wonderen en weldaden uitdehoorn desover-

vloeds (The Futureas History).

Omstreeksdeze tijd begintin Parijsde activiteit van het studiecentrum
'Futuribiles',metalsm iddelpuntBertrand de Jouvenel,auteur van L'art

de la conjecture.
De hiermee aangeduide ontwikkeling maakt,vergeleken bijde activiteit
van Amerikaansedenkfabrieken,een 'theoretische'indruk (,,watkoop ik
ervoor''?).
Als men dan m aarnietvergeet,dat

1. ditdenkwerk nodigisom doorallerleiweerstanden heen (fatalismeen
passiviteit)méérmensen toekomst-bewusttemaken;
2. datde toekom sthiernietwordtbenaderd terbeveiliging van belangen

eninfunctievanbepaaldesectoren vandemaatschappij,maarterverheldering van hetbestaan van mensen wereld;
3. dat door deze gerichtheid op hetgrotere geheel bouwstoffen kunnen
worden aangedragen voor kritische begeleiding van welke toekom stbenadering dan ook.
Tot deze visionairen moeten ook gerekend worden een M artin Luther
King en Paus Joannes XXIII, die de wereld wilden verbeteren zonder
geweld te gebruiken.
M en kan m ettwee trefwoorden deze groep van visionairen karakteriseren

alsprofeten en mensen diedetekenen destijdsverstaan.Letterlijk gezien
betekentprofetie:s,in woorden te voorschijn laten komen''.Hetbijbelse
woord profetie betekentvooral:hetbeoordelen van hettijdsgebeuren in
hetlichtvandeuiteindelijk beslissendegelovigecategorieën,welkebeoor-

deling tevenseen bem oediging dan we1bedreiging inhoudtvoorhetheden.

Zijzijn in staatom de ingrijpende veranderingen die zich in de maatschappijvoordoen,aan te voelen en te duiden.
N u komen deze veranderingen noch volledig ineensnoch volkomen duide-

lijk en ondubbelzinnigop onsaf.Zijdienen zich aan in schijnbaartoevallige of losse voorvallen,diein werkeli
jkheid zwaargeladen van betekenis
zijn,omdatzichdaarineeningrijpendeveranderingindekijk op hetleven,
in demenselijke verhoudingen,in de zin van nationale en internationale
structuren en betrekkingen aandient. Dergelijke toekomst-zwangere gebeurtenissen noemen zijterecht:'tekenen dertijden'.
Ook wanneer zijmetverloop van tijd omvangrijkeren duidelijker zijn
geworden,wanneerzijinmiddels'hetnieuwe'zijn datzich een weg zoekt
in 'hetoude',behouden zijhun tekenfunctie.Hetzijn ontwikkelingen
somsvan directrevolutionaire aard - die nietlanger genegeerd kunnen

worden en eigenlijk allebestaandeverworvenheden problematisch maken,
daardoor weerverzetoproepen van de kantvan behoudsgezinde machten,

maarniettemin belangrijkeperspectieven openen voordetoekomst.Hetis,
zoals de theoloog Chenu het uitdrukt:,,De voortgaande socialisering van
de uiteenlom nde sectoren van hetleven van de mens,vanafheteconomi-

sche tot en met het culturele en geestelijke leven; verheffing van de
werkende klasse,deelnemingvandevrouw in hetmaatschappelijkeleven,
organisatievan de betrekkingen tussendevolken,bevrijdingvan devolken
uitde koloniale bevoogding,de vredes-aspiraties''

Ditzijndeingrijpendegebeurtenissen diedezeprofeten wetenteduiden en
na signalering ook doorgeven aan hetgrote publiek.

ln de zestiger jaren kunnen we de overgang plaatsen van de visionaire
profeten naardefilosofen.

Filosofen:waarden
ln dezejaren beginnen depublikatiesoverdetoekomstsnelonoverzichtelijk te worden.Een belangrijk deelervan probeerteen toekomstbeeld te
geven van een land in zijn geheel,ofzelfsvan dewereld,natuurlijk opgedeeld over:bevolkingsgroei,voedsel- en energievoorziening,economische

verhoudingen,communicatie,opvoeding en onderwijs,enz..Voorbeelden:
The World in 1984 (een opiniepeiling onder velerlei specialisten over
toekomstige ontwikkelingen op hun vakterrein),het fameuze 'RANDReport'op basis van 'delphi-techniek', Britain 1984,Deutschland 1975,

Réflectionspour1985 (Frankrijk),Nederlandersin 2000,Nederland en de
wereld op we# naar 2000,enz..

Daarnaastzijn erspecialeterreinverkenningen,gerichtop de toekomstige
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ontwikkelingvan:arbeid en vrijetijd,automatisering en werkgelegenheid,
huwelijk en gezin,devrouw,dejeugd,debejaarden,ruimtelijkeordening
en stM ebouw, godsdienst en kerk, biochem ie en gezondheidszorg, het

economischeleven,opvoedingen onderwijs,enz..
Veelpublikatiesuitdie tijd over toekomstzijn studies waarin materiaal
en motieven voor planning en beleidsvorM ng worden aangereikt.Som s
zijnhetuitgewerktebeleids-rapporten,bijv.TrafficinTowns.VoorNederland moeten vooralde bekende 'Nota's'van de overheid en semi-over-

heidsinstantiesworden genoemd betreffende:ruimtelijke ordening,volksgezondheid,groeien structuurvan onzeeconomie,wegenbouw,onderwijs,
enZ..

Nu zijn dergelijke publikatiesallesbehalve vrijblijvende uitstapjesnaarde
toekom st.Beleidsbeslissingen worden hierin voorbereid of voorgesteld of
als reeds genom en gepresenteerd.Daarom is hun gerichtheid van groot

belang.Voortdurend zullen we moeten vragen,hoe nu eigenlijk de toekom st-dimensie wordt gehanteerd.

Wijkunnen in onze'regisseerbare'wereld,waarmensen alsmanipulators
door nood en vernuftwijzerzijn geworden,de toekomst-dimensie reëel
laten functioneren.

ln deeerstehelftvan dezestigerjaren hebben wekunnen leren,dat'toekomst'de belangrijke functie heeftvan een 'vergrootglas op hetheden'.
ln diejaren hebben auteursalsDennisGabor,Polak,Jungk en anderen
geprobeerd te laten zien waterthânsaan de gang is,doorde huidige groei
van de wereldbevolking,de ontwikkeling van de autom atisering,de bewapeningswedloop,de ontwikkelingsproblematiek,enz.doorte trekken naar
de toekomst.W anneer men de toekomst geen opium van het volk laat
worden,m aar reëellaat functioneren,gaathet heden sterker appelleren

op onze verantwoordelijkheid.
W atwillen weeigenlijk? W atzullen we kiezen?W atvinden wewerkelijk
waardevol?

Om één van debelangrijkstefiguren uitdezederdegroep van filosofen te
noem en:Prof.van Peursen.
urologie moetallereersteen oefening worden in hetevalueren van
,,De fut
hetheden.Vanuitgoed-ofafkeuring kunnen dan methodologische consequenties getrokken worden voor de verdere ontwikkeling.Andersgezegd:
defuturologie m ag nietontaarden in een voorspellen van detoekomst,dic

dantrouwensgeheelvoorzienbaarmoetzijn en dusin wezen verleden tijd
is.Neen,de futurologie moet een analyse geven welke in een beleid uit-

mondt;nietdusin hetbeschrijvend voorspellen,maarin hetingrijpen op
detoekomst''.M aarop diemanierkomtdan tegelijk ook het'werken met
waarden'in zijnjuistecontexttestaan.Heelveelnormen en waarden die

vooreo sch doorgaan,hebben meteliek weinig ofniets te maken.Zij
zetten geenbakensuitvoordetoekomst;zijgaan allœn maarop herhalingsoefening.Op het moment waarop een norm niet doorgelicht wordt
m ethetoog op zi
jnconsequentiesvooronstoekomstiggH rag,zalhijautom atisch de statusquogaandekken.Inplaatsvan een middeltezi
jn inhet

bewustbesturen en corrigeren van onsgedrag zalhijgaan fungeren als
alibivoorde velen dieliever nietopenlijk verklaren dat zijde huidige
maatschappelijke toestand bestendigd willen zien.Hun maatschappelijk
conservatismekulmenzijmetderuimeen goed Zttendemantelderethiek
bedekken.

Revolutionairen:kritischefuturologie
ln de tweM e helftvan de zestigerjaren zietmen een evaluatie van het
heden in de zin van de radicalemaatschappijkritiek bijrevolterende studenten,nieuw-linksegroeperingen,verdieptdoordenkersalsHerbertM arcuse en ArthurW askow.H etisde stelselmatigeweigering van deze vierde
stroming van revolutionaire anarchisten om m ede te werken met de oli-

garchischekrachten en machten diemethun gepretendeerde'objectiviteit',
'neutraliteit','waarde-vrijheid'en 'vrijdom van ideologie'van detoekomst
een voortgezethd enmaken,zoalsditopgevatwerd alsgedaan tezijn door
de eerste stroming van scientists, zoals we die vermeld hebben. Deze
revolutionaire richting wilhetliefstgenoemd worden:'kritische futurologie'.
Ze willen geen voorspellende en daarm ee de toekom stvastleggende weten-

schap ontwikkelen.Zezijn verderuitdrukkelijk waardegebonden in dezin
datzehun kemzisen inzichtprim airzien a1sinstrum entom de m aatschap-

pijradicaalteveranderen.T.a.v.ditlaatstewordtnietzozeergedachtaan
een éénmaligerevolutionaireomwenteling,waarbij,zoalstotnu toevrijwel
altijd isgebeurd,deenemachtselitevervangen werd dooreen andere;ditzou n1.een nieuwevorm van HerrschaftswissensclAaftzijn - maarde
gedachten gaan veelm eeruitnaareen voortdurend proceswaarin de mens

steedsmeergreep krijgtop zijn eigen situatie,waarin iedereen zich optimaalkan ontplooien doordathijwerkelijkeinvloed kan uitoefenen op het
gestalte geven aan zijn eigen leven en toekomst.Hetmogelijke nut van
futurolo#e zou dan kunnen liggen in hetkritisch stemmen ten opzichte
van aldie onbestreden onderstellingen van het heden.
Samenvattend zou m en kunnen stellen, dat de kritische futurologie het

maatschappelijk gebeuren nietzieta1seen natuurprocesdattevoorspellen
en te beheersen valt,wanneer we m aar genoeg gegevens hebben voor de

wetmatighHen.Zeisverderuitdrukkelijk waardegebonden in de zin dat
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ze een fundamenteeldem ocratisch ideaalstelt.Ze richtzich vooralop die
groeperingen die vanuiteen onbehagen methetbestaande in conflictge-

komen zijn metdeheersende orde en zeprobeertvanuitdeze optiek een
eye-openertezijn naareen kwalitatiefanderetoekomst.
Deze groep wordt door het establishment som s te weinig gewaardeerd.

Anderzijdsbestaathetgrotegevaardatdezevierdegroep stilblijftstaan
bijdeverdereuiteenrafeling en analysering van hetconflict,zodaterlangzamerhand een establishmentin hetconflictoptreedt,datdodelijkerisdan
hetdodelijke van de orde.
Na deze summiere schetsvan devierbelangrijkste stromingen binnen de
wijze van aanpak van toekomstbenadering lijkthet mijgepasttenslotte
gedurende een korte tijd uw aandacht nog te vragen voor de typische
aanpak waarvoor Nederland geopteerd heeft.

Wijmenen dathetonzetaak isdezevierstromingen bijœn tehouden en
metelkaar in gesprek te brengen.Hetmoeilijkste zalhetzijn tussen de
zogenaamde establishment-futurologen en de kritische futurologen.W ij
menen,en in hetbijzonderW erkgroep 2000,dathetnoodzakelijk iszelf
alsteam te staan midden in deze maatschappijen op dezewijze detoekomst te anticiperen,d.w.z.in een dem ocratische participatie de wensen
van de gehele bevolking trachten te verstaan en te formuleren en ten
dienste van deze bevolking deze form uleringen te publiceren, opdat op

deze wijze in een versneld tempo een kritisch bewustwordingsproces op
gangkomt.ln W erkgroep 2000pogen wenujuistdoorhetop gang brengen van processen op fundamentele gebieden de creativiteitte doen ontstaan,zodatalternatieve toekomsten geformuleerd kunnen worden waaruit
inderdaad in een dem ocratische participatie gekozen kan worden.Daartoe

za1hetnoodzakelijk zijn datdeleden van elk projectgekozenworden uit
de vierhoofdstromingen,111.de scientists,devisionairen,de filosofen en de
revolutionairen.

Alleen op dezewijzeheeftmen dezekerheid metbeidebenen op degrond
teblijven en te verstaan en tekunnen voelen watwerkelijk in dezemaatschappijomgaaten dooronderlingecorrectiebedachttezijn ophetwelzijn
van eenieder.

D em ystificatie

van dewetenschappelijkheid
R obertH otz

De ontwikkelingen op hetgebied van denatuurwetenschappen stellen oude

vragen van demensheid metnieuween pregnantescherpte.Daarbijspeelt
ongetwijfeld juisthetgnoseologische probleem een bijzondere rol.M en
denkehierbij- om slechtséén voorbeeld tenoemen - aan deonzekerheidsrelatie van H eisenberg,die luidtdat een gelijkti
jdige volledig nauwkeurige meting ofvoorspelling van de plaatsofde impuls van een micro-

deeltjevanwegehetdualisme van golfen deeltjeprincipieelonmogelijk is.
ln ditverband rijstnoodzakelijk devraagnaardewaarde van een wetenschappelijkeuitspraak en inlaatsteinstantienaardeobjectiviteitvan onze
kennisin hetalgemeen.

Terwijlerin hetW esten overdeze problemen alsindsgeruime tijd diepgaande discussies aan de gang zijn, waren zij in het commuistische
machtsgebied totnog toe taboe.Beslissend was daarbijhet feitdathet
M arxisme-lweninisme werd opgevata1s een 'wetenschappelijke wereldbeschouwing',waaraan de partijideologen steeds de aanspraak op absolute
geldigheid verbonden.M aar al tegen het einde van het Stalin-tijdperk
dw ong de toenem ende industrialisering totgrotere tolerantie tegenoverde
geleerden die men zo dringend nodig had.De ideologen konden er niet

meermeevolstaan denieuwewetenschappelijketheorieën zondermeeraf
te wijzen of te negeren.Zijmoesten nu hun standpuntdienaangaande
bepalen en proberen - wat Trotskitrouwens alhad geëist- ze in hun
eigen systeem op te nemen en te verwerken.Daarm ee kwam echter een
discussie op gang die voor het M arxisme-Leninisme hevig explosief is.
Door het accepteren van het moderne,gerelativeerde begrip van weten-

schappelijkheid zou immersvanzelfsprekend ook de aanspraak op absoluutheid van dezich 'wetenschappelijk'noemendecommunistischewereldbeschouwing in verregaande mate worden beperkt.

Juistdaarom verdienthetdegrootsteaandachtwanneereen Sovjet-auteur
in een Sovjet-tijdschrifteen felle aanvaldurfttepubliceren op de mythe
van de alomvattendc autoriteit van de wetenschap.Daarbijworden de
argumentenVaninternationaalbefaamdegeleerden (dusook vangeleerden

uithetW esten)aangehaaldin plaatsvan deandersgebruikelijkecitatenuit
de commui stische 'klassieken'.Dit gebeurde onlangs in het artikel van

Ju.SchrejderDe wetenschap bron vcn kennîsen bijgelooj,datin het
oktobernummer 1969 van hetSovjet-tpdschriftNovyjMirwerd gepubliceerd.De Sovjetauteur ging uitvan de constatering:,,De woorden 'de
wetenschap verzekert dat...'spelen in onze tijd dezelfde ro1a1s in de
M iddeleeuwen 'de kerk verzekertdat...'.Deze ro1iszelfsnog opmerke-

lijkeromdatdeinvloedssfeervan dekerkelijkeautoriteit,hoeverdiezich
ook uitstrekte,voldoendeduidelijk wasomschreven;de wetenschap daarentegen isbereid op welk willekeurig gebied ook een aanbeveling te geven,
van concrete technische aanbevelingen tothetonderzoek van de harmonie
doormiddelvan algebra''l.

Omdatechterhetgeloofindewetenschap doorpureonkundegemakkelijk
toteen bronvan bijgeloofkanworden,probeertJu.Schrejderdemoderne
mythe van de wetenschappelijkheid hierdoor te vernietigen dat hij de
principesaanwijstdieleiden toteen wetenschappelijke uitspraak.Daarbij
iszijnaanvalnatuurlijkvolstrektnietgerichtop dewetenschap op zichzelf,
maaropdehedenten dagesteedsmeerveldwinnende(endoordecommuistische ideologie a priori gewilde) onkritische overdracht van wetenschappelijkeresultaten en methoden op allegebiedenvan hetleven.,,Ons
respectenonsvertrouwenindeconcretewetenschappelijkekennisisdeste
groternaarmate wijzelfminder weten''z,merktSchrejder terechtop en
daarom verklaarthij:,,W ijzijn verplichtgoed tebegrijpen van welkeaard
wetenschappelijke waarheden zijn en watde betekenisisvan een wetenschappelijk bewijs.Op welke veronderstellingen berust de mogelijkheid
van een wetenschappelijkebewijsvoering ze1f?''3.
ln de wiskunde en de logica bestaan twee soorten beweringen:de axio-

,,

ma'sen de stellingen.Bijdenatuurwetenschappen speeltdewetenschappelijkehypothese,deveronderstelling,een grote rol.De toetsing van het
waarheidsgehalte van stellingen bestaat in hun bewijs.M en moet niet
denken dat de gestrengheid van het bewijs een absoluut begrip is.De
fysicus volstaatmeteen bewijsvoering die de mathematicus terecht a1s
onnauwkeurig kan beschouwen.De beoefenaar van de logica houdt het

merendeelvandemathematischebewijzen vooronvolledig...Deaxioma's
zijn uitgangspunten die zonderbewijs worden aangenomen.In tegenstelling tot de stellingen en hypothesen doet de vraag naar hun waarheidsgehalte zich in het geheel niet voor.lnplaats daarvan wordt œn andere
vraag opgeworm n:Is het axioma met het onderhavige systeem niet in

1 Ju.Srejder,Nauka
1969,p.208.
2 p. 207.

istocnik znanijisueverij,in Novyjmir,nr.10,Moskva,
3 p.208.
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tegenspraak? Alleen in hetgevaldathetantwoord in overeenstemming is
methetsysteem,kan hetaxioma alsuitgangspuntvoor een theorie worden
aanvaard.ln tegenstelng tot het axiom a werpt de hypothese steeds de

vraagnaarhaarwaarheidsgehalte,naardeovereenkomstmetdeverschijnse1en op ...''4.

5:Erbestaan derhalvedriesoorten wetenschappelijkebeweringen.Deaxiom a's, wierwaarheidsgehalte in hetgeheelnietterdiscussie staat;de hypo-

thesen,wier waarheidsgehalte door de ontwikkeling van de theorie en het
experimentgecontroleerd wordt;tenslotte de stellingen,die door middel
van gevolgtrekkingen op basis van het systeem van uitgang axioma en

hypothese bewijzen.Als aan de stelling niet alleen axioma's maar ook
hypothesen ten grondslag liggen,dan valt het waarheidsgehalte van de
stelling niet door œ n logische gevolgtrekking alleen te verifiëren.H et is
noodzakelijk hethelesysteem vangevolgtrekkingen van een gegeven theorie aan de hand van de ervaring te verifiëren.Een hypothese wordt ge-

woonlijk na deeersteduidelijkeexperimentelebevestigingvan zijngevolgtrekkingen alsjuisterkend''D.
M ethetvolste rechtwi
jstJu.Schrejdererop,dateigenlijk alleen maardie
feiten vandewetenschap leerzaam zijn diedemogelijkheid van een extrapolatie toelaten.Hijschrijft:s,Andersgezegd:zulke beweringen zijn van
werkelijkwetenschappelijkbelangdie,terwijlzijondernauwkeurig vastgesteldevoorwaarden geheeljuistzijn,in een ietsruimereuitleg ophetuitgestrekte terrein van analoge situatiesovergebrachtkunnen worden.
Alleen een kritische filosofischeanalyse van de aard van dewetenschappe-

lijke kennis,van de geloofwaardigheid en van de rijkdom aan inhoud
ervan,verschaftdemogelijkheid debetrouwbaarheid van de wetenschappelijke gevolgtrekkingen in hun extrapolatieste taxeren,wanneerwijniet
overconcrete wetenschappelijke feiten,maaroverde natuur der wereld
spreken.H etgaaternietom datde wetenschap zich zonderfilosofen niet
kan ontwikkelen,maarwe1hierom datdewetenschap nietzonderfilosofie

kan leven,zelfsa1szijnietonmiskenbaarin filosofischebegrippen geformuleerd was.De wetenschap zou in de chaosvan de concrete feiten verZanden,a1sergeen filosofischeuitleg van deze feiten zou plaatsvinden''6.

Een geleerde neemt,zoalsSchrejder geheelsteekhoudend vermag aan te
tonen,altijdbepaaldestellingen tot,,methodologischefilosofischeuitgangspunten van zijn werkzaamheid''.Dezestellingen wordenechternietzonder
bedoeling door de auteurm et een begrip getypeerd dat aan de religie is

ontleend:s,Dezestellingenkunnen dogma'swordengenoemd,voorzoverzij
nietbewezen maarin geloof aanvaard worden.Dogma en axioma hebben

ditgemeendatzijaprioristisch zijn en inhetkadervan degegeven theorie
4 p.213.

5 p.214.

6 p.209.

getoetstnoch bewezen kunnen worden.M aartussen beide bestaatook een
essentieelverschil.De vraag naar het geloof in het waarheidsgehalte van

ditofdataxiomawordtin hetgeheelnietgesteld''7.Ofwijnu hetvijfde
postulaatvan Euclidesaannemen ofhetmetN.Lobatschewskiafwijzen,
isgeen vraag vangeloof,maaralleen devraag ofwijvan deze ofvan die
hypothesewillenuitgaan.Bijhetdogmaishet,zoalsJu.Schrejdertoelicht,
andersgesteld:s,Hetdogmaiseen aprioristischestelling,waaraan wijnamelijkgeloven,ookalrekenen wijernietop enigebewijzentevinden''s.
Hierbij schrikt Schrejder er geenszins voor terug de 'dogma's'van de
geleerden aan dehand van dereligieuzedogma'suitteleggen,waarbijhij
speciaalverwijstnaarhetdogmavandepauselijkeonfeilbaarheid en daarmeeheelbewustdewetenschappelijkehypothesen gelijksteltmetdereligieuze leerstellingen.

lsdegestrengheidvanhetwetenschappelijkbewijsalgeenabsoluutbegrip,
dewerkzaamheid van degeleerden berustbovendien op niettebewijzen
filosofische veronderstellingen,op 'dogma's'.Drie somtde autetlr er op:
-

de objectiviteitvan de existentie van de wereld en de wetmatigheid

waaraan deze wereld ondergeschikt is;

deovertuiging van degeleerden datzijobjectievewaarheden overde
wereld verkrijgen;
-

-

de erkenning van deze wereld alseen 'logische',hetgeen immerspasde

deductiea1sinstrumentvan wetenschap mogelijk maakt.

Degeleerdekan materialistofidealistzijn,maaralshijzich metwetenschap bezighoudt,ishetvoorhem moeilijk solipsistte zijn.Hetisvoor
hem eenvoudig onmogelijk tedenken datdewereld nietmeerisdan zijn
,,

eigen fantasie,uitvinding en gevoel,anders verliestalhetzoeken naar de

wetenschappelijkewaarheid iederezin''9.
,,Dee
xtrapolatievan een wetenschappelijk resultaatisslechtsop basisvan
daaraan beantwoordende filosofische veronderstellingen mogelijk.Bijde
onmetelijkehoogachting diewijallenvoordeexacte- envoordenatuurwetenschappen koesteren,wordtdeze omstandigheid dikwijlsvergeten''lo.
Voorhetfeitdatdemodernewetenschappelijkeproblemenbijgelegenheid
gevoM worden uitzeeronverwachtebronnen,ontbreekthetSchrejderniet
aanbewijzen.M alicieusverwijsthijnaarGeorg Cantor,dieoverdeeigenschappen van de H1.Drievuldigheid nadacht.Hoe ishetmogelijk,vroeg
Cantorzich af,dateen deelgelijkisaan hetgeheel,d.w.z.hoekan iedere
afzonderlijke hypostase van deH1.Drievuldigheid identiek zijn metzijn
7 p.215.
8 p.215.

9 p. 215.
10 p.220.
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substantie? Bijdeze overdenkingen stootte Cantorop de wetvan deleer
der verzam elingen,die zegt dat een oneindige verzameling evenveel elementen kan bevatten alseen deelervan.
Schrejdermerktdaarbijop: Hetgaater weliswaar nietom dat Cantors

leervan deverzamelingen een steentjeheeftbijgedragen totdetheologie.
Voordetheologieisdezetheorieheelwaarschijnlijk van weinigbetekenis.
Hetgaaterveeleerom dateen probleem dateertijdsin de taaldertheologie werd geformuleerd,tot een verhelderende wetenschappelijke vraag
leidde.NietvoornietsschreefA.S.Poesjkin:'Hetrespectvoorhetverleden is die karakteristieke trek welke beschaving onderscheidt van onbeSohzzfdheid'5'11*

Nuishetine1k gevalook duidelijk datonjuistepremissen normaliterniet
totjuisteresultaten leiden.En hetwetenschappelijk zoeken naardewaarheid isaan een voortdurendebronvan gevarenblootgesteld,hetmenselijke
falen.Daarom kanmen ernietmeevolstaan wetenschappelijkeresultaten
zondermeeroverte nemen.Onze auteurdruktditop devolgende wijze
uit: ,,M isschien bestaat de voornaamste gevolgtrekking van het weten-

schappelijk rationalisme hierin datde mens moet inzien:'Ik ben niet
onfeilbaar.Ook ik heb deeigenschap om tekunnenfalen'.Erisietsdatbij
Clke willekeurigepersoonlijke,collegiale ofmechanische informatie blijft
bestaan:degroteVerantWoordelijkheid vandemensvoordewaarheid''lz.
scepticisme ten opzichte van de verouderde,tot gemeenplaats geworden

,,

schema's beschouwtde werkelijke geleerde a1s zijn plicht tegenover de
waarheid.Hetisnietalleen mogelijk dewaarheid op tesporen,men moet
dit ook doen.Hetbijgeloof datzich om de wetenschap slingert hangt
gedeeltelijk ook samen metde afwijking van ditprincipe.Als de totale
activiteitvan degeleerde nietbestaatin hetzoeken naardewaarheid,maar

inhetverkrijgen van een snelsucces,een effectiefresultaaten in hetsteun
geven aan autoritaire opvattingen,ontstaan geen wetenschappelijke resultaten maar mythen,die de ontwikkeling van de wetenschap en de samenleving belemm eren''l3*

DedoorJu.Schrejderin deloop van zijn essay aangehaalde voorbeelden
latenergeentwijfelaanbestaan dathijhierdirectSovjet-toestandenophet
oog heeft.Zoalsbekend ontbrak hetnietaan partij-ideologen die van de
wetenschap niets anders verlangden dan een bevestiging van hun eigen

ideologie.Hierdoor werden enerzijds belangrijke wetenschappelijke theorieën doordepartijfilosofen lange tijd genegeerd en verketterd,ofschoon
zoalsin hetgevalvan deatoomfysica - deeigen Sovjet-geleerden allang daarop steunden.Aan de andere kant werden bijvoorbeeld in de
biologietheorieën ondersteund diehetwerk vanwetenschappelijkecharla-

12 p.223.

13 p.224.
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tanswaren - die echter aan de ideologie beantwoordden of tenm inste er-

aan leken tebeantwoorden.(ln ditverband ishetvoldoendeteherinneren
aan denaam T.D.Lyssenkol).
Natuurlijk kon Ju.Schrejderditnietzo duidelijk uitspreken.M aarook de

doorhem gebruikte omschrijvingen laten nauwelijksaan duidelijkheid te
wensen over.Zo lezen wij:,,Defoutieveoplossing van de gnoseologische
problem en en het ten dele niet correcte opereren met het begrip weten-

schappelijkewaarheidheefteentalrijk bijgelooftengevolge,d.w.z.foutieve
overtuigingen zonder voldoende motiveringen''l4.En a1s voorbeeld voor

ditgevalhaaltSchrejderaan:,,Nognietzolanggeledenwerden derelativiteitstheorie,de grondslagen van de quantenfysica en de exacte wetten der

erfelijkheid ontkend metde motivering datzijzogenaamd in tegenspraak
zijn metdematerialistischefilosofie''ls.
M aarook deanderemogelijkheid van verkrachting van dewetenschappelijke waarheid laat Schrejder nietonvermeld,waar hij schrijft:,,Hierin
bestaateen gevaarlijke paradox,datde wetenschap van instrumentvan
kritische analyse,van methode van onderzoek door middelvan het ver-

stand en hetbegrijm nderfeiten verbluffendgemakkelijktotœn bronvan
#angbare meningen wordt''l6.

Hetvoornaamste bijgeloof met betrekking totde wetenschap ontstaat
hierdoordatdenkpatronen totfetisjen worden gemaakt,doordathun een
absolute metafysische betekeniswordt toegekend.Juistde ondeugdelijke
patronen hebben een bijzonder sterke tendens totfetisjering.Als voor,,

beeld kan de nog niet ver achter ons lir ende situatie in onze biologie

dienen.M aarookhettotfetisjmakenvan geheelverantwoordepatronenis
volstrekt nietongevaarlijk
Hetdenkpatroon is een instrumenttotwetenschappelijk begrip van de
wereld.M en kan een instrumentperfectioneren,somswegensonbruikbaarheid weggooien en inruilen tegen een volmaakterinstrument.M aar alleen

œn wildezalzijn wapen vereren en ereen ofanderemagischekrachtaan
toeschrijven''l;
VolgensJu.Schrejderisdewetenschap s,een natuurlijk deelvan de éne
algehelekennisvandewereld'',en daarom stelthija1seis:,,Ten eindeeen
helderinzichttekrijgen in deplaatsen de ro1van dewetenschappelijke
kennis,zijn wijverplicht de concrete analyse van de wetenschappelijke
gegevens te combineren m et de filosofische opvattingen,m et de analyse
van de hypothesen die ten grondslag liggen aan de extrapolatie van deze
gegevens. In deze zin gaf P.Teilhard de Chardin een leerzaam voor-

beeld Zoalsmen ziet,washetjuistde poging om door middelvan
modernewetenschappelijke positiestekomen totdetheorie van een uni14 p.209.

15 p.210.

16 p.210.

17 p.212.

forme,convergerende,evolutionele ontwikkeling van hetuniversum waar
geen plaatsisvoordood doorverbranding ofondergang,waardaarentegen
œn optimistisch beeld van een Znvolle ontwikkeling van dewereld bestaat,
die hem postume roem bezorgde''l8*
Hetdoelvan de wetenschap bestaatvooreen geleerde 'in œn gewetensvol

zoeken naardewaarheid',waarbijde wetenschap verwijstnaareen 'œnheid der waarheid'.,,ondanks een uiterste aan specialisatie van de gebie-

den der moderne wetenschap bespeuren wijook voortdurend de tegengestelde tendens in de ontwikkeling ervan,het streven naar eenheid van

kennisen naarsamenwerking van deafzonderlijke gebieden.
Er is nOg een 1es die men uit de ontwikkeling van de wetenschap kan

trekken:de mogelijkheid van eenheid en integriteitbijde veelvuldigheid
der vormen.Voor de huidige samenleving staatin zekere zin œ n analoge
Vraag:kan de m ensheid ondaA s de bestaande versplintering in taalkundige,nationale en sociale collectiva bestaan als één totaliteit?''lg.
Juistdeze laatste vraag openbaartopnieuw iets over de persoon van de

auteur,wiensmoedige uiteenzettingen welnietalleen aan de Sovjet-lezers
stof bieden voor de meest uiteenlom nde overdenkingen.Vele gd achten

van Schrejderdoen namelijk denken aan de convergentietheorie van Sovjet-geleerden,diedoordepartijreedsten scherpsteisbestreden.Hetvalt
bepaald op hoe zuinig de auteuromspringtm etverwi
jzingen naarMarxistisch-Leninistische positiesen hoe hijzich in plaatsdaarvan beroeptop
internationaalerkendegeleerden.Datzijn uitspraken bijgelegenheid zeer
dichtde stellingen van de al sdertgeruime tijd in ongenade gevallen
Oostduitse geleerde RobertHavemann naderen,kan toeval zijn.ln e1k
gevaltreedtdaardoor aan de dag datook Sovjet-geleerden er niet nleer
voor voelen aan deleiband van deideologietelopen.In ditverband ishet
goed te denken aan de Poolse filosoof Leszek Kolakowski,die verklaarde
dateen ideologie alleen maar onderdwang haaraanspraken opgeeft.Pre-

ciserendvoegthijeraan toe:s,DezedwangkanvandeZjdevaneenandere
ideologie komen,hijkan echterook,zoalsde geschiedenisleert,doorde
wetenschap worden uitgeoefend. Enkele eeuwen strijd van wereldlijke
wetenschap tegendedictatuurvan dechristelijkeideologiehebben aangetoond datdezestrijd succesvolkan zijn en de ideologie kan dwingen een
ge eelte van haaraanspraken,zijhetongaarne en slechts onder dwang,
op te geven.Degeschiedenisisechtereen beweging die steedssnellergaat.
en ditdoethom n datanalogeprocessen in dehuidige situatiegeen eeuwen
meerzullen vereisen''oo.
18 p.225.
19 p.224.
20 Leszek Kolakowski,Der M ensch ohne Alternative,M iinchen,1961,p.38.Ned.

vertaling:De mens zoltderalternatief,Moussault,Amsterdam.
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Jordanië
De gespannen toestand diewijin onsvorig overzichtsignaleerden,ontlaadde
zich halverwege de m aand september in een regelrechte burgeroorlog tussen
regeringsgetrouwe, met modern geschutbewapende Bedoeienen en de diverse

groeperingenvandePalestijnsecommando's.
D eze laatsten w aren hethelemaalnieteens m ethetplan Rogersen nog m inder
waren zijingenomen methetfeitdatzijgeheelbuiten eventuele besprekingen
hierover werden gehouden.Eens te meer voelden zi
jzich door de officiële
regeringen in de steek gelaten en stelden daarom alles in het werk om hun

onmisbaarheidaantetonenbijhettotstandkomenvaneendefinitieveregeling.
Overdewijzewaaropzeditzoudenmoetendoenbestondookineigenkringen
m eningsverschil.Een van de m eest radicale groeperingen,het 'volksfront voor

debevrijdingvan Palestina'o.1.v.dr.Habbasj,datreedseerdervanzich deed
spreken door aanslagen op vliegtuigen,slaagde er in op eenendezelfde dag vier
toestellen te kapen m et een groot aantal passagiers en hen naar het M idden
Oosten te dirigeren.D itVolksfrontwi1echterm eer dan de aandachtvestigen

ophetzo ingewikkeldeprobleem derPalestijnen;hetwi1ook nietalleenmaar
een aanvalop lsraël,m aartevens richthetzich tegen de Arabische regeringen,

die allecorrupten achterli
jk worden genoemd.Doorhetspectaculaireoptreden
hoopte Habbasjaan invloed te winnen en de meergematigde groepen,waaronder Arafats Al Fatah,te overvleugelen.H oewel dit leidde tot een breuk en

deuitstotingvan hetVolksfrontuitdeoverkoepelendePalestijnseBevrijdings.
Organisatie (PLO),werdde toestand in Jordaniësteedsgevaarlijker.DePLO
vorm de daar steeds meer een staat in de staat tot grote ergem is van hetJordaanse leger,dat zich vernederd voelde door hetvoortdurend toegeven van de
elkaar opvolgende regeringen aan de fedayeen. In deze situatie kondigde
Hoessein plotseling de oorlogstoestand af en probeerde in Am m an,waar de

Palestijnenpraktischallegezagin handenhadden,zijnmachtteherstellen.Hij
herstelde tegeli
jkertijd de eenheid binnen de PLO en de burgeroorlog was
begonnen.
Vanzelfsprekend volgde Israëlm et meer dan gewone belangstelling de ontwik-

kelingen in hetnabuurland;een Palestijnse overwinning zou voorTelAviv
groterisico'sopleveren en zelfsdekanshieropzou aanleidingkunnen zijn om

metmilitairemachtin tegrijpen ten gunstevan Hoessein;a1sgevolghiervan
zouden diverse Arabische staten zich genoodzaaktvoelen zich metde zaken te
gaan bemoeien,hetgeen weerzou leiden totoptreden van de twee m eestbelang-

hebbende grote mogendheden.Hetzijuitgoed begrepen eigenbelang,hetzij
dringendgewaarschuwddoorW ashington,hieldTe1Avivzichafzijdig.
Onder de dekm antel van bescherm ing van Am erikaanse burgers in Jordanië

en/of van de bijde vliegtuigkapingen gemaakte gijzelaarswerd de Amerikaanse zesde vloot in de M iddellandse Zee in staat van paraatheid gebracht

en werden erelderstroepen klaargehouden vooronmiddellijk transportnaar
hetMidden Oosten,maarvooriedereenwashetduidelijk,datdeV.S.wilden
laten zien,datzijnietvan plan waren toe te laten datandere landen zich
zouden bemoeienmetdeJordaanseburgeroorlog,waarbijzijerwaarschijnlijk
op rekenden dathetgoed getrainde legervan H oessein weltegen de fedayeen

zouzijn opgewassen.
D e kans voor een vreem de inm enging was groot. Zowel lrak a1s Syrië, die

beidetroepenopJordaansgebied hadden,spraken zichuitvoordePalestijnen,
m aar opvallend was dat de lraakse troepen zich strikt buiten alle gevechts-

handelingen hielden.Syriëdaarentegen steundeeffectiefdePalestijnen;zogenaamde Syrische sym pathisanten trokken Jordanië binnen, m aar hun goed

verzorgdebewapeningwasin strijdmethetgeïmproviseerdekaraktervanzo'
n
spontane beweging.Zou ditSyrisch optreden de doorslag geven ten gunste van
deopstandelingen,dan zou hetgevaarvoorlsraëlplotselingveelgroterworden,
daar het dan zou geconfronteerd worden metde felle activiteiten van gecombi-

neerdeSyrisch-palestijnsetroepenlangseenveelgroteregrenslijn.
Oferdan een groteuitbarstingzou volgen,hingvoornamelijk afvan dehoudingvan Ruslanden van devraagoferdan nogeen mogelijkheidwasom de
strijdende partijen te brengen totiets dat de naam van overeenkomstnog
enigszins verdiende.

Voor de sovjetUnie gold voornamelijk,datzijweinig voelde vooreen Palestijnseove- inning,daardePalestijnen,evenalstrouwensSyriëen Irak,nogal
aanleunen tegen Peking en een uitbreiding van M ao-invloed in het M idden

Oosten isde SovjetUniezekernietaangenaam.Zijsprak dan ook duidelijk
waarschuwendewoorden aan hetadresvan genoemdepartijen en slaagdeer
tenslotte in om Syrië te dwingen haar niet-officiële troepen terug te trekken,
hetgeen wel betekende datH oessein hetoverwichtkreeg,m aarniet dater een
einde aan de ellende kwam .

Ditzou mogelijk zijn aan de conferentietafelmaar geen van beide partijen
wilde metelkaarpraten.Datmen ditnietletterlijk moestopvatten,bleek uit
een kortdaaropgeslotenwapenstilstand,dieechteralverbrokenwasvoorhij
wasingegaan.D e enige m an die mogeli
jkvoldoendegezaghadin deArabische
wereld om verandering in de situatie te brengen, N asser, deed intussen alle

moeite departijen bijelkaaraan tafelte krijgen.Ook hierweigeringen,die
weerwerden ingeslikt;ook hiereen maximllm aan vriendelijke druk en een
machtsstrijd- zowelin deArabischewereldalsin dePalestijnseverzetsbewe-

ging - op de achtergrond.M aar N asser slaagde er in om geholpen door acht
andere Arabischeleidersop een topconferentieteCaïro H oessein en A rafattot

een akkoord te brengen,waarbijgeen van beidepartijen eralte beschadigd
afkwam .Er werd een bestand gesloten op naleving waarvan za1worden toegezien door een Arabische com m issie o.1.v. de Tunesische prem ier, Ladgam .

Hoessein heeftenigegarantie,datdePalestijnen nietopnieuw zullen proberen
zijn troon omvertewerpen en Arafatkan ereen erkenningin zien van zijn
leidingin dePalestijnsebeweging,hetgeeneenpuntenoverwinningbetekentop
deextremistischeHabbasj.Overigenszalhetvooriedervandeau wezigenwe1
duidelijk zijngeweest,datvoorhetwerkelijkeprobleem geen oplossinggevonden was.De diverse Arabische regeringen hebben de laatste twintig jaren
bewustgeen enkele poging gedaan om de Palestijnse vluchtelingen aan een
redelijkbestaantehelpen;zijhebben ditnagelatenomdatzijmeenden in deze
groep een wapen tehebben tegenIsraël,maarzijverloren uithetoog datdit
wapen zich zo sterk zou kunnen ontwikkelen, dat het ook tegen hen kon
worden gebruikt.M en zalm oeten inzien datbesprekingen overhetplan Rogers
slechts gaan over een deelvan de problem atiek en dat een partiële aanpak

eigenlijk weinigzin heeft.Alleen vorderingen bijde oplossing van hetPalestijnseprobleem vergrotendekansenopvredeinditdeelvandewereld.

Egypte
H etbovengenoem de akkoord washetlaatstepolitieke succesvan G am alAbdel

Nasser.Eendaglateroverleedhijtengevolgevaneenhartaanval.Ditoverlijden
datalleen maaronverwachtwas omdateen eerste hartaanvalvorig jaar
-

geheim gehouden wasen voorde wereld influenza werd genoem d - m aakte

een mogeli
jk hoopvolle ontwikkeling biu en de Arabische wereld onzeker.
Sedert de va1 van Faroek in 1952 was N asser de grote m an in Egypte;eerst

twee jaren achter de schermen maar daarna nam hij openlijk de leiding in
handen.Zijn doelom van Egypteeenmodernelandbouw-enindustrie-staatte
maken,waarin welvaartvooriedereen zou zijn,- bouw van deAssuandam ,
beperkingvan grootgrondbeziten verdelingvan landerijen - heefthijuiteindelijk nietbereikt.Dezemislukkingiseen gevolgvanzijnbuitenlandseaspiraties nl.de vereniging van alle Arabieren onder Egypte's,d.w.z.N assers leiding.

A1szijneerstetaakzaghijdebevrijdingvan deArabischewereldvanvreemde
Engelseen Franse- overheersing,maartragischis,dathijom ditteverwezenlijken aan de SovjetUnie meerinvloed moesttoestaan;ook moesthij
-

proberen om alle conservatieve regeringen binnen de A rabische wereld te laten

verdwijnen entenslottemoesthijom demassaachterzichtekrijgen hetantiIsraël sentim ent onder het A rabische volk bespelen.D it alles leidde tot voor
Egypteexorbitanthogem ilitaireuitgaven,waardoorernietalleengeenvoldoende
m iddelen meerw aren voor de verbetering van de eigen economie,m aar boven-

dien bovengenoemdeafhankelijkheidvan Ruslandwerdvergroot.Zijn politiek
leidde tottalrijke nederlagen,maarhijwiststeedszijn gezagte vergroten of

een m ilitairechec in een diplom atieke overwinning om te zetten,zoals na de
Suez-crisisin 1956.

Hetisvooronseen vraag ofNassermrsoonlijk anti-lsraëlwasondanksalle
heftigekreten in talrijkespeeches.Hijwistwatoorlog tegen lsraëlbetekende,
maarhijwistookdathijpasovervredekon spreken alshijeen buitengewoon
groteinvloedzou verkregen hebben in heeldeArabischewereld.Mogelijk is
hijna de nederlaag van 1967 tothetbesefgekomen van zijn onaantastbare
positietoen hijzijn ambtneerlegdeen 24 uurlaterop algemeen aandringen
zi
jn besluitherriep.Vanafditogenblikkon hijsteedsopenli
jkereenbemiddelendero1gaanspelen in alleinter-Arabischeconflictenenkon hijzich tenslotte
ook devrijheid veroorloven in te gaan op devoorstellen van Rogersom een
wapenstilstandtesluiten.Nogsteedsmoesthijmanoeuvreren,maarzijn overwichtgafhem de kansom een m eergem atigde houding aan te nem en.

Devraagvan deopvolgingvan Nasserisuitermate belangrijk.De Russische
premiertroknietvoornietseen weekuitom debegrafenisplechtigheden bijte
wonen.De aanvankelijk verwachte machtsstrijd is uitgebleven.Vrijspoedig
wasmen hetin de enige in Egyptetoegelaten politieke partij,deArabischSocialistische Unie, er over eens, dat vice-president A nwar Sadat - die de
regering reedsad interim leidde - als enige kandidaat zou worden voorgedragen.De Nationale Vergadering heeftdeze voordracht,zoals te verw achten was,

goedgekeurd en hetreferendum op 15 oktober za1hoogstwaarschijnlijk met
grotemeerderheiddezekeuzebevestigen.MogelijkhadpremierKosyginliever
de vroegere secretaris-generaalvan de A .S.U .,AliSabry,gezien,m aar deze is
minder aanvaardbaar voorm ilitaire kringen en de ietwatkleurloze Sadatwas

voorhem nietonaanvaardbaar.DaarRuslandmeerbelangheeftbijeenvoortduren van despanning dan bijeen regelrechteconfrontatiezaldewapenstilstand,die 5novemberafloopt,we1wordenverlengd alzijn opditogenblik de
besprekingen voorlopig opgeschorten is de Zweed Jarring weer naar zijn
nm bassadein M oskou teruggekeerd.

Voordeleidingin deArabischewereldzijn talrijkekandidaten.Boumedienne
van Algerijeisechterte vervan hetcentrum vem ijderd en te veelNoordA frikaan;Gaddaffivan Libië is nog te kersvers;Feisalvan Saoedi-Arabië kan
zich beroepen op het bezit van de H .Plaatsen, M ekka en M edina,m aar is

totaal onaanvaardbaar voor de jongere generatie;daarnaast wordtnog de
Soedanese prem ier,N im eiry, genoemd,m aar geen van hen heeft een prestige
als Nasser en het gevaar bestaat, dat de Arabische wereld uiteenvalt in een
meer gem atigde en een uiterst radicale vleugel m et alle gevolgen vandien.

Joego-slavië
Ook hierbestaateen - zijhetminderacuut- opvolgingsprobleem.Men is
bevreesd,datnahetheengaan vandenu78-jarigeTitoindezemulti-nationale
staatde oude gewestelijke rivaliteit,aangewakkerd door meningsverschillen
overhuidigeontwikkelingsproblemen,dekopzalopsteken en mogelijk toteen

uiteenvallen van de tegenwoordige federatie zou kunnen leiden. Van deze
situatie zou Rusland kunnen profiteren om ditdeelvan de Balkan weerin de

Moskouseinvloedssfeertebrengen,hetgeen weeruiterstnadeligzou zijn voor
detochalmoeizaam gehandhaafdeonafhankelijkekoersvanRoemenië.
Tito is daarom m et een voorstel gekom en om nu aleen collectieve leiding te
vorm en,bestaande uitvertegenwoordigers van de zes republieken en de grote
arbeiders- en politieke organisaties;ook Tito zou aan dit collectief leiderschap

blijven deelnemen.
Hijmeentzo nietalleen deovergang na zijn heengaan te vergemakkeli
jken,
maarookzelfhierdoornualmeergelegenheidtekrijgenzich aan anderetaken
te wijden,waarbijhij speciaal denkt aan verbetering van de buitenlandse
betrekkingen van zijn land.Ten aanzien van Albanië isdeze politiek reeds
begonnen;ook probeerthijnogaltijd metandereBalkanlanden toteen soort
Balkan-federatie te kom en. Het zal hem genoegen doen, dat Peking zich de

laatste tijd een beetje gematigder over Joego-slavië uitlaat,maar ook met
kapitalistischekringenwilhijeenbetereverstandhoudingbewerken.
Vandaardathetbezoekvan Nixon hem zowelkom was,dathijdaarvoorhet
bijwonen vandebegrafenisvanzijnvriendNasserafzegde.Terechtzaghijin
de kom st van de presidentvan de V.S.een versterking van de Joego-slavische

positietegenoverRusland,zodatditt.z.t.mindergelegenheid zou krijgen om
deBrezjnev-doctrineindeBalkantoetepassen.
Overigens kwam ook N ixon m et sm ciale bedoelingen naar Europa.I.v.m .het
M idden Oosten wasvoor hem zeker op datogenblik een gesprek m etTito van

grootbelang,maareengeslaagdeEuropareis- waarbijhijoverigensopvallend
Parijsnietaandeed- isookvanbetekenisvoordea.s.mid-term verkiezingen
in de Verenigde Staten.
11-10-1970

J.Oomes

België
Etrimo en bouwbeleid
H et kan Nederlanders zeer eigenaardig voorkomen, maar in Belgi
ë zijn er
5.500 flats ofappartem enten 'in voorraad'.A fgewerkten onverkocht,voor een

waardevan zesmiljard BF.Debouwpromotoren van dieappartementen zijn
hierdoorinfinanciëlemoeilijkhedengeraakt.Hunberoepsuniewenddezichtot
de regering om een helpende hand uitte steken,en zo werd heteen 'officiële'

politiekekwestiediereedsmaanden aansleeptenwaarschijnlijknoglangopde
achtergrondvandepolitiekeactualiteitzalblijvenleven.
D e situatie

M et de term 'bouwprom otor'wordt een vennootschap aangeduid - officieel

meestalmetnaamloos kapitaal,maarin depraktijk nogaleensin familiaal
bezit- die handeldrijftin woongelegenheden.De promotorkooptgrond,

plant een flatgebouw of een serie woningen,verkooptdie op plan,voertde

werken uitoflaatdatdoen (Etrimo),en begintaan hetvolgendeproject.Op
diemanierzijn enkelevandezepromotoren,waarvan Etrim o en Am elinckx de
meestbekendezijn,totreusachtigeondernem ingen uitgegroeid.
D e beroepsunie der bouwprom otoren,waarvan de President-directeur-generaal
van Etrim o stichter en ere-voorzitter is,stelde o.m .voor dat de overheid gronden zou kopen van de betrokken firm a's ten voordele van de N ationale M aat-

schappijvoordeHuisvesting.HetMinisterievan Financiën gaftoen opdracht
datalle promotoren die gronden wensten te verkopen,hun balans dienden in te

dienenbijdeNationaleBank.Eénpromotordeeddat:Etrimo.Dezewasvanaf
junibeginnentebetalenmetwissels,dievervielenop31augustus.
Etrim o is in feite een keten van N .
V .'S en V .Z.
W .,m et in 1969 - nochthans

een zwak jaar

een zakencijfer van 1.187.900.000,- F en een bezitvan

11.753 potentiële woningen.Stichter van al deze vennootschappen is J. F.

Collin,senatoren burgemeestervan Faulx-les-Tombes.Hijishettypevan de
self-made man,geboren in hetMarollenkwartier,begonnen alshulpje bijeen
behanger-garnierder,en thans bewoner van een sprookjeskasteel,volmaakt
uitgerust,o.m .m eteen renpaardenstalvan 70 stuks.

De Nationale Bank maakteeen vergelijking tussen deofficiële gegevensvan
EtrimoenAmelinckx.Hieruitzouvoornamelijkgeblekenzijn datEtrimomerkelijk meerrisico'snam danAmelinckx,watbijv.gekarakteriseerdwordtdoor
hetfeitdatEtrim o begintte laten bouwen wanneer 40% der appartementen

verkochtzijn,terwijlAmelinckxpasbouwtnaverkoopvan80% .
Ondertussen was gebleken dat de verkoop van gronden door Etrim o aan de

Nationale Maatschappijvoorde Huisvesting zekergeen voldoende oplossing
zoubieden,omdatdemeestevan dezegrondenteduurzijnvoorsocialehuisvesting.Toen de protesten der schuldeisersbegonnen binnen te kom en,gaf de

regeringopdrachtaan deNationaleMaatschappijvoorKredietaan deNijverheid Etrim o's financiële toestand grondig te onderzoeken.Dit onderzoek zou

bijzonder moeilijk verlopen,vanwege deonderlinge operatiestussen de verschillende Etrimo N.V.'Sen V.Z.W .,waarlangsmen ook op hetpersoonlijk
patrim onium van J.F.Collin zou stoten.Op 1 oktober ontbood de Brusselse
handelsrechtbank J. F. Collin om te onderzoeken of een faillissem ent van
rechtswege diende uitgesproken. Collin kreeg alleszins uitstel tot 12 oktober.
De 190 schuldeisers van Etrim o willen nog wachten tot eind oktober. H et
berichtdatde gem eente U kkeleen terrein van 2 ha 60 a beslootte kopen voor

23.400.000,- Fkwam wellichtophetjuisteogenblik.
Politieke banden
D e eerstevraag die m en zich steltis,waarom er een beroep wordtgedaan op
de regering wanneereen privé-onderneming metfaillissem entwordtbedreigd
en waarom de regering ernstig overweegtdaarinderdaad op in te gaan.In feite
is dit een uitdrukking van een m entaliteitin hethuidigeBelgisch bedri
jfsleven,

waarbijhetvolkomennormaalgevonden wordteenberoep tedoen opdestaat
a1sdezakenslechtgaanofvoorbelangrijknieuweinvesteringen,maarhettoe-

zichtsrechtvan diezelfde overheid m et alle m iddelen wordttegengewerktwanneerallesgoed draait.

Voorhulp van deregeringkon een belangrijk arplmentaangehaald worden:
een eventueelfaillissem entvan Etrim o zou m instens 2.000 werklozen betekenen,een Wantrouwen creëren tegenover allebouwprom otoren en op die m anier
een ernstige crisis in de bouwsector veroorzaken, die op haar beurt andere
sectoren zou kulmen meeslepen.De regering heeft echter een tegenargum ent.
D e bouwprom otoren hebben van de woning een handelsgoed gem aakt op de

vrijem arkt.Zolangdevraaggroterwasdanhetaanbod,stegen deprijzen van
grondenbouw zeersnel.Opdiemanierspeeldendepromotoren eenrolbijde
inflatie en bemoeilijkten ze de conjunctuurpolitiek van de regering.Nu het
aanbod groterisdan devraag moetmen consequentzijn.De prijzen zullen
dalen,de spanning in de bouwsector afnemen.V oor de regering die in 70.000

meersocialewoningen perjaarmoetvoorzien,komteen overschotaan luxeRPPRFtCm CM CIIgOCd gelegen.

Een werkelijke crisisin de bouwsector kan de regering vermijden doorde
aannem ers van Etrim o te stim uleren om sam en een vennootschap te vorm en,
die m etbehulp van een krediet van de N .M .K .N .de erfenisvan Etrim o overneem tom deze verder afte werken.M aar om te kunnen erven,m oeter eerst
iem and doodgaan.Een ander standpuntis dat de N ationale Investeringsm aat-

schappijdezaak Etrimo moetovernemen,zodatde overheid zelfeen bouwpolitiek kan voeren die de privé-prom otoren zou kunnen dwingen in een bepaalde richting tevolgen.
N aar aanleiding van deze zaak werden de ongezonde banden tussen grote
firm a's en politiciopnieuw in het lichtgesteld.J.F.Collin cum uleert politiek

en zaken opeiijk.Talloze andere politicidoen hetmin ofmeerverdoken,
Sim onet,Vanden Boeynants,enz.Onlangsverscheen de derde uitgave van het

boek Les amis de PaulVanden Boeynants etleurs ajjaires,dattrachtaan te
tonen dat het in duo optreden van een politicus (VD.B.)en een zakenman

(CharlesDePauw)uitstekendefinanciëleresultaten oplevert.Zekera1shetgaat
om zaken w aarvoor de overheid toelatingen moet verlenen, aanbestedingen

doenenbestellingenplaatsen.Diezelfdepoliticiblijkendanenormefondsen ter
beschikkingtehebbenom eenpersoonlijkecampanjetevoerenbijverkiezingen,
boeken dan inderdaad succes,en de kring isrond.Trouwens,ook de financiële

problemen van politieke parti
jen bijdeverkiezingen worden door dergelijke
firm a'sm etbegrip bekeken.
Een zeervergaande politieke invloed hebben vennootschappen zoals Etrim o via
de gemeentebesturen.Hetinkom en van een gemeente is rechtstreeks afhanke-

lijk van hetaantalwoningen en inwonersop haargrondgebied.Een firmadie
de toelating komtvragen hetaantalwoningen merkelijk te verhogen,wordt
metopen arm en ontvangen.N aar groene zones,plaats van inplanting,verant-

woording van hettotale projectwordtnietzo nauw gekeken.M.a.w.bouwprom otoren kunnen er in niet geringe m ate schuld aan hebben dat België een

zeerwanordelijkbebouwdlandis.

Ruimteljke ordening
Op 29 m aart 1962 werd een wetgestemd die bepaaltdat nationaal,per streek,
gewesten gemeenteplannen van ruimtelijkeordeningmoeten aangelegd worden.Dezekunnen eventueelbijKoninklijk Besluitopgelegd worden.De wet
voorziet geen timi
ng,zodatde huidigeontwerpen hetrisico lopen voorbijge-

streefd tezijn tegen detijd datzevan krachtkunnen worden.Een nationaal
plan werd nooitgem aakt.Er is dus geen nationale ordening.Deze volgtuitde
'optelling'der gewesten.
A an een reeks privé-en universitaire studiegroepen werd opdrachtgegeven een

ontwikkelingsstudietemaken voor33streken.Daaruitvolgdedeomschrijving
van 48 gewesten. Privéstudiegroepen ontvingen vervolgens de opdracht de

gewestplannen uittewerken in drie fasen,waarin respectievelijk een plan op
1/50.0000, 1/25.0000 en 1/10.0000 diende gem aakt,telkens metontwikkelingsstudie en een consultatie van de betrokken instanties.Voor elke fase voorzag hetM inisterie van Openbare W erken een tim ing van zes m aanden.Op het

ogenblikzijn demeesteplannen op 1/10.0000in druk,waarop nogdeconsultatie der gem eenten m oetvolgen.Op datogenblik is de opdrachtvan de studiegroepen ten einde.
Volgens de wetmoethierop een onderzoek de comm odo etincomm odo volgen.
Hetm inisterie kan de plannen bekrachtigen,herwerken ofopnieuw in opdracht

gevenaan een studiegroep.Ondertussen kregendedienstenvan stedebouw bij
ministerieelrondschrijven de opdrachtmet de ontwerp-plannen rekening te
houden.
Zogauw echter bekend werd dat er gewerltt werd aan gewestplannen,ontstond

eenragevan verkavelingen.Dezewerden gedeeltelijk afgeremd.Toch werden
tussen 1962 en 1968 nog 51.992 verkavelingsaanvragen ingewilligd, m et
374.970 bouwpercelen.Hiervoor werden 57.202 bouwvergunningen afgeleverd

(15% ), zodat 317.738 percelen onbebouwd bleven. Een gedeelte van deze
verkavelingen valtbuiten de in de gewestplannen voorziene bouwzones,o.a.in
parken en groenzones,zodat een ware chaos is ontstaan waar niet veelm eer

aan teordenen valt.HetBelgisch publiek voeltweinigvoorgemeenschappelijk
kijken.E1k wilzijn eigen stukje grond waarhijdatwenst,en zijn eigen huisje
volgenszijn eigen goesting.Om te vermijden datdechaosnog uitbreidt,iseen
versnellingvan deproceduredergewestplannennoodzakelijk,eenopleggenvan
dieplannenbijK.B.,eneeneffectievecontroleopdeuitvoeringervan.
De bezorgdheid hierover werd in de V .u a-congressen van '69 en '70 vooral

benadrukt.Ook werd bijdezelfde gelegenheid een Coördinerend streekplan
voor het Vlaam se grondgebied gevraagd dat aansluiting m oet vinden m et de
plannen voorW allonië,N ederland en Frans-vlaanderen.

Ookdeanderepartijenzijn bekommerdom eenvlugen efficiëntdoorgevoerde
politiek van ruimtelijke ordening,maarvooralhetgrondbeleid isvoorwerp van
uiteenlopend politiek streven.
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Grondbeleid
Zondergrondbeleid werktdeafbakeningvan debouwzonesdegrondspeculatie
zodanig in de hand,dat slechts gezinnen m et een zeer ruim inkom en nog
zullen kunnen bouwen. G rondbeleid m oet uitgaan van een politieke optie.
W ellichtis deenige effectieve m aatregelde grond te collectiviseren,en gebruik
en eigendom van de grond,en eventueel ook voor de woning, van elkaar te
scheiden.D eze optie wordt m om enteel in België a1s politiek onhaalbaar beschouwd.

DeJong-socialistenopterenvoorheteindelijkcollectiviserenofmunicipaliseren
van de grond,gepaard m et een systeem van bouwpachten een veralgemenen

van huurhuizen.Simonetin zijn werk La Gauche etla Société Industrielle
(Marabout,1970) verdedigteen gelijkaardige stelling.De B.s.p.-congressen
bepleiten vooralhetonttrekken van de grond aan demarkt,terwijlmen in
C.v.p.-milieus hetm eestbezorgd is om de grondspeculaties en de onrechtvaar-

dige gevolgen van degewestplannen in te dijken.De V.U.vraagtondubbelzinnigeprijzenenprijsdrukkingmetbehulpvan deoverheid.
Bepaalde voorstellen willen de grondprijsfixeren.Simoneten ook de Jongsocialisten (september '70)bepleiten hetclicheren van degrondprijsop een
vooriedergelijke datum (1961).HetwetsvoorstelVan Rompaey (C.V.P.)wi1
eenprijsbeheersinginvoerendoordeprijsvan debouwpercelen terug te brengennaarzijnaankoopprijs,vermeerderdmeteenbillijkeindexatie.
Een instrument van de huisvestingspolitiek dat eveneens de grondspeculatie
drukt,is hetsanctioneren van hetnietnakomen van de verplichting totbouwen

binneneenbepaaldetermijn.
Hetwerken meteen grondregieop gemeentelijk ofintercommunaalvlak a1s
uitvoeringsorgaan van grondbeleid wordt in socialistische kringen vooropgezet.

Grondregievaltonderhetbeheer,deleidingendeverantwoordelijkheidvande
gemeenten,maar meteen eigen administratie en budget.Voornamelijk door
aankoop en bouwrijp maken van groteoppervlakten braakgrondkomteen regie
tegemoetaan de sociale woningnood,drukt de grondprijs en realiseertin de
loop van haar transacties een eigen kapitaalvoor verder grond-en bouwbeleid.

ln hetontwerpprogramma van deC.V.P.,dataan hetcongres (december'70)
za1voorgelegd worden,kulmen wijeveneenseen optiein dierichting terugvinden.Tochwordtdenadruk hiereerdergelegd ophetstimuleren van tijdelijke coöperatieve verenigingen van eigenaarsmethetdoelherverdeling en
gebruik van de gerealiseerde meerwaarde voor gem eenschapsvoorzieningen toe
te laten.Een nationaal fonds voor grondbeleid dat over voldoende m iddelen

zou beschikken,zou hetinstrumentwordenvan een globalegrondpolitiek.Bij
deB.S.P.wordtditeen fonds voor ruimtelijke ordening en huisvesting dat
gronden kan opkopen,deze in concessie verleenten alleen aan grondregies kan
verkopen.
In m ei '70 heeft M inister Breyne plannen ontvouwd om een autonoom Huisvestingsfonds op te richten.D it zou over voldoende m iddelen beschikken om

een echteglobalewoningpolitiek mogelijk temaken.In hetvolgend vijfjaren-

plan zou o.m .de bouw van 65.
000woningenperjaarvoorzienworden,waarvan 20.000 sociale woningen.DefinanciënvanhetFondszouden gedeel
telijk
uitleningen voortkom en en gedeelteli
jk uiteigen middelen bestaan,komende
van een nieuw in te voeren investeringsloon op alle werknem ers.D eze m iniste-

riëleplannen werden langnietoveralmetenthousiasmeonthaald.Toch blijft
eenechtbeleid inzakegrondpolitiek,woningbouw,stedebouw onmogelijk zonderdeinstrumentenom hetbeleidoptezettenendoortedrijven.

Industrialisatie vJa de bouw
In ditkaderkunnen wijhetprobleem van deindustriëleaanpak,modulatie,
standardisatie en elementenbouw nietvoorbijgaan.Onzebouwmethodeszijn
nogambachtelijk opgezeten zelfsdeschuchterepogingen totprefabricatie en
industriële aanpak kenden weinig succes.

Ookdegrotebouwfirma'sdiewerkenmetstudie-enarchitectenbureau's,lijden
nogaanditeuveldatzijin aanpakenopzetkleingebleven zijnopgroteschaal.
H etnietdoorbreken van industriëlebouwprocédé'
s,watoveraleen probleem is,
is het te m eer in België en dit om verschillende redenen. Ons afzetgebied is

uiterstbeperkt.Erzijn nog praktisch geen groteprojecten mogelijk in België,
waarmennogvooralhuizenbouwtinplaatsvanwijkenofsteden.Ook almoet
gezegd datMinisterBreyne,die een zwak heeftvoor prefab,een duidelijke
poging doetom langsde sociale woningbouw dezebeginnende industrialisering
te steunen.Bovendien is onze wetgeving op de aanbestedingen strak en form alistisch en ook de technische reglem entering isverouderd en ongeschikttot een

gedurfdebouwpolitiek.Beidemakenhetonmogelijk industriëlebouwprocédés
opgroteschaaltoetepassen ofbouwprojecten tetypefiërenzoalsbijv.in een
buurlandalsFrankrijkwe1kan.
DatdeBelgischementaliteitnietrijp schijnttezijn vooreen groteaanpak,za1
welflink geconditioneerd worden door watop ditogenblik de m arktte bieden

heeft.Hetresultaatligtnietvervan detitelvan hetboekje van debekende
architectRenaatBraem:'hetlelijksteland terwereld'(Horizonreeks,1968).
Braem wil dan ook voor een vreedzam e oorlog mobiliseren m et a1s doel de
grond in handen van de gemeenschap te brengen en te kom en tot een systeem

waarbijy,de woning doorde gemeenschap aan hetindividu wordtverstrektop
dezelfde wijze en in dezelfde geestals nu de bruggen en wegen''en door te
gaantoteen uitersteindustrialisatiewaarbijook debouwnijverheidmoetgenationaliseerd worden.V oorwaargeen klein biervoorde Belgische politiek!
H et besluit dringt zich op dat zonder een beleid van de overheid geen eind

gemaaktkanwordenaandechaosendatdelaatstejareneen groeiendeonrust
ronddezeproblemenontstaanisbijdebevolking.Wellichtzaldewetoverde
economische decentralisatie,die nog steeds wachtop haar uitvoeringsbesluit,

een belangrijkinstrumentworden om eindelijk mogelijktemaken datdeoverheid ordenend en stim ulerend optreedt.
7-10-1970

W ard Bosm ans- Rita Jolie-M ulier

Forum

PortugeseJoden inAm sterdam

De vroegste registratie van een Portu-

gees-joods huwelijk dateert van 1598.
Mej.dr.W .Chr.Pieterse heeftbijzon- Het eerste spoor van joods-religieus
der veelstudie gem aaktvan de geschiedenis van de oudste vestiging der Por-

leven stamt uit 1603: Uri H a Levi, de
eerste rabbijn van de eerste joodse ge-

tugese joden in Amsterdam. Daartoe meente 'BetJacob'(Huis Jacobs)werd
heeftzijde beschikking overde archie- ervan beschuldigd gestolen goederen te
ven der Portugees-lsraëlitische Gem eente te Amsterdam , die een interessant
licht werpen op leven en streven dezer
re
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,ndie om hun J
S
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Portugal verdreven warenl.

hebben gekocht.De beschuldiging bleek

dreven; in het gehele land werd toen

voren bestond er tussen hen een nauwe

vals. Een tweede joods-portugese Gemeente wordt in 1612 voor het eerst
genoem d en in 1618 ontstond er zelfs

nog een derde.ln 1639 verenigden zij
ln 1492werden dejoden uitSpanjever- zich officieel met elkaar,m aar lang tede lnquisitie ingevoerd. Vele joden samenwerking op het gebied van ondervluchtten naar Noord-Afrika,ltalië en wijs,ziekenzorg en steun aan behoeftiPortugal,waaruitzijkortetijd laterop- gen en op het gebied van de kosjernieuw verdreven werden en toen in 1536

vleesvoorziening; ook hun doden wer-

de lnquisitie zijn intrede in Portugal den op een gemeenschappelijkebegraafdeed,zochten vele joden opnieuw een plaats ter aarde besteld.Eerst te Groet
goed heenkom en. M aar velen ook ble- bijAlkmaar,laterin 1614,na œn aanven en nam en het Room skatholieke ge-

talverzoeken aan de burgem eesters van

loofaan.Hetjodendom WaSerCen Vef- Amsterdam,in hetveelmeer nabijgeboden godsdienst.- Een groot aantal legen Ouderkerk aan de Amstel.Zowel
dezer gloednieuwe katholieken bleef de inwoners van Groet a1s die van Ou-

heimelijk hetjoodsegelooftrouw en te- derkerk koesterden oorspronkelijk begen deze groep vooral, de M arrano's, zwaren tegen œn joodse begraafplaats
(mogelijke betekenis 'varkens') richtten in hun omgeving - gelukkig nietallen.
zich de scherpste maatregelen van de Ook bijdeAmsteldijksetolhekken stuitInquisitie.De vrijheid van godsdienst, ten de joden op moeilijkheden;nog in
die metde Unie van Utrechtin deLage

1621 vroeg en verkreeg de 'Portugese

Landen bijdeZeewerd geïntroduceerd, Natie'een certificaatvan de schoutvan
deed menige M arrano naar Amsterdam

Amstelland, waarin stond te lezen dat

uitwijken, soms via Antwerpen, vaker de tolhekken voor de dragers op weg
echterregelrechtuitSpanjeofPortugal. naar de begraafplaats te Ouderkerk geVanaf 1595 worden erM arrano's in de opend moesten worden. Nu, in onze
notariële akten te Amsterdam genoem d. dagen,zijn de contacten tussen de Por-

1 Zie b.v.het artikelvan E.M .Koen in hetblad Studia Rosenthaliana Uuli'
68),uitgegeven door de Bibliotheca Rosenthaliana (Judaïca en Hebraka),onderafdeling van de Universiteitsbibliotheek van Am sterdam :Duarte Fernandes,koopm an van de Portugese Natie
te A msterdam.
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tugees-lsraëlitische Gemeente en de ge- die in de notulen worden genoem d.
meente Ouderkerk voortreffelijk.De se- Tenslotte, ook in het Engels, een aancretaris van de PIG,de heer Louis A1- ta1beknopte biografieën van joden die
varisVega,en de oud-burgem eester van i
n hetbeschreven tijdvak binnen dedrie

Ouderkerk, drs.Visser, beijveren zich Portugees-joodse gemeenten een functie
dagelijks de joodse begraafplaats in hebben vervuld.

kaart te brengen en de gegevens der Deze uitgave van ditook grafisch voorstenen op een kaartsysteem over te ne- name boek kon tot stand kom en dankm en.

zij de financiële hulp van de Neder-

H et beheer over de begraafplaats be- landse Organisatie voor Zuiver W eten-

rustte in hetbegin bij de bestuurderen schappelijk Onderzoek en de Bibliotheder twee Portugees-joodse gemœnten; ca Rosenthaliana. Een dergelijk stuk
later,na de oprichting van de derde ge- fundamenteel bronnenonderzoek is om

meente, bij een bestuur van vijftien verschillende redenen belangrijk. Veel
leden, waarin e1k der gemœ nten met van de in het manuscript genoemde ge-

vijfleden wasvertegenwoordigd.

gevenszijn nergensanderstevinden en

Thans heeft dr.Pieterse ook de archieven van de begraafplaats te Ouderkerk
aan een onderzoek onderworpenz. Het
nomlenboek tot 1630 werd onlangs on-

datiszowelvan nationaala1svan internationaal belang. Dit laatste vooral in
verband met de relaties die 'onze'M arrano'
s onderhielden metoude M arranoder de oorspronkelijke titel 'Livro de kolonies buiten Nederland.

BetHaim do Ktahal) Ktados) de Bet M @v.Tijn
Yahacob'('Boek van het huis des Levens- Hebreeuws voor 'begraafplaats'
- van de Heilige Gemeente Huibe
s va
Jat
-

cobs')uitgegeven.M aarhetboek
m eer dan de notulen der bestuursverga-

Hetnutunt
vJa de kerkenbouw

deringen, o.a.bijzonderheden over inkomsten en uitgaven, bijzonderheden In kringen die metkerkbouw bezig zijn
over ter aarde bestelde personen en heerst sinds jaren een ontgoocheling
bepaalde besprekingen m et de
overheden van Amsterdam en Ouderkerk.Door dit alles geeft het een indruk van de problem en waarvoor de

over de bereikte resultaten,meer zelfs,
een soort afkeer tegen alles wat met
kerkbouw te maken heeft, een afkeer
die vaak vertaald wordtin een:stop eroudste joods-portugese vestigingen *
l11 m ee,laten we ons m et ernstiger zaken
over

N ederland zich gesteld zagen.H et m anuscript is geschreven in zeventiende
eeuws Portugees,maar om dat het werd

samengesteld door Portugese joden in
Holland bevatdetaaltalrijke eigenaardigheden,zoals zuiver H ollandse woorden,Hebreeuwse woorden, in het Portugees vertaalde Hollandse termen en
woorden uit het Ladino,het Spaans dat

doorde Spaansejoden in deBalkan en
in Turkije gesproken werd.

bezighouden.Hetis dezelfde afkeer die
voor het ogenblik vele architecten ten
aanzien van de architectuur vervult.De
reden ervan is niet ver te zoeken:van
de ene kant is m en bezeten door het
vak,m en kan er niet van los, van de
andere kantbeseftm en maar alte goed
hoezeer men vastgekneld zitin een politiek-economische situatie Waarop rnen
geen vat heeften,wat zwaarder weegt,
hoe weinig men, afgezien van die ex-

Dr. Pieterse laat aan de notulen een trinsieke belemmeringen,nog in staat is
Engelse inleiding voorafgaan. Na de de specifieke ro1van de architectuur in
tekst van het manuscript volgt een uit- de hedendaagse sociale revolutie te onvoerig nam enregister van overledenen derkennen en i
n algemeen-begrijpelijke
uitdittijdvak,maar ook van personen termen voor te stellenl.Er is geen gel2 Dr.W ilhelminaC.Pieterse,Livro de BetHaim do KahalKados de Bet Yahacob.Van

Gorcum,Assen, 1970,208 pp.,/39,50.
1 Zie G.Bekaert,Architectuur als massa-medium,in Streven,aug.-sept.1970,pp.1159 1166.
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dig principe van waaruit de complexi- echter metzi
jn devotionele sentimentateit van het gegeven kan worden ge- liteit niet alleen voor zichzelf spreekt,
structureerd.
blijkto.m.uit het metovertuiging gelk verwijs bijde hier volgende bespre- schreven pam flet van Stanislas Fumet
king van enkele publikaties over kerk- Véronîque t?l/ l'usage sacré de l'art in
rem ise
bouw naar deze algem ene aporie van de serie Remise en causes. De '
het architectuurbedrijf,omdat de ma- en cause' is Nier die van œn verontlaise in de kerkbouw er slechts een as- waardigde leek,die in verzetkomttegen
pect van is. Toch schij
nen de meeste hetverraad der klerken in de kerk.M et
hier besproken auteurs zich daar nau- heelveelvan watM artin en Fumetaanwelijks rekenschap van te geven. Ze klagen in de huidige ontwikkeling van

blijven hardnekkig proberen de kerk- de kerkelijke cultuur zijn we het eens,
bouw a1seen geïsoleerd verschijnselop maar we kunnen moeilijker akkoord
te helderen.Slechts diegenen vinden een gaan met hun impliciete overtuiging dat
uitweg, die niet de kerkbouw a1s uit- een bepaalde kerkelijke cultuur de digangspunt nemen, maar uitgaand van recte incarnatie van een evangelisch

een antropologie van deze tijd op de christendom zou zijn.

kerkbouw uitkomen. Dat is het geval Een rustiger, goed geïnformeerde, bem et Pierre Antoine en Abel Jeannière, zinning biedt ons J. G.W atelet, archidie in Espace mobile et temps incer- tect en monnik, i
n zijn Le visage de
tainsa een 'nieuw menselijk milieu en l'Eglîse en prière. Essai sur l'art et la
een nieuw levenskader' analyseren.Het liturgieû.Hijhoudtzich buiten elkepoboek is samengesteld uit een serie arti- leM ek,m aar wil,aan de hand van een
kelen,verschenen in Etudes en Projet, geargumenteerd betoog - een synthese
waarin de verschillende aspeden van de van de recente literatuur terzake - het
ontwikkeling van het woonmilieu ter probleem van de kerkbouw en de kerkesprake komen. O.m. het m erkwaardige li
jke kunstin al zijn dimensies stellen.
artikel van Antoine over het huis als Zi
jn conclusies staan dicht bij die van
beeld van de mens is erin opgenom en. Antoine,waarnaar hijoverigensuitvoeIn deze algem ene context past het arti- ri
g verwijst.PeterPoscharsky heeftaan
ke1van dezelfdeauteurover de kerk a1s zijn beschouwingen, die dezelfde richsacrale plaats uitstekend3.
ting uitgaan a1s die van W atelet, een
Voor velen is het artikel van Antoine m eer revolutionaire titel meegegeven:
een steen des aanstoots geworden.Ook Ende des Kirchenbaues/l.Zijn bedoevoor Emile M artin, de bekende musi- ling is echter,evenals die van W atelet,
cus, kapelmeester van St-Eustache, die bij zijn (protestantse) traditiegebonden
er prompt op reageerde. Dit was de geloofsgenoten voor watm eer openheid
aanleiding voorde uitgevervan de serie te pleiten.
Verse et controverse om Antoine en De laatste twee publikaties, beide uit
M artin toteen gesprek over het sacrale Oost
enrijk,bevatten hetverslag van geuit te nodigen. Uit het resultaat, La sprek-ken. Kirchenbau der Gegenwart.
Querelle du sacréA,blijkt de kwasi-on- Grenzen, M öglichkeiten und Chancen

mogelijkheid van zulk een gesprek.On- einer Architekturaufgabeu is de letterze sympathie gaat uit naar de poging lijke neerslag van een symposion in
van Antoine om tot een zuiver,objec- Schloss N eudod, Steiermark, waaraan
tief taalgebruik te komen. Dat M artin

O.m . deelnam en H. M uck, L. Ka1l-

2 Collectie Recherclles économiques et sociales,Aubier-M ontaigne,Paris, 1970, 159 pp..
3 P.Antoine,Is een kerk een sacrale plaats/,in Streven,m aart 1967.
4 Beauchesne,Paris,139 pp-,1970,13 FF..
5 D esclée etCie,Paris,1970,129 pp..
6 Editions de l'e;pi, Paris, 1970,180 pp.,gei'11..
7 Collectie Lebendiges W issen, W .Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1969, 80 pp., geïll-,
DM .6,80.

8 Collectie Tradition und M oderne Gesellschajt1,Akademische Druck-u.Verlagsanstalt,
Graz,1969,158 pp-,46 il1.,DM .39,50.
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E.Bodzenta.
Dezelfde namen vinden we terug alsauteurs van de referaten op de architectencongressen te Puchberg,W els,uitge-
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ling m onografieën waarin de resultaten
van hetrecente archeologisch onderzoek
in een bepaald gebied worden samenge-

vat.Zijwilin de eerste plaatseen systematische confrontatie bieden van de

geven in Kirchen J#r die Zukunft verschillende archeologische m ethoden,
bauen.Beitrâge zum neuen Kirchenver- zoals deze t
raditioneelgegroeid zijn in
stândnisb in de serie Theologie Konkret. de onderscheiden opzoekingsgebieden.
Beide uitgaven vullen elkaar goed aan. Deze confrontatie is een eerste voorwaarde,wi1men van de archeologie a1s
Een samenvatting geven van de inge- van een volwaardige wetenschap sprenom en standpunten is onbegonnen ken.Deti
jddatdearcheologie,beheerst
werk.Ook hier is het meest opvallende door het toeval, zich a1s eerste taak

de onmogelijkheid van een gesprek bij stelde belangrijke museumstukken naar
gebrek aan een gemeenschappelijketaal. het vaderland te brengen is nu we1 dePositiefte waarderen isechter,in tegen- finitief achter de rug, al blijkt deze
stelling tot het harde gesprek van An- dri
veertoch nog altijd mee te spelen.
toine-M artin, de bereidheid om de in- Dejfar
cheologiewil,op gelijke voetmet
genom en standpunten te relativeren,
maar voorlopig liggen deze zover uit
elkaar,dat men nietveelverder dan die
bereidheid zelf is geraakt.Uit hetlaatste boek willen we echter de referaten
van Gûnter Rombold, de uitgever, en
vooral van Ottokar Uh1 'Kirchenbau'
J/.
CProzess,naar voren halen.Tezamen
m etde geciteerde artikelen van Antoine
vormt dit laatste het m eest positieve
wat men uit deze stapel lectuur overhoudt.
GeertBekaert

Archeologie..
een m enswetenschap

de antropologie,de etnologie,de filologie en vooral de geschiedenis, haar ei-

gen bijdrage leveren in het onderzoek

naar de politieke, sociale,economische
en religieuze aspecten van een bepaalde
beschaving.
Hetspreektvanzelfdateen serie mono-

grafieën slechtseen eerstestap kan zijn
naar een ruim ere uitwisseling van m ethoden en resultaten tussen de verschillende archeologische deelgebieden. Dat
deze laatste reëel bestaan en soms betrekkelijk weinig contact met elkaar
hebben,bewij
stde serie trouwens zelf.
Hoewel er een stevig stramien voor de
behandeling van het onderwerp werd

uitgestippeld,toch zijnderesultaten nog

vaak erg uiteenlopend.
Jean M arcadé, professor te Bordeaux, Raym ond Bloch houdt zich in Les

is erin geslaagd in een vrijsneltempo Etrusques (in de andere delen slaatde
titel op de streeknaam) strikt aan het
verschijnen van zijn Archeologia M /
zn- opzet en heeft het meer over de etrusdil, een serie die in haar geheel een kologie dan overde Etrusken zelf.Hij
dertigtaldelen zaltellen.Zijn bedoelin- behandelt de historiek van de etruskogen heefthijvanafheteerste deeldui- logie,deproblemen diezich bijdehuidelijk geformuleerd:de archeologie a1s dige stand van onderzoek stellen, de
nietm inder dan veertien delen te laten

menswetenschap introduceren.De serie

prospectiemethoden voor een systemati-

wildan ook meerzijn dan eenverzame- sche aanpak van het archeologisch on9 Herder, W ien -Freiburg, 1969,234 pp., 16 ill., DM .19,50.

1 Van de serie Archeologi
aM f
?nJ/zijn vroegerin Streven albesproken de delen M ésopotamie,Pérou,Iran 1,lran 1I,Indochine,C?'?/c.W orden nu besproken: Raymond Bloch,

LesEtrusques (197 pp.,61klpl.,71 p1.),GilbertPicard,Rome (283 pp.,62 klpl.,130 p1.),
U.BahadirAlkim,Allatolie I (290 pp.,61 klpl.,97 pl.),HenriM etzger,Anatolie 11 (251

pp.,33 klpl.,113pl.
),AlexandreBelenitsky,Asie Centrale(253pg.
,55klpl.,90 p1.),MikaïlGryaznov,Sibérie du 5'1
/# (251 pp.,78 klpl.,92 p1.),Boris Plotrovsky,Ourartou (222
pp.
,69 klpl.,59pl.),VassosKarageorghis,Chypre (271 pp.,122 klpl.,59 p1.).Les Editions
N agel,Genève-Paris-M unich,per deel495 BFr.
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derzoek, de opgravings- en bewarings- voor deze auteurs geen andere keuze.
methodiek. Bloch eindigt met een op- Heel vlug geeft men zich ervan rekenroep totverantwoordelijkheid tegenover schap dat de m ethodologische problehet verleden (en de toekomst),een op- men pas kunnen gesteld worden, wanroep die evenzeer geldt voor de niet- neer m en over een voldoende kennis
archeoloog a1s voor de archeoloog.De- van hetkennisobjectzelfbeschi
kt.Het
ze laatste bevindt zich immers in de boek van prof. Belenitsky over Cenparadoxale situatie dathijdoorde stu- traal-Azië levert niettemin een uitstedie zelf een goed deelvan zijn studie- kend concreetbewijsdatde archeologie
materiaal vernietigt.
inderdaad ook a1s menswetenschap beDatvoor een archeoloog hetgevaar be- oefend kan worden.
staatde kennis van hetverleden alseen Binnen het ruime gebied van deze Ooswaarde op zichzelf te beschouwen, terse beschavingen wordtin de serie een
blijkt uit het deel dat Gilbert Picard plaats ingeruim d voor twee kleinere beaan Rome en de Romeinse beschaving schavingen, die van Urartu en die van

wijdt: hij kan nauwelijks zijn vreugde Cyprus.Hetkoninkrijk Urartu,ten wesverbergen over de ramp die H ercula- t
en van de Zwarte Zee,was sindszijn

neum en Pompeiheeft getroffen,waar- vem oesting in het begin van de VIe
door de archeoloog over een uitzonder- eeuw voor Christus gewoon vergeten
lijk onderzoeksterrein beschikt. Zijn geraakt. Pas sinds 1871 begon het uit
boek bevattwee delen:de geschiedenis de schaduw te komen.Sindsdien geniet
van de Rom einse archeologie en de me- het een grote belangstelling. Prof. Piothoden en problem en eraan verbonden. trovsky, directeur van de Erm itage,
Zowel Bloch als Picard kan steunen geeft een overzichtel
ijke beschrijving
op een ruime bekendheid van het on- van de vondsten.Evenals Urartu is Cyderwerp en zich toespitsen op de eigen prus gedurende zi
jn hele geschiedenis
problematiek van de archeologische on- een sm eltkroes van beschavingen gederzoeksmethoden.
weest,zozeer zelfsdathetpas sinds een
Zoals hetdeelover de Etrusken min of ?aartientall
en jaren a1seen afzonder-

meer bij dat over Rome aansluit, zo lljk archeologisch gebied is behandeld
horen ook de overige zesdelen geogra- geworden,vooral dank zi
jde Zweedse
fisch en historisch bij elkaar.Typisch m issie. M et reden wordt dan ook een
is weldat de twee delen over Anatolië, afzonderlijk deel aan dit bijzonder
het huidige Klein-Azië, respectievelijk boeiende eiland in het Oosten van de
gewijd aan deperiode totheteindevan Middellandse Zee gewijd.Prof.Vassos
het lle millennium en van het begin

Karageorghis behandelt achtereenvol-

van het Ie m illennium tot het einde van
de Romeinse tijd,door twee verschillende auteurs worden behandeld. De
raethoden van de archeologie verschil1en immers niet alleen per deelgebied,
maar ook per periode in œnzelfde ge-

gens de problemen,de m ethoden en de
resultaten van hetrecente archeologisch
onderzoek dat momenteel op Cyprus
het voorbeeld is van een voorbeeldige
lnzet.

Hoewelin de tekstvoortdurend naar de

bied.Decomplexiteitenrijkdom van de illustraties wordtverwezen, staan tekst
hier onderzochte streek m aken dat de en il
lustratie toch betrekkelijk los van
behandeling ervan uiteraard vluchtiger el
kaar.Hetgaateerderom een heelrijk
moet gebeuren en de m indere bekendheid met de betrokken beschavingen
verplichten daarenboven de auteursveel
m eer aandachtte besteden aan de resultaten dan aan de m ethoden van hetarchx logisch onderzoek.Dit geldt overigens ook voor de delen over CentraalAzië en Zuid-siberië,waarin de onder-

gedocum enteerd, maar apart beeldver-

haal dan om eigenlijke illustratie.Dit
blijkt duidelijk uithetfeit datin geen
enkelvan de delen reconstructietekeingen of plattegronden voorkomen. Dit
laatste hangtwellichtsamen metde neiging van de archeologie, die ook uit

deze serie opnieuw blijkt,de architeczoeksmethode nog slechtsbijwijze van tuurte ve- aarlozen.
inleiding wordt voorgesteld. Er was

GeertBekaert

Society in conjlict..
jeiten daad

maatschappij, de confrontatie van de
rassen en klassen, de opvoeding, de
seksuele revolutie, de derde wereld, de

strijd om sociale en nationale vrijma-

Van 7 tot 12 september had in Brussel king),#c mens en het bovenzînnelijke
schappij,hetathdseen lnternationaal Congres plaats met (godsdiensten maat
a1s them a:Creatieve uitdrukkingen van me,verdovende middelenl''.Verder de
raag'
.hoe geven de creatieve expressies
een maatschappijin conflid.Georgani- v
(
a
r
c
hi
tectuur, muziek, dans, plastische
seerd door ICCC (lnternational Conk
uns
t
e
n,film,liturgie),vaak overgedragresses on the Communication of Cu1door de huidige communicatiemeture trough Architecture,Arts and M ass gen ui
dia, tdrukking aan hetconflicten draMedia), had een gelijl
tsoortig congres gen zij bij tot een dynamische oplosin 1967 alplaatsgehad in New York.De
godsdienstsocioloog Kan. Houtart, se- sing?
cretaris-generaal van de Belgische rege- W illen we even uitgaan van enkele
lingscomm issie,wilde dat nu eens over- denkbare situaties? Een hoogleraarcondoen in Brussel,in hethartvan de stad. testeert,leeftin zijn gezin,speeltin zijn

In deM arollenwijk.Een dankbare ge- vrije tijd piano. Een academiestudent
legenheid om samenwerking te zoeken werkt mee aan de consumptiestimulans
met het Marollenfestival,nu het juist door etalages te verzorgen, krijgt beeen jaar geleden was dat de Marollen langstelling voor het straat- en volksdoor hun 'opstand'een overwinning behaalden op de Brusselse en Belgische
administratie.
Op de affiche van het congres: een
stadsbeeld van New York;éénrichtingsen andere verkeers- en verbodsborden;
een anonieme m assa mensen metdoorgekraste gezichten; auto's bussen,
vracht-en verhuiswagens. En deze tekst

lied,wordtop een wereldtentoonstelling

of een jeugdbewegingsfeestuitgenodigd

a1s grote ster van de authentieke volksstem. Een dokter helpt zenuwzieken,
bouwtzich een veelte grotewoning met
een veel te kleine wachtkamer, en
brengt geen actieve belangstelling op
voor hetprobleem van de m ilieuverontreiniging. Een statenblok intervenieert
(in een nogalcurieusNederlands):,,De zogenaam d in de politiek van een haar
huidige maatschappij schept een soort totaalvreemd land,geraakt er politiekconflicten die samenhangen met een economisch in verstrikt en zendt haar
socio-cultureel dynamisme.H et verloop eigen leger van outcasts totverdere vervan de oplossingen hangtafvan de ver- nietiging van democratische-sodaliserenschillende standpunten die men zalheb- de bevolkingsgroepen.
ben over de organisatie van een m aat- Hoe leven mensen eigenlijk? W elke is

schappij.Maar toch hangen die oplos- onze gedragslijn?Hoe versnipperd densingen nauw samen met de onderlinge
invloeden die de verschillende machten ken wijwel? Hoe reageren wijop een

subcultuur die aan deze versnippering
op elkaar uitoefenen. Vandaar dat er expressie geeft? W at is ons conflictueus
nog een ander soort conflicten bestaat: bestaan waard?
namelijk de resultaten van een over- Voorzover We dan al niet in conflict
heersingssysteem , bewust of onbewust leven metonszelf,leven we onderling in
aanwezig, die een protest veroorzaken conflict, versterken we conflictsituaties
uit naam van de algemeen menselijke door er uitdnzkking aan te geven of ze
svaarden. ln het Congres zullen deze teverzwijgen;ofweverzetten onstegen
verschillende soorten conflicten de basis hetconflict waarin we terechtkomen en
vormen van 40gespreksgroepen.Zijbe- beseffen dat onze revolte repressief getreffen de mens ftlzijn natuurlijk u,1l- duld wordt.W ant de machten in onze
versum (de uitwerking van de weten- samenleving hebben het conflict nodig,
schappen, van de technologie op de ter vermeerdering van de eigen macht.
natuurlijke ecologie), de mens in zij?l Door kanalisaties en manipulàties worsodo-cultureel unl
'vcrsum (consumptie- den we gefrustreerd,verzwakt,verdeeld

in onszelf en tegenover de andere.Dat
is de m acht van de machten.Dat zi
jn
de feiten.En die m ogen we niet afzonderlijk beschouwen,in de eerste wereld
of de derde wereld.Door analyse van
de feiten dringt zich een globale interpretatie op.
W atdoen we?Uitlevensbehoud conform eren We OnS tegen OnZe Zn, en We
zoeken anti-vormen in hetcreatief bezig

maatschappijin conflid op straat,in de

stad te brengen ,,a1s behorende tot de
stad'' zou verwezenl
ijktworden,a1sdie
conflicten ook geanalyseerd en bediscussieerd zouden worden.Er werd aan
het congres deelgenom en door wat
rechtsen zo graag de linkse intellectuelen-kliek noemen: academici, studenten,auteurs,arcMtecten,enkele verbannen priesters, enkele boekhandelaars,
zijn metwoord,beeld,klank,onzeom- vele creatieven en pedagogischen,enkele
geving, de mensen met wie we leven. durvende (ook geestel
ijke) leraren met
Deze anti-vormen worden geduld,door hun leerlingen. Een voor een buitencommuicatiemedia wordt er repressie- staander,bv.de 'marolien', hippie-aanve ruchtbaarheid aan gegeven.De anti- doende troep;in wezen een troep menvorm wordt verplicht vrijblijvend te sen die elkaar haast nooit,tenzijmargi-

zijn.De hoogste vorm van creativiteit naal,vinden,omdat zij elkaar niet zo
mistzijn kans:dekritiek.De dynamiek gemakkelijk zoeken,verdeeld a1szeZjn

van de kritiek vindtgeen doorstroming, over hun kleinere in-groups en specialis-

maarwordtvoorenkelemaanden ofja- m es.
ren bevroren totmodeverschi
jnsel.Con- Rond de twee vaak behandelde thema's
form ,ingekapseld.
mens en maatschappij' 'mens en omDe enige kritiek isdus de daad.W ezien '
eving', en het m eestal minder geïntein dathetdagelijkseleven politiek moet g
worden,dat kunstm oet worden gepoli- greerde m otief 'mens en transcendentie'
jks drie meetings geprotiseerd, dat politiek kunst kan worden waren dageli

a1s ze met creativiteit wordt bedreven. grammeerd m et als 'sprekers'verdrukte,
Politiek is polisvorming, het beelden verbannen,actieve mensen uitde derde
ectgroepen alsurbanisten
van een gemeenschap, waarin tegen e1- wereld ofproj
n socio-theologen. Uiteraard geen 1ekaar opgestelde belangen verdwijnen in e
een bewust leven naar een gemeen- zingen of referaten. Alleen maar ontschappelijk doel.Dan hebben wealon- moeting van ideeën. De inbreng van

rvey Cox bijvoorbeeld bestond - of
derkend datschijnorde geen rechtvaar- Ha
ter:zou bestaan - uiteen alternatief
digheid is,en dan zijn wegoed op weg be
jnenkerk
de arbeid te 'politiseren' en kunde te liturgisch feest in de Capuci
rond de idee 'feesten oorlog'.Vrijedisverheffen tot kunst.
W aardoor en hoe wordt een m assa tot cussieswerden ervrijergehouden danin
lke wandelgang van welk congres dan
kritisch bewejen gebracht,zondercata- we
ook:de deelnemers overlegden en orga-

strofale confllcten met een andere massa? Hoe wordtde mensbevrijd?Bi
jhet
stellen van deze vragen kunnen we niet
losvan deze andere:Isdeze revolte niet
pseudo en ten koste van een derde we-

niseerden zelf de topics; groem n verdeelden zich op eigen initiatief over de

kelders, zolders,etages en het pleintje

van hetcoördinatiecentrum in de M ont-

erratstraat. De vrije expressie kwam
reld,die dan Latijns-Amerika kan zijn, s
œn westerse kolonie, of een door de hettrieste straatbeeld op:affiches op de
ijke,schijnbaar
Brusselse urbanisatie en Belgische admi- muren van devele stedel
l
e
ge
,
g
e
bo
uwe
n;
he
l
l
e
t
e
k
eningen op de
nistratie bedreigde volkswijk van immigranten,ouden van dagen en kinderen, nog talrijker geheimzinnige deuren en
de M arollen?

Deze context had het Congres 'Society
in Conflid'bewust op hetoog.In deze

poorten;een alternatieve vorm van dans
en sound op de m etspots verlichte muren van een & ole norm ale, ritmische

improvisatiesin hettijdelijke restaurant.
contextwi1ik dan ook mijn indrukken Buitenlandse groepen zouden de 'mass
en bedenkingen plaatsen. De doelstel- m oving'uitdrukken en op gang brengen.
ling, de creatieve expressie van een Maar weinig van dit alles is werkelijk
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op overtuigende manier kunnen gebeu- een buurt met heel eigen sociale,urbaren.

nistischeen menselijke?roblemen,maar

W at betekende dit elitaire gebeuren, ook meteen vitaliteitd1e(verleden jaar)
dezetoestand van druk-doende-zijn met van de politieke m achten iets heeftvervinden eerderdan metzoeken? Voor de kregen wat die machten a1s ze inderdeelnemers en zelfs voor een waarne- daad poli
svormend zouden Zjn,uit eimer-van-één-dag was het duidelijk dat gen beweging hadden moeten doen.Dit
het conflict aanwezig was zonder dat heeftbi
jde 'marolien'in vele gevallen
het aanwezig m oestworden gesteld.De het wantrouwen tegenover 'de hippie'
algem ene ongedirigeerdheid van dit an- versterkt,de onverschilligheid tegenover
ti-congres - die soms erg communica- 'de voorbeeldige'verschoppeling en om

tiefging werken- maaktehetmogelijk begrijpelijke redenen kwaad bloed gezet
dat in discussies gewoon over eigen er- bi
jhen diedeverantwoordelijkheid voor
varingen werd gesproken in plaats van de acti
e in de wijk op zich hebben getheoretisch en dus veilig over opvoe- nomen.Bli
jdaterietste zien was,iets
ding, seks, stadsplanning enzovoort, te beleven, waren vooral de kinderen
m aar daardoor kreeg het conflict rond van de wijk, die affiches verkochten
de onvredemethetsocio-politiekesys- voor een paar francs, die de micro's
teem aan de ene kanten hetpersonalls- gingen hanteren voor toespraken tot
tische standpunt dateen individuele ge- 'M esdames et M essieurs', met volkse
dragslijn voorstelt aan de andere,nog scheldwoorden,die door ramen konden
een m eer uitgesproken karakter.De 1i- binnenspringen, later dan anders de
turgische viering rond het thema 'feest straatop konden en nog minderdan ge-

en oorlog'maakte nog duidelijker dat woonlijk zin kregen om de volgende
de oorlog gewoon onder de deelnem ers
bestond,en ook datsommigen de spontane, niet intellectualistisch overlegde
reacties van de '
m aroliens'm eer waardeerden dan het pseudo-uitstijgen tot
sacraliteitof hetpseudo-uitdrukken van
een lompenproletariaat.Heti.
çtoch dui-

ochtend weer naar schoolte gaan.

Vreemdelingen hoeven eigenlijk buurtbewoners niet te komen tonen hoe zij
hun straat weer kunnen bewonen.Dat

lijktmeer OP interventie dan op bege-

leidinj.

Ditzlln slechtsenkele berichten van ie-

delijk dateen elitaire in-group de kete- mand die voor het eerst gelopen heeft
ning wel tekenen kan,m aar niet waarachtig kan be-tekenen.Hetkwade geweten van hetW esten wordtnietnog m aar
eens gestild doordat enkelen zich kun-

nen veroorloven - omdatzi
jerdetijd

mssen de huizenblokken, afbraakterreinen die totparkings dienen,in de grauwe straten m et de prachtige namen:
M enslievendheidstraat, M iniemenstraat,
Goudsmedenstraat, Borduurdersstraat,

voorhebben - gedurende enkele dagen Wasserijstraat,W olstraat,en devele anhet hele probleem uit te putten of het deredi
everwijzen naarNotre-Dame des
in exclusieve film s a1s de Lewis M um - (Jrâcesenkerkenenkayell
en.Onderde
ford-film over hetverstedelijkte milieu dom inantie van hetPalals de Justice.ln

bijvoorbeeld,tegaan bekijken.Wewor- debuurtvan hetKoninklijk Paleis.Een
den nietcreatiefdoorvrijtegaanbewe- buurt voorzien van een hospitaal, een

gen op orgelimprovisaties in een kerk, enorm brandweercentrum, vele kerken,
op handgeklap van de groep;netzomin tussen Regentschapstraat en Keizerlaan.
a1sweoncreatiefzouden zijn a1swedat W aar geen groen,allœn m aar grauw te
niet doen.
zien is. Maar waar je meer lachende
Hetanarchisme van hetcongresbleef te mensen op straat ontmoet dan waar
elitair ingekapseld binnen het superiori- ook in Brussel.
teitsbesef van een intellectuele subsociety,die een buurt a.h.w.kwam bezetten, RikaHeymans

Boekbespreking
Binnengekomen boeken,aan hetbegin van iedere

rubriek vermeld,wordenbesproken naarmogelljkheid.

THEOLOGIE
Corvez,M aurice - D ieu est-il mort? Aubier-M ontaigne,Paris,1970,267 pp..
Fries,Heinrich,Hrsg.- Handbuch theo-

des Heren m oet gaan deelncmen om tot
meer eenheid te kom en.W ie verantwoord

over'ogen communie'wi1spreken,za1dit

logischer GrundbegrijjeII.- DTV,Mun- boek nlet ongelezen kunnen laten.H et is
chen,1970,527 pp..
Les deux visages de la théologie de la JJcularisation.- Casterman,Tournai,1970,
272 pp., BF.195.

overigens geen leesboek dat m en geboeid
in één ruk uitleest.
S.Trooster

Pesch,Rudolj - Die Bibel kritisch lesen.
W alter-verlag,Olten, 1970, 134 pp.
,
SF.11,50.

-

OskarSchroeder

Aujbruch und M issverstöndnis
H erm anDocx

Zur Geschichte derrejormkatholischen Be-

lntercom m unie.
Van Lund tot Uppsala

wegung

Verlag Styria,Graz,1969,562 pp.,öS.273,
DM .42,- ,Schw.F.48,75.

Romen en Zn.,Roerm ond,1969,280 pp.,

f19,50.
.

Totmijn schandemoetik bekennen datde

naam Oskar Schroedermijtotnog toeonDeze li
jvige dissertatie onderzoekt nauw- bekend was.Uitde lijstvan zi
jn oecumenikeurig en kritisch het overleg,eerst in de sche vrienden,aan wier aandenken hij dit
oecumenische beweging 'Faith and Order',
later in de W ereldraad van K erken, over
de mogeli
jkheid tot intercommunie, ook
we1 'open com munie'geheten,te beginnen

grote werk opdraagt,en uitm eerdere pas-

sages van zijn boek blijkt dat hijzef een
actieve ro1heeftgespeeld in de 'reform katholische Bewegung' in het Duitse taalge-

bij de 3e bijeenkomst van '
Faith and Or- bied.Hi
jvermeldtdathijin hetjaar1910
der'te Lund in 1952.Aan dit onderzoek, aan het begin van zijn theologische studie
waarin meerof minderde geschiedenisvan stond: een eerbiedwaardige leefti
jd! Men
dit overleg wordt gevolgd, zijn meer syn- kan de hoofdbedoeling van deze uitvoerige
thetische hoofdstukken toegevoegd over de
opvattingen in de Orthodoxie, het Anglicanismc, Lutheranisme en gerefornxeerd
Prostttantisme en Katholicisme inzake intercomm unie. ln het algemeen kan men

geschiedenis van de zogenaamde 'reformkatholische' beweging nader bepalen a11

een gedocumenteerde beschrijving van gemiste kansen van de rooms-katholieke kerk

in delaatstehonderd jaar,besloten meteen

zeggen dat nog steeds twee opvattinqen 'Ausblick' en een 'reformkatholisches M emetelkaarin strijd liggen:deene dat1ntercommunie alleen mogelijk lijktop basis
vaneenheidinbelijdenis,deandere(vooral
levend bijjongeren) datmen juist omgekeerd eerstgelovigsamen aan deM aalti
jd

morandum'. Wij vinden een menigte be-

kende namen terug: Lam ennais, Loisy,
Tyrrell, Buonaiuti, von Hiigel, Blondel,
M urri, Sangnier Schell, Ehrhard, Schnitzer, Heiler, e.a. en vernem en een aantal

interessante gegevens die - althans aan
ondergetekende - nog nietbekend waren.
Om slechtseen enkel aan te halen:datde
benaming 'Reformkatholizismus' van Dr.
Josef M iiller stamt.De toon van hetwerk
is ernstig en waardig,de inhoud instructief
en soms zeer boeiend,de opzeten de informatie, vooral tegen het einde, soms

oude testament(Edward Lipinski).Belangrijk is in zulke uitgave de oriënterende

de geschiedenis van het M odernisme noch
Rivière noch Vidler a1s bronwerken ver-

heden.
Zie voor het eerste deel van deze Bilanz.

bibliografie:in ditwerk is ze echter nogal

ongelijk opgebouwd. In de bi
jdragen van

Aubert Comblin, Schmitz en Marlé ontbreektze zelfs totaal,buiten watverspreid
ligtin de voetnoten.Ditisechtereen werk

dat werkelijk veel dienstzalbewijzen a1s
enigszins rommelig.M erkwaardig is datbij inleiding in de theologische problematiek
meld zijn. W è1, éénmaal, het recentere Streven,juni 1970,p.969.
werk van Poulat.lk kan dit boek aanbevelen aan ieder die zich interesseert voor
dit stuk kerkhistorie,datalleen reedshier-

J.Vercruysse

om hoogst actueel is omdat er uit blijkt
dat,,in meerdan één gevalde ketterijalleen maar hierin bestond, dat men vijftig W alterKasper
jaartevroeg gelijk had''(M auriac).
Die M ethoden derD ogm atik
FelixM alm berg
Einheitund Vielheit
Kösel-verlag,M ûnchen, 1967, 87 pp..
H erbertVorgrimler RobertVanderGucht

Bilanz der Theologie im
20.Jahrhundert.Band 11

In deze kort na Vatikanum 11 voorDuitse
mededogmaticigehouden lezing geeftSchr.
de fundamentele princiepen aan waarop in
trouw aan het laatste Concilie een heils-

geschiedkundijetheologieopgebouwd moet
worden die nlet van dogma's a1s statische

kerkthesen doch van de eigentijdse vraag
(quaestio in hoogscholastieke zin) met
riëntering op de Bijbel dient uit te gaan.
Hettweede deelvan deze driedelige balans o
Dan komtmen totvoor de huidige wereld
Herder,Freiburg,1969,453 pp.,DM .56,- .
van de theologie in de twintigste eeuw valt
uiteen in twee hoofdstukken. Het eerste
geeft een historisch en systematisch overzichtvan de ontwikkeling en van de voornaamste problemen in hettheologisch den-

relevante pastorale theologie en geloofsverkondiging. De gedachten van Kasper,
hier kort samengevat, hebben een belang-

rijkekritische waardet.o.
v.eenzijdig-secu-

laristische theologie alsook t.
o.v. onhistoken in de verschillende christelijke confes- risch dogm ageloof.
sies. Roger Aubert en Joseph Comblin W .L.Boelens
delen de sectie over de katholieke theologie.W olfgang Trillhaas biedt een bondige

maar goede bijdraje over de protestantse

theologie. Laurentlus K lein en m edewerkers behandelen de Anglicaanse theologie
en Lilli Sertorius de we1 m inder bekende
en anders gestructureerde orthodoxe theologie.H ettweede hoofdstuk geefteen overzichtvan de geschiedenis en van de actuele
p
roblemen en oqgaven in de verschillende
theologische disclplines.Dit hoofdstuk zal
welovervloeien in hetderde boekdeel:we

sigurdDaecke

Der M ythos vom Tode Gottes
Ein kritischer Uberblick
(Stundenbûcher),FurcheVerlag,Hamburg,
1969, 131 pp., DM .4,80.

vinden hier enkel een bijdrage over de A1shetwaar isdatdt 'God is dood'-theoFundamentaltheologie, de apologetica en logievan enigejaren geleden nu alweereen

de hedendaagse bezinning over de grond- schone dood gestorven is- en hetheefter
slagen van de theologie in de katholieke alle schi
jn van datditzo is! -, dan lijkt

en in de protestantse theologie (Josef een 'in memoriam'op zijn plaats.En wanSchmitz) en een andere over de exegese, neer een man a1s S.Daecke dito? zich
haar m ethode en theologische problem en neemt, kan men ervan verzekerd ziln dat
(Rtné M arlé),het onderzoek van hetnieu- men een bi
jzonder goed overzicht krijgt
we testament(W .G.Kiimmel) en van het over het kortstondige leven van deze stro-
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ming in de theologie.Trouwens,de auteur
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boek, dat ondanks veel verwerkte eruditie

beperktzich niettotditwerkelijk knappe niet helemaalbevredigt.
overzicht:hijgeeftook een korte samen- S.Trooster
vatting van pogingen tot een positief antwoord op deze 'God isdood'-theologie,die

hi
j samenvatonder de verzamelnaam 'n eologie der toekomst'.Daar worden weerin HeinzSchûrmann
kort bestek de meest wezenlijke gedachten D as Lukasevangelium
sam engevat van protestantse theologen a1s

Erster Teil(1,1-9,50)

Eberhard H ngel,H rgen Moltmann ('The- Herder,Freiburg,1969,591 pp.,
ologie der Hoffnung'
), W . Panneberg;
maar ook van katholieke theologen a1s DM .96,- .
Karl Rahner,J.B.Metz,onze E.Schille-

beeckx en Leslie Dewart. Een bijzonder Lezers die,zonder vakspecialisten te zi
jn,
knap overzicht over de meest recente ont-

hun kennis van hetNieuwe Testamentwil-

wikkelingen in decontemporainetheoloqie, 1en verdiepen,klagen we1 eens dat er we1

dat duidelijk maakt dat de ongelukklge commentaren verschijnen over minder gekreet 'God is dood'hettheologisch denken kende geschriften van het NT, maar dat
op weg gezet heeft naar de schriftuurlijke toegankelijkeliteratuuroverdevierEvanGod van belofte en toekomstvan heilvoor
de m ens.
S.Trooster

geliën in sterke mate ontbreekt.W e mogen

deze lezers verwijzen naar de reeks Geistliche Schrijtlesung (Patmos, Dûsseldorg,
die over alle boeken van het N T een be-

vatteli
jke en tegelijk verantwoorde commentaarbiedt.Voorwie zich nochtansver-

derin destudievanhetLucasevanjeliewi1
LttdwigBerg

Das theologische M enschenbild
Bachem,Köln, 1969, 221 pp.,DM .16,80.

verdiepen,zouden we ditomvangrilkewerk
van een katholiek Duits exegeetwillen aan-

bevelen (hetisslechtsheteerste van drie

delen en behandeltde tekstvan hetbelin

tot9,50).De lezer late zich nietafschrlkken door de indrukwekkende ontplooiing

Debedoeling van ditboek isuitdrukkelijk van vakapparatuur in de eerste tientallen
een ethiek van menselijkheid te ontwerpen bladzi
jden:hijdoeterbeteraandeexegese
op jrondslag van gegevens uit de H. van hoofdstukken en verzen te volgen,
Schrlft. Even uitdrukkeli
jk wordt daarbij zonderzich te zeerin te laten metde voetvermeld,dathet dus niet gaat om een zo no
en (een soort commentaar op de comvolledigmogelijk bijbelsmensbeeld (p.43). met
ntarenl). Kortom een monument van
Centraal in de gedachtengang staat het
them a van de m ens 'geschapen naar G ods

Duitse eruditie, waarin een oordeelkundig

ezer talrijke gegevenskan vinden die hem
beeld'(deel1en 11).OmdatGod liefde is, l
helpen in de kennis van ditm eest m enseis een christelijke ethick van menselijkheid li
jke van de vier evangeliën.
daarom een ethiek van de liefde;de hoe- J.
-M .Tison
danigheden en eisen van deze christelijke
liefde worden in deel IlI uitvoerig uitgewerkt. W aardevol in deze beschouwingen

zijn de samenvattingen van bijbelse antro- H .Rondet, G .M artelet,E.Boudes
pologische begrippen (b.v. 1, 4). A1s het #JcàJ origineletplc/ll d'Adam

geheelna lezing toch een gevoelvan onbevredigdheid achterlaat,dan komtditvooral omdat de verklaring van Schrift-teksten

Ed.du Cerf,Paris,1969,104 pp-,
FF.11,80.

gewoonlijk gezocht wordtin de patristieke
en scholastieke exegese (een sterk voor- Deze bundel theologische opstellen rond
becld is dc verklaring van de Godsnaam
Jahweh vanuit de hellenistische Godsbena-

het grobleem van de erfzonde tracht de

dering (pp.34-38);en zelfs wanneer schr.
zich daarna corrigeert, wordt de bijbelse
benadering onmiddelli
jk opgevangen in het
klassieke schema natuur-bovermatuur (pp.
40 -41).De uitwerkingen van de moderne
bijbeltheologie komen te weinig tothaar
recht.Een niet steeds gemakkelijk leesbaar

de historische feitelijkheid van Adams

klassleke voorstelling van zaken,metname

eerste zonde a1s oorsprong van de erfzonde,nog eenste verdedigen.Onbevredi-

gend,omdatdeontwikkelinlen in exegese,

bi
jbeltheologie en dogmatlsche reflectie
daarop praktisch genegeerd worden.
S.Trooster
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Gonzalez, Ruiz,JtUJ M .- Het càrïl/endom is geen humanisme.- Patmos,Antwerpen,1970,214 pp.,BF.245.
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sentatie en druk van Lannoo,kunnen echter de herinnering niet doen vervagen aan

dit puuren beeldig oorspronkelijk in het

Frans jestelde getuigenis van Gods aanwezigheld.
S.DeSmet

Jager, Okke - Liejde doet wonderen. Zomer & Keuning,W ageningen,1970,189

PP.,/12,90.

BoReickelLeonhardRost

's Hertogenbosch,z.j.,583 pp..

Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970,

Sölle, Dorothee - lmagination et obéissance.- Casterman,Tournai,1970,96 pp.,
BF.80.
Testament,H et nieuwe - .- M almberg,
Zahrnt,Heinz - Dans l'attente de Dieu.
Casterman,Tournai, 1970, 184 pp.,
BF.135.

AndréFrossard

God bestaat,ik heb H em ontm oet.
D e ervaring en belevenis van een
modern atheist

Bkbels-historisch woordenboek
Dl.lIl (KAA -OR#)
Dl.IV (ORP -SEF)
583 en 423 pp.,f7,
- perdeel.

Ogzet,inhoud en uitvoering van dit werk

zilnreedsbesprokenbijhetverschijnenvan
de eerste twee deeltjesvan ditwerk (Streven,23/1,dec.1969,p.316).Naslaan van
deel lII en IV geeft echter aanleiding tot

correctie van het toentertijd gezegde.Het
is namelijk niet helemaal juist de lezer

voor theologische gegevens naar andere
N ederlandse vertaling van Valeer Van publikaties te verwijzen:artikelen a1s 'Koninkrijk Gods','M ens','Paulus','Profeten',
Kerkhove.
enz.bevatten we1 degelijk ook bijbeltheoLannoo, Tielt/Den Haag, 1970, 176 pp., logische gegCVCnS. W aarm ee dus gezegd
BF.148.
jbelencyclowi1zijn,dat deze uitvoerige bi

pedienogwaardevollerbli
jkttezijn dan ze
A.F.,sindsjaren medewerkeraan hetPa- op het eerste gezicht al leek.
rijse blad LeFigaro,verraste zijn publiek S.Trooster
metzijn boek Dieu existe,je l'
airencontré,
dat spoedig een oplagevan 150.000 exem plaren bereikte.Ditverhaallezen iszonder
meer weldoend voor een modern mens. Bo Reicke1Zet//làcr#/Rost
Niet alleen is het geschreven in een uiter-

mate bekoorlijke, heldere taal, het is een

Biibels-historisch woordenboek

boeiend relaas van iemand die waarachtig
er niet de minste behoefte aan gevoelde

D l.5 en 6

zich te bekeren.Het eigenlijk verhaalvan

422 en 190 pp.,p.d.j7,
-.

hoe God hem overkom en is, kom t eerst
aan heteinde van hetboek.Juistdatheeft
vele zogenaam d weldenkenden ontstem d,
omdater absoluut geen aanleiding tot een

Aula, Spectrum , Utrecht/Antwerpen, 1970,

Metdeze twee deeltjes is ditwoordenboek
compleet. Terecht schri
jft de uitgever op
H et
bekering scheen te zi
jn.Het is zeven uur de achterzijde van het laatste deel: ,,
tien,schrijft Frossard.lk heb geen liefdes- lexicografisch karakter komt in dit deel
verdriet.lk heb geen metafysische angsten.

hetbestetotuitdrukkinj''.Hetbevataller-

Mijn beroep heeft mijn scepticisme niet eerst een algemeen reglster van trefwoorkunnen verzachten. lk voel niet de min- den,dathetmogelijk maaktalle plaatsen

stenieuwsgierigheid naar relijieuze dingen op te sporen waar overeen bepaald thema

die in een ander tijdperk thulshoren.Bin- gehandeld wordt('Uittocht'wordtuiteraard
nen twee minuten za1 ik christen zijn.Op op m eerplaatsen behandeld dan alleen ondatogenblik barstplots de reekswonderen derhetbetreffendetrefwoord in deelV1).
jsten van de meer
los,waarvan het onverbiddeli
jk geweld in Vervolgens woordenli
één ogenblik hetabsurde wezen datik ben, gangbare hebreeuwse en griekse begrippen
gaat ontmantelen en het verbaasde kind en sleutelwoorden (in transcriptie).Een en
datik nooitgeweestben,te voorschijn to- ander verhoogt de bruikbaarheid in niet

jdte van
veren. De voortreffelijke vertaling van V. geringe mate.Om de eigen reikwi
V an Kerkhove, de uiterst verzorgde pre- dit waardevolle lexicon nog eens duidelijk

te bepalen,heb ik enige trefwoorden vergeleken m et die in een m eer theologisch

honger naar gerechtigheid en liefde we1

voldoende tot zi
jn recht laat komen. A1s

georiënteerd bijbels woordenboekje: in dit m en de m edem ens a1s persoon wi1 erkenlaatste luidt de eerste zin s.v. 'U ittocht': nen in theorieen praktijk,dan za1dechrisis, a1s heilsdaad van Jahwe, oerbeli
jdenis ten dit toch ook moeten doen t.o.v. de
van Israël''.Ons woordenboek echter gaat
aanstonds in op de drie traditiebanen
waarlangs het verhaal van de uittocht tot
onsgekomen is,tracht daarna de geschiedenis te reconstrueren en probeert haar
vanuit parallelle historische gegevens chronologisch te plaatsen; geen woord echter
over de betekenis van de Exodus in het

persoon van de Godmens Jezus Christus.
Daarmee wordt het radicalisme alleen
m aar sterker.
J.H .Nota

# .T.Besselaar,e-a.

geloven van hetoude Godsvolk.'Tijdreke- D e Thora in de Thora 11
ning' maakt mijn vergelijkend woorden- Deel F van de Nieuwe Com m entaar
boekje af metenkele regels over de wijze
waarop men toentertijd de tijd berekende; H eidelbergse Catechism us,
ons woordenboek echter voegt daaraan

Zondag 39 -44).

boeiende studies toe (21 kolommenl) over T.Wever,Franeker,2e dr-,z.j.,J11,25.
de vermoedelijke chronologie van de ti
jd
van lsraëls koningen en vooral van het

Nieuwe Testament (met informatie over
verschillende gebruikte jaartellingen,kalenderhervormingen,enz.
).Dus toch echt een
Bijbels-àil//rf
lcà W oordenboek.M aar dan
van hoge kwaliteit en met bijna onuitputtelijke informatie over alleswatmaarbekend is over milieu en leven in de tijd
waarin de Bijbelontstaan is.
S.Trooster

D it gereform eerde comm entaar werd door
A . T. Besselaar, Th. Delleman, Prof. G .
Th.Rothuizen e.a.voorhet grondvlak van
de gem eente onlangs heruitgegeven. Het

werk is rijkelijk metbijbelteksten en profaan-historische uitstapjes voorzien,welke
dedieptebijeen beknopteopzetalsonderhavige niet ten goede kom t.H et werk is

kerkelijk oecumenisch en staat eveneens
voor de dialoog metniet-christelijke ethici
open. Het zal het denken van de 'brede'
gemeente verder brengen,alzou men hier

DorotheeSölle en FulbertStejjensky
Politiek A vondgebed
(Anthosboeken),Baarn,(z.j.
),136 pp.,
16,
15.

Het oorspronkelijk Duitse boek is een
weergave van een serie bijeenkomsten in

1969 te Keulen van christenen die reageren
tegen een onevangelische scheiding tussen
kerk en wereld.Volgens de aanwezigen is

vaak duidelijkerstellingnamen wensen.
W .L.Boelens
Th.Delleman

Alles nieuw
Over sterven, begraven en
opstandingsleven
T.W ever,Franeker,1968,240 pp.,J12,50.

dit in Duitsland voornamelijk zo gekomen De gereform eerde emeritus-studentenpasdoor Luthers'opvatting van de tweerijken. torvan Groningen geeftin ditnogalbreedTegelijk verzetmen zich tegen een '
politiek sprakige werk voor het grondvlak van de
katholicism e' dat zich naar hun m ening
niet bekom mert om m ens en wereld,m aar

gem eente op voorzichtige en zeer stichte-

tiek. Gebed betekent hier dat men ,,de

de uitvoerige zegging vervaagt nogal eens
de consequenties voor eventueel döörden-

lijke wijze bijbelse beschouwingen over
alleen om de kerk.Hiertegenover zien zi
j hoopvol sterven. Hij wi1 de kern van de
het evangelie primair a1s maatschappijkri- bijbelse Boodschap in deze aangeven,doch
verantwoording voor de situatie van zijn
wereld op zich''neem t.D e eerste stap voor
hetgebed is informatie.Na hetverslag van

ken. De uitvoerige bijbelpassages en de
vele gedichten doen aan de praktische pas-

enige bi
jeenkomsten leestmen in ditboek- tordenken.Bcperkinj totde Nederlandse
je wat positieve en negatieve reacties uit exegeten en dogm aticldraagtniettothardD uitsland.Hetis m .i.verheugend,datm en kritische diepte bij. A1s doorgangswerk
zich de sociale dimensie van het christendom zo goed bewustwordt.D evraag komt
alleen op, of m en de inspiratie voor deze

voor de achterban der gemeente nietzonder belang.
W .L.Boelens

W IJSBEGEERTE
Adam , Traute - Clementia Principis. ErnstKlettVerlag,Stuttgart,1970,148 pp.,
D M .27,- .
G rassi,Ernesto - M achtdes Bildes..Ohnmachtder rationalen Sprache.- D uM ont
Schauberg,Köln,1970,231 pp.,D M .16,80.

S. ons met Kant en Jaspers eerder laat
'geloven'dan aantoont? Staan we nietvoor

het feit, dat de vol-menselijke ervaring
zich op onvolkomen,maarechte wijze vertolktin woord en begrip? Gaapterwe1een

afgrond tussen ditervaren en begrippelijk

kennen? Tussen weten en geloven? Moet

'objectief' kennen alleen opgevat worden
in natuurwetenschappelijke zin? Sluit de
ervaring van het mysterie iederebovensub-

jectieve kenwijze uit? Beantwoorden van
deze vragen betekent een nieuw boek

D r.J.L.Springer

schri
jven.Wij zi
jn dr.Springer dankbaar
dathi
j de discussie hierover op zo'n eminente wijsgerige wijzeopnieuw aan de gang

W aar, wc/ en wie is God?
eeft jebracht in diep respect voor het
De vraag naar God als godsdienstwiisgerig h
mysterle van de levende G od.
probleem
J.H .Nota
H.Veenman & Zonen,W ageningen, 1969,
304 pp.,j23,- .

F,Heeldeze wijsgerige studie isbedoeld als ElnmauelLevinas
een offensieftegen de vloedgolf van onge-

H etmensel#k gelaat

loof in onzetijd''.Aldusgeeftde S.,be- Gekozen en ingeleid door Ad Peperzak,
kend doorzijn interesse o.a.voorAnsel- Ambo,Bilthoven,1969,270 pp.,/14,50.
musen Jaspers,duidelijk aan wathijmet
dituitgebreide werk beoogt.Hij gaathierbijuit van het feit dat voor vele mensen De Franse existentiefilosoof Levinas heeft
heden het profetenwoord van Nietzsche is
gaan gelden:God isdood.A1s goed histo-

in hetNederlandse taalgebied pasmeerbe-

inspireren door K ant en diens opvatting

gedachte geweestvan inleider prof.Peper-

kendheid gekregen bi
j het verschijnen van
ricusvraagthijzich afwatNietzschemet zi
jn grote werk Totalité etInjini.Ditmoeidit woord wilde zeggen en a1s godsdienst- lijke werk isdikwijls verkeerd geïnterprefilosoof ontdekt hi
j de partiële waarheid teerd,vooral omdatmen de religieuze onvan deze hartekreet. ln zijn antwoord op dergrond en inspiratie van deze filosofie
de vragen van de titel laat hij zich sterk niet onderkende.H et is daarom een goede
omtrent de (onlmogelijkheid van de meta- zak in heteerste deelvan deze bloemlezing
fysiek.Jaspersblijftzijn tweede inspiratie. teksten samen tebrengen uit'Joodsewi
jsZo komt hij tot de conclusie, dat God

heid'waarin Levinas zijn Joodse geloofin
'nergens' is (niet te localiseren),niet 'be- detranscendenteGod heelduidelijk uitzegt
staat', a1s we daaronder verstaan een zin-

en 'de ander'nietwordtgezien a1seen an-

tuigelijk waarneembare realiteit,en door de der ik,m aar a1s een ander van God.H et
wi
jsgeer alleen negatief 'gekend'kan wor- tweede gedeelte geeftenige meer uitvoerige
den.God is niet'objectief',maarwelishij explicietwi
jsgerige teksten,samengevatonaanwezig voor de gelovige m ens in een der de titel: Filosofie van het menselijk
subjectieve existentiële ervaring. W ie God gelaat. Een korte inleiding gaat aan het
iskan alleen ervaten worden door dit sub-

werk vooraf samen met een bibliografie

jectief geloof aan een zich niet exclusief van Levinas' publikaties, terwijl ongeveer
openbarende G od. Het weten m oet plaats
m aken voor hetgeloven.
Deze korte sam envatting doet uiteraard

60 pp.noten aan het einde helpen om de

tekstte verduidelijken.M isschien dateen

uitvoeriger inleiding de lezing van het dik-

onrecht aan de inhoud van ditbelangrijke wijlsmoeilijketweedegedeelte watminder
werk waarin de S.steeds in contact bli
jft moeilijk zou gcmaakthebben.Ook had ik
met de hedendaagse problematiek, praktisch en theoretisch, en zich inspant ook

graag watmeer gegevens gekregen overhet

ding tussen ervaren,weten,geloven,a1s de

J.H .Nota

levenvan Levinasom zijnwijsbegeertebevoorde niet-vakmensen duideli
jk te zijn. ter te verstaan.M aar ditneemt niet weg,
Vanzelfsprekend roepen ook zi
jn antwoor- datwijdezeuitstekendevertaling door 0.
den weervragen op.Vraagtdefeiteli
jkheid deNobelen A.Peperzakbijzonder aanbevan het m ensenbestaan in deze wereld in- velen bi
J ieder die in echt filosoferen gederdaad om een dergelijke radicale schei- interesseerd is.

D r.J.van derHoeven

D e exacte wetenschap als toetssteen

voorwiisgerig denken

voor wat in onze dagen de 'Frankfurter
Schule'is gaan heten.Kortom een uitgave
die zowelde wetenschapshistoricialsook de

maatschappi
jcritici van onze dagen hoopt
(lntreerede) - Het W ereldvenster,Baarn, te bereiken.
C.v.Buytenen
1970,22 pp.,/3,
90.
M et deze rede aanvaardde Prof. van der
H oeven in Groningen het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis der

wijsbegeerte in verband metde ontwikke- EdwardJ.Sillem,
ling der exacte wetenschappen. Schr. po- John H .Newm an,
neerta1shoofdstelling dathetvoorde studie van de geschiedenis der wijsbegeerte The PhilosophicalN otebook
van wezenlijke betekenis isdatzorgvuldig 1. Generallntroduction to the Study

wordtnagejaan watde behandeldedenker ojNewman'sPhilosophy
zegtoverwlskundige en natuurwetenschap-

pelijke problemen (p.8).Hijillustreertdit N auwelaerts, Louvain, 1969, 258 pp..

door enkele figuren uit het continentale
rationalisme en hetEngelse empiricisme te Erzi
jn nogalwatwijsgerig-geschoolden die
d m oeite hebben Newm an te erkennen a1s
besgreken, een terrein waar schr.gegoe
thuls is.Graag had ik in deze rede zien een filosoof van standing.Naar mi
jn mehoe Van der Hoeven er zelf over denkt, ning is dit heldere en kritische werk juist

temeer daarhijaan heteinde van zi
jn rede
zijn hoofdstelling relativeert door te zeggen dat hiJ niet wi1 beweren datconfrontatie van wijsbegeerte en exacte wetenschap
in alle gevallen heilzaam en doeltreffend

voordezen,die toch toegankeli
jk zijn voor
nuchtereen zakelijke argumenten,een uitstekende gids om de originele denker te
ontdekken. Tot hun verwondering zullen
ze alle gefundeerde bezwaren tegen en te-

zou zijn (p.21).M ijalthansisnietduide- korten bijde wi
jsgeerNewman in ditgeli
jk gewordenwatschr.onderfilosofiever- schriftroyaal terugvinden.M isschien meer
staatenhoehijdan deverhouding wijsbe- dan dat.Nauwkeurig gaat S. de bronnen
geerte en wetenschappen ziet.
M .Jeuken

na waarop Newman steunde en komt dan

M axHorkheimer
K ritische Theorie.Bd.I-11

thanszouden noem en:personalistisch,existentiëelen nu en dan fenomenologisch.S.

Fischer-verlag,Frankfurt/M ., 1968,
376 pp..

D e lezer vindt in deze twee banden de
artikelenreeks verzam eld welke H orkheim er
publiceerde in het 'Zeitschrift fiir Sozial-

totdeconclusiedatzijn wijsgerige achtergrond zeer beperkt was. (Kant kende hij
slechts uit de tweede hand).M aar op een
voorbeeldige wi
jze introduceert hij de 1ezer in de aard van zi
jn denken,die wij
illustreert dit met overtuigende bewijzen.
Geen wonder dat de negentiende eeuw dit

soortdenken nieta1s wetenschappelijk kon
waarderen.Eén opmerking ten aanzien van
ditoverigensvoorbeeldige werk zouden we

ons toch willen veroorloven. De schri
jver

gaatnietin op devraaj hoe hetmogelijk

forschung' tussen de jaren '32 en '41. De was dat Newman zijn tljd zo ver vooruit
uitgave biedt een uiterm ate nuttige docu- was. Ondanks zi
jn grondige kennis van
mentatie van de geboortejaren der kritische Aristoteles, staat hij toch in de lijn van
theorie.ln dit verband is met name het
program matischeartikeluitdetweedeband
te noem en: 'Traditionelle und kritische

Chrysostomos, Augustinus, Pascal: m .a.w.

tenschaps-kritiek.Tevens is door deze uitgave wat meer licht geworpen op de auteur: M ax Horkheimer, die tot nog toe

staatzonder meer vast.
ls deel 1 een algemene inleiding tot N.'s

in de lijn van het existentiële,personalistische Hebreeuwse denken. Dat hij van
Theorie' dat in onze jaren weer opnieuw Joodse afkomstzou zijn,is nooitbewezen.
is gaan functioneren a1s vindplaats van
His name and his nose'' zijn te povere
grondideeën voor de maatschappij- en we- argumenten. Maar ziln geestelijke afkomst
denken,het nog te verschijnen deel 11 za1
enigszins schuilging achter de schri
jfdrift de tekst bevatten van diens, nog nieteervan zijn vriend Theodor Adorno met wie dergepubliceerd,wi
jsgerig aantekenboek.
hij samen de verantwoordelijkheid draagt S.deJong
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belangrijkediplomatiekeopdrachten inEngeland vervuld.Hi
j verwierf grote roem
doorhetbelangrijke deeldathijhad aan
de overwinningen te St.Quentin en te GreBlunt,W iljrid - Thedream King.Ludwig velingen op de Franse legers. Met Oranje
11 oj Bavaria.- Hamish Hamilton, Lon- behoorde hij tot de voornaamste Nederlandse edelen en genoothijgrote populadon,1970,258 pp.,geïll.,75/-.
GESCHIEDENIS

riteit, waardoor andere figuren zoals de
graafvan Hoorne op de achtergrond wer-

LucVerbeke

den gedrongen. Door zijn veroordeling
kreeghi
j een internationale faam,die door

Vlaanderenin Frankrqk.Taalstrqd en voorstanders verdedigd werd, maar evenzovele kritische tegenstanders kende. In 5
Vlaamse Beweging in Frankrqk of
onderdelen,die ieder een eeuw geschiedeZuid-vlaanderen
Davidsfonds, Leuven, 1970, 242 pp., BF.
125.

nis,n1.van de 16e totde 20e eeuw en ook
artistiek leven vertegenwoordigen, wi1 S.
het succes van Egmont en de kritiek op

zijn persoon nagaan. M en mag dus hier
Deze studie in een bewerking van een serie
artikelen welke over een periode van tien

jaar(1957-1966)verschenen in Ons Erjdeel.Zi
j bevat twee delen.Eerstwordtgehandeld over de 'Stri
jd voor de M oedertaal'. W ellicht za1 hier het hoofdstukje
waarin de Franse wetgeving wordt belicht
in zake het gebruik van het 'Vlaams' de
lezer nog het meest boeien,naast de vele

geen biografie verwachten. De S. houdt

zich striktaan zi
jn opzetom een inventa-

risatie te geven van alhetgeen waarin Egmont voortleefde. Een van de conclusies
van de auteur is, dat Egm ont nooit een

lievelingsheld van de geschiedschrijvers is
geweest. Zijn internationale vermaardheid
enzijnnagedachtenisa1svrijheidsheldheeft
hijin vele kringen daaraan te danken dat
hijeen artistiek themabijuitstek isgewor-

wetenswaardigheden a1sb.
v.detaalstri
jd in
de abdijen van de 12e eeuw. Het tweede den.Daarvan geven ook devele illustraties
deelvertelteen en ander over de 'Betrekkingen tussen Zuid-vlaanderen en N oorden Zuid-N ederland'. André D em edts

een goed beeld.
P.Grootens

schreef een inleiding '
H et land en zijn bewoners' en een aardige slotbeschouwing

'De Uitweg'. Het boek kan welkom zijn

voor Vlaamse en Nederlandse lezers.Toch

Edouard Galic

zijn wij maar matig opgetogen over het De Riiksdag brandt
geheel.Vanwegezijn alte fragmentarisch
karakter kom t het imm ers niet boven het

Elsevier,Brussel,1969,312 pp-,geïll-,

journalistieke genre uit.Te vaak klinkt er BF.320.
een rolnantiek in door die onbehaaglijk
stem t. ls dit een teken dat de zaak van

A1s een advocaatvoor de wereldrechtbank

'Vlaanderen in Frankrijk'haar beslag ge- van de geschiedenis treedt de auteur op,
kregen heeft,of niet?
om de zaak van de Rijksdagbrand van 27
S.DeSm et
februari1933 uitde doeken te doen en we1

op een wijze die een onpartijdig geveld
vonnis mogelijk maakt.Voor zijn verweer
tegen de ware schuldigen en de pleidooi

HermanvanNujjel
Lamoraal van Egmontin de geschiedenis, literatuur, beeldende kunst en
legende

voor het vrij weerloze slachtoffer is S.

Nauwelaerts,Leuven,1968,158 pp.,65 p1.,
BF.540.

levende oog- of oorgetuigen ondervraagd.

In de strijd van de Nederlanden tegen
Spanje in de 16e eeuw was Egmont een
bekende figuur. Hij was gehuwd met een

goed voorbereid. De bestaande gedrukte

documentatie heeft hij geheel verwerkt.
Talloze nog bestaande archiefstukken heeft

hi
jopgespoord.Tenslotte heefthijde nog
Uit dit enorme materiaal heeft de schrl
jver zijn requisitoir opgebouwd. Vooreerst

l
aathijzien,datallegejevenserop wijzen,
dat de brand van de Rilksdag hetvooropgezette werk was van het N aziregim e om
Hitlerde nodigepopulariteitte verschaffen

Duitse prinses en had voor K eizer Karel en hem te helpen bij de verkiezingen en
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schouwen in een subjectivisme van boven-

een rechtvaardige onderjrond te verschaf- persoonlijke aard en dat de geschiedenis
fen.Vervolgens toonthi
J aan,dat van der

nietalleen evolutie isnaar de onsgemeen-

Lubbe onmogelijk alleen de brand kan de enigzaligmakende cultuur. 'Geschichte
hebben gesticht, maar dat hij het slacht- a1s Lebenselement'toontdatde geschiede-

s ook een eigen levensbetekeis heeft.
offergewordenisvan deintrijesderNazi- ni
leiders.Deschrijverschetstd1tallesinhet 'Das Vergebliche in der W eltgescMchte'
geheelvan het begin van de ontwikkeling
van het Nazisysteem .
Hetboek,datvertaald isdoorAlfred Pleiter en met interessante foto's werd geïllustreerd,is zeer boeiend geschreven.
P.Grootens

laat zien, dat de mensengeschiedenis ab-

surd is,a1s men alleen de uiterlijke resultaten beschouwt. 'Glick und Ungliick in
derW eltgeschichte'richtzich tegen deuit-

sluitende oorzakelijke geschiedenisbeschouwing. In dit opstellaat S. zien hoe vaak
hettoevaleen ro1speelten welkedenood-

lottige gevolgen zijn geweestvan de koloJ.J.M ostard

De Tsjechen
Vqjtien eeuwen vrqheidsstriid

nisatie. '
K itsch und W ahrheit' spreekt erover,hoe hetkleine en onbeduidende vaak
aan het grote reliëf verleent.Tenslotte vertolkt de S.met 'Freiheit'uitde geschiede-

nis de ware zin van devrijheid.Zo prort S.tevens lessen uit de geschiedenis
Kosmos,Amsterdam,1969,119 pp.,/6,
90. bee
aan de huidige m ens voor te houden.
P.Grootens

De geschiedenis van het Tsjechische volk
staatin hetteken van degeestelijke gueril1a, m et a1s hoogtepunten de rebellie van
Jan Hus en van de intellectuelen anno

1968. Beide 'opstanden'zijn gewelddadig

door buitenstaanders neergeslagen. Dit is

DanielGuérin

zo ongeveer de leidraad die de schrijver Die A m erikanische A rbeiterv
an De Tsjechen terechtheeftjehanteerd.
De auteur zet al de feiten netles op een bewegung 1867-1967
rijtjeenverschaftdelezeralduseenduide- Suhrkamp Verlag,Frankfurt a. M ., 1970,
lijkoverzichtvan deTsjechischegeschiede- 176 pp.,DM .4,- .
nis.De opzetvan hetboekje laatnauwelijks een meeslepend betoog toe;de dorheid is echter recht evenredig met de ob-

HetAmerikaanse vakverenigingswezen ver-

m erking die men kan maken is, dat on-

1osvan iedere ideologie is gegroeid.Hetis,

danks de goede gedachte van schrijver of
uitgever om de oorspronkelijke Tslechische
schrijfwijze van namen aan te houden er
toch we1bijzonderveelfouten op ditpunt
zijn gemaakt.

pragm atism e in de Europese vakverenigin-

jectiviteit van de schrijver.De enige aan- schiltin zoverre van hetEuropese,dathet

J.P.Schuyf

evenals het Amerikaanse partijwezenz zuiverpragmatisch ingesteld.M aar terwl
jlhet

gen geleidelijk de aanvankeli
jke ideologi-

sche verschillen begint te overvleugelen,
heeft datzelfde pragm atisme in Am erika

steedsweer opnieuw totsplitsingen geleid.
Splitsingen,d1e uiteindelijk zi
jn uitgemond

in degrote tweedeling tussen AFL en ClO.

Woljram von den Steinen
Geschichte alsLebenselem ent
(Da1p Taschenbuch 395 D),Francke Verlag,Bern,1969,142 pp.,SF.4,80.

Erzijn we1pogingen ondernomen,metname door de communisten,om zich van de
vakverenigingen meester te maken en ze

aldushun ideologisch stemqelop te drukken, m aar die pogingen zlln steeds weer
op niets uitgelopen.

Daniel Guérin nu heeft in dit (uit het
In ditboekjewordtonseen bundelvan 5

verspreide opstellen van de in 1967 overleden professor in de M .E. geschiedenis
aan de universiteit van Basel,geboden.Ze

Frans vertaalde) boekje de jeschiedenis

van het Am erikaanse vakverenlgingswezen

overde eerste eeuw van zijn bestaan vastgelegd.W eliswaarmeteen duidelijk engazijn van geschiedenis-filosofische strekking. gementvoorde CIO en bijzonder kritisch

Hoofdthema is,dat de huidije wereldbe- tegenover de AFL, maar toch voldoende
schouwing de geschiedenis nlet m ag be-

objectief en historlsch verantwoord. Een
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HansH erm ans
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nale grenzen heen.ln de laatstejaren zijn
de historiciachtereenvolgens gaan gewagen

van eenwetenschappelijkefinanciële,commerciële revolutie om deze tijd te karak-

teriseren.Hetboek van Hatton vatde resultaten van dit recente onderzoek samen.

Zoals gebruikelijk in de serie Library oj
Lenin und Gorki

Eurogean Civilization ishetboek uitvoerig

en ultstekend geïllustreerd.Een uitgebreide
bibliografie en registersverschaffen heteen
Aufbau Verlag,Berlin und W eimar, 1970, grote bruikbaarheid.
S.H eester
580 pp..

Eine Freundschajtin Dokumenten

Het betreft in deze bundelniet de volledige briefwisseling tussen beide m annen. Elisabeth W iskemann
Veel meer is opgenom en van wat Lenin
.itsD evelopm entand
aan Gorki schreef dan omgekeerd.W aar- Fascism in ltaly.

schijnlijk had de schrijverook meer gele- lnjluence
genheid alles te bewaren dan de revolutio-

nair.Behalve debriefwisseling zijn ook a1-

M acmillan,London,1969,141 pp.,15/-.

lerleiuitingen van de beide mannen over

elkaaropgenomen.Terwijlerook nog een
aantal krabbeltjes van Lenin opgenomen
zi
jn waaruitblijkthoe dezezich inspande
om het de schrijver aangenaam te maken
in de eerste jaren na de revolutie.De te-

ln volgorde van tijd bekenden deItaliaanse fascisten zich a1s eersten openlijk voor

overtuigd was van het gelijk van Lenin.
Daarvoor is dan ook het herhaaldelijk
door de schrijver bijgewerkte artikel over
Lenin opgenomen in zijn laatste vorm.

een derde-rangs-journalist,een onbekwaam
bestuurder, een ijdeltuit, die behagen
schepte in geweld,maar die met zijn op-

hetgebruik van bruut geweld tegen socialisten en communisten.Tengevolge daarvan
isde term 'fascisten'de ergste scheldnaam

genstellingen die cr tussen beiden waren, qeworden di
edezelinkergroepenvoorpoliworden niet verborgen gehouden, hoewel tleke tegenstanders weten te bedenken.
de algemene tendens is te laten zien dat Elisabeth W iskemann vindt dateigenlijk te
Gorkiop heteind van zi
jn leven volkomen veel eer voor hetfascisme van M ussolini,

W aarvan men dan we1moet beseffen dat
hetonderhetregiem van Stalin verschenen
is.
C.J.Boschheurne

RagnhildH atton

pervlakkig vertoon van schittering en bra-

voureen aantalvan zijn tijdgenoten wistte
begoochelen.

Veelheefthijnietbereikt.Datblijktduidelijk uitdehelegeschiedenisvan hetfascisme, die in ditboekje metbewonderenswaardige beknoptheid en tevens volledigheid wordt weergegeven. Behoudens het
uitvallen van de m onarchie zou Italië er

thans nauwelijks anders hebben uitgezien

zonder die nare, beginselloze en geweldievende pocher die M ussoliniwas.Ook de
Thamesand Hudson,London /Denis,Bor- l
gerhout, 1969, 263 pp., 213 p1., 14 klpl., ontleding die Elisabeth W iskemann geeft
van de invloed die het ltaliaanse fascisme
BF.168.

Europe in theAge ojLouisXlV

Pas na de lectuur van dit boek wordt de
bedoeling van de titel Europe in the Age

oefende op soortgelijke bewegingen elders,
wijst in diezelfde richting.Hitler heeftzich
in het begin van zijn loopbaan we1enigszins laten inspireren door de Duce,m aar

ojLouisXIV helemaalduideli
jk:hetgaat
eigenlijk niet om Lodewi
jk XlV in de
schitterende afzondering van zijn hofhouding,maar om de werkelijke evolutie van

heefttenslotte toch helemaalonafhankelijk
zijn eigen,veelafschuwelijker weg ingcsla-

Die periode kenmerkt de auteur op intellectueelgebied a1s die van de 'Friihaufklërung'meta1s gevolg het ontstaan van een
cosm opolitische beschaving,over de natio-

Het is alleszins de moeite waard om van

gen.Dathetfascism e peetzou hebben ge-

staan voor hetSpanje van Franco en het
Portugalvan Salazar noemtde schrijfster
periode van diens regering (1643-1715). van dit boekje grotendeels legende.
de periode 1648-1721, grosso modo de

ditboekje uit de serie '
The M aking of the
20th Century' kennis te nem en.
H ansHerm ans

211

POLITIEK

Boekbespreking
bestseller 80th sides oj the Hill, die de
Palesti
jnse oorlog van 1948 verslaat.

j

D e titel van dit nieuwe werk van K imche

CarlosW idmann

verwijst naar het, inmiddels al meer dan
dertig jaar oude en klassiek geworden,

Reportaus Cuba

kening, en is daarmee gelijk geplaatst.

List Verlag,M iinchen,1970, 151 pp.,
DM .11,80.

boek van Georg Antonius,The Arab dwcAntonius' boek, dat de opstand van de

Arabieren beschrijfttegen deTurken,tegen

koloniale overheersing, was allereerst ideVlot geschreven, maar tendentieus boek ologisch, 'gekleurde' historie, zo men wil.
over Cuba, dat geeft de auteur, een cor- H etzelfdekan m en van Kim cheswerk zegrespondent van de Sûddeutsche Zeitung, gen. W at de schri
jver onder het tweede
zelftoe.Alles watCastro gedaan heeft of arabisch reveilverstaat,zegthij eigenlijk
doet,wordt a1sgoed aangezien en de Ver- pas duideli
k in zijn laatste hoofdstuk,
enigde Staten worden als de boeman afge- waarin hijj
z
ich afvraagt of Palestina een
schilderd die de vooruitgang tegenhouden. natie of een verstrooiing is.Er groeitvolV olgens de auteur gaatde sym pathie voor gens hem ,zowelin lsraël a1s in de arabiFidel Castro in het binnenland en in het sche landen,een jeugd op die geen genoebuitenland vooruit.A lleen wie in het ver- gen meer zalnemen m etdeverstarde posileden leeft, kan nog iets opbrengen voor ties van de tegenover elkaar staande regehet oude regim e.In veertien hoofdstukken ringen,die 'routine slogans'nietmeer slikt,
wordteen en andergezegd overde geschie- of ze nu kom en van de M apai,Nasser of
denis van het land,de beweging van Cas- al-Fath,en die daarvoor in de plaats vratro, de revolutie, de maatschappelijke in- gen stelten een nieuw M idden-oosten wil.
stellingen, de economie van het land, de Voordat schr.zover is,neemt hij 50 jaar

verhoudingen met de Sovjet-unie, Ché
Guevarra.Kritisch te lezen.
A.VanPeteghem

Hautmann-K rober-Grossmann

Kleines Lexikon zur politischen
Bildung
Hornung Verlag, M inchen,1970, 189 pp.,
DM .5,80.

geschiedenis van hetNabije Oosten onder

de loep, een halve eeuw die m en nodig
heeft gehad om het onbruikbare,imperialistische verdrag van Versailles te niet te
doen, zonder dat, in de plaats daarvan,
andere beschermende regels voor de vrede

in hetNabije Oosten gevonden werden.ln

die ontwikkeling blijktdeleidende ro1geleidelijk van Engeland op Egypte te zl
jn
overgegaan.Aan Egyptewijdtdeschrijver
dan ook het langste van zijn zes hoofd-

Ditisdezesdeuitgavevan een handig zak-

stukken.Zijn studieoverEgypteisbelanj-

kelen en boeken.Een goede hulp,alisdeze

geven op GamalAbd alN asser's vergader-

A.VanPeteghem

gekonkel rond de verdeling van de ottom aanse koek, en het ontstaan van twee

boekje met encyclopedische uitleg over de wekkend om uitgebreide citaten uit gehelgebruikelijke terminologie in politieke arti- me rapporten, die een interessante kijk

natuurlijk vooralop Duitse problemen af- techniek.De twee hoofdstukken die daaraan vooraf gaan,beschrijven het Europees
gestem d.
JonK im che

The Second A rab Awakening
Tham es and Hudson, London, 1970, 288
pp-,m et krtn., en histor.overzicht 19141969.

Of je hetnu moetwijten aan hun rijke
koloniale ervaring in het M idden-oosten,
of aan hun aangeboren zin voorinternatio-

politieke documenten die onlosmakelijk
verbonden zijn met de huidige problematiek van het Nabije Oosten: de verklaring
van Balfour (1917) en hetverdrag van Sykes-picot (1916).
ln dehoofdstukken die volgen op dat over
Egypte, kan men achtereenvolgens lezen
over het lraakse politieke fenomeen N uri
es-said,de enige arabische staatsman in de

twintiger- en dertigerjaren die de Engelsen
naleverhoudingen,deBritten schrijven nog aan kon - afgezien m isschien van koning
steeds de beste journalistieke overzichten Abdullah van Transjordanië en over Engeover de situatie daar. Een van hen - al lands afwijzende houding, toen Abdullah,
bezit hi
j dan officieel de Zwitserse natio- onafhankelijk van de Arabische Liga, in
naliteit- isJon Kimche,joodsjournalist, 1949 tot overleg probeerde te komen met
samen met broer David auteur van de

lsraël.
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lang duurt. Dât begint pas goed twee

ste contacten tussen zionisten en Palestijnse maanden voor de verkiezingsdag. M aar
Arabieren, het arabisch verzet tegen de

daarvö6r is deverkiezingscampagne allang

joodse immigratie,hetoverleg over de vor- aan de gang en heeft zij al verschillende
ming van een joodse staat naast een ara- spannendehoojtepunten gehad.Heelinhet
bische,en de crisis in hetzionistisch leider- begin van hetJaarbeginnen de parti
jen en
schap,waaruitDavid Ben Goerion tenslot-

de gegadigden naarde kandidatuur zich in

te zegevierend tevoorschijn kwam.Enigs- de verschillende Staten al te roeren. Dan
zins ongeproportioneerd lang lijktme het volgen achter elkaar van apriltotjuniof

verslag over de zg.Lavon-affaire in Kim -

som s nog later de voorverkiezingen van

ches beschrijving van Israëls geschiedenis. New Hampshire totCalifornië en datgeeft
Dan zi
jn we weer terug bij heteerder ge- spanningen iedere twee, drie weken. En
noemde laatste hoofdstuk dat vraagt naar
Palestina's identiteit.Een vraag die nauwe-

dan volgt de maand van de Conventies,

waaroverdekandidaatvan deyarti
jwordt

li
jks wordt geadstrueerd,laat staan beant- beslist.W oeste feesten van polltieke hartwoord.Dit korte hoofdstuk is ongetwijfeld stochten politieke koehandel.Dân paskohetzwakste van Kim ches boek.H etdraagt

men de kandidaten los.- Kortom de A-

nauwelijks feiten aan die nog nietbekend merikaanse presidentsverkiezingen vertonen
waren en maaktzijn ideologische pretenties alle eigenschappen van een naar klassieke

niet waar. Toch een goed boek? Jawel. regels opgebouwd drama,waarin de spanOm devijfanderehoofdstukken.
ning steeds wordt vastgehouden en voortE.deM oor
durend stijgt.
Een drama waarin een heel volk participeert, dat een heel volk gespannen bezig
LewisChester,Godjrey Hodgson e?;
houdtbijnaeenvoljaarlang.
Bruce Page
Hoe langer hoe meer begint ook Europa
An Am erican M elodrama
datin te zien en mee te leven metde spanningen van Amerika. Over vroegere preThePresidentialCalnpaign oj1968
identsverkiezingen zijn we1 boeken verPenguin Books,Harmondsworth,1970,839 s
schenen - niet alte omvangrijk overigens
PP.,f 1,- .
maar buiten Amerika werden deze zo
a1sniet gelezen.Het eerste boek dat
Verkiezingen zi
jn in Nederland in zoverre goed
buiten Amerika aandacht trok, was
ééndagsgebeurtenissen, dat zij eigenlijk ook
maar op één dag echte spanning teweeg- datvan W hiteover de verkiezing van 1960,
brengen: de dag van de verkiezing zelf. toen Kennedy werd gekozen.Over de verDaarvöör proberen de verschillende par- kiezing van 1964 verschenen enkele boeken
meer: bedoeld voornamelijk om de Reputijen we1watberoeringte schoppen in hun bl
ikelnen,die toen een verpletterende nepropagandacampagnes,m aarom nu tezegde
rlaag leden, een hart onder de riem te
gen datdie campagnes m eer dan een paar
driftige journalisten en televisie-commenta- steken. Over de verkiezing van 1968 vertoren in opschudding brengen - nee! De schijnt het ene boek na het andere - en
overgrote m eerderheid van de kiezers juist in Europa.
wordt er koud noch warm van. H oogte- Di
t boek is jeschreven door drie Britse
punten kennen die cam pagnes imm ers niet journalisten,d1e voor de Londense 'Sunday

of nauwelijks; zij werken naar het éne Times' samen zo'n kwart miljoen mijlen

hoogtepuntvan die éneverkiezingsdaq toe kris kras doorAm erika reisden om de hele

en aangezien hetnagenoeg onmogelijk lsde campagne van het begin totheteinde mee
aandachtvan hetgrotepubliek vastte hou- temaken en voorhun blad teverslaan.Zij
den metlangdurige campagnes,waarin ei- doen dat metgrote journalistieke flair.Zij
genli
jk niets anders plaats vindt dan wat hebben er een lang verhaal van gem aakt,
politiek geleuter,komen zijmeestalmaar m aar het loont de m oeite van het lezen.
uiterstlangzaam op gang en duren zi
jkort. Hetiseen boeiend verhaal:datta1van bijEer de kiezers goed en we1 in de gaten zonderheden vastlegt die ln andere publihebben dater iets van ze wordt verwacht, katiesweinigofgeenaandachtkrijgen.Bijis de hele zaak al zo goed a1s voorbi
j. zonderheden vooral over de stemming onln Am erika ligtdatanders.
derde kiezers zelf.Hetisin m indere m ate
Presidentsverkiezingen werpen daar hun dan andere boeken een 'inside story'doch
schaduw zo ongeveereen vo1jaarvooruit. in meerdere mate een 'grassrootstory'van
Nietdatheteigenlijketreffen tussen dege- het Amerikaanse melodrama van 1968.
nen die uiteindeli
jk als kandidaten voor En daarom een waardevolle aanwinst.
het presidentschap naar voren komen, zo H ansH erm ans

B'sreactie op A,terwijlB weergaatreaGEDRAGSWETENSCHAPPEN

geren op A's reactie op B,etc..Hetresultaatisdatverhoudingen meerbepaald kunnen worden door de omgang a1s zodanig
dan door de personen die met elkaar omgaan.En ditlaatste leidt weer totonechtheid in de individuele persoon, waar het
Zelf alle van-zelf-sprekendheid gaatverlie-

HenkusS.
J.,B.- Biidrage toteen positievc ontwikkeling van het landeliik onderw#lcon/lfcl. - Nederlandse Katholieke
Oudervereiging,Den Haag,z.j.,139 pp., zen.Om ditlaatste is hetnu Laing in zijn
j12,- .
Kûbler-Ross,Eli
sabeth - Lessen v//;ele- beschrijving te doen: dat men van-zelfvenden.- Ambo,Bilthoven,1970,278 pp.,

sgrekend met elkaar omgaat,zodat men

/12,50.

b
eerttewinnen.Daarbijissteedsvan jelding dat hoe onhoudbaarder een posltie

Schultze,Walter,e.
a.- PödagogischesLe-

zlchzelf niet verliest noch de ander pro-

xikon.- Bertelsmann,Gutersloh,z.j.,1407 binnen een sociaal systeem is, het des te
en 1439 pp.,DM .75,- per deel.
moeilijker wordtom eruit te komen.Laing
vraagt zich met Confucius dan ook af in

het motto van zijn studie: '
Je kunt eruit
CeliaG reen

Luciede dromen
(Boompaperback),Boom en zoon,Meppel,
1970,164 pp.,/11,50.

via de deur.W aarom gebruikt toch nooit
iemand die methode?' Daarmee raakt

Laing op uitnemende wijze in zijn studie
het probleem aan waarin geestelqke gezondheid bestaat.M en za1nooituitde be-

nauwdheid van hetsociaalsysteem komen

r niet in hct geestelilke leven van
Luciede dromen zi
jn die dromen waarbi
j wannee
lding isdatmen slechts kan intreden na
de dromerzich bewustis dathijdroomt. ge
op hetkloppen 'binnen'te hebben gehoord.

Het interessantste kenmerk is wellicht dat

dedromerzelfszijn eigen droom enigszins G.W ilkens

in de hand heeft.Bv.: de dromer kan in

zijn droom op een glas slaan om te zien
of het zou breken.

Ditverschi
jnselvan luciede dromen heeft
de auteur, directrice van het Institute of
Psychophysical Research in Oxford,uitge-

R .F.D earden

The Philosophy oj Primary
Education

breid onderzocht, daarbij puttend uit een

An lntroduction
overvloed van ongepubliceerd materiaal.
De uiteenzetting van de auteur heeft zelf Routledge and Kegan Paul,London,19692,
ook iets weg van een luciede droom: er 194 pp.,12/-.

wordt een wonderlijke droomwereld beschreven en bijdeze beschrijving tracht de Er worden over de vernieuwing van het
schrijfster het onderwerp de droom in de basisonderwi
jsnogalwatkreten geslaaktde
hand te houden. In dit laatste echter is laatste tijd.Een van die kreten luidt, dat
deze studie niet luciede genoeg en iser te het onderwijs moet uitgaan van het kind.
weinig greep op de behandelde stof. D e
relevantie van het behandelde onderwerp
kom t daardoor te weinig naar voren.
G .W ilkens

R.D .Laing

D at klinktprachtig.Z6 prachtig,dat onze

Staatssecretaris van Onderwi
js er een der
grondmotieven van heeft gem aaktvoor een
algehele herziening van onze wetgeving op

het basisonderwijs.
De schrijvervan ditboek,die in Londen
de wijsbegeerte van de opvoeding doceert,
onderwerptnu deze kreet:'uitgaan van het

kind' aan een nauwgezet onderzoek. Hij
(Boompaperback),Boom en zoon,M eppel, vraagt zich in de eerste plaats afwatm en
er eigenli
jk onder verstaat.Het belang van
1970,178 pp.,j10,- .
het kind? De belangstelling van het kind?

Hetzelj en de anderen

De auteur van deze psychiatrische studie
verstaat de kunst om helder de ingewik-

Ofdeaanlejvan hetkind?Hi
jconstateert
vervolgens b1jdegenen die deze kreet hanteren, de onmiskenbare neiging om öfwel

keldheidvan menselijkeverhoudingenweer het belang öfwel de belangstelling öfwel
te geven.A treedtin contactmetB.B rea-

de aanleg van het kind tc beschouwen a1s

geert op A. A op zi
jn beurt reageert op

een soort natuurwetenschappelijk vast-

staande gegevens. A1s gegevens dus die
men eenvoudig heeft te aanvaarden en
waarover men zich geen waarde-oordeel
m ag aanm atigen - evenmin a1s over de
wet van de zwaartekracht of over het feit
dat tweemaal twee vier is.Deze opvatting

echter verwerpt hij met de meeste stellig-

derzoeksmateriaal wordt er geboden. Een

geschiedenis van de ysychologie en een
overzichtvan een ontwlkkelinjvan deverschillende theorieën en strom mgen ontbreken.Kwaliteiten tekortliggen dan ook in
watresp.aangeboden en weggelaten wordt.
G.Wilkens

heid.Noch hetbelang,noch de belangstelling,noch de aanleg van het kind onttrekken zich aan waarde-oordelen.ledere op-

v
oeder moet zich terdege de vraa! stellen
ten eerste in hoeverre het kind ziln eigen
belang kan beoordelen,ten tweede in hoe-

verre hi
j bij het kind belangstelling kan
opwekken en waarvoor en ten derde welke
eigenschappen van het kind tot ontwikkelingmoeten worden gebrachten welkeniet.

#.J.Tansey and Derick Ullwin

Sim ulation and Gam ing in Education
(EducationalPaperbacks) M ethuen Educational, London,1969, 152 pp., 15/-,hardback 30/-.

A1deze punten behandelthi
j een voor De tijd dat de school haar leerlingen beschouwde a1s een soort varkensdarmen,
van zaken in de eerste helftvan zijn boek. waar zi
j wetenschap in moest proppen net
In de tweede helftvoegthi
j daareen aanlang tothetpresentabeie worsten waren,
tal hoogst belangwekkende beschouwingen zo
aan toe over het leerplan, over het spel- isvoorbij.Hetzoeken isalom naarnieuwe
thoden om het onderwijs niet alleen
element in het onderwi
js, over de zelf-ex- me
meereffectiefmaarook meeraantrekkeli
jk
-

een helder,diepgaand en metgrote kennis

pressie en de muzische ontwikkeling van
het kind en tenslotte over de morele op-

voedinq.

te m aken.
Tot die nieuwe methoden behoort ook de
invoering van nabootsing en spel.Hogere

Eenbultengewoon belangrijkboek,waaral vormen van onderwijs kennen de nabootdegenen die zich met de opvoedkunde en
ing alheellang.Nabootsing bijvoorbeeld
hetonderwijs bezig houden,stellig kennis s
van een rechtsgeding werd allang geleden
van moeten nem en.
aan de juridische faculteiten toegepast en
HansH erm ans

nabootsing van de situatie in klas behoort

niettot de zeldzaamheden in de onderwijzersopleiding.In het economisch onderwijs
FrankA.Geldard

H andboek van de psychologie,deell
en 2

begint de Amerikaanse 'case-method' hoe
langerhoem eer ingang te vinden.Hetspel

speelt in hetonderwijs nog nietzo'
n belangrijkerol,maarbuiten de schoolheeft

Aula, Spectrum , Utrecht/Antwerpen, 1970,

hetzijn deugdelijkheid we1bewezen.

490 en 357 pp.,2 delen /16,- .

een groot aantal voorbeelden van naboot-

De beide auteurs van dit boekje hebben

sing en spelin opvoeding en onderwijsverBijde overvloed van beschikbare bronnen zameld en geven ook - en datis het been publikaties die de auteur ten dienste langrijkste - zéér interessante mogelijkstond, is hi
j erin geslaagd een handboek heden aan om in lager en voortgezet onvan de psychologie sam en te stellen dat derwijs deze beide elementen in te voeren.
poogtde onwetendheid op ditgebied op te Zi
j wijzen in het bi
jzonder de weg naar
heffen.
Voortbouwend op een fundamentele inleiding in de drie voornaamste onderdelen
van de psychologie: motivatie, leren en
waarnem ing,wordtsteeds op een hoger en
afgcleid niveau de integratie van deze drie
onderwerpen behandeld in de gespecialiseerde en toegepaste gebieden van de psychologie. Ter afsluiting volgt een hoofdstuk overde toekomstvan de psychologie.

allerlei experim enten die op dit punt elders,m et nam e in Engeland en Am erika,

zijn ondernomen.
W aar het hun om gaat is het onderwijs
voor de kinderen interessantte m aken.De

kinderen de begeerte naarleren bijte brengen.De school,menen zi
j,moet nog veel
leren bijvoorbeeld van de reclamewetenschap.A1shetmogelijk ismiljoenen mensen
te interesseren voor een of andere soort

Een overzichtelijkebibliografie wordtgege- m argarine,waarom dan nietvoor zelfontven bij e1k behandeld onderdeel, terwi
jl wikkeling?
een zakenregister de bruikbaarheid van dit En daarhebben zi
jschoon gelijk in.
handboek verhoogd.Veel en relevant on-

H ansHerm ans
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Kûnzel, Renate - Der Werbejachmann.
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Ackerley,J.R.- M iin vaderen ikzelj.-

Bruna,Utrecht/Antwerpen,1970,191 pp..
A rendt, H annah - On violence.- Allen
Lane,London,1970,106pp.,25/-.

EineempirischeStudiezurEntstehungneuer

Berujspositionen.- Enke, Stuttgart,1970,
VI11,187pp.,DM .26,- .
Leuven,traditieen toekom stvan een universiteit.- Lannoo,Tielt,1970,248 pp.,fotoboek,BF.620.
Overstraeten,Toon van - DossierLimburg.
De grotestaking.- W est-pockets,De Panne,1970,150pp.,BF.80.
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Dit boek is de bewerking van een reeks
collegesen bedoeld a1s een algemene inleiding totde antropologische benadering van

verwantschap en huwelijk.Na een korte
Kando,Ata - Slaaj oj dood.- M eulen- historische schets en watfundamentele in-

hoff-Bruna, Am sterdam , 1970, 40 foto's, formatie overde methodiek in hetverwant-

/7,50.

schapsonderzoek, wijdt de auteur enkele
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Boekbesprekillg

hoofdstukken aan de wi
jzen waarop ver- Voor wie het 1ot van deze kinderen ter
schillende verwantschapsgroepen tot stand

harte gaatisditboek,datdie hele ontwik-

komen. Vervolgens gaat hi
j dieper in op

kelingsgang beschri
jft, zeer lezenswaard
vooralomdathet duidelijk de kernpunten
huwelijksrelaties tussen groepen te organi- van de talrijke discussies over hun behanverwantschapssystem en a1s methoden om

seren. Het laatste hoofdstuk handelt over

deling aangeeft. Straf of geen straf? Ge-

verwantschapsterminologie. De schrijver vanjenis ofhospitaal?Afsluitinj of opnatoont aan dat verwantschapssystemen ant- mem demaatschappi
j? Losmaklng van het
woorden zijn op verschillende herkenbare gezin - in feit dus een veroordeling van
vormen van druk binnen een kader van
biologische, psychologische,ecologische en

so
ciale begrenzinjen.
Door variaties m de sociale structuur te

de ouders - of samenwerking methetgezin? Allemaalvragen,waarover veelis nagedacht en waarover het nog steeds de
moeite waard is na te denken.

analyseren leren we iets over de soortHo-

mo sapiens'', schrijft Fox in zijn voor- HansHermans

woord. Dit oogmerk komt in het onder-

havige werk goed tot zijn recht. M ede

doordatdespreekstijlwerd lehandhaafd is
ditnietaltijd even gemakkelljkeboek toch

prettig leesbaar.Gaarne aanbevolen.

J.J.C.M arlet

Tegenspraak, 4.Student-en-K erk
Gooi& Sticht,Hilversum,1970,65 pp..

Deze vierde aflevering is gewijd aan de
JuliusCarlebach

Caring jor Childern in Trouble
Routledge & Kegan Paul, London, 1970,
198 pp.
,E 1.15.

studentenkerk.W e vinden een hoeveelheid
informatieoverwatin enkelestudentenker-

ken en -parochies gebeurt (Leuven, Ti1burg,Amsterdam,Groningen,Bochum)en
een soort visie op de toekomst van een

studentenkerk (bi
jdrage van Heerlen).
Daarnaast enkele beschouwende bi
jdragen
van 'hetkollektief'en (of)van F.v.d.Oudenrijn.
De 'kinderen in moeili
jkheden', waarover Het informatieve gedeelte lijkt ons het
dit boek handelt,zijn kinderen die metde meestbelangri
jke en hetmeestinteressante.
rechter in aanraking zijn geweestof drei- De artikelen van het 'kollektief'zijn wat
gen te kom en.
moeilijk verteerbaar. Enerzijds mist men

Poginjen om voordergelijke kinderen spe- een goed onderscheid tussen studentenkerk
ciale m stituten in het leven te roepen en
aldus de rechter de mogelijkheid te openen

hen naar deze instituten inplaats van naar

een gewone gevangenisteverwi
jzen dateren
in Engeland aluitde tweede helft van de
achttiende eeuw.M aar watvoor instituten

en studentenparochie: ,,De religieuze kri-

teria van gemeenschapsvorming zijn immers
-

maatschajpelijkgezien - afgeleidekri-

teria. Ze zlln niet van politieke aard''.
M .a.w. een parochie is dus geen politieke

partij of een studentenbeweging. Toch
moesten datzijn? Daarover hebben de ge- schi
jnt zij deze taak op zich te moeten
dachten zich in de loop van twee eeuwen neme
n volgens de auteurs.Men krijgtzelfs
voortdurend verder ontwikkeld. Soms on- de indr
uk datde enige m aatstaf van waarder invloed van hartstochteli
jke pleidooien achtig geloof bestaatin een deelnam e aan
zoalsdie van M ary Carpenter,diezich van
G od geroepen achtte om hetland te alar-

het studentenprotest. Vervolgens worden
veelvuldig woorden gebruikt die vaag en

merentegenmisstanden,diezijzwaarover- algemeen zijn,om niette zeggen nietszegdreef,en die zelf een instituutging leiden
waar het evenmin erg goed ging, doch
waar niemand kritiek op durfde geven uit
angst voor haar giftige pen. Soms onder
invloed van sensationele berichten in de
kranten.Soms ook onder invloed van rus-

tig te werk gaande en depuntjesop de
zettende Staatscommissies.

gend.M en mistook een 'einfûhlend V er-

stehen' in de beschouwingen, uiteindelijk
toch noodzakelijk voor een juist begrip.
Tot slot: de arrogante en som s hautaine
toon maakt het lezen niet direct tot een
verkwikkende bezigheid.

J.Rui
jter
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Albrecht,Gûnter z/nd Gûnther Dahlke Internationale Bibliographie zurG eschichte

der deutschen Literatur von den Anjöngen
bis zur Gegenwart. Teil 1: bis 1789. Volk und W issen, Berlin, 1969, 1045 pp.,
M .68,- .
Bersani, Jacques, e.a.- La littérature en
France depuis 1945. - Bordas, Paris /
Asedi, Bruxelles,1970, 863 pp.,BF.320.

standig haarweg wi1gaan.En in hetm ondaine kader van het tuinfeest, waar de
society haar nieuwe tenniskampioen viert,
stormen vragen en herinneringen op de

notarisaf.De achtergronden van zi
jn succes a1s notaris, de verhouding tot zijn
vrouw Blanche,de ruggegraatloosheid van

zi
jn leven, de banaliteit van het milieu
waarin hij vertoeft, de aantrekkingskracht
vanlrène,deweduwevan zijnbroerSerge,
Bordewiik, F. - Noorderlicht. - (Sa1a- die Mj- gewild? ongewild?- in de dood
mander), Querido,Amsterdam, 1970,255 gedreven heeft,de pijn om de vluchtvan
PP..
zijn oogappel M arleen, het zijn de zovele
Földes,J/!Jn - D e gt?lztfen oorringen.scherven die in de 17 hoofdstukjesvan de(Salamander), Querido,Amsterdam, 1970, ze korte roman werden samenjeschreven
222 pp..
Fournier,Alain - H et grote avontuur.-

tot een totaalbeeld van menselilke zwakheid en ontgoocheling.
(Salamander),Querido,Amsterdam,19705, J.Gerits
220 pp..
Jauss,H ans Robert - Literaturgeschichte
als Provokation.- Suhrkam p, Frankfurt,
1970,251pp.,DM .6,- .
Kunert, Gûnter- W arnung v/r Spiegeln.
Carl Hanser Verlag, M iinchen, 1970, RaynlondBrulez
87pp..
Kurz,PaulK.- Ubermoderne Literatur. D e toren van Lynkeus
Standorte und D eutungen.1 en ll.- Ver- Desclée De Brouwer,Brugge,1969,130 pp.,
1ag Josef Knecht, Frankfurt/M ., 1967 en geïll.,BF.155.
1969,249 en 335 pp., DM . 19,80 en DM .
24,- .
ez'De toren vcn Lynkeus verscheen in
Rutgersvan derLoejj,a
4?7- Alleen tegen Brul
reeks'Open Kaart',autobiografieën van
alles.- (Salamander),Querido, Amster- Ndeeder
landse en Vlaamse auteurs.D e titel
dam , 1970,125 pp..
Schultz, H artwig - Vom Rhythm us der reeds van ditzelfportretverraadthetabsomodernen Lyrik. - Carl Hanser Verlag, luutindividualisme datkenmerkend isvoor
Brulez. Toch is zijn toren van Lynkeus
M unchen,1970,160 pp..
W eimar, K laus Versuch Iril/er Vorausset- geen ivoren toren zonderm eer.Brulez'individualisme is het gevolg van zijn sterke
zung und Entstehung der Rom antik. M ax Niem eyer Verlag,Tùbingen,1968,90 persoonlijkheid en geenszins van een a-sociale levenshouding of een romantische
PP.,D M .14,- .

Wellershojj, Dieter - Literatur und Fer- kwetsbaarheid.Ditkunnen weogmaken uit

önderung.- Kiepenheuer& W itsch,Köln, zijn beschouwingen over zijn Jeugd, zijn
familie,zi
jn groeinaar het schrijverschap.
1969,185 pp.,D M .8,- .
D e literaire produktie van Brulez beslaat
een kwarteeuw,van 1930 tot1955,van An-

JaakStervelynck

Het tuinfeest

tfr; Terval tot de quadrilogie M iin Woningen. Dat hij sindsdien alleen nog een
bundel korte verhalen, Proejneming tot
eenzaamheid (1969) gepubliceerd heeft,
vloeit voortuitzijn opvatting van de lite-

De Clauwaert, Kessel-l-o, 1970, 125 pp.
, ratuur a1sliefhebberijen niet a1s bedrijf.
Dathijin dezeliefhebberij,in hetschrijven
BF.135.

a1s ,,poëtische aanvulling der werkeli
jkheid''uitmunt door zijn scherpe observatie
Het tuinjeest beschrijft een dag uit het (zijn Lynkeusblikl) en zi
jn bekommernis
leven van een notaris die op het hoogte- om echte menselijke cultuur,za1door niepunt van zijn carrière brutaal geconfron- mand aangevochten worden.Ook voor wie
teerd wordt m et de leegte van het bour-

belang steltin de literatuurgeschiedenis,is

de visie van Brulez op de literatuur en de

dood en liejde bespreekt. Browns werk
literairestromingenwaaraan hijactiefmee- beperkt zich derhalve grotendeels tot het
gewerkt heeft, zeer interessant.
vergaren van feitelijke gegevens.Ditheeft
J.Gerits

hijechterop zo kundijewijzegedaan,dat

zi
jn materiaalverzamellng volgende onderzoekers grote diensten za1kunnen bewi
jzen.
Th.vanOorschot
RussellE.Brown

HansH enny Jahnns 'Flusz ohne

Ujer'
Eine Studie

H orstFritz

Literarischer Jugendstil und
Expressionismus.Zur K unsttheorie,
D ichtung und W irkung Richard
Jahnns imposante, tweeduizend pagina'
s D ehm els
Francke Verlag, Bern-M ûnchen, 1969,
123 pp.,Schw.F.14,80.

omvattende trilogie 'Flusz ohne Ufer',bestaande uitde delen 'Das Holzschiff','Die
Niederschrift des Gustav Anias Horn' en

J.B.M etzler,Stuttgart,1969,310 pp-,
D M .42,- .

de bijde dood van de auteurin 1959 nog
altijd nietvoltooide'Epilog',wastotheden R.Dehmel (1863 -1920), ooit een favoriet
m eer voorwerp van be- en verwondering
dan van diepgaande studie.Russell Brown
verrichtdaarom veelliterair-wetenschappe-

van de lgoo-jeneratie,is thans verstoft.

lijk grondwerk. Hij registreert nauwkeurig

Deze studie w11de eventuele onrechtvaardigheid van dit historische oordeel niet
aanvechten, maar Dehmel gebruiken om

alle passages,gebeurtenissen,m otieven,die
in deze sterk autobiografisch gekleurde roman op Jahnns eigen belevenissen terugge-

aantetonen dathij(zowelin zijnlyrieken
theorie a1s in zi
jn complete levenssti
jl en
-s
feer) een bindteken is methetexpressio-

voerdkunnen worden.Hijreconstrueertde nisme.Dehmelisuithetnaturalisme voortdertig jaren bestrijkende ontstaansgeschie- gekomen,maarheefterzich schra? tegen
denis van de roman en probeert de versluierde geografische nam en te ontraadse-

afgezet. Kritisch leidde deze houdlng tot

len. Ook onderzoekt hij naast de formele
opbouw (= de constellatie van delen,
hoofdstukken en paragrafen) de meer inhoudeli
jke, door herhaling en 'Echo-W ir-

deslyriek,abstraherinq,metafoorgehalte)en

voortgebrachte inwendige structuur van de

matie, visionair profetisme, een (zij het
mislukt)engagement in de actualiteit.Juist

kung' van bepaalde thema's en motieven

trilogie.Dat Brown niet probeertom deze
laatste structuur met Jahnns wereldbe-

formele consequenties (ornamentele liefuiteraard ook tot nleuwc inhouden (vergeestelijking van het reële,kunst a1s substitutie van religie, realiteitsvlucht) met
opvallende expressieve lagen: levensaffir-

deze kenmerken stellen S.in staat Dehmel

schouwingenpsycheinverbandtebrengen, te zien a1s een basis(ofachtergrond)van
za1wellichtm enlgeen betreuren.M aar aan-

de expressionistische generatie,vooralin de

gezien B. in zijn voorwoord uitdrukkelijk lyriek die immers ook het voorbije ververklaart,dathi
jslechtseen werkimmanen- werpt in een poging (en behoefte) om een
te interpretatie,verbonden metde biografi- nieuwe bestaanswijze in de Aufbruch-idee
sche methode, nastreeft en daarom zijn te ontwerpen.S.'s argumentering is impoboek voorzichtig a1s 'Studie'betitelt,m oet nerend en sluitend, althans in functie van
men hem het recht op beperking laten, Dehmels karakteristieken; daarmee is niet
ook wanneer m en - zoals de recensentdefinitief de thans actuele vraag opgelost
ervan overtuigd is,dat zonder filosofie en ofhet expressionisme ja dan nee een volpsychologie een interpretatie van Jahnns komen nieuwe startisgeweestdan weleen
trilogie nauwelijks mogelijk is.Bezwaarlijk deel van een gebonden literatuurevolutie
ishet, dat B.ook in zijn werkimmanente waarvan de Jugendstil en dus Dehmel
interpretatie nietdiep genoeg doorstoot.Hi
j eveneens een autonoom aspectzouden uithad toch tenm inste een poging moeten on- maken. We1 kan worden genoteerd dat
dernemen om de esthetische eenheid en voor een synthesevan dezeproblematiek in
werking der trilogie na te speuren. H et deze studie gaaf materiaal wordt aange-

blijft hier bij enkele vage aanduidingen, dragen zonderwelke een uiteindelijke bewanneerhijde voorJahnn centrale en door slissing niet mogelijk is.
deze zeer extravagant opgevatte m otieven

C.Tindem ans
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jn, het gedesintegreerde wereldbeeld.D it allespresenteren het voorwoord

Goethe,e.a.- Torquato Tasso.Regiebuch
der Bremer Inszenierung. - Suhrkamp,
Frankfurt,1970,194 pp.,DM .4,- .
Grass, Gûnter - Theaterspiele.- Luchterhand,Neuwied, 1970, 409 pp.,
DM .19,80.

Kaul,A.N.- The Action oj English Comedy. - Yale University Press, London,
1970,338 pp.,79/-.
Zweers,< .en L.A.Welters - Toneelen
publiek f?;Nederland.- UniversitairePers,
Rotterdam ,Rotterdam ,1970,260 pp.,

/7,
50.

(K.Schöning) en de teksten voorbeeldig:
PeterHandke(Hörspieo,RichardHey (Die
Balladevon Eisernen,John),M ax Benseen
Ludwig Harig(DerM onologderTerryJo),
Klaus Hoffer qûrsorglich..., vorzûglich
. . .)
, Ludwig Harig (Ein Blumenstûck),
Franz M on (das gras wies wöchst), Reinhard Döhl (Scrr Fischer und seine Frau
oder Die genaue Uhrzeitj, Jiirgen Becker
(Hâuser),PaulPörtner (Aleaj,Rainer Puchert(DergrosseZybilekj,Gerhard Rûhm
(Ophelia und die Wörterj, Kriwet (ONE
TWO TW O)en M auricioKagel(lHörspielj
Ein Aujnahmezustandj plus de twee bekroonde.
C.Tindemans

K lausSchöning,H rsg.

N eus H örspiel. Texte. Partituren
Suhrkamp,Frankfurt,1969,464 pp.,
D M .30,- .

H ansG ûntherBickert

Studien zum Problem der Exposition
Nu de Hörspielpreis fiir Kriegsblinden in
1968 werd toegekend aan Ernst Jandl en

im Drama dertektonischen Bauform.

Term inologie-Funktionen-G estaltung
ElfriedeM ayröcker(Ff
Jn/M ann M enschen) N. G. Elwert Verlag,M arburg, 1969, 130
en in 1969 aan W olf W ondratscheck (Paul PP., DM.18,- .
oder die Zerstörung eines Hörbeispielsj
(beide hier afgedrukt,de eerste a1s gramofoonplaat bijgevoegd),li
jkt een anthologie S. inventariseert wat de dramatheoretici
van progressievehoorspelen nog amper ris- hebben bedacht i.v-m. de expositie (stofkant.Toch blijft hetpionierskarakter van opening en structurele beginfase)in hetgedeze verzam eling evident. Synthetisch ge- sloten drama (strenge constructie,leunend
produceerde,elektronisch vervormdezinnen op retoricale harmonie, regelmatige strucen constructies, spraakklanken en fonemi- tuur).De functies,de vormen en hettechsche fragm enten,technisch gem anipuleerde nische vocabularium worden streng-systegeluidigheid, woord- en tooncollages, mat
isch o? een rijtje geschaard.Aangezien
klankmengselsen stereotruucjes kenmerken recent welnig m ateriaalwerd aangedragen
dejongsteontwikkelingvan hetexperiment- voor de typologie van het drama, maakt
hoorspel.De 15 opgenomen scenarii (soms deze studie een dankbare aanvulling uitdie
visueel uitgedrukt, pop-ig geïllustreerd, in methodisch en biblior afisch indrukwekgeluidspartituur gesignaleerd, in regieboek kend is.
gerejistreerd)lopen stuk voor stuk tussen C.Tindem ans
de llteraire autonom ie en de geluidsstudiom ontage in;hetdram atische karakterwordt
verlegd naar de technologische know-how,

deepischejevoeligheidvan dewoonkamerintimiteit ls weggeblendet en de radiostationsspelen m aecenas voor een waaghalzige undergroundtroep.De publieksminderheidsstatus van de radio staat hier moge-

Anatomy 0/an Illusion.Studiesin
lgth-century Scene D esign
Scheltema & Holkema, Amsterdam, 1969,

lijkheden toe die de televisie zich sociolo- 92 pp.,j21,80.
gisch en program m atechnisch ontzegt. D e

literatoren hebben de schri
jftafelingeruild Het4e internationale congres voor theatervoor de sni
jtafel waar de oscillogrammen geschiedenis(Amsterdam 1965),waarvan dit
en de modulatoren de boventoon bepalen, boek de verslagen bevat,is slechts 1os geterwi
jldezevertechnisering ondertussen per- bonden door hetbegrip 19e eeuw ;niem and

heeftpreciesuitgepraathoe de periodisering hierzi
jn eigen eindoordeeloverdetheaterervan verloopt.Centraalstaathetdecor,het jaren 60 aan.Alleszitaan dezeman mee:

geestelijkelandschap,datdoormiddelvan

een decoratief element medeopbouwend
moetfungeren a1seen essentieelaspectvan
de totale vertoning en dus van het theater
zelf.A . M . N agler plaatst de autonom ie
van hetgeschilderdedecorvoorop,hetzoeken naar de illusie, '1e pittoresque dans
l'exactitude'. De m eeste referenten lopen
dan verloren in de individuele praktizanten
van dit principe. B. Hunningher probeert

zijn verstandig oordeel,zijn doorzichtvan
bijkomstige en vitale gebeurtenissen, zijn
zin voorbli
jvendeenvoorbijwaaiendestukken en auteurs?zijn zintuigvoorregisseurs
en sti
jlen.Zo lshijin staateen eigen signalem ent op te geven dat op constanten
aanstuurten niet de drukke actualiteitwi1

herkauwen. Typerend-Frans is nog altijd

dathethoofdaccentop de individuele men-

sen blijft liggen en de collectiviteitsbewe-

een synthesevanpicturalewi1naarsjmbo- ginginhettheatererwatschamelbijhangt.
listische functie.De belangrijkste bpdrage Niettemin weethijvan auteurste vertrekis die van S.Hëhnel over G. Craig, een kenenbi
jreqisseursuittekomen(Grotowkeurige analyse van hetbegrip realisme a1s
scenisch idee. 63 historische illustraties
staan m ee a1s dem onstratieve apparatuur
afgedrukt.
C.Tindemans

ski,J.Lavelll,V.Garcia: A. Mnouchkine

b.
v.
).Daarom ook blijfth1
ja1schroniqueur
bescheiden;hi
jvangthetwezen van 10jaren Frans(d.w.
z.overwegend Parijs)theaterop in sierli
jke,persoonli
jketermen,niet
bang voor hetbon-mot,metzin voor relativiteit.Een beheerste liefde die lang niet

VitoPandolji
H istoire du thlâtre.5

blind blijft voor de vreseli
jke impasse.
C.Tindemans

M arabout,Verviers,1969,414 pp.,BF.95.

Dit5e deelsluiteen degelijkegescMedenis
van dram a en theater in pocketform aat
gaaf af.Behandeld worden het UsA -thea- Eugenio Barba,ed.

ter (van O'Nei11totBroadway),de renais- Jerzy Grotowski
sance van de mythe (dwarsdoorde generatiesheen,b.
v.M aeterlinck,de Ghelderode, TowardsaPoorTheatre
Claudtl,Giraudoux,de M ontherlant,Audi- M ethuen,London,1969,262 pp.,55/-.
berti, het Abbey Theatre, Hofmannsthal,

hetPoolse en Joodse theater),de avantzeoorspronkeli
jk Deense uitgave,in wegarde (vanJarrytotsurrealisme,maar ook De
verrassend het Duitse expressionisme, relddistributie overgenomen door het LonBrechten M ajakowskij),tendensen vandaag dense bedrijf,is een bundel opstellen over
(koude-oorlog-theater, het Oosteuropese de persoon, de stijl, de werkwijze en de
theater,de erfenis vanPiscatortotP.W eiss, standpunten van de Poolse theatervernieuP.Handke,A.Gatti en D.Fo, de happe- wer J.Grotowski.H et geheelleest a1s een
ning, het theater in de derde wereld, het reeks seminarieteksten over de fysische

andereAmerika),uitlopend op een zorgvul- oefeningen en decontemglatievefundering.
dige prognose op functie en zin van het De sterke nadruk op de llchameli
jkheid van

theater. D eze serie onderscheidt zich niet de acteur is,behalve in eerste instantie een
door encyclopedische volledigheid, m aar intensifiëring van de uitdrukkings-instrudoor idee en visie,selectiviteiten oordeels- mentaliteit, vooral een ontwikkelingseffect
van hetpsycho-fysiologische organisme dat
VefnAogen.
C.Tindemans
de acteur in Grotowski's opvattinj moet

zijn; met alle middelen van het llchaam
moetnietlangereen werkelijkheid worden

nagebootst, m aar een ervaring uitgebeeld.
BernardPoirot-D elpech

Au soir le soir. Théâtre 1960 -1970
M ercure de France,Paris,1969,292 pp.,
FF.25,- .

Daarom zijn deze teksten zonder meer
plichtlectuur voor de actuele theatervak-

man; dat betekent echter nog alti
jd meer
een m entale staat van werken dan een ge-

codificeerd Systeem van wettjts en kneepJeS.

De bekende Le Monde-theatercriticus biedt

C.Tindemans

Een paar vergeli
jkingspunten zijn er evenKUNST EN ARCHITECTUUR

wel:beide kunstenaars waren praktisch ex-

clusief bezeten door de menselijke figuur

en beiden vorm en ze voor de comm entatoren een even groot raadsel.Alleen biedt
Bentm ann,Reinhard - Die Villa alsH err- de biografie van Toulouse-Lautrec, nu al
schajtsarchitektur.- Suhrkamp,Frankfurt, sterk geromantiseerd, voor velen een ge1970,186 pp..
makkelijkeuitweg.Doorte verwijzen naar
Bott, Gerhard - Das M useum der Zu- zijn mismaaktheid ennaarhetmilieu waar

kunjt.- DuMont Schauberg,Köln,1970, hi
j dientengevolge noodzakelijkerwijze in
311 pp.,D M .14,80.
terecht zou zi
jn gekomen meent men een
Spiller,Jirgen,Hrsg.- PaulKlee.Unendliche Naturgeschichte. - Schwabe & Co.
Verlag, Basel/stuttgart, 1970,511 pp.,600
afb.,S.F.116.

voldoende verklaring voor Lautrec's genie
gevonden te hebben.De neiging om hieraan toe te geven speurtm en hier en daar
nog welin sommige opstellen uitditboek,

maareen oystela1sdatvan Gérard Bauër
ArnoldHauser

rekentervrljradicaalmee af.In het algemeen overigenszijn de auteurs,waaronder
er verscheidene die Lautrec nog persoon-

M ethoden moderner
K unstbetrachtung

lijk hebben gekend,meeruitop objectieve

Verlag C.H. Beck,M ûnchen, 1970,XII463 pp.,geb., DM .19,80.

vormtde uitstekende lllustratie een hoofdstuk apart.
G.Bekaert

informatie dan op rom antische interpreta-

tie.Zoalsin deoverijedelen van de serie

Verschenen in 1958 onderde titelPhilosophie derKunstgeschichte wordtde belang-

rijkestudievanA.Hausernu,ongewijzigd, D uM ont:X rt '71
heruitgegeven onderde titelM ethoden moderner Kunstbetrachtung.H et boek vormt
een verantwoording van de methode die

12 klpl., 45,5 x 64 cm,D M .24,- .

Hauser heeft aangewend in zi
jn Sozialge- G rosser Kunstkalender 1971

schichte der Kunst und Literatur en Der 12 klpl.,44,5 x 48 cm,DM .16,80.

M anierismus. M aar onafhankelijk hiervan

is het ook een uitstekende inleiding op de D erG oldeneK unstkalender 1971
actuele problematiek van de kunstgeschie- 14klpl.,40 x 29 cm,DM .10,80.
denis.A1 te vaak imm ers heeft deze zich,
in een verkeerd begrepen autonomie, tot DuMont-schauberg Verlag,Köln,1970.
haar filologische opgave beperkt, zonder
zich rekenschap te geven van haar ideolo- A1smen DuM ont:Art'7l-kalenderin hangische en sociale gebondenheid.D it boek den kri
jgt,gaat men onwillekeurig verjeover de m ethode handeltin feite over de li
jken metArt'70,een vergelijking die nlet
grenzen van de kunsthistorie en over de andersdan nadelig kan uitvallen,wantArt
verhouding van deze laatste tot het leven. '70 bevatte zulk een unieke keuze dat ze
G .Bekaert
geen tweede keer herhaald kan worden.

Toch bli
jftook Art'71 nog een merkwaardige collectie metgrafiek van M .Bill,Donaldson,de1Pezzo,Geiger,Bubenik,Rauschenberg, Voss, K am pm ann, Sugaï, Alt,
Toulouse-Lautrec
avignier, Vasarely. DuM ont's Grosser
(Genie en W ereld), Heideland, Hasselt, M
1969,271 pp.,194 i11.,in reeks BF.375,1os Kunstkalender brengt reprodukties van
klassieke meesterwerken van de moderne
BF.475.
kunst:Baumeister,de Staël,Kirchner,van
Gogh,Picasso,Jawlcnsky,Feininger, No1Ongeveer gelijktijdig verscheen in de serie de, Hundertwasser, N ay, aangevuld m et
Genie en wereld een deel over M ichelan- een paar traditionele m eesterwerken. De
gelo en ten overgraaf Henride Toulouse- Goldene Kunstkalender gaat van eenzelfde
Lautrec. Grotere tegenstelling kan men keuzeprincipe uit, maar presenteert de rezich (op het eerste gezicht) niet indenken produkties anders:kunstdrukpapierop kardan tussen deze twee figuren en hun res- ton gekleefd. Er is werk gereproduceerd
pectieve verhoudingen van genie en wereld. van K andinsky, Ernst, M acke, Rauschen-

berg,van Gogh,M ûller,Baumeister,Jawlensky,Chagall,Delaunay.Voor Pasen en

den. Klaus Hoffmann doet niets anders
dan materiaal ervoor verzamelen. De reKerstmiszijn er twee aparte reprodukties flectie erop moet nog gebeuren. Na een
voorzien,uiteraard afkomstig uit de mid- korte, eerder verwarde, inleiding en een
deleeuwen.
evenredige ontleding van wat lijn,vlak en
G .Bekaert
ruimte zijn,stelthijin een aantalkorte be-

sprekingen de voorlopers (o.m.H.van de
Velde, Kandinsky, Klee,M atisse,Picasso)
en de meesters van de nieuwe ornamentiek

voor.Deze laatste zi
jn bijna uitsluitend gekozen onder de jonge Duitse kunstenaars.
M ichelangelo
A lleen Vasarely, Capogrossi, Dewasne,
(Genie en W ereld), Heideland, Hasselt, Brauneren enkele Am erikanen die in twee
1969,287 pp-,216 i11.,in reeksBF.375,1os pagi
na's afgehandeld zijn,vormen een uitBF.475.
zondering.Ook in zi
jn laatste hoofdstuk,
waarin de auteur tot een definitie van de

nieuweornamentiek wi1komen,blijfthi
jin
zijn materiaalsteken.Deverdiensteligtin
schikte onderwerpen:doorzijn genie heeft de probleemstelling en die is bijzonder
hijeen wereld geschapen,nietalleen voor boeiend en belangrijk.
zichzelf,maar voor een heeltijdperk.Het G.Bekaert
Voor een serie a1s G enie en wereld is M ichelangelo alleszins een van de meest ge-

is we1 boeiend in dit nieuwe boek over
M ichelangelo dezeverhouding van genie en
wereld na te gaan. Geen een van de auteurs die aan dit boek hebben m eegewerkt

kan de vraag ontwijken,geen een kan er G eorgeHowardBauer
een antwoord op geven.Hetscherpstwordt Sartre and the Artist
de vraag naar de verhouding tussen genie
en wereld nog gesteld in debespreking van

The University of Chicago Press,Chicago/

de sonnetten (en hetprivé-leven)van M i- London, 1969,200 pp.,32 i11.,geb., 77/-.
chelangelo door J.-F.Revel.Door het feit
dat niet minder dan negen auteurs het in

n zijn merkwaardige studie onderzoekt de
ditboek over M ichelangelo hebben,zijhet l
Amerikaanse romanist G.H.Bauer de ro1
dan over verschillende aspecten van zi
jn van de kunstenaar en de kunst,in de eerleven en werk, waren overlappingen en steplaats deplastische kunst,in hetoeuvre
herhalingen onvermijdeli
jk. Ze laten ove- van Sartre. Het gaat de auteur niet om
rigens zien hoe weinig Michelangelo zich

Sartre's esthetiek, maar om de concrete

vooreen dergelijkedissectieleent.ln alles plaats die hetkunstwerk en de kunstenaar
wat hij doet is M ichelangelo heel en a1. in de rom ans en essays van Sartre innemen.
Toch blijft het boeiend deze figuur weer- En die is verrassend groot. Achtereenvol-

spiegeld te zien in de facetten van o.m .
auteurs a1sP.du Colombier,J.de Lacretelle, J.-F.Revel, V.-L.Tapié, J.-L.Vaudoyer. De opstellen worden begeleid en
doorsneden door een apart beeldverhaal,
samengesteld door de équipe van Réalith ,
die voor deze uitgave instond.
G .Bekaert

gens kom en ter sprake: La N ausée, het
dram atische werk,Les chem ins de la liber-

/J,de essaysoverdebeeldhouwersCalder,
Hare en Glacometti,over de schilders Gia-

cometti,Tintoretto,Lapoulade,M asson en

W ols, over de dichters Ponge,Baudelaire,
G enet, M allarm é. In een appendix kom en
ook de m usici en de muziek ter sprake.
ln de relaties van mens tot kunstwerk be-

schrijft Sartre evenzeer de existentiële a1s
KlausHojjmann
N eue Ornam entik
Verlag M .DuMontSchauberg,Köln,1970,
176 pp-,64 p1.,8 klpl-,vele tek-,DM .16,80.
Ditboek uitdeserie D uM ontAktuellover
de ornamentele kunstin detwintigste eeuw,
is een boek datnog geschreven m oet wor-

de sociale implicaties.Existentieelbetekent
het kunstwerk de verleiding van het 'être'
ten overstaan van het 'exister'; sociaal is

hetkunstwerk de projectie van een politi-

co-religieuze m ythe ter onderwerping van
de mens.Deze laatste stelling wordtechter
opgegeven wanneer Sartre nauwer kennis
maaktmetde hedendaagse kunst.In plaats
van een m iddel tot verslaving, wordt het

kunstwerk nu een poging totbevri
jding.
G.Bekaert
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Boekbespreking
Geen boek om in één adem uit te lezen.

gMI
SCELLANEA

Daarvoor ishette veeleen allegaartje van
herinneringen, verhalen, ontm oetingen en

reisimpressies.Een boek veeleer om met

m ondlesm aattegenieten van SluysersvoorLudwig,M artha - Das M âdchen K rûmel. treffelijke vertelkunst. Erudiet, ontroerend
Verlag Neues Leben, Berlin, 1970,316 en met af en toe een scheut Joodse gein.
PP..
H ansHermans

M olen,S.J.van der- Vriidag dedertiende. - J. de Bussy, Amsterdam, z.
j., 197
PP.,/9,90.

RogerVansevenant

Flash-Back
JozejWeyns

Bokrijk,zin en z#n
Lannoo,Tielt-utrecht,1970,67 pp.,66 p1.,
8 tek.,BF.295.

Desclée De Brouwer,Brugge/utrecht,1969,
geïll.,BF.290.

ln zijn 'overbodij woord van inleiding'

schrijft Johan Dalsne:,,In ditwerk isde
fotokunsttoteen film van een boek geworln kortejaren isdank zijhettaaiedoorzet- den''*M eteen aantalfoto'sen teksten van
tingsverm ogen van conservator Jozef
W eyns het volkskundig openluchtmuseum

Guyomar is een verhaal samengesteld,een
reisverhaal, dat ook een levensverhaal wi1

van Bokri
jkinBelgischLimburjeen begrip zijn. Tussen de foto's van landschappen,
geworden tot ver over de natlonale grenzen. En meer dan een begrip. Jaarli
jks
trekken een miljoen bezoekers naar dit
Limburgse plaatsje.Hetboek datJ.W eyns
gemaaktheeft,is- behalvedepri
js- op

waarvan die uitSpanje en New York te
identificeren zijn,dwaalt meteen obstinate
regelmaatde figuur en meestalhet gezicht

van een jonge vrouw.Ze slaagt er echter

nietin hetverhaalwaarachtig temaken.Ze
ontneemt integendeel de landschapsfoto's
bevat geen enkelwetenschappelijk gegeven, vaak hun pregnantie.
geen inventaris, geen precieze beschrijvin- S.Heester
gen,geen verantwoording.De inleiding bestaatuiteen vlot,sentimenteelverhaaldat
a1s rondleiding in het museum is opgebouwd.Hetwordt alleen ontsierd door de JohnBartier
weinig gevoelige tekeningen.Een aantalfoKarelde Stoute
to's illustreren deze rondgang.
S.H eester
Arcade,Brussel,1970,298 pp-,74 i11..
die m assale belangstelling afgestem d.H et

M eyerSluyser

In deze luxueuze uitgave m oeter een onderscheid gem aakt worden tussen boek en

ekst.Dereedsvroegerjepubliceerdetekst
De wereld is rond,maar ??1#n zolen t
van John Bartier werd lm mers, aangevuld
en gecorrigeerd, gebruikt om er tezamen
z#n plat
et een iconografische documentatie een
Kosmos, Amsterdam, z.
j., 191 pp-,/8,50. m
boek mee samen te stellen.H elem aalgelukt is deze onderneming niet. Tekst en

svâér op een ronde wereld vind je een

illustratie blijven twee afzonderli
jke delen

plekje,waarop je metje glatte zolen be- die niet voldoende op elkaar inspelen, al

haaglijk kunt staan? Dat ls het probleem blijkteen vervlechting ervan we1in de bevan de steeds weer opgejaagde en steeds doeling te hebben gelegen. De tekst van
weer verder zwervende Jood.M eyer Sluy- John Bartier blijft op zichzelf de moeite
ser heeft ze meegemaakt, die opgejaagd waard.Hetis wellichtde beste en zeker de
werden en nooitweerkeerden naarAm ster-

dam,hun Mokum Aleph.Hijheeftze ontmoet op zijn eigen zwerftochten,dehele
wereld over.Hijheeft lsraëlbezocht,het
land waar zijhopen,dat hun platte zolen
eindelijk rustzullen vinden.
Overditalles vertelthijin ditboek.

meest leesbare monografie over Karel de
Stoute. D e vertaling van W im Reniers is
vlot,maarnietoveraleven correct.Ook de
iconografische documentatie,verzorgd door

Anne Rouzet, is rijk, maar brengt geen
nieuwe elementen bij,noch door de keuze
van de schilderijen, miniaturen, prenten,

noch doorde interpretatie ofde presentatie
ervan.W e vinden erenkeleen aantaloverbekende werken van de Vlaamse Primitieven, aangevuld met enkele eveneens bekende m iniaturen en prenten.Zoals Bartier

over zijn tekstzegt,gaat het om een ernstigvulgarisatiewerk.Ditishetine1k geval.
M aar rekening houdend m et de inspanningen die de uitgever zich getroost heeft,

bewegen.DeNederlandse onderwijzerJutten behoorttotdie weinige gelukkigen.A1s
docent aangetrokken door de Chinese

zaakgelastigdein Den Haag heefthi
jlange
ti
jd dekansgehadom Chinaeensvanbinnen tebeki
jken.Jutten heeftdaarovereen
interessant boekje opengedaan,interessant
waar het zijn eigen ervaringen betreft.
W antinzoverre de schrijver zich aan histo-

had men erweleen beetje meer oorspron- rische,politieke en sociologische beschoukelijkheid in verwacht.
wingen waagt,bli
jfthijhelaasin de bekenS.H eester
de sjablonen steken.Als documenthumain
is dit boekje over China echter een kostbaar werkje.
J.P.Schuyf

K alenders
Buchheim Verlag,Feldafing

W ijontvingen wederom verschillende ka- Pro Juventute
ders van Buchheim, een van de grootste
kalenderuitgevers:
M oderne Kunst,41 x 26,
5 cm, DM .9,80.
Afbeeldingen van M ax Beckmann,Picasso,
Bruno Cassinari, Lothar-Giinther Buchheim,August M acke,Sam Francis,Raoul
Dufy,Gino Severini,Pierre Bonnard,Fernand Léger en Friedrich Hundertwasser.
M alerei unserer Zeit, 23 x 10,5 cm,DM .
4,20.Deze briefkaartkalender biedt afbeeldingen van Campendonk op de omslag en
verder Van Gogh, Degas,von Jawlensky,
Kaus, Cézanne, Beckmann, Picasso, Renoir,Hofer,Carrà,Kirchner.

Oranje kalender 1971
t.b.
v.kinderen in moeilijkheden.
Postbus 7101, Amsterdam,j4,25.
Deze kalender, a1s altijd bijzonder goed
uitgevoerd,heefteen watspeelser karakter
dan de vorige.
Het m otto van deze kalender: Help een
kind aan een kans, spreekt voor zichzelf.
R.S.

Rosen auj den Weg gestreut,28,5 x 12 cm,
DM .7,50.Geeftarbeeldingen van verschillende rozensoorten,geschilderd door Fran-

lsraël,1970,in feiten en ci
jjers

se bloemschilders en met kleine gedichtjes. uitg. in samenw. met de ambassade van
M oderne Graphik,29 x 12 cm,D M .7,50.
Houtsneden, etsen en lithografieën van
Kirchner, Chagall,Picasso,M arini,Rödel,
Léger, Kaus, M iro, Heckel, Braque en
M unch.
Ikonen,Gleichnisse des Ewigetl,24,5 x 17
cm ,DM . 6,90. Close-ups van interessante
details uit beroemde ikonen.

Israël.D e A rbeiderspers,Am sterdam ,1970,
142 pp.,afbn.,krt.

JohanJutten

propagandistisch karakter heeft.Dat geeft
er trouwenseen eigen charme aan.De toegevoegde kaart echter, waarop de eigen-

Een jaarPeking
Op defietsdoor de culturele

Deze onlangs van de Arbeiderspers gerolde pocketgeeft beknopte informatie over
het lsraël van nu, op historisch, economisch,politiek en cultureelgebied.

De feiten en cijfers zijn de moeite van het
beki
jken waard.Dat ze hier en daar wat
gekleurden/ofonvolledig zijn,mag de lezer
aan hetgenre van ditboekje toeschrijven,
dat gezien zijn origine noodzakeli
jk een

Jt/ke (= juridische)grenzen van Israëlvan
revolutie
vöör juni 1967 niet meer te zien, en de
jke van nu zi
jn aangegeven (een grote
Kosmos,Amsterdam,1969,133 pp.,j7,50. jeiteli
gele vlek van Suezkanaal tot Jordaan en
Slechts weinig niet-chinezen ishetbescho- Kuneitra), is a1s informatie onaanvaardren om zich gedurende ongeveer een jaar baar.
betrekkeli
jk vrij en bli
j in M ao's rijk te E.deM oor

Sinds 45 is een groot driedelig kunstboek
waarin de diverse kunstuitingen van onze

ti
jd worden besproken en ontleed.Devoornaamste kunstcriticivan de wereld werken

er aan mee (zie inhoud).Het ontstaan en
wedervaren van de voornaam ste stromingen

uitdevoorbije25jaarworden erin behandeld vooral aan de hand van kunstenaars
die a1s baanbrekers het kunstgebeuren in
Europa en Amerika beheerst hebben. D e

diversebi
jdragen staan in een logisch ver-

band totelkaar en vormen een waardevolle
inleiding met de bedoeling de lezer in de
complexe situatie van dehedendaagsekunst

de weg te wijzen.Elk deelisovervloedig

geïllustreerd met kleuren- en zwart-witfoto's.

Sinds 45
D e kunst

van onze tijd
Drie delen
1-304 blz.,waarvan 112 blz.illustraties
2 -304 blz.,waarvan 112 blz.illustraties
3 -2p# blz.,waarvan 96 blz.illustratîes
Formaat.21,5 x 27,5 cm

In het eerste deel worden behandeld: de
lyrische abstractie, de inform ele kunst:het
abstract expressionism e, de geom etrlsche
abstractie, de hard-edge-schilderkunst en
de kinetische kunst.
In het tweede deel.. de figuratieve kunst,
hetexpressionism e,hetsurrealism e,de Pop
Art, het Nieuw Realisme, de anecdotische
schilderkunst.Tenslotte worden enkele fa-

cetten en mogelijkheden behandeld van de
in feitetèmoeilijkevraag overde toekomst
van de kunst.

In deze twee delen zijn ook een aantal

Omslagen lay-outvan M ichelOlylj

fragm enten opgenom en van geschriften van

Nederlandse vertaling van
Fernand Bonneure
Linnen band

nifesten.

Stojomslag

sche beschri
jving vinden van kunstcentra,
tentoonstellingen, boeken en tildschriften
die bijgedragen hebben tot de bekendma-

Cassette

Verschiinttegelnk in hetNederlands,

kunstenaarsen belangrijke historische maHetderde deelis een docum entair lexicon.
Voor het eerstza1de lezer daareen kriti-

king en de verdediging van de hedendaagse
kunst.
De drie delen z#n niet ajzonderlnk ver- Tenslotte ook nog een geïllustreerd kunste-

Frans,Engels en Duits

kriigbaar;
del
en 2 en 3 verschi
inen najaar1970
#F#J.
'#F.2.650 I /215

naarslexicon met duizend bîograjieën.
Een dageliiksnaslagwerk voorvaklieden en
kunstliejhebbers

Desclée De Brouw er
Houtkaai 23, Brugge
Nieuw e Gracht 24a, Utrecht
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St.VincentlusinstltuutvoorVerpleegkunde,St.Vinccntiusstraat 20
Antwerpen - Tel. 03/30.98.20

Sedert 1870 legtde

Firm a M .H .Lum m erzheim & c o.
107.Zeeschipstraat,Gent -

I

astal
tdakenmetvolledigedichtheidswaarborg
S ink- regoriRllolleqe
HUNDELGEMSESTEENW EG 81 LEDEBERG

TEL.25.63.48

OUDE en MODERNE HUMANIORA

LagerOnderwi
jsmetafdelingenteGENTBRUGGEenMELLE (Vogelhoek)
INTERNAAT

HALF-INTERNAAT

EXTERNAAT

Alle inliçhtingen en insçhri
jvingen Tel.(09)25.63.48

nze-Lieve- rouwcolle e - osten e
Vindectivelaan 9 - Postcheck 267.07 - Telefoon 740.22
Voorbereidende afdeling

Oude Humaniora: Grieks-Lati
jnse afdeling;Lati
jnswiskundi
ge afdeling;Latijns-wetenschappeli
jke afdeling
Moderne Humaniora: Economische afdeling;W eten-

schappeli
jke afdelingen A en B;le bi
jz.wetensch.klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

DON BOSCO - TZCHNISCH IN STITUUT
Internaat Externaat
90,Guldendallaan - Brussel 15 (Slnt-pieters-Woluwe) Teleloon (02) 71.01.:4
Erkend door de stcct: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.005/893 Nederlandstclig Frcnstclig

LAGERE SECUNDAIRZ TECHNISCH: SCHOOL (A3)

Mechcnicc -M atrijzenbouw -Elektriciteit - Rcdio -Hout - Schrijnwerkerij-M eubelmckerlj-Drukken -Letterzetten -Linotype -M onotype -Boekbinden -Ollsett

HOGERZ SECUNDAIRZ TZCHNISCHI SCHOOL (A2)
M echcnicc -Elektronicc -Drll.kkerij

LAGERE SECUNDAIRZ B'ROZPOCHOOL (A#)
M echcnica -Constructie -Lcssen
Acnnemingsleefti'
Jd:12jacr,na 't6e jcar L.O.
Degelijk onderwijs-Verzorgde opvoeding -Gewcardeerde diplomc's.

HOGER INSTITUUT VOOR GRAFISCH ONDERW IJS
OudeHoutlel38 Gent-Tel.09/23.22.23 of25.35.73-BroedersvandeChristelijkescholen
EXTERNAAT

INTERNAAT
speeialisatie : Typograaf,Llnotypist,Offset- Diep- en Zeefdrukker
Monotypist,Typodrukker,Chemigraaf,Boekbinder,Grafieker
seholins : LagerSecundair Technische School

Aanvaarding in 1e jaar: na 6e leerjaar Lagere School
in2e jaar: na le jaarhumaniora of1ejaarLST
in 3e jaar: na 2e jaar humaniora of 2e jaar LST

HogerSecundaire Beroepsschool - HogerSecundaireTechnischeSchool

lndustrieelWetenschappelijke School

Aanvaarding na 4e humaniora, 3e middelbare ofLTS

Hoger Technisch onderwijs (GraduaatenTechnisch lngenieur)

Aanvaarding na HST ofvolledige humaniora met of zonder examen

Uo J
,
. Uo Uo lu
(
T
qq
p) kt:z Q
o (
q
tq
l) (
q
cq
l)
N
b
N
N
(u
:o
:
h (c
::) (c
q
ul

>

3
D

h

M

M

M

>

>

>

Qo

o Qo

>

/

.

V>.Z
Y
@

*

kfAqrytts
,14$fl@
yq

jFfl
. pkj
<,
#R
jpr .' 'jkijll
l
dl>
Ehplq j
;#;
dl
;lK

M eisl
'e,
W i1je een beetje vcn je vreugde geven acn de
zieken die je nodig hebben en op je wachten?

V erpleegster
zc1je zijn ...
A1de inlichtingen zijn te bekomen bijhet
HOGZR TZCHNISCH INSTITUUT VOOR VZRPLZZGKUNDZ

Capucijnenvoer,39 - LZUVZN - Tel.016 l28#.21
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BEKA ERT
Zw evegem

H EIL IG H A R T C O LLE G E
'sLandsroemlaan 126,GANSHOREN - Tel.(02)26.86.45-(02)26.11.69-P.C.R.3019.37
Externaat
Half-internaat
lnternaat(beperkt)
LAGER ONDERWIJS
MIDDELBAAR ONDERW IJS

Oude Humaniora : Grieks-luati
jnse Lati
jns-Wiskundige Iuati
jns-Wetenecllappelijke
ModerneHumaniora: Algemeenmiddelbare Economische WetengchappclijkeA enB
Speelale leggen , Dactylo - Piano - Turnen

Zwemmen - Tekenen
TECHNISCH ONDERW IJS - B 3/B 2
B3/Bl
Taal-en Hândelsavondschool Boekhouden - Vreemdc talen
STUDIE EN BEROEPSORIENTERING
Gratis psycho-medico-sociaalonderzock.

T E C H N IC U M
Londenstraat,43,Antwerpen.
Opleiding tottechnisch ingenieur
in mechanica,elektronica
en industriële scheikunde.

Voorberei
dendjaarenvacanti
ecursus
methetoog op hettoel
atingsexamen.

In stitu u tv a n d e H e ilig e -Fa m ilie v a n H e lm e t
Jan Moorkensstraat95

Berchem-Antwerpen

Teleloon (03)39.17.
88

M iddelbcar Onderwijs:Oude Humanoric
Grieks-Lctijnse cfdeling
Latijn-Wetenschcppelijke aldeling
M oderne Humanoria
Algemeen Vormend Onderwijs
Economische cideling
Voorbereidende cldeling Kleuterklcssen
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Zowelvoor plaatsingen aIs voorkredieten
biedtIppa U een volledig gamma.
Plaatslngen?Zonderofop

Kredieten?Alle bedragen:van

termijn,opnaam ofaantoonder, 10.000 Ftot10miljoenenmeer.
maaralle evenvoordelig.En een Alletermi
jnen:van12maanden
verzekering tegen ongevallen
tot25jaar.Allevormenvan
voorallehoudersvanrekeningen terugbetaling:de Ieningen van
enboekjesmetofzondertermi
jn. Ippaw orden naarmaatgem aakt.
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de spaarkas die U meerbiedt
1300 agenten -13miljardbeheerdekapi
talen-n.v.-privatespaarkasopgerichtin1903

N.V.SC HEERDERS van KERC HOVE'S
VERENIG DE FABRIEKEN
ST--NIKLAAS
SVK
SVK
SVK
SVK

TEL.(03) 76.35.01

Asbestcement produkten
Gewone en geglazuurde gevelstenen
Holle Fert-vloeren
Marbrabe! en Ceram tegels
Trappen in marmermozaiek

hetmnietweten'isgeen reden meer.mdescène'informeertu maandelijksover
het toneel-, opera-,concert- en balletleven in antwerpen,brussel,mechelen
en andere steden.
'

abonnementsprijs voor 9 nummers (waarvan één dubbelnummer):slechts
j0,- (vijftigl)frank.28tot52 blz.talrijkefoto's.een overzichtelijkeen zeer
praktische maandkalender,metandere woorden:een tijdschriftdatin ieder
gezin,school,bibliotheek,culturele vereniging,en noem maar verder op,
op de leestafel moet liggen. het abonnementsgeld kan u storten op postrekening 549.18 van kredietbank/antwerpen,schoenmarkt,antwerpen t.g.v.
bankrekening 1100/15/58300 van hettheatercentrum. gelieve in drukletters
uw naam en volledig adres te vermelden. voor een proefnummer kan u

terechtop volgend adres:theatercentrum,j.v.rijswijcklaan28,2000antwerpen
(tel.05/57.61.82).een informatiebladdiemen eigen we1moethebben...dus?

Beleggingen - Leningen

llr I

r ' '
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Frankrijklei 133
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laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
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in industriële scheikunde

Voorjongensen meisjes
De schoolbeschiktovereen pedagœ

gievoorjongens.
De
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VA N D E PO EL & Co
STABRO EK

D E S P E C TA T O R
Eenweekenduitgavediepastbi
juw standingencul
tureleontwikkeling

Weekendbi
jlage
9nDe Nieuwe Gids'' - ,,De Antwerpse Gids'' - ,,HetVolk''

Inschri
jvingsmodaliteiten peradres:
Koningstraat 105,Brussel

-

Forelstraat22,Gent
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Slecht drukwerk is even erg als een
slordig handschrift. H et publiek is een
scherpzinnig grafoloog. M aar ons drukkersm erk waarborgt U datU w drukwerk

een uitstekende indruk maakt. - W i
j
drukken alles: boekwerk, ti
jdschriften,
handels- en fam lliedrukwerk. Alles in

een eigen,moderne sti
jl,die prettk en
verzorgd aandoet. W ij houden Merbj
rekening m et U w wensen en willen ook
U graag adviseren en ten dienste staan.
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Normcclschoolvoor M iddelbacr Onderwijs
LagerOnderwijs
Kleuteronderwijs
Humaniora
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Een heelgroot boek

voor een heelA/e/be pr#s

a tr e v e n
biedt perjaargang: 1.200 pagina's tekst,
80 pagina's illustratie

Personalia
Peter Hehhlethwaite S.J., geborcn 1930. Studeerde filosofie in Frankrijk, theologie in Hcythrop,
moderne talcn in Oxford. Was van 1958 tot I960
Icraar moderne talen aan Mount St. Mary's Col*
lege. Hoofdredacteur van 'The Month". Publiceerde een bock over Georges Bernanos. Heeft
veel contactcn in de Londcnse perswereld.
Adres: 114 Mount street, London, W I.
Dr. L. L. S. Bartalits, geborcn 1933. Studeerde
sociale wetenschappcn aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en promoveer-"'
de aan de RijkMiniversiteit te Utrecht in 1968 op
'Ungarn und der Anschluss". Is thans verbondcn
aan het John F. Kennedy Institute te Tilburg.
Adres: Hogeschoollaan 223, Tilburg.
Kd de Moor, geboren 1936. Studeerde wijsbe. eerte te Nijmegen. Verbleef daarna vier jaar in
het Nabije Oosten. eerst als student Arabisch in
Beiroet. daarop als stagiaire in een Kairo's intcrnaat Studeerde in Lyon enige jaren theologie
en Arabische filosofie en voltooit thans zijn
studie Semitische taal en letteren aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Adres: Rijnlaan 193,
Utrecht.
Or. Th. I'. M. de Jong, geborcn 1938. Studeerde van 1955 tot 1969 aan de Universiteit van
Groningen sociologie en economische geschiedenis. Adres: Brede Englaan 6, Huizen.
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 Dramatische Kunst. Medewerker "K en C-Agcnda". Adres: Jan van Mirlostraat 1, 2520-Edegem.
K. Fens, geborcn 1929. Na het gymnasium studeerde hij Nederlands. Thans docent Nederlandse letterkunde aan de Bibliotheek- en Documentatieschool te Amsterdam. Literair medewerker
van 'De Volkskrant'. Was redacteur van 'Merlijn' en publiceerde enkele boeken met opstellen
en kritieken. Adres: Wilhelminaweg 23, Zandvoort.
Dr. A. J. H. Thiadcm S.J., geborcn 1934. Behalve de gewone studies van filosofie en theologie studeerde hij biologic te Nijmegen, Kopenhagen en Stockholm. Promoveerde in 1966 op
'Some effects on nucleic acids on two mamalian established cell strains'. Staflid van de
Werkgroep 2000. Publiceerde in 1969 'De stam-

boekmens die niet sterven mag'. Houdt zich intens be/ig met problemen van technisch-geneeskundige
en
metamedische
gezondheidszorg.
Adres: Azielaan 238, Utrecht.
Robert Hon S.J., geborcn 1935. Studeerde in
Zfirich pedagogic, in Munchen filosofie en in
Lyon theologie met specialisatie Oost-Europa.
Specialist in culturele aangelegcnheden van de
Sovjet Unie. referent voor Oost-Europa van
Radio Vaticana, redacteur van 'Orientierung*
(Zurich), 'Russia Christiana' (Rome). Geeft documentatie uit over Oost-Europa in de Arche
Verlag (Zurich). Adres: Scheideggstrasse 45, Zurich.
D n . 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, Hilversura.
Ward Bosnians, geboren 1934. Maatschappelijk
assistent. Lid Nationaal Bureau C.V.P.-Jongeren. Diensthoofd Huisvesting ComiU Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Hoofdredacteur
'Radikaal*. Adres: De
Ster 56, 2540-Hove.
Rita Jolie-Mulier, geborcn 1934. Doctor in de
Rechten. Lid Hoofdbestuur C.V.P. en Nationaal
Bureau C.V.P.-Jongeren. Adres: Van Putlei 13.
2000-Antwerpen.
M. van Tijn studeerde aan de openbare kweekschool te Amsterdam, was in het onderwijs
werkzaam. Geeft lessen in Hebreeuws en JudaTca Is vaste medewerkster aan een aantal dagbladcn cn tijdschriftcn. Adres: Arisstraat 17,
Wormer.
Geert Bekaert, geboren in 1928. Studeerde kunstgeschiedenis, filosofie en theologie. Kunst- en
architectuurredacteur bij 'Streven', assistent aan
de Universiteit te Leuven, medewerker bij 'De
Standaard', B.R.T., 'Tijdschrift voor architectuur cn beeldcnde kunsten", 'Kunst- en Cultuuragenda'. Publiceerde o.a. 'Pop. het wezen van
de kunst', 'In een of ander huis. Kerkbouw op
een keerpunt', 'Het einde van de architectuur'.
Adres: Constantia TeichmannplaaLs 4, 2000 Antwerpen.
Rika Geerts-Heymans.
Licentiaat Germaanse
filologie. Adres: Waalhofstraat 51, 2100-Deurne-Z.

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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Luister naar de 'cool' / Peter Hebblethwaite S.J.
Het verdrag van Moskou / Dr. L. L. S. Bartalits
De drie cirkels van Gamal Abdel Nasser / E. de Moor
Goed en kwaad in de economie / Theo P. M. de Jong
Franz Marijnen over Jerzy Grotowski / Carlos Tindemans
Terzijde: schrijven in kleinere kringen / K. Fens
Een generatie II
Toekomstonderzoek / Dr. A. J. H. Thiadens S.J.
Demystificatie van de wetenschappelijkheid / Robert Hotz S.J.
/

Politiek Overzicht
183 Internationaal / J. M. H. Oomes
187 Belgie / Rita Jolie-Mulier en Ward Bosnians
Forum
193 Portugese Joden in Amsterdam / M. van Tijn
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196 Archeologie: een menswetenschap / Geert Bekaert
198 Society in conflict: feit en daad / Rika Heymans
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streven

december 1970

geen democratie zonder
autonome informatie

Streven, 24e jaargang. Voortzetting van Studien, lOOe jaargang
Streven, Vlaanderen, 38e jaargang
Redactie
Gerard Adriaansen, Geert Bekaert, Frans Van Bladel, Louis Van Bladel,
Jo Gerits, Theo de Jong, Frans Kurris, Joris Meltzer
R edactieadressen
voor Belgie: Sanderusstraat 5, 2000-Antwerpen. Tel. 03 - 379794
voor Nederland: Hobbemakade 51, Amsterdam 1007. Tel. 020-731989
Administratie
G. Boeve, Sanderusstraat 5, 2000-Antwerpen. Tel. (03) 379794
Postch. Streven 884.67, 2000-Antwerpen
Bank: Kredietbank, rek. 1100/13/40933.
Abonnementen
Voor Belgie 360 Fr. (195 Fr. voor het halfjaar);
Buitenland: 390 Fr.;
te storten op P.C.R. 884.67, Streven - 2000-Antwerpen, op P.C.R. 549.18 van
de Kredietbank, 2000-Antwerpen, voor rek. nr. 1100/13/40933.
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Nadruk van artikelen uit dit nummer zonder verlof van de redactie is verboden

Hetprobleem van deEuropese veiligheis p.230
Uit de verschillende politieke voorstellen,metname het 'M emorandum van
Boedapest',concludeertdeauteur,dateen periode van Oost-W estbesprekingen
overde problem atiek van de Europese veiligheid nog nietisaangebroken.Er
za1nog heelwatvoorbereiding m oeten geschieden.

Frkom tnooitdem ocratie ...,p.244
D e nieuwsm edia in België worden beheerst door groepen en m ensen die een
m achtspositie hebben in desam enleving.Zo wordtinform atieverschaftvanuit
een m achtsrelatie.Om goede inform atie tekri
jgeniseenfundamenteelandere
relatie vereist:een hulprelatie,die zich uitdrukkel
ijk ophetstandpuntvan 'de
andere'plaatst en hem stim uleert tot zelfbepaling.H et inform atie-apparaat
moet een autonom e spiegelstructuur vorm en tegenover de zuil van de m acht.

Andersisin de maatschappijvan vandaag geen democratie meermogelijk.

Filosojieen stedebouw,p.255
U itde nood van de stedebouw geboren,zegtde auteur,datde filosofie m aar
eens m oet laten zien dat haar bezigheid te m aken heeft met de alledaagse

realiteit.Hijstiptenkele dingen aan.

M edische techniek en technische geneeskunde, p.261
Twee ftmdamentele aspecten van patiëntbenadering,hetbio-medische en het
m eta-m edische aspect, kunnen een nieuw perspectief in de m edische ethiek
openen.D eze twee aspecten worden in dit artikel geëvalueerd.

ZaIde Derde W ereld de W esterse civilisatie
totrede brengen, p.271
Een interview van PeterWiemersvooreen Urugueestijdschriftbetekentvoor
hem nazijnterugkeerin Nederland deintensiefsteschok diezijn 'cultuur'te
verwerkenheeftgekregen.Menzoukunnenzeggen:hijreflecteertopdevraag,
wat de Braziliaanse periode in de kern voor hem betekend heeft.

Beeld-spraak,p.293
Debedoeling van deauteurmetde hierbijeengebrachte stukjes:impressies,
lectuur-en dagboeknotities is: een poging om iets van onze door de m assa-

media doordrenktedagelijkseomgevingkritisch doortelichten en werkzaam
te m aken.

D e oude en de nieuwe w ereld
Editoriaal

Somszoujewensen datdetimmerman van Nazarethnietovereen ieuwe
aarde en overherboren leven had gesproken.Oude en nieuwe wereld -

hetzou nietalleen boven ditnummervanStreven kunnen staan;hetprijkt
ook op de kaftvan een klein boekje van J.H.Elliottover een voorbije
tijd - TheOld WorldandtheNew (1492-1650)1.Laatik maarbeginnen
metde conclusievan Elliott:,,En waarschij/ijk waren dromen altijd belangrijker dan de werkelijkheid in de verhouding van oude en nieuwe
wereld''*
Die conclusie zou evenmin misstaan aan het eind van ditStrevennumm er.

Om tebeginnen:GeneratiellIschrijftdetraditionele 'heilige'huisjesvan
huwelijk,leger,school,artsenij,architectuur,liefdeen watalniettoe aan
œn maatschappijpatroon datthansvoorbijzou zijn.
Dehoofdpersoonzegt:,,Eriseen revolutienodig,maardanwerkelijk àla
1789 .
DatishetenigewatvoorditdecadenteEuropanogmogelijkis.
Als er nog ietste veranderen is,dan m oeten we beginnen methetonder-

wijs.Ik zeg nu we1 'veranderen'maar er valtniets te veranderen,we
moeten gewoon alles afschaffen,helemaalopnieuw van nulbeginnen''.
De hoofdpersoon van Generatie lllbehoorttotdegenen die vinden datno
world desnoodsbeterisdan diewaarze doorheengaan.In Geen dem ocra-

tiezonderautonomeinîormatiewordtdewereld gehandhaafd,alzullen de
structuren moeten veranderen.Hetisgeschreven vanuitde thansalgemeen
voorkomende overtuiging dat het 'industrieel-militaire'complex de mens

van zichzelf vervreemdt.ln de bijdrage van Rita Jolie-M ulier en W ard
Bosm ans wordt samenlevingsopbouw bepleit,zodat industriële macht en

menselijke cultuurzich in en aan elkaarkunnen spiegelen.Datisin het
geheelgeen kwade zaak,alzullen we dienen op te passen datwe niet de
ene structuur voor de andere in de plaats zetten zonder dat we ons dit

bewustzijn.
1 J.H.Elliott,The Old W orld and the N ew,Cambridge University Press, London,
1970,60 pp., 1N-.
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De stelling van PeterW iemersoverde DerdeW ereld a1smogelijkenorm
voor hetverziekte Noord-Europa misstaatevenmin onder 'moderne m ensen'. Die suggesti
e doetdenken aan uitspraken van l8e-eeuwse filosofen,
die gevleugelde woorden hebben gesmeed a1s datvan Bernardin de SaintPierre:,,lk weetnietofkoffieen suiker de westerse mensgelukkig hebben
gemaakt;watik welweetis datdaardoor W est-lndië en Afrika in rouw
gedompeld werden'' M en zou nog verder kunnen teruggaan naar de
monnikLasCasas,diein 1552zijnstudiepubliceerde overDe Vernietiging
van de Indiën.De Spaanse kolonisator - of in Wiemers'bi
jdrage da

Noordeuropesemens- corrumpeerdedoorzijn activismedebuitgemaaktelndiaan.BijLasCasas,dieweleensmetRaimondo Panealsdegrondlegger van de culturele antropologie wordtgezien,ontdektmen de ook bi
j
W iemers voorkomende opvatting datrdntegratie van de activistische westerling 'van buiten'm oet kom en.Zoals M arx de nieuwe m ens uit het

socialemoerasvande19eeeuw tevoorschijntoverde,zohebben LasCasas,
de l8e-eeuwse filosofie en 'moderne'progressieven die mens gesitueerd in
de door Europa onder druk gezette buitengewesten.

Hetkan M sschien voorde genuanceerdheid van hetmenu datde redactie

metditnummerde lezeraanbiedt,geen kwaad,datBartalitsop een vrij
zakelijke, zeer deskundige wijze een volgens sommigen niet-relevante
kwestiea1shetEuropeseveiligheidsverdragaansnijdt.MetThiadens,M edische techniek en technische geneeskunde in de toekomst,neemt hijde
'informatieve functie'waar die,geletop de form ule van Streven,onmis-

baaris.Hetverkennen van dewerkelijkheiddiezuchtonderdegevestigde
m acht,mag nietleiden toteen nieuw sacrosanctlastdier:elke visie,tendens
of stroming moet toetsing en eventueel tegenstoot kunnen en willen verdragen.

DebijdragevanKoerseoverFilosofieen Stedebouw wijstop hetverlangen
van filosofen en stedebouwers elkaar te vinden en de noodzaak daarvan;

tegelijk constateertditartikeldatmen geen creatiefgereedschap heeftom
het lziemandsland tussen elkaars ivoren torens vorm te geven.DaarmM e

preludeertzijn bijdrageop watStreven a1s centrale opgaveisgaan zien:
hetnog onbetreden tussenveld exploreren.Nagaan watde m ens ondanks
alleskan.Daarom worden zoveelwellichtten onrechte afgewezen dromen

van weleeropnieuw gelanceerd;daartoe worden versleten werkelijkheden
zoals machtspolitiek alsnog getestop eventuele overlevingskansen;en tenslotte verklaart dat de durf om nieuwe verbeeldingskracht op te roepen;

datalleswijst- ofkan wijzen - op een gerichtheid naarde toekomst.
Hetisnietzo'n grote kunstom aan de menselijke reeks van materieel
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en geestelijk geweld andereverschrikkingen toe te voegen.M isschien nietbedoeld en wellicht onbewust,doch in feite in toenemende mate plaatsvindend geweld.Datkomtomdatlangzamerhand de mens a1sm eester en
schepper van eigen 1otde publieke norm - het cultuurbeeld - is gaan

beheersen.Datmeesterschap schijntmoord te rechtvaardigen;datvisioen
schijntoverheersing eindelijk legitiem temaken;diehybrisdeinsterniet
voorterugom op debodem van een ontgoddelijktewereld ten einderaad
hetmacabere spel van hetgodsgericht te laten voltrekken.
M ischien ishetverstandigertussen oude en nieuwe wereld naarde taalte

zoeken die de wilszuchtige mensvan zijn kramp geneest.Opdatin alle
variabiliteiteen cultuurbeeld ontstaatwaarin de menszijn hem gegeven
grenzen leerterkennen en beminnen.
Hetis een aardig streven.
TheoP.M .deJong

H etprobleem van deEuropese V eiligheid
en het'M em orandum van Boedapest'
Z.L.S.Bartalits

Initiatieven op hetterrein van deEuropese Veillkheid
H etbasisdocumentvan het'M emorandum van Boedapest'isdedeclaratie

van Boekarestvan 6juli1966.ln deze'Declaratie'beoogden desocialistischelandenonderanderedoormiddelvaneen gelijktijdigeontbindingvan
hetPactvan W arschau en de NATO en de erkenning van de territoriale
en politieke statusquo in Europa hetprobleem van deEuropese veiligheid
op telossen.H eteersteconcretevoorstelvan deNATO m etbetrekking tot

de ontspanning in Europa werd tijdens de conferentie in Reykjavik op
24 en 25juni1968geformuleerd,toen eenverklaringwerd afgelegd,bevattende hetvoorsteltotwederzijdse en gelijktijdige vermindering van de
strijdkrachten in Europa.Enkele weken latervolgde echter de bezetting
van Tsjechoslowakije,waarop hetNAlr -antwoord tijdensde conferentie
van 15 en 16 november 1968 in Brusseluiteraard zeer scherp was.
Ondanksdeze verklaring van Brussellanceerden de W arschaupact-landen
nieuwe iitiatieven voor de bi
jeenroeping van een Europese Veiligheidsconferentie. Op de 17 m aart 1969 in Boedapest gehouden conferentie

werden de vroegere voorstellen metbetrekking totde bijeenroeping van
een Europese Veiligheidsconferentie herhaald en aangevuld m ethetvoorstelom een voorafgaande ontmoeting tussen Oost en W estte organiseren

waarop men deagendapunten vooreen dergelijkeconferentiezou vaststellen.Bovendien werd een oproep gericht tot de Europese staten waarin
werd verzocht,,sich gegenseitig Vertrauen zu schenken und alleAktionen,
die die Atmosphëre in den Beziehungen zwischen den Staaten triiben
konnten,abzuschaffen
damit Europa zu einem Kontinentder ergebnisreichen Zusammenarbeitzwischen gleichberechtigten Nationen,ein FaktorderStabilitët,desFriedensund Verstehensin derW eltwerde''l.
Ileze OPCOCP werd a1s eerste door Finland OP 5 snei 1969 beantwoordz.
1 N eues Deutscllland, 18 maart 1969.
2 N eue Zûrcher Zeitung,7 mei 1969.

Hetinitiatiefvan deFinseregering,waarbijwerd voorgesteld datdeconferentie in Helsinkizou worden gehouden,kreeg desteun van 25 Europese

staten.Onderandere verklaarde premier Palme tijdens zijn bezoek aan
M oskou,midden junivan datjaar,datook ZwM en aan deberaadslagingen omtrent een Europese veiligheidsconferentie deel zou nemen. Ook

FraA rijk,België,Denemarken,ltaliëen Nederland steunden degedachte
van de conferentie.Ervolgde een reeksdiplomatieke besprekingen in Oost

en Westoverdemogelijkheid een Europeseveiligheidsconferentiebijeen te
COCPCn3.HetFinse initiatiefom de conferentiein Helsinkite houden werd
ook dooreen aantalandereNATo-landen gunstig ontvangen4.

Tijdensdezittingvan de NATo-raad in W ashington in april1969,werd
de bereidheid van de NATo-landen totuitdrukking gebrachtom met de

Sovjet-unieen haarbondgenoten overdeagendapunten van eenEuropese
Veiligheidsconferentiebilaterale besprekingen aan te knopens.H etPolitie-

keConsultatieveComitévan hetW arschaupactstemdetijdenszijn conferentieop 30en 31oktober 1969in Praag methetFinseinitiatiefen datvan

deNATo-bijeenkomstinW ashington in6en gingmethetvoorsteloverde
voorafgaande bilaterale en multilaterale consultaties akkoord. Om deze

diplomatiekebesprekingen tevergemakkelijken7,stelden deW arschaupactlanden een gereduceerde agenda voor de Europese Veiligheidsconferentie
voor,die slechts tweeglobale punten zou om vatten:
a. ,,Aufbau der europâischen Sicherheitund Verzichtauf Gewaltanwendung in den gegenseitigen Beziehungen zwischen den Staaten in Europa''
en

b. ,,Ausdehnung der Zusammenarbeitin allen Bereichen ihrer gegenseitigen Beziehungen''8.
Twee maanden later,op 4 en 5 december 1969,volgde de vergadering van

deNATo-ministersin Brussel.Tijdensdezeconferentiewerd besloten het
NATo-standpuntbetreffende het Duitsland-probleem a1s componentvan
de Europese veiligheid te herzien.De oplossing van hetDuitse vraagstuk

werd namelijk nietmeeralsvoorwaardegesteld voordebijeenroepingvan
een EuropeseVeiligheidsconferentie.M en stelde slechtseen modusvivendi
tussen beide Duitse staten voor,zolang er geen oplossing voorhetDuitse
probleem gevonden kon wordeng. De dialoog tussen beide bondgenootschappen overdeproblematiek van deEuropeseveiligheid werd ook door

3 Scanteia(Bukarest),18,21en 29mei1969.
4 NeueZûrcherZeitung,9,10 en 13juni1969.
5 FrankfurterAllgemeineZeitung,3januad 1970.
6 Zieredactioneelcommentaarvan Polîtika (Zagreb),3november 1969.
7 MagyarNemzet(Budapest),2 november 1969.
8 N eues Deutschland, 1 november 1969.

9 FrankfurterAllgemeine Zeitung,8 december 1969.

hetCom muniqué van Rom e van de NAr
lr -landen van 27 mei1970 voortgezet.
Devolgende stap in hetkadervanhetstreven naareen Europese ontspanning werd gezet door hetvoorstel van de W arschaupact-landen met be-

trekking tot de bijeenroeping van œn Europese Veiligheidsconferentie.
Op 26 juni 1970 ishet'M emorandum van Boedapest'bekend gemaakt.
De tekstvan deze verklaring werd door de Hongaarse diplomatieke vertegenwoordigersin deEuropesehoofdsteden overhandigden officieeldoor

hetSovjet-nieuwsbureau T.A.S.S.op 28 junigepubliceerd.
Uithet'M emorandum'blijktdatop de bijeenkomstvan ministers van
buitenlandse zaken van hetW arschaupacteen resolutieis aangenomen die

aan dewestelijkewensen en verlangensten aanzien van deorganisatievan
de Veiligheidsconferentie verregaand tegemoetkomt.Zo zullen,in tegenstelling tot hetgeen men oorspronkeli
jk in de socialistische landen voor
wenselijk hield,ook de Verenigde Staten en Canada aan de conferentie

kunnen deelnemen,terwijlmen zich tevensin beginselheeftuitgesproken
voor verm indering van buitenlandse troepen op vreemde bodem .ldeeën

in deze richting waren ook bij herhaling in de bijeenkomsten van de
NATO,in hetbijzonderop delaatste conferentie in Rome,naarvoren
gebracht.

Tactiek van de socialistische Ianden

Overeen nieuw tijdstip voordeEuropese Veiligheidsconferentieheeftde
ministeriële conferentie van het W arschaupact ditmaalgeen voorstel ge-

daan.Ditin verband methetfeitdatde aanvankelijk genoemde termijn
eerste helft van 1970 - onrealistisch ofwelpolitiek onhaalbaar is gebleken. Een andere, wellicht nauwkeuriger interpretatie is, dat ook de
leidersvan de socialistische landen de noodzaak van een grondige diplomatieke voorbereiding van de EuropeseVeiligheidsconferentie hebben ingezien.
Over de oorzaak van deze plotselinge bereidheid van de Oosteuropese
staatsliM en om een langere periode aan de voorbereiding van een Euro-

peseVeiligheidsconferentietebesteden tasten wijechtervoorlopig in het
duister.Deze houding of tactiek kan uiteraard op verschillende wijzen
worden geïnterpreteerd:
a. door middel van intensieve bilaterale en multilaterale diplom atieke
Oost-W est-besprekingen methetoog op devoorbereiding van de Europese
Veiligheidsconferentie,parallel met de voortzetting van de S.A.L.T.-besprekingen,een zekere mate van politieke vervreemding tussen de Verenigde Staten en W est-Europa te bewerkstelligen;

233

Hetprobleem van deEuropese Veiligheid

b. door middelvan hetorganiseren van een voorbereidende conferentie
van hogeministeriële ambtenaren van de belanghebbende Europeselanden
ter voorbereiding van de Europese Veiligheidsconferentie,de Verenigde

Statenen Canada tijdensdeeerstefasevan dediplomatiekegesprekken te
isoleren; de deelneming van beide landen aan de besprekingen over de
problematiek van de Europese veiligheid uitte stellen;

c. de periode van 'diplomatieke voorbereiding'za1naar alle waarschijnlijkheid doorpoliticivan de socialistischelanden,tijdensgesprekken met
hun westerse collegae,gebruiktworden om uittactische overwegingen aan

hetprobleem van de wederzijdse troepenvermindering in Oosten W est
prioriteit te verlenenlo.M et andere woorden, men zal proberen aan de
permanente organisatieterbevordering van de Europese veiligheid en uit-

breiding van de samenwerking tussen de Europese landen reeds tijdenE
voorbereidend intern Europeesoverleg een vaste vorm te geven;
d. de periode van voorbereiding wi1 men uiteraard ook gebruiken om

politieke en ideologischedoelstellingen op korte termijn te realiseren.Op
de eerste plaatsop hetterrein van de sociale en politieke evolutie in een
aantalW esteuropese staten,om deze ook intern voor hethouden van een
EuropeseVeiligheidsconferentie'rijp'temakenll.Op de tweede plaatsop
hetgebid van de tussenstaatse Oost-W est-betrekkingen;
e. 'algemeen'propagandistische doelstellingen.
ln tegenstelling tot M oskou beschouwde men in politieke kringen van

Boedapest,Boekarest,Praag en W arschau,volgensveleaanwijzingen,het
NATo-communiqué van Rom e echtera1s een bruikbaar uitgangspuntom
de betrekkingen tussen Oosten W estin de meestalgem ene zin van het
woord te verbeteren.

Oostenrl
jk en de Europese Veiligheid
ln ditverband dientaandachtbesteed te worden aan de ervaringen welke

deleden van deOostenrijkse delegatie opdeden die bondspresidentFranz
10 Volgens Oosteuropese persberichten willen de socialistische landen,voorafgaande
aan het gesprek over troepenvermindering,onderhandelen:
a. bilateraal over het afzien van geweld in de betrekkingen tussen de Europese

staten.Hierbedoeltmenindeeerstejlaatsmeedevoortzettingenafsluitingvande
besprekingen tussen de Bondsrepubhek enerzijds en de Sovjet-unie, Polen,de
D.D.R.en Tsjechoslowakije anderzijds;en

b. multilateraal over een akkoord met betrekking tot de uitbreiding van handels-

economische-,wetenschappelijke-,tecu ische-en culturelebetrekkingen teneindehet
Europees politieke klimaat te verbeteren.
11 Op grond van een analyse van de desbetreffende Oosteuropese publikaties mag
men veronderstellen dat de volgorde van prioriteit is: Bondsrepubliek Duitsland,

Italië en Frankrijk.

Jonasbijzijn staatsbezoek aan Bulgarijeen Hongarije- van 11-19juni
1970 - hebben begeleid.Zijconstateerden bijhun gesprekken metBulgaarse en H ongaarse bewindslieden een relatief flexibele instelling ten
aanzien van het them a van de veiligheidsconferentie.,,Das giltinsbesondereftirUngarn,wo man sich im lnteresse der RealisierungdieserKonferenzvom reinen Prestigegedenken zu lösen scheint''lz.

Bijdezegelegenheid heeftdeministervan buitenlandsezaken Kirchschlëger- dieeen voorstanderisvan een Oostenrijksinitiatiefbetreffendeeen
Europese Veiligheidsconferentie - over zijn conceptie met politici in
Sofiaen Boedapestgesproken.Zijngedachten overdeEuropese Veiligheid
werden in beide hoofdsteden m etbelangstelling ontvangenl3.

Volgensde Oostenrijkse ministervan buitenlandse zaken ,,darf sich die
Sicherheitskonferenz unter keinen Um stânden in eine indirekte Frid enskonferenz iiberDeutschland verwandeln.Dazu seisie weder berufen noch
berechtigt'' M en za1de agendapunten totenkele kernpunten m oeten be-

perken.Naar zijn mening zaldaartoezowelhetvoorstelvan deNATOlanden a1s de eerste twee punten van de Resolutie van Praag gekozen

moeten worden.Tijdensde conferentie kan men echterdeagendapunten
uitbreiden.Van Oostenrijkse zijde stemt men overigens metde ook in
Oost-Europa verkondigde m ening in dat het houden van een Europese
Veiligheidsconferentie ter oplossing van de Europese problemen nietvol-

doendezalzijn.De concentratie van de problematiek op één Oost-W est
ontmoeting ,,wiirde vielmehrdie Gefahrdes ScheiternsderKonferenz''en
a1s gevolg daarvan ,,vermehrte Spannungen zwischen Regierungen und
Staaten heraufbeschwören''.Daarom ishetbeter,,ssich von vornherein auf
eine Konferenzserie einzurichten''.

Dan zalde mogelijkheid geboden worden,alle problemen ,siiber die im
grossen Kreis der Konferenzteilnehmer'' geen overeenstemming bereikt
kan worden,tussen de ,,Tagungen durch Spezialausschùsse griindlich prufen und beraten zu lassen'',aldus Kirchschlëgern4.

Hongaarse,Poolse en Roemeense dl
plomatiekeactiviteiten
Zoals bekend hebben de Hongaarse, Poolse en Roemeense regeringen

zoweltijdensdebilateralebesprekingen metdevertegenwoordigersvan de
andere socialistische landen als op de conferentie van Boedapest er op

aangedrongen hetveorstelvan Rome binnen de politiek,respectievelijk
ideologisch toelaatbare grenzen positiefte beantwoordenls.

12 Die Presse,21juni1970.
13 Politika,20juni1970.
14 Frankfurter Allgemeine Zeitung,22 juni1970.
15 Scanteia,29juni1970.
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Ergo waren hetnietzozeerde zgn.politieke strategen van 'Komintern'of

'Komidorm'signatuurvan hetOostblokl6die de W estelijke wereld met
hetM emorandum van Boedapestverbluften.Hetin zekere zin 'm sitieve'
antwoord der landen van hetPact van W arschau op hetNATo-voorstel
is eerder te danken aan de Hongaarse,Poolse en Roemeense diplomatie.
De vertegenwoordigersvan deze regeringen hebben nietalleen in de W esteuropese landen regeringsfunctionarissen en hoge ministeriële ambtenaren

proberen teovertuigenofdoormiddelvanargumentatiesdienietaltijdeen
getuigenisvan unaimiteitmethetSovjetstandpuntmanifesteerden,trachten te bdnvloe en om tegenover het voorstel van het 'socialistisch blok'
(Resolutie van Praag)zich pragmatisch op te stellen, maar ook om dit
voorstelalseen uitgangspuntvoorverderediscussiesmetde staten van het
Pactvan W arschau te aanvaarden.Volgensofficiële bronnen hebben hoge

partij- en regeringsvertegenwoordigers uit deze drie landen tijdens hun
bezoeken aan W est-Europagedurende de afgelopen maanden hetprobleem

van de Europeseveiligheid geprobeerd te 'demilitariseren'respectievelijk
te 'de-ideologiseren'.
Bovendienlegdemen in Oost-Europa de nadruk op een uitbreiding van de
bilaterale politieke, economische, culturele en zelfs militaire - hoewel
deze vorm van samenwerking totop heden beperktis geblevenl;- con-

tacten methetW esten a1snoodzakelijkevoorbereiding op een voorbeide
bondgenootschappen en de neutrale landen aanvaardbare Europese Veiligheidsconferentie-agenda.Nadat een overeenstemming bereikt werd in-

zakededefinitieveagendapunten zoudendeEuropesestaten totdebijeenroeping van de Europese Veiligheidsconferentie overgaan en ook de vertegenwoordigersvan de Verelzigde Staten en Canada uitnodigen om aan de
werkzaamheden van de conferentie deel te nem en.Volgens het voorstel
van delanden van hetPactvan W arschau wordtdoorde aanwezigheid van

dezelanden en hun bijdragein debesprekingen hetmilitaire en politieke
evenwichttussen Oost en W esthersteld.
ln M oskou ontplooiden de topleiders van de Hongaarse,Poolse en Roe-

meensecommunistischepartijen,bijgestaan doorHusak en Strougal,grote
activiteit in het belang van de totstandkoming van de Europese Veilig-

heidsconferentielS.Bijhun pogingen om hetpolitiek klimaatop hetgebied
16 Zoalsbeweerd werdo.m.doorDieW elt,30juni1970.
17 W esteuropese landen die min ofm eer regelmatig M litaire contacten hebben met

de socialistische landen zijn devolgende:België,Denemarken,Finland,Frankrijk,
Noorwegen,Oostenrijk en Zweden.

18Volgensberichten van o.a.deHonjaarse,Joegoslavische en Roemeensepers,

werdvanafbegin januari1970tot20junldoorongeveer19tot24leden ofvertegenwoordigersvan het'Politieke Uitvoerend Bureau'van deze landen een bezoek aan
M oskou gebracht.

van de buitenlandse politiek in M oskou ten aanzien van de problematiek
van de Europese Veiligheid in zekere zin te veranderenlg, hebben ZJ
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prioriteitvan debestedingen en hanteerden zijmetveelsuccespragmatischeargumentenzo.Hetresultaatwasdatterwijltijdensdeconferentievan
deWarschau Pact-landen in oktober1969 deSovjetvertegenwoordigersde
voorstellen van Jedrychowski,M anescu en Péterbetreffende wederzi
jdse
troepenverm indering hadden afgewezenol,m en er thans in slaagde deze
problem atiek a1sagendapuntvan een EuropeseVeiligheidsconferentiedoor

de Sovjetunie tedoen aanvaarden.
Nu weten we aldatde eerste,directna depublikatie van de resultaten der
NATo-ministersconferentie bekend gemaakte, negatieve reactie van de
'Pravda'op hetvoorstelvan Rome niethetlaatstewoord van hetKremlin
W aS.

Enkeleweken laterhebben deministersvan buitenlandse zaken derlanden
van het Pact van W arschau dit voorstel op een correcte en ongewoon

zakelijke wijzemethet'Memorandum van Boedapest'beantwoord.
Tijdensdevoorafgaandeperiodehebben de Sovjet-unie en haarbondgenoten m et een Europese Veiligheidsconferentie nogal doorzichtige doelstellingen willen bereiken.H iervan getuigen zowelde 'Verklaring van Boe-

karest'in 1966;de 'Oproep vandeCommunistische-en Arbeiderspartijen
van KarlovyVary'in 1967 en de 'Resolutie van Boedapest'in maart1969,

alsookdecommentaren vandepersen wetenschappelijkepublikatiesinde
socialistische landenA.

19 Zoalsbekend isheteen 'Leitmotif'van deSovjetbtlitenlandsepolitiek geworden

om door middelvan bilateraaloverleg metde Verenigde Staten internationale pro-

blemen tebespreken en,wanneerdaardoordebelangen van deSovjet-uniegediend
worden,op te lossen.Deze houding van M oskou wordt door de overige socialisti-

sche landen,zij hetvoorzichtig,becritiseerd.Men heeft n1.in de Oosteuropese
hoofdsteden deindruk gekregen datde Sovjet-unie de oplossing van de Europese
problematiektoteen latertijdstip wi1uitstellen.
20 De Pravda kwalificeerde enkele dagen voor hetbegin van de NAToconferentie

te Rome hetgeplande voorstelvan de westelijke bondgenoten metbetrekking tot
'MutualBalanceForce Reduction'(M .B.
F.
R.)a1seen tactische stap van deNATO
die voor het'Socialistische gemenebest'onaanvaardbaar is.

Een andere negatieve Sovjetreactie was een verklaring van Radio Moskou op 7
december1969.Volgensdeze verklaring- die alsde eerste officiële Sovjetreactie
op de 'M .B.F.R.'beschouwd mag worden - probeerden de Amerikanen door mid-

de1van ditvoorstelhetbereikenvan positieve resultaten tijdensde ontwapeningsconferentie te Genève te verhinderen.
21 Scanteia, 2 november 1969.

22 Bijvoorbeeld:
a. deterugtrekking van de Amerikaanse strijdkrachten uitEuropa en deondermijning van de NATO;

b. volkenrechtelijke erkenning van de D.D.R.;
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Doelstellingen van de Sovjet-Unie
De gedachte van œ n Europese Veiligheidsconferentie is door de socialis-

tische landen gepropageerd ter vergemakkelijking van het bereiken der
Europesedoelstellingen vandeSovjet-uniez3,hetgeen nadegebeurtenissen
in augustusen september 1968 op een andere wijze nietmogelijk was24.
Doormiddelvan het'Voorstelvan Boedapest'in maart1969 beoogde het
Politieke Consultatieve Comité van hetPactvan W arschau:

a. vooraldeaandachtin hetW estenzoveelmogelijk vandebezetting van
Tsjechoslowakijea1sookvan deSovjetdreigementenaanhetadresvan een
aantalEuropese staten afte leiden;

b. deSovjethegemoniein Oost-Europa doorhetW estentedoen aanvaardenose

Naarmag worden aangenomen zijn de Sovjet-doelstellingen op langetermijn nietgewijzigde6.sinds1968manifesteerden zich echterveranderingen
in dealgem ene wereldpolitieke situatie,waarvan deuitwerking en de gevol-

gen op Europa eerder oflaternietkunnen uitblijvenoT.M en heeftin de
Oosteuropese hoofdsteden daarom ingezien dat,ondanks de meningsver-

schillen in hetW esten,op kortetermijnnietalleendeverwezenlijking van
een zgn.'beperkte Finlandisering'van W est-Europa of tenminste van de
c. bestendiging van de status quo in Europa en tenslotte
d. de verhindering van een eventuele uitbreiding van de E.
E .G.,resp.alle moge-

lijke pogingen in de richting van een nauwereeconomischeen politiekesamenwerking van de E.E.G.
-1anden.

23 a. Op langetermijn totaleheerschappijin Oost-Europa,begrensde heerschappij
in de zin van een controle-functie in W est-Europa;

b. Op korte termijn het creëren van een politiek klimaatom ûberhauptmethet
westen te kunnen onderhandelen.

24 Hierwordtnietalleen debezetting van Tsjechoslowakije gememoreerd - wellicht door 'defensieve m otieven' van ideologische, politieke en militaire aard ver-

klaarbaar- maarook de min of meeropenlijke bedreiging doorde Sovjet-unie

van de souvereiniteit van een aantal Europese landen, zoals de Bondsrepubliek,

Finland,Joegoslavië,Oostenrijk en Roemenië.
25 Zie:de 'verkladng van Boedapest'in maart 1969 en de commentaren in de pers
van de socialistische landen.

26 W anthetcommunisme alséén revolutionaire ideologie blijfteen factor in de
Sovjetbuitenlandsestaatkunde.Metanderewoorden:beweringen overinterpretaties
van de Sovjetbuitenlandse politiek a1s een geïdeologiseerde staatkunde zijn over
hetalgemeen niethanteerbaar.Soms wel,m aar dan a1s een geheelvan ideologische

en machtsaspiraties,dieop bepaaldemomenten een moeilijk van elkaartescheiden
factorvormen.
W atde Communistische W ereld Beweging betreft,deze zala1s een ideologische en

machtsfactorvan degrootsteimportantiein dewereldpolitiek naaralle waarschijnlijkheid nietuiteen vallen a1sgevolg van de ontwikkeling in de richting van nationaalcommunisme respectievelijk policentralisme.

27 HierbedoelenwijverschijnselenvaninterneqolarisatieinWest-Europaenvan
depotentiëleen moreleverzwakking van deVerenlgde Staten a1swereldm ogendheid.

Scandinavischelanden onmogelijkis,maardatzelfshethanteren van minder doorzichtige diplom atieke en politiek-ideologische m ethoden alleen
averechtse resultaten totgevolg zou kunnen hebben.
De Amerikanen zullen een deelvan hun in W est-Europa gestationeerde

eenhedenterugtrekken.M aardatzijhetcontinentdefinitiefzullen verlaten
en zich toteen positie van 'neo-isolationisme'zouden terugtrekken ofdat
de NATO uiteen zou vallen ofernstig zou verzwakken,kan zelfsde meest

optimistischeprofeetvan hetKremlin nietbinnen afzienbaretijd verwachten.Ter 'Aufwertung'van de D.D.R.isna de topontmoetingen in Erfurth
en Kassel geen spectaculaire Europese Veiligheidsconferentie nodig.W at
betreftde 'ratificatie'van de statusquo in Europa:deze kan eenvoudiger

op bilateralewijze bereiktworden.Bijvoorbeeld doormiddelvan een akkoord overhetafzien van geweld tussen Bonn en M oskou en doordetotstandkoming van het grensverdrag tussen Bonn en W arschau.lmmers in

feite kan slechts dedemarcatielijn 'an sich'tussen beide Duitse staten
eventueel een onopgelost politiek probleem vormen in de Oost-W estbetrekkingen voor watde erkenning van de statusquo betreft.
W athet vraagstuk der uitbreiding van de E.E.G.ofeen nauwere economische en politieke samenwerking binnen de Gem eenschap betreftz8,moe-

ten deOosteuropeseleidersinzien oftenminstebegrijpen datdeW esteuropese staten zich bijhetnemen van beslissingen noch doordeSovjet-unie,
noch door haar bondgenoten laten intimiderenzg.

De veronderstelling isgerechtvaardigd datde Sovjet-unie en haarbondgenoten zichondermeerookdoordezeoverwegingenlatenbdnvloedenbij
hetnemen van hun beslissingen om hetbeleid van de socialistische landen

endatvandeSovjet-unieinhetbijzondermetbetrekkingtothetprobleem
van de Europese veiligheid en samenwerking te herzien.Onder d.eze om standigheden en rekening houdend nietalleen metde 'Europese Realiteit',
m aar ook uit overwegingen van tactische,ideologische en propagandisti-

sche aard heefthet'M emorandum van Boedapest'vermoedelijk ten doel

28 DitneemtechternietWeg dat landen zoalsFrankrijk en de Bondsrepubliek bij
het nemen van beslissingen op hetterrein van de W esteuropese politieke integratie

bereid zijn - in zekeremate- methetstandpunten 'gevoeligheid'derlandenvan
het Pact van W arschau rekening te houden.

29 De bestudering van de diverse Oosteuropese,inclusiefSovjetcommentaren gedurendedemaand junileverdehetresultaatop datdevoorbereidingderministeriële
conferentie van de E.E.G.in Luxemburg de redacteuren van het'M em orandum van

Boedapest'vermoedelijk heeftaangespoord hun werkzaamheden snelte beëindigen.
Bovendien heeft de beslissing van hetNoorse Parlement om toelating tot de E .E.G.
aan te vragen in M oskou grote indruk gemaakt.

239

Hetprobleem van de Europese Veiligheid

om degewijzigdepolitiekvanhetSocialistischeBlok tegenoverhetW esten
te demonstreren3o.

N ieuwe aspecten in de 'verklaring van Boedapest'
Indien deze demonstratie van ssgoede wilen bereidheid om over alle problem en betreffende de Europese veiligheid te onderhandelen''van desocia-

listischelandennaderwordtonderzocht,dan blijkthet'Memorandum van
Boedapest'deze nieuweaspecten in tehouden:
a. voor heteersthebben de landen van hetPact van W arschau de deelnenzing van de Verenigde staten en Canada aan de Europese Veiligheids-

conferentieuitdrukkelijk goedgekeurd;
b. hetallesoverheersende probleem van deEuropeseVeil
igheid,namelijk
wederzijdsetroepenvermindering in Oosten W est,zijhetbeperkttothet
reduceren van hetaantalmilitairen op vreem d grondgebied,hebben dever-

dragspartnersvanhetPactvanW arschau a1seenmogelijk puntvandiscussie op de Europese Veiligheidsconferentie aanvaard;
c. de Sovjet-unie en haar bondgenoten zijn bereid het voorstel van de
Roemeense regering betreffende de vervanging van de NATO en hetPact
van W arschau door een 'Algemeen Europees Veiligheidssysteem' in te
trekken.
ln tegenstelling totdevroegere resolutieswordtnu doordelanden van het
Pactvan W arschau hethouden van conferentiester oplossing derproble-

men vandeEuropeseVeiligheid,demogelijkhedenvaneen uitbreidingvan
deEuropese politieke samenwerking en de oprichting van een permanent
orgaan goedgekeurd.Aan hetagendapunt van 'een algem een afzien van
geweld in de betrekkingen tussen de Europese Staten'hebben de socialis-

tischelanden toegevoegd een wederzijdsetroepenvermindering in Oosten
W est,zijhettebeperken totmilitairen op vreemd grondgebied.
Tenslotte mag de bereidwilligheid van de socialistische landen opvallend
genoem d worden om zoweloverde substantie van de agenda a1sook over
de procedure van voorbereiding en overde Europese Veiligheidsconferentie zelfmethetW esten toteen grotem atevan overeenstemming te komen.

De Verenkde Staten en de Europese Veiligheid
Ten aanzien van de doordeW arschaupact-landen voorgestelde procedure
voordetotstandkoming van de Europese Veiligheidsconferentiehebben de
30 Deze indruk wordt alleen maar versterkt door het feit dat,in tegenstelling tot
vroegere resoluties der landen van hetPactvan W arschau,het'M emorandum'nagenoeg geen propaganda-kreten bevat.

Verenigde Staten ernstige bezwaren,omdatEuropa-expertsin W ashington
het gevaar onder ogen hebben gezien datde vorming van een Oost-W est
Commissie tervoorbereiding van de Europese Veiligheidsconferentie door
haarbestaan alleen alde Amerikaanse invloed op de NATO zou kunnen
verminderen; al was het maar als gevolg van een serie intern-Europese
besprekingen overvraagstukken van militaireen politieke aard. Ditneemt

echtervolgensW ashington nietwegdatdeNATo-bondgenotenbereid zijn
totmultilaterale en bilaterale informatieve gesprekken over de problematiek van de 'M utualBalance Force Reduction', waarbi
juiteraard a1scon-

ditieisgesteld dattijdensde lopende diplomatieke gesprekken over verschillende vraagstukken resultaten worden geboekt.Vervolgens mag men
aannemen,datde Nixon-administratie op grond van internationale poli-

tieke overwegingen nietnaarbuiten de indruk zalwillen wekken datzij
van de opening naar hetOosten door de W esteuropese staten en in het

bijzonder van de 'Ostpolitik'van de Bondsregering iets te vrezen heeft.
Hetgroteprobleem van dehuidigeAmerikaanse Europapolitiek isdatmen

inW ashington nietin staat'schijnt'tezijn,respectievelijk wellichtook niet
wil,doormiddelvan 'redelijke'argumenten de thansheersende algemene
tendensin W est-Europa,ondermeerook op hetgebied van deOost-W estbetrekkingen,alsgevolg van een latent,maargroeiend anti-amerikanisme,

tebdnvloeden oftecorrigeren.Tegelijkertijd vormtdezeontwikkeling een
nietonaanzieiijk succesvanhetSovjetdiplomatiekeenpropaganda-offensieftegenover hetW esten.Datditis behaald,ondanks de gebeurtenissen
illaugustus 1968 en de daarop volgende allerminsthoopgevende berichten

overhetprocesvan 'politiekenormalisatie'inTsjechoslowakijeeninandere socialistische landen,betekenttevens een duidelijke manifestatie dat,
naasthistorisch gegroeide machtspolitieke aspiraties, ideologische overwegingen zowelbinnen3lals,wellichtnietzo geprononceerd, buiten hetsocia-

listischeblok32in de buitenlandse politiek van de Sovjet-unieen van de
andere socialistische staten in toenemende m ate een dominerende ro1
spelen=.
W athet'M utualBalanceForce Reduction'voorstelvan de W arschaupactlanden betreftis de Amerikaanse gereserveerdheid gebaseerd op de veronderstelling dat M oskou daardoor een latere overeenstemming over dit
probleem in veelgroter verband ad infinitum uitwi1stellen. Deze hypo31 Zie verl
enging van hetvriendschaps-en bijstandspacttussen deSovjet-unieen

Roemeniëop 7 juli1970.

32 Zie de tekst en interpretatie in de pers van de socialistische landen van het op

20 juli1970 ondertekendebijstandspacttussen Finland en deSovjet-unie.
33 Zie ondermeerhetredactionele artikelvan de Pravda op 7 juni1970,geciteerd
door B.Gwertzman in zijn artikelM oycow Paînts U.S.t
z.
ç for?lby crises, losing
influence,in lnternatîonalHerald Tribune,10 juni1970.
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these Nvordt alleen rnaar bevestigd door de geplande stichting van een
permanente organisatie na hetplaatsvinden van de Europese Veiligheidsconferentie.M en vraagtzich in svashington zeer terechtaf,of ditorgaan

geschiktzou zijn om overdeproblematiek van de'MutualBalance Force
Reduction' serieus te onderhandelen. Dit te m eer om dat noch M oskou
noch haar bondgenoten op ditpunt enigeverplichtingen op zich genomen

hebben.Zijhebben slechtsde mogelijkheid opengelaten om behalveover
vele andere problemen samenhangende m et de Europese veiligheid ook

overeen wederwijdse troepenreductiein principete onderhandelen34.Onderdezeomstandigheden kan hetuiteraard gebeuren dattijdensdeEuropese Veiligheidsconferentie, al was het maar wegens een overladen programm a,niet over de 'M utualBalance Force Reduction'gesproken za1
worden3s@
Daarentegen ishetfeitdatM oskou voorheteerstdemogelijkheid van de

reductie van het aantal strijdkrachten in Midden- en Oost-Europa wil
overwegen,in W ashington natuurlijk metbelangstelling gesignaleerd.Uit
het feit dat M oskou bereid is, ondanks eventuele politieke complicaties
binnen haar invloedssfeer, over troepenvermindering te onderhandelen,
wordtgeconcludeerd enerzijds datde Sovjet-unie haar positie in Oost-

Europa a1svoldoendegevestigd beschouwt,anderzijdsdathetKremlin a1s
aanvulling op de strategische ontwapeingsbesprekingen m etdeVerenigde
Staten ook bereid isgesprekken overeen militaire ontspanning in Europa
te voeren.

Te meer daar t0t op heden de overige socialistische landen meer belangstelling tonen in een m ilitaire ontspanning in Europa dan in de exclusieve

S.A.lw.l'.besprekingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-unie.ln
verband m et de welwillende houding van de Sovjet-unie tegenover een
m ilitaire détente in Europa wordtin W ashington niet uitgesloten geacht

datdoor de Poolse en Tsjechoslowaakse regeringen,die op grond van
intern-politiekeoverwegingen belangheb% n bijeen vermindering van het
aantalSovjet-troepen op hungrondgebied,een zekeredruk op hetKremlin
werd uitgeoefend.
Hetrelatief snelle antwoord van deW arschaupact-landen op de beslissing
34 Zoals bekend beschouwen de NATolanden ditvraagstuk a1s een van de hoofdagendapunten van een Europese Veiligheidsconferentie.

35 ln haar commentaar schreef de Pravda van 28 juni 1970 over het'M .B.
F.R.'
voorstelvan deNATO alleendatdeze een vermindering van debuitenlandsestrijdkrachten op het grondgebied van de Europese staten beoogde''.Voorts schreef dit

blad a1stoelichting bijhetderde agendapuntvan het- W arschau pact- voorstel
dat de stichting van een permanente organisatie voor veiligheid en sam enwerking
eerstzou m oeten plaatsvinden voordateen bespreking over de 'M .B.
F.R.'kan worden aangevangen.

van deAtlantischeRaad ten aanzien vaneen vermindering van demt
'litaire

confrontatiein Europa doormiddelvan wederzijdsetroepenvermindering
werd in W ashington a1s een duidelijk bewijsgezien datde socialistische
landen een EuropeseVeiligheidsconferentie nietzonderNoordamerikaanse

deelneming willen realiseren.Daarom wordt,ondanks alle onduidelijkheden in het'M emorandum van Boedapest',dereactie van hetW arschau-

pactophetNATO voorstela1seen aanmerkelijkestap vooruitbeschouwd.
Voorts wordt hieraan toegevoegd dat de ministeriële conferentie van de
W arschaupactlanden in oktober 1969 te Praag nog nietverder wilde gaan
dan ,,een algem een afzien van geweld tussen de Europese staten''en ,,de
uitbreiding van de Oost-W est betrekkingen op het gebied van handel,
econoe een wetenschap''a1sagendapunten op tenemen van een Europese
Veiligheidsconferentie.Datthansook hetprobleem van de troepenreductie

za1worden besproken,opent mogelijkerwijze nieuwe perspectieven voor
het Europese gesprek.
Tenslotte noemde men in Am erikaanse regeringskringen als een belang-

rijkevooruitgangdatdeSovjet-unienualbereidisoverhetprobleem van
'M utualBalance Force Reduction'na te denken zonder afte wachten of

deAmerikaansestrijdkrachtenna 1971eenzijdig,zondertegenprestatievan
de socialistische landen,uit Europa worden teruggetrokken.

Positieve reactie van de Bondsrepubliek
De Bondsrepubliek is een van de eerste NATo-landen geweest die het

'M emorandum van Boedapest'bijmondevanKonrad Ahlerspositiefheeft
begroet.ln hetbijzonderomdathetvooralministerScheelwasdietijdens
deconferentiein Romebijzijn collegae erop heeftaangedrongen datde
'Itesolutievan Praag'a1suitgangspuntvoorbilateraleOost-W estbesprekingen overde Europese veiligheid zou worden aanvaard.Zoalsin W ashington beschouwtmen ook in regeringskringen te Bonn de uitbreiding van de

agendapunten van een EuropeseVeiligheidsconferentie a1seen duidelijke
vooruitgang in deOost-Westbesprekingen.De vergelijking van de conferentiein Boedapestmetdievan Praag isinderdaad opvallend.Vorig jaar
oktoberstondennamelijktijdensdeministeriëlebesprekingenvan deW arschaupactlanden vraagstukken zoalsaanknoping en uitbreiding van economische,technischeen zgn.ontwikkelingspolitieke contacten tussen Oosten

W estzozeeropdevoorgrond datmen inwestelijkepolitiekekringenmeendete mogen constateren dat blijkbaar volgens de Sovjet-unie en haar
bondgenoten op een Europese Veiligheidsconferentie over allesm ag wor-

den gepraatbehalveoverdeeigenlijkeproblemen van deEuropeseveiligheid.
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Demogelijkheid toteen overeenstemmingtussen Oosten W estkanmen in
e1k gevalnietuitsluiten.Gemeenschappelijke belangen van beide bondgenootschappen zoudenop zijn minsteen aanvangvandebesprekingen over
deze problematiek mogelijk maken.
Een van debelangrijksteconditiesvoorde totstandkoming van een Europese Veiligheidsconferentie is echterhetbereikteresultaatti
jdensdevoorafgaande diplomatieke besprekingen tussen enerzijdsBonn en anderzijds
M oskou,W arschau en Oost-Berlijn.En in hetbijzonderonderhandelingen
van de vertegenwoordigers derviergrote mogendheden overde oplossing

van hetprobleem W est-Berlijn.Deze besprekingen moeten toteen goed
eindeworden gebrachtvoordatmen ûberhauptoverde voorbereiding van
een EuropeseVeiligheidsconferentiewi1gaan onderhandelen.W antvolgens
Theo Somm er kan de conferentie ,,Nur kollektiv absegnen,was vorher
individuellvereinbartworden ist:alles anderewxre blanke Illusion''36.

Samenvattend mag worden gesteld dateen periode van Oost-W estbesprekingen op grond van devoorstellen van het'M emorandum van Boedapest'
over de problematiek van de Europese veiligheid zeker nog niet is aan-

gebroken.W ellichteen periodevan nota-uitwisselingen een mogelijkeuitbreiding van de bilaterale Oost-W estcontacten op hetterrein van de poli-

tieke,economische,wetenschappelijkeen culturelebetrekkingen.
De agenda van de Europese Veiligheidsconferentie en vooralde voorbe-

reiding van een dergelijke conferentieblijftproblematisch.VoorhetW esten iswellichteen 'werkelijke ontspanning'van grootbelang.Voor het
Kremlin daarentegen,zolang ideologische overwegingen een in belangrijkheid variërendero1in deSovjetbuitenlandsepolitiek zullen spelen,ligtde
nadruknaarallewaarschijnlijkheid op een 'schijnbareontspanning'.ln dit
verband zijn enblijven echterook diverseproblemen bestaan,waarvan de
oplossing nagenoeg onmogelijk is.Bijvoorbeeld:watverstaatmen in Oost
en W estonderontspanning,en watnog belangrijkeris:wi1hetW esten
inderdaad een werkelijkeontspanningnastreven?Kan ofmaghetKremlin
op grond van ideologische overwegingen inderdaad niet meer dan een

schijnbareontspanning methetW esten aanvaarden?
Tenslotte,uitgaande van dehuidige stand van zaken op hetgebid van de
Oost-W estbetrekkingen,die door fundamentele ideologische en m achtspolitieke tegenstellingen kan worden gekarakteriseerd,is er weinig hoop
dathetprobleem van de Europese veiligheid binnen een nietalte lange

termijn opgelostkan worden.
36 DieZeit,7 juli1970.

E rkom tnooitdem ocratie zonder
autonom e inform atie
Rita Jolie-M ulier en W ard Bosm ans

Bijdeuitreikingvan deprijsvan deVlaamsejournalistenclub op vrijdag
5 juniwerd aan de gastspreker,minister M ajorsgevraagd hetplakette
overhandigen aan debekroonde BRT-journalisten de bloemen aan diens
dame.De ministerweigerde.Hijwildeblijkbaarnietterugnemen wathij
deBRT-journalisten enkelemaanden tevorenhadverweten:datzij'fascisten'zijn:ze verdraaien hetnieuws,stellen de regering in een ongunstig
daglicht,hebben demijnwerkersstaking van februari'gemaakt'.Deinformatie over die staking was niet alleen voor de M inister van Arbeid een
nachtmerrie.Een gedeelte van de syndicale pers zweeg wekenlang overde

staking.Een plaatselijkeredacteurmaakteweleen verslagvoordeNederlandse radio,maarkreeg geen ruimte in zijn eigen krant.De politieke
directeur van een syndicaalblad noemde in een Tv-debatGerard Sleger

(devoorzittervan hetPermanentStakerscomité)'onzevijand'.Destudenten van 'M ijnwerkersmacht'werd doorsyndicale bladen verweten datzij
55van onbekende inkomsten leven .. goede relaties onderhouden met de
ambassade van Cuba....agenten van Communistisch China al of niet
metpartijfondsen gevoed.. zijpreken depermanente revolutie ....de
pers laat er zich veelaldoor misleiden ....''.
ln het debat over de inform atie,dat op het ogenblik zowat overal ter
wereld aan de gang is,worden in België vooraltwee klemtonen gelegd:

deconcentratievandedagbladpersendevereisteobjectiviteit(neutraliteit)
van de BRT-nieuwsdiensten.ln feite echter gaathetdaar nietom .Op die

manierwordtheteigenlijkeprobleem zelfs,gedeeltelijk bewust,verdoezeld.
Een analyse van de voorbeelden kan ditillustreren.

W aarom noemt een minister de BRT-journalisten fascisten? Waarom
trachten sommige kranten een staking dood te zwijgen? Omdatzijvan
oordeelzijn dat bepaalde gebeurtenissen hetopenbare belang schaden,
beternietbekend worden gemaaktofnietveelaandachtkrijgen.'DeBRT
is een openbare dienst.Een openbare dienst moet het openbaar belang

dienen.Deregering (devakbonden,hetVerbond van deBelgischeNijver-
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heid,enz.)dienen hetopenbaarbelang.DusmoetdeBRT deregering (de
vakbonden,hetVBN enz.)dienen'.Dâtwordtdan hetcriterium van de

objectiviteit.Wat 'M ijnwerkersmacht'bijvoorbeeld zegt en doet,wordt
getoetst aan de 'waarheid'.De waarheid ishet algemeen belang en daar-

voorzorgen zijdie verantwoordelijkheid dragen.Alleswordtaan dieobjectieve,voorafgegeven waarheid getoetst,van daaruitwordtgeoordeeld
en veroordeeld.Een principiële discussie wordtaldus onmogelijk.ln de
plaats daarvan worden de personen in kwestie verdacht gemaakt:slechte

naensen kunnen geen goedeideeën hebben,erwordtnietgezegd watzij
met een 'permanente revolutie'bedoelen,er wordtgesuggereerd dat zij
worden 'betaald'.

Hetresultaatisdatwijop sommigeterreinenofwelgeen,ofweleenduidelijk gerichte informatie krijgen.En datisonshoofdprobleem:de slechte
kwaliteitvan onze kranten en hetBRT-nieuws.De nieuwsmedia worden
beheerst door groepen en mensen die een m achtspositie hebben in de
samenleving en dus bepaalde belangen moeten verdedigen. Zo worden
onze lzieuwsm edia eerder propaganda- dan inform atie-instrumenten.Ter-

wijldefundamentelevraag steedsblijft:wordtdemensvolledig voorwerp
van machtofbehoudthijeen kansop zelfbepaling via autonomeinformatiemedia?

Een vgfe op de m ens is hetuitgangspunt
Hetlaatstecriterium in dediscussie over informatie iseen evolutieve visie

op mensen samenleving waarin een volheid van bewustzijn,weten-schap
en zelfbepaling a1shetuiteindelijke doelwordtgesteld.
Deze algem ene visie houdtin verband metde inform atie concrete norm en
in:
1. lederm ensheefthetrechtte weten.Niets van watop hem betrekking

heeftenzijnbewustzijn kan verdiepen,zijnweten-schap kan vermeerderen,
mag hem worden onthouden.

2. ledermensheefthetrechttezoeken.Zijn einddoelen deweg ernaartoe
moethijzelfformuleren.Hijkentdehelewaarheid niet.Deze ishem niet
voorafgegeven,maar moet door allen samen worden opgebouwd en tot

persoonlijk inzichtverwerkt.Daaruitvolgtdatde ene mensdeanderniet
metzijn waarheid kan bevoogden.Niemand heefthetrechtdeandereen
bepaald denkschema op te leggen,niemand mag de anderbeletten kritisch
te staan tegenoverom heteven welke idee,waarheid ofinstelling,niemand
heefthetrechtuitte m aken metwelke ideeën de anderaldan nietkennis
mag maken,ofwatgoed voor hem is.Kwalitatief moetde informatie van

die aard zijn,datzeleidttotopbouw van waarheid.
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3. Dekennisnamevan feiten en ideeën heeftnietalleen totdoeleen groter
inzichtte verwerven,m aar evenzeer de mensin staatte stellen zichzelfte

bepalen en in sociaalverband over zijn samenleving te beslissen.Elke
informatiemoeterbijgevolgop gerichtzijn dedeelnameaandebesluitvorming voorte bereiden en effectiefte maken.

Kansen voor deze visie

ln de geïndustrialiseerde maatschappij met haar wetmatige verplichting
van voortdurende economischegroeiworden dekansen om deze mensvisie
te realiseren,steeds kleiner.

1. De wetenschappelijke en technische ontwikkeling brengt een enorme
groei mee van de hoeveelheid te verwerken gegevens. Dit leidt tot een
steeds grotere opdeling in deelaspecten en een zich steeds toespitsende
specialisatie.ln vele gevallen kan alleen de specialist zelf nog inform atie

gevenoverwathijjuistdoetenwaarhetnaartoekanleiden.Ditgeefthem
een ongemenemacht.Uiteindelijk ishijhetdiebeslistofhijdeoriëntering
van zijn wetenschap endemogelijkheid om zein een algemeneevolutiein
te passen,aldan nietnaardeanderen toe za1spelen.Ditstelthetprobleem
van de technocratie: de machtspositie verworven door de deelspecialist,

waarbijdeanderen afhankelijk worden van zijn wilom te commuiceren
en zijn capaciteitom hetalgemeen belang tezien.
2. Deindustriële wereld wordtgekenmerktdoor steedstoenemende inter-

acties en onderlinge afhankelijkheid.De internationalisering van de industriemaaktonsafhankelijkvanbeslissingscentrawaarweweinigofgeen
greep op hebben.De nationale politiek dreigtzich daarop af te stemmen
in plaats van omgekeerd.

Deverplichting toteconomischegroeimaakthetnoodzakelijk deverschillendeinspanningen steedsmeerop elkaarte doen inspelen.Ditvereisteen

sterkerregelend optreden van bovenuit,watonvermijdelijk leidttoteen
versterken van de piramidale structuur.Er is een voortdurende machtsconcentratie in een dubbele zin: een 'opeenhoping'van m achtsterreinen,
een steeds kleinere kring van machthebbers.Van de overheid wordtverwacht dat ze de regelende ro1 mee gaat spelen: subsidiëren, indicaties

geven,a1sscheidsrechteroptreden,debelangengroemn bijelkaarbrengen
bijhet verdelen van de welvaart,erover waken datgeen enkele groep
zodanig achterblijft,datzijstorend kan werken in hetgeheel.
Om alles te doen verlopen volgens regeling en berekening,moetde mens

'onderaan' in het schema worden ingepast. Zijn arbeidsmogelijkheden
worden gedetermineerd,zijn werk-en vakantietijd nauwkeurig vastgelegd,
zijn behoeften georiënteerd naareen bepaaldeproduktie.Hijwordtin een
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bepaald leefpatroon geduwd.ln zijn leven wordtsteedsmeeringegrepen.
Hijwordtmee 'geregeld'.
3. ln dezeheleevolutieontstaateen steedsbredereklooftussen enerzijds
œ n geconcentreerdem achtselite,een oligarchie van technocraten en infor-

matiebezitters,anderzijdsde mensonderaan,diesteedsmeersin heelzijn
leven,voorwerp wordtvan macht.
De machtsverhoudingen worden aldus helemaalverschoven.Theoretisch

zijn alonze structuren democratisch,van de staattotde naamloze vennootschap,en worden zijgekenmerktdooreen onderscheid tussen de beslissende en de uitvoerende macht,waarbijhetessentieelis datde ene
beslistwatdeandere moetuitvoeren.ln defeitelijke situatie echterisde
positievan deuitvoerendemachtzodanig versterkt,datzijheteigenlijk is
diedebeslissingen neemt.Zijbeslistwaaroverdebeslissende machtmag
beslissen.De theoretisch beslissende m achtoefenthoogstens nog een controlefunctie uit met een zeker vetorecht.De sleutel in deze krachtenverhouding is,dathetde beslissende machtisdiebeschiktoverdeinformatie,

en zijbeslistofzedieinformatiealdan nietaan de anderen doorgeeft.
Vanuit die evolutie is het te verwachten dat de machtsstructuur gekenm erktzalworden dooreen steedssterkere neiging totverzwakking van de
dem ocratie.ln deze li
jn kan dedemocratiseringin iedergevalnietuitgaan
van dem achtsstructuur.Demensvisiediewi
jvoorop stelden en deevolutie

van de maatschappij manifesteren zich a1s tegenstrijdig met elkaar.ln
plaatsvan meerzeltbepalend te kunnen optreden,wordtde mensmeer en

meer bepaald,steeds meer afhankelijk van machthebbers voor de ontplooiingvan zijn eigenmenszijn.Tegenoverdienegatieveconclusiemoeten
wede vraag stellen:hoe kan devoorop gestelde mensvisiedan we1worden
gerealiseerd?

DehulprelatieaIsuitgangspuntvooreen alternatief
Bepaalde elementen in de geschetste situatie zijn onomkeerbaar:o.a.de
groeiende techniciteit, de specialisatie, de complexiteit, de interactie en
m isschien ook de verschuiving van m acht.W aarhetin onze mensvisie op

aankomt,isdatiedereen dekanskrijgtteweten waterzich afspeelt,zich
een oordeelte vormen overdeoriëntatie van hetgeheel- waar datnaar-

toegaaten welkedeteverwachtengevolgen zijn - zodathijdealgemene
oriëntatieindehand kanhouden.Hetresultaatmoetzijn dathijgeen mens
isin functievan een evolutiedie hem wordtopgedrongen, maardathi
jzelf

die evolutie bepaalt,samen metde anderen.
H etvoorwerp van de democratische medebeslissing is niet de technische
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uitvoering,maarwe1hetform uleren van de waarden diem en wilrealiseren
en de keuze van de rangorde van verwezenl
ijking volgensde beschikbare
De
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le democratie is de controle
middelen.

zowelop dewoordvoerdersbijhetnemen van de beslissingen alsop de
uitvoerderservan.Hiermeeishetwezen zelfvan demachtsrelatiein strijd.
De machthebber wi1hetgedrag van de anderen aanpassen in functie van

zijndoelstelling,enzalonvermijdelijk geneigd zijnhetimpactvan deanderen op zijn inzichten te verminderen.Wi1men daarentegen id er doen
weten,zoeken en beslissen,juistom hem greep te geven op hetevolutieproces,dan kan ditslechtsgerealiseerd worden doorzich uitdrukkeli
jk op
hetstandpuntvan 'de ander'te plaatsen.Er is een fundamenteel andere
relatie vereistdan die van de m achthebber:een hulprelatie,die totdoel
heeftdeanderte stim uleren totzelfbepaling in sociaalverband.

Toegepastop de informatie betekentdit,datdeze slechtswerkelijk kaar
taak kan vervullen wanneerzijin een andererelatiestaattegenoverlezer,
kijker,luisteraar,dan dievan demacht-ofbelanghebbende.Zijheefteen
strikteigen wetmatigheid dieuitgaatvan de menstotwiemen zich richten
nietvan hetbelang van wie de informatie geeft.

Alleen een volledige 'spiegelstructuur'ise//fcila/
Om de menszelfbepalend te maken tegenoverde huidige afzwakkingstendensvan de dem ocratie,volstaathetnietdateen aantalmensen zich indivi-

dueeldaarvoorinspantofdatkleine groepjesnaastelkaarwerken in een
'zuivere'helpende relatie.Een efficiënte ontvoogding kan pasbereiktworden wanneer in de hulprelatie hetzelfde terrein wordtbestreken als in de
machtsrelatie,wanneer een beroep gedaan kan worden op voldoende gespecialiseerde kennis om de betekenis van het werk van de specialist te

begrijpen,wanneer de bevolking werkelijk wordt opgeleid om deel te
nemen aan de opbouw van de samenlevingl.
Dit veronderstelt een coherent, planmatig en autonoom werkend geheel

meteen eigen structuurtegenoverdievan demacht,waarvan zijde 'spiegel'vormt.Onderwijsspermanentevorming,pers,radio,tv,samenlevingsopbouw,m oeten een autonom e spiegelstructuur vorm en tegenover de zuil
van de m acht.

Wezenlijk daarbijis,dat elk deelvan deze spiegelstructuur onttrokken
wordtaan bevoogding van dem achtsstructuur,zelfstandig kan werken,en

zelfin haareigen werking de democratiewaarmaakt.Hetonderwijsbij1 De term 'samenlevingsopbouw'verkiezen we boven '
m aatschappelijk opbouwwerk'; de laatste term roept te veel een noodsim atie op.
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voorbeeld moet niet alleen de specialisten en technici leveren voor de

huidigemaatschappij,maarookdiemaatschappijzelfkritischbenaderen
en de studenten bekwaam maken om alternatieven te form uleren.Ditis

slechtsmogelijk wanneerdeoriëntatievanhetonderwijsnietvan boven af
wordtvastgelegd doordepolitiekeenkerkelijkeoverheid,maarvanonderuitkan groeien in een structuur waarin leerkrachten,ouders,leerlingen,
pedagogen en zo m eercreatiefkunnen optreden.Een sam enleving die het

metde democratie werkelijk meent,moethaar eigen criticivrijmaken,
'haar eigen revolutionairen betalen'.De kritische en opbouwende functie
mag zelfnietbevoogd worden om ontvoogdend te kunnen werken.Zonder
stelselm atige en planm atige uitbouw van de spiegelstructuurisin dem aat-

schappijvan vandaagmethaartendenstotmachtsconcentratiegeen democratiemeermogelijk.
Situering vJn de Vlaamse Pers

Bijhetidormeren kunnenvierstadiaworden onderscheiden:hetmedelen
van feiten en ideeën'
, de duiding, die feiten en ideeën in hun context
plaatst'
,het 'opiniëren',dat een bepaald inzicht in de betekenis van het
nieuwsvoorstelt;en tenslottehetbevorderen van een publiekediscussiea1s
voorbereiding op de besluitvorming.H oe komtdeze inform atie totuiting
in deVlaam se pers? ls de hulprelatie hierin aanwezig?
1. Alsfeiten en ideeën bekend gemaaktworden,moetdatvolledig gebeuren.De mens heeft het recht te weten.Het is echter niet mogeli
jk alle
nieuws te geven.Daarvoorishette omvangri
Er
n
a
oet
dus
e
e
n
keuze
jk.
worden gedaan.Volgens welk criterium? Het oordeelvan de journalist

over watbelangrisk is en watniet,steunt onvermijdelijk op zijn eigen
opiniedaaromtrent.Hijisonvermijdelijk subjectief.W aarhetop aankomt,
is dat de journalist voortdurend zichzelf controleert en gecontroleerd
wordt,uitsluitend vanuithet criterium van de hulprelatie:watis voor de
anderen belangrijk om te weten? Gebeurtde keuze vanuithet criterium
van dem acht,dan isergeen echte inform atie meer.De enige vraag isdan:

watduldtde machthebberdatde anderen weten over 'zijn'problemen,
overzijn instelling,organisatie,structuur,enz.?
W elnu, een eerste constatering is dat praktisch alle Belgische kranten

(welke niet'
?)gebonden zijn aan een partij,een syndicale organisatie,een
structuur,een godsdienst.Een zuiver winstgevende onderneM ng, los van

e1k partij-ofideologisch belang,kan overigenshetzelfde gevolg hebben:
die kan hetnieuws selecteren datwinstopbrengt. Dit leidttotde situatie
datde Vlaam se kranten hetnieuwskiezen vanuithun belang of dat van

hunpartij,vakbond,enz.,meta1sgevolgdatwiedekanswi1gaafhouden
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goed geïnformeerdtezijn,verplichtisverschillendekranten telezen,waaronder minstens één buitenlandse.

Bovendien zijn kranten afhankelijk van de publiciteit.ln 1966 ontvingen
in België 9krantenondernemingen 55 tot75% van hun inkomsten uitde
publiciteit,9 andere 45% tot55% en 6 25 tot45% .Sedertdien zijn er
belangrijkegroepsvormingen geweestvoorhetverwerven en verspreiden
van publiciteit.Hetlijktonsvolkomen onwaar,datdepubliciteitgeen of
weinig invloed heeft op de informatiemedia.Via de publiciteit dienen de
kranten, die zelf tot de gevestigde m achten behoren, op hun beurt de
economische en financiële macht.De hulprelatie,als daaraan algedacht

wordt,wordtafhankelijk van demachtsrelatie.M isschien kan eenkrantin
een bepaald conflictnog wel één onderneming bekritiseren'
,de financiële
m achtzaler overigens zelfwe1op letten nietalte opvallend repressiefop
te treden.M aar het is uitgesloten, dat onze kranten een fundamentele
kritische functie vervullen tegenover hetgehele sociaal-economische systeem.ln dehuidigesituatiebetekentditzelfmoord voorom heteven welke
krant.

DeBRT alsopenbaredienstzou eenwerkelijk alternatiefkunnen vormen
Iegenoverde kranten.lndien in radio en televisie dekeuze van hetnieuws
gebeurde vanuitde hulprelatie,dan zou de nieuwsselectie vanuitheteigen

belang bijdekranten misschien hettegenovergesteldeeffectbereiken dan
wordtbedoeld.Een goede BRT-nieuwsdienstis dus van primordiaal belang.
Vanuit de gevestigde belangen wordt voortdurend beklemtoond dat de

BRT-journalisten 'objectief'moeten zijn.Met 'objectief' wordt echter
'neutraal' bedoeld. W at dit betekent,kan wellicht gdllustreerd worden
door een citaat uiteen toespraak van de voorzitter van het ACV : ,,W e

begrijpen niet,datmen in hetgrotevoorlichtingsmedium datde televisie
is,steedsmaaraan negatievevoorlichting doeten op dezewijzede openbare opinie verkeerd voorlicht.Er mogen honderdduizenden arbeiders

trouw hun dagelijksetaak vervullen.Niemand spreektdaarover.Maarhet
is voldoende dat er ergens dertig herrie schoppen,ofde televisie is er a1s

de kippen bij'' Volgens deze redenering moet het nieuws een weergave zijn van het meest representatieve in de samenleving. Aangezien
nieuws bijna altijd bestaat uit unieke feiten en een vernieuwing steeds
begintbijeen kleine,nietrepresentatievegroep,zouhetnieuwsinprincipe
ltiettothetnieuwsbehoren.De grondidee ishierin feite,datzijdie de
verantwoordelijkheid dragen overde maatschappelijke organisatie,willen
oordelen welke vernieuwing strooktmetwatvolgenshun mening hetopen-

baarbelangis.Ditisin strijd metdevisieop demensdiewea1suitgangspuntstelden.
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2. De duiding van feiten en ideeën vormtde rechtstreekse voorbereiding
tothetverwerven van inzicht.W elnu,in de Vlaamse kranten wordtinzake

binnenlandsnieuwsbijna nooitaan duidinggedaan.Voorhetbuitenlands
nieuws is de situatie beter,omdat artikelen van gerenommeerde buitenlandse kranten worden overgenomen ofeen basiskunnen vormen voorde
eigen redacteur.Een van de voornaam ste oorzaken van dit tekortis dat
duiden een grondige en gespecialiseerde kennis veronderstelt.De meeste

Vlaamsekranten beschikken echteroverteweinig mogelijkheden om voldoende journalisten te kunnen betalen.ln demeeste redactiesmoeten de
journalisten een gamma aan nieuwsterreinen bestrijken,watspecialisatie
onmogelijk maakt.Hetgevolg daarvan iseen kettingreactie:de politieke
berichtgeving b.v. beperkt zich tot de opsomming van feiten, de lezers

begrijpen ernietsvan,interesseren erzich nietmeervoor,worden 'apatische staatsburgers';dit leidt tot ongecontroleerde machtsconcentratie en
verzwakking van dedem ocratie.
ln de televisieis een duiding gekoppeld aan hetnieuwspraktisch afwezig.
W e1hebben wevroeger enkele merkwaardige enquêtes kunnen zien,maar

de betrokken journalisten zijn van het scherm verdwenen.ln de radio
kennen wehetvoorzichtige,maartoch degelijke magazine 'Actueel'.De
BRT wordt beheerd door een raad die samengesteld wordtdoor de drie

traditionelepolitieke partijen.De nieuwsdiensten zijn rechtstreeksafhankelijk van dezeraad van beheer,en dusindirectvan CVP,BSP en PVV.
Dezeraad van beheervoelternietsvoor,de BRT-journalisten autonoom
aan duiding van hetnieuws telaten doen.Een duiding ondercontrole van

depolitiekepartijen kan natuurlijkniet.Dusdanmaargeenuitdrukkelijke
duiding,ofzo weinig mogelijk.
Kenmerkend voor de situatie van de BRT-journalististrouwenshetfeit
dathijonderworpen isaan zelfcensuur.Datbetekent:a1s hijeen 'heet
hangijzer',ietswateen gevestigdemachtnietaanstaat,aanpakt,krijgthij
last:een telefoontjevan een minister,een campagnetegenhem indekrant,
belediging in hetpubliek door een overheidspersoon.. Wilje je als
BRT-journalistbeijveren voordehulprelatie,dan moetjeveelmoed hebben enmagjecarrièrenietjeeerstezorgzijn.
3. lnzake opiiëring hebben we in de Belgische kranten op heteerste gezichtniette klagen'
.opiniëring ishun bestaansreden.De Vraag isechterof
die opiniëring uitgaatvan de hulprelatie.

Gebonden aaneen bepaald belang,verdedigen onzekranten bijhun opiniering een bepaald standpunt.Ditis een vorm van propaganda. Uitgaande

vaneenverondersteldevoorafgegevenwaarheid,toetsen zijhetnieuwsaan
diewaarheid en trachten zijanderen te overtuigen hun denk-en gedragspatroon te conformeren aan die waarheid.Datishun volste recht.Alleen
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behoortditniettotde informatie zoalswijdeze omschreven.Opiniëring
steunthier op een machtsrelatie.
Opiniëren vanuit de hulprelatie veronderstelt twee dingen. In de eerste
plaatsdatdegene dieopinieertzelfzoekende is,kritisch staatten opzichte

van zijn eigen overtuiging,erzich bewustvan blijftdathijslechtseen gedeelte van de waarheid weette achterhalen,dat andere aspecten van de

waarheid misschien bijanderen tevinden zijnmetwiehijhetnieteensis,
dathijbijgevolgmoetblijvenluisteren,zoeken.En tentweedemoethijbij
hetopiniëren aanduiden waarop hijzijn overtuigingsteunt,en zijn redenering zo opbouwen datze gevolgd en gecontroleerd kan worden.Ditsoort
opiniëring isin de Belgischepersheelzeldzaam .

ln deBRT bestaathelemaalgeen opiniëring (degastprogramma'smoeten

a1spropaganda worden beschouwd).De BRT-journalistmoet'objectief'
zijn,en opiniëren is subjectief.De enige formule isdus,anderen laten
opiniëren.In de RTB kennen we hetuitstekende programm a 'Face à la

presse'.Bijde BRT zoektmen zijn heilin debatten,waarvan men toch
moeilijk kan zeggen datzevolledig aan deopzetbeantwoorden.Hetverplichte keurslijfvan de 'neutraliteit'beletde BRT-nieuwsdiensten werkelijkhunro1tevervullen.Infeitewordthunverbodenzichop hetstandpunt
van dehulprelatietestellen.Deoorzaakligtindestructuur:zezijnonderworpen aan gevestigdebelangen,dieerbelangbijhebbendatdeBRT niet
echtbelangrijk wordt.
Slagen onze informatiemedia erin een publieke discussie op gang te bren-

gen? M en legtheterop aan datde BRT ditjuistnietzou doen.Geen
enkelegevestigdemachtheefterbezwaartegen datde BRT een debatdoet
ontstaan zolang hetm aar niet over haarzelf gaat.Kranten zouden eventueeleen publiekediscussieop gang kunnen brengen,maarhoeveelmensen
lezen meerdan één krant,en kennen dusmeer dan één standpunt? Hier
steltzich hetprobleem van publiciteiten fusies.
De publiciteitis natuurlijk vooralgeïnteresseerd in de kranten m et de

grootsteoplage:hetzijndusdesterkstekranten,landelijken regionaal,die
degrootsteinkomsten krijgen uitreclameen advertentie,diedaardoorook
hetmeestkunnen investeren in infrastrtlctuuren hun journalisten hetbest
kunnen betalen.Zo geraken zwakkere kranten,die nochtansbelangrijke
ideologische strekkingen kunnen vertegenwoordigen,steedsm eer achterop,

enwordthetvoordedemocratiezonoodzakelijkepluralismein gevaargebracht.De publieke discussie dreigtgedom ineerd te worden door één belangengroep.In de Belgische situatie wordt deze tendens nOg versterkt
doorhetfeitdatwelvarendekranten een beroep kunnen doen (en gedaan

hebben)op 'expansie'-krdieten,terwijlbedreigdekleinekranten datniet
kunnen.
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lnzake fusieswerd door deW estduitse Parlementaire Commissie voor de

Persvrijheid gesteld dateen bedrijfdat20% van detotaleoplagevan dagen weekbladen controleert,de persvri
jheid bedreigt.M et40% wordtaan
dievrijheid afbreuk gedaan.Indatgevalwordteen publiekediscussieniet
meermogelijk geacht.Volgensdezecijferszouden degroem n HetLaatste
Nieuwsen DeStandaard depersvrijheid bedreigen.Afbreuk wordtgedaan
aan dievrijheidwanneereen van dezegroepeneen anderegroep,HetVolk
of Gazetvan Antwerpen,zou opslorpen of erm ee fusioneren.ln ditverband moeteveneensgewezen worden op de pijnli
jke situatievan desocialistische pers.Volksgazeten Vooruitverloren intienjaarti
jd 25% van hun

oplage,haddenin 1969nogeenoplagevan respectievelijk74.000en 33.000
exemplaren.De socialistische idee komtnog moeilijk aan haartrekken.
A lle m aatregelen m oeten sam en een spiegelstructuur vormen

Om een goedeidormatie tekrijgen moetdejournalistwerken vanuitde
hulprelatieen moeten deinformatiemH iaeen autonome structuurkrijgen.
ln feite draaitallesrond één punt:de inform atie m oetlosgekoppeld worden van de bevoogding doorgevestigde machten en belangengroepen.

1. Een essentiële voorwaarde isde vrijheid van dejournalist.In laatste
instantiemoethijzelf,vanuitzijn eigen deontologie,oordelen welkefeiten
en ideeën,uit wat leeft en groeit onder de m ensen,m eegedeeld moeten

worden.Datverondersteltin deeersteplaatsdathijeen specifiekevorming
krijgtdie hem nietalleen de nodige achtergrond moetverschaffen,maar
hem vooraldejuiste houding moetbijbrengen:zoekend en kritisch moet
hijeropbedachtzijn,dedenk-enleefwereld van deanderen teontdekken
en te vernieuwen.

ln de tweede plaatsmoetdejournalistbeschermd wordendooreen statuut
dat hem in staatstelt,onafhankelij
k van elkemachtzijn specifieke taak
naareigen geweten uitte VOCrCn.

2. Zowelhetprobleem van debescherming van dejournalistalsdatvan
decontroleop dejuisteuitvoeringvan zijn taak,kan opgevangen worden
in deautonomievan deredactieraad,dieop zijnbeurtwordtgecontroleerd
dooreen 'persraad'op hogerniveau.

Deredactieraad moeteen dubbelefunctievervullen.Hijmoeteenverband
totstand brengen waarin dejournalisten samen kunnen werkenen elkaar
corrigeren,en anderzijds de journalisten groeperen in een orgaan dat
nevengeschikt, niet ondergeschikt is aan de raad van beheer. Dit geldt
zowelvoorde BRT a1s voor de persondernemingen.

Menkan echtermoeilijk stellen datalleen dejournalisten zelfkunnen oordelen overde eigen deontologie.Er iseen tweede partner:degene totwie
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zijzich richten en in wiensdienstzijstaan,debevolking.Een idealeformulevan controle,diedeautonomiekan blijven waarborgen en toch het
groepsisolem ent tegengaat, is een persraad, bestaande uit vertegenwoor-

digersvandejournalisten,vandecentravoorcommunicatiewetenschappen
en van de bevolking.Tot de taak van deze persraad behoort hetform u-

leren van dedeontologie,decontroleop dejournalisten,enhetwaarborgen
vanhun onafhankelijkheid tegenoverdegevestigdemachten.
Een specifiek probleem vooreen land meteen klein afzetgebied is het
waarborgen van de pluriform iteiten de kwaliteitvan de informatie.Een

goede instelling van de journalist volstaat niet om goede informatie te
brengen.Hiervoor is evenzeer een organisatie nodig die over voldoende

mensen en middelenbeschikt,terwijlvoordejournalistzelfdetoegangtot
defeiten gewaarborgd moetworden.Om pluriformeinformatie te blijven
verzekeren,isalvoorgesteld deinfrastructuurtenationaliseren ofook voor
zwakkere opiniebladen terbeschikking te stellen.In ditverband wordtook

giachtaan wettelijkemaatregelen totindijkingvan en controle op trustvorming in de pers.

Om de toegang totde feiten tewaarborgen voor de journalist,werd in
sommigelanden een spreekplichtvoorambtenaren ingevoerd.W ellichtzal

hetin detoekomstnietmeermogelijk zijn hethele terrein van de informatietebestrijken metafzonderlijk optredendeen op eigen krachten aangewezen journal
isten.Een systematische aanpak van dit probleem zou
kunnen gebeurenlangseeninstel
lingdieterbeschikking staatvan dejournalisten,en die in staatis de complexe en technische informatie te verzamelen en te verwerken.Deorganisatie van zulk een instelling zou onderde
bevoegdheid kunnen vallen van bovengenoemde persraad.
Essentieelvoorhetgeheelvan deze maatregelen is datde eigen wetmatigheid van de informatie slechts waargem aaktkan worden via een volledige
spiegelstructuur,waarin de eigen verantwoordeli
jkheid van de journalist,
deautonom ievan de redactieraden,hetwaarborgen van de toegang totde

feiten,de concrete mogelijkheid de techniciteitte verwerken,hetterbeschikking strellen van de infrastructuur,en de werking van een persraad,
hun plaats vinden in één planmatig opgezetgeheel.

Om ditte kunnen bereiken za1men ertoe overmoeten gaan,de informatie
te onttrekken zowelaan totale privatisering a1s aan overheidsbevoogding.
W e moeten nieuweformulesuitwerken,waarin we drie elem enten verzoe-

nen:de steun van deoverheid,hetdynamisme van depersoonlijkeinzet,
en de dem ocratische opbouw en controle van onderuit.

Filosofie en stedebouw
W illem Koerse

W oorden,woorden,woorden.Aaneengeregen tothele verhalen.Uitgekien-

deverhalen.Somskabaretvan eenbehoorlijkniveau.Nietsisminderwaar
dan datarchitecten stedebouwerniethun woordjekunnen doen.Een misleidende voorstelling dat de ruimtelijke vormgevers 'slechts' ruimtelijk
kunnen denken en moeizaam op zoek zijn naareen vertaling in hetalgemeen discours.De stomme film op zoek naartekst.H etprimitieve stadium
van beeldtaal te boven komen. lntegendeel, de indruk bestaat dat de

verhalen veelalbeterzijn dan deplannen waarzedetoelichting van vorm en.

Voor die verhalen is de filosofie dan ook nietnodig.Ze wordt eerder

gd rongen naareen van haaroudstefuncties.De verhalen kritisch bekijken.Veelschrappen.Schijnweten ontmaskeren.Hetzwijgen ofniet-weten
aanbrengen.De begrippen waarmeegewerktwordt,zoveelscherpermaken

datze werkelijk bruikbaarworden.Bruikbaar,datiswellichtde hoofdopgave van de filosofie:de verbinding van theorie naar praktijk onderzoeken.

(Hoehetmogelijk isdateen grotestad een onderzoeksteam heeft,allang
interdisciplinair voordaterroep om was,van Europese vermaardheid -

terwijlkeerop keerhun plannen grote tegenwerking krijgen,omdatmen
hetonderzoek ernietin terug vindt).
M aar filosofie is een m isbruikt begrip. Het betekent een min of meer

speculatiefbezigzijn.'Ja,...mijn filosofie...'.'A1sik filosofeer.. een
bekend tweede kamerlid trekt brede glimlach ...en filosofeert.M et de

uitdrukkelijkebedoeling 'daarmag u mijnietop vangen',datisfilosofie.
Elkearchitectheeftzo z'n filosofie.Evenalsdezeepfabrikantdiemetzijn
filosofie hetsuccesverklaartvan zijn zeep.
Filosofen moeten aan hetwerk gaan.Zonderterug te vallen in een uitsluitend academischefilosofie,m oeten zeaan hun 'vak'inhoud geven.Pasdan

iserdemogelijkheid van een juisterbegrip.
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Stedebouw is een eigenaardige totale activiteit.Behoort het tenminste te

zijn.Praktisch alleswatdemensdoet,doethijin eengebouwdeomgeving.
ln de vorming van die gebouwde omgeving kan m en niet ongestraft be-

langrijke aspecten van demenselijke activiteitverwaarlozen.
Ook de filosofie pretendeertzich bezig te houden m etde mens.M etname
de filosofische antropologie m oet het gaan om de totale m ens.Ook daar

ishetnietgoed mogelijk belangrijkefuncties uitde beschouwing weg te
laten. ln zoverre is er overeenkomst. Het verschil valt ook gauW OP.
Stedebouw is een op realisatie gerichte activiteit.Filosofie niet.H oe meer

beschouwingen destedebouwerin zijn werk betrekt,hoemoeilijkerwordt
hetaan 'twerk teblijven.Beslissingenmoeten vaakgenomen worden ook
al is hetdenkwerk nog niet afgerond.Een paradox:voorlopigheid moet

worden vllfgelegd.Degrootstewijsheid iswaarschijnlijk,zondertotstructuurloosheid te vervallen,zoveelzaken open te laten datook datkan ontstaan waar ze nietaan kon denken.

Laten we zeggen datdestedebouwerzich werkelijk zorg maaktoverz'n
toekomstig produkt en zegtte willen bouwen voor de mens.De meeste

naoorlogserealisatieskrijgen nietteminhetverwijteen onmenselijkeschaal
te hebben, een omgeving waarin en waarvan de mens noodgedwongen
moet vervreemden.M aar goed, onze stedebouwer zegtvoor de mens te

willenbouwen.Vroegoflaatkomthijdanvoordevraag:watofwieisdie
mens? Een vraag in diealgemeenheidverwijsthem naarde antropoloog.
Dezeglimlachten zegt:,,De vraag 'watis de m ens?'isinderdaad de cen-

tralevraag van onsvak.U hebt,hoop ik,nog enigetijd vooru hetantwoord nodighebt?''.Datheeftdestd ebouwereigenlijkniet,z'nopdrachtgevervindttoch aldathijveeltijd en geld kost,maarhijzegtberustend:
Ik bouw alvastwat,misschien komthetantwoord nog netop tijd,zodat

,,

de bevindingen in hetlaatste stadium gebruiktkunnen worden;wanneer
dachtu ongeveer .''. En dan kan deantropoloog alleen m aarbeschaamd

opmerken datzijn werk kennelijk nietzo op de praktijk gerichtis.Dat
Max Schelerzo terechtin de twintigerjaren gezegd heeftdat'W atisde
m ens'
?'de centrale vraag vormtvan defilosofische antropologie,m aar dat

tenslotte ook Sokrates daar alvanuit ging.Natuurlijk is er het een en
ander veranderd in de bewustwording sinds die 23 eeuwen, maar een
concreetantwoord isnietaanwezig en hetlaatzich ook nietaanzien dat

(Defilosofieinhetalgemeen blinktnietuitdoortastbareresultaten - een
reden waarom prof.Staal,zelffilosoof,echterm eer taalwetenschapperdan
antropoloog,meende datde universitaire bewindvoederszo'n vak we1eens
van de begroting konden schrappen: een wetenschap die alleen maar
problemen stelten van zichzelfzegtdatze nietin staatis ze op te lossen

).

.

Een definitief antwoord op de vraag naarde mens,dat eenmaal gegeven
geen herziening meer behoeft,is een absurditeit.Sterker,het getuigt van
onbegrip voor de mens,te verwachten dat zo'n com pleet mensbeeld ooit

gevormd zou kunnen worden.Daarbij,watkan de waarde zijn van een
m ensbeeld van zo'n graad van abstractie voor b.v.de stedebouw,waar

wellichtde verschillen tussen de mensen van groter belang zijn dan de
overeenkomsten.Toch isde bovenstaande naïeve dialoog een (wat dik
aangezette)illustratievan een beslistvoorkomend misverstand.
De filosofie op dit algemene reflectieniveau kan slechts voedingsbodem

zijn voor dichterbijde praktijk staande activiteiten.W atde stedebouw
aangaat:natuurlijk kan zenieteen completeantropologievan debewoner
leveren,maarzekan we1elementen daarvooraandragen.

Ondertussenzijn ertallozekwestieswaaropeen filosoofzinnigzou kunnen
inspringen.Zonderde pretentie directoplossingen te geven,m aar methet

idee dateenmaalde vragen heldergesteld,we aleen stuk verderzijn.
Zo is er de op de achtergrond voortdurend aanwezige vraag van de generaties.M oet de planning uitgaan van de huidige generatie,waaronder de

jongenaensendienuop zoekzijnnaareenhuis,ofkanenmagmendie
wensen negeren en m et een beroep op de toekomst plannen en bouwen
voor komende generaties? M aar wie durft zich uit te geven voor sociofuturoloog en metenige zekerheid vaststellen hoedebewonervan 2020wi1
leven en wonen? Alle huidige empirische wetenschappen zi
jn bijzonder
huiverig hun extrapolaties zodanigteverbijzonderen datdaarenigeri
chtf
ut
ur
ol
ogi
e
hee
ft
lijn aan ontleend kan worden.En de zich zo noemende
nauwelijkseen basiswaarvertrouwen aan geschonken kan worden.Een-

zijdige verheerlijking van de technische vooruitgang.Een schijnweten in
wetenschappelijk kostuum.M et hetgrote gevaar dat het maatschappijprocesgezien wordta1seen technisch procesdatop preciesdezelfdewijze
voorspeld kan worden.

AlsdearchitectVan Klingeren zegt:,,W ijhebben opdrachten waarbijwe
onzeopdrachtgeverssmeken:geefonshetmaatschappijbeeld van morgen.
Jullieweten hetniet,maarkoop datbeeld,huurhetin,laathetjevertellen
doorwetenschapsmensen''- danishier,allegoedebedoelingen ten spijt,
toch sprakevan een misverstand.Hijschijnttevergeten datditbeeld gaat
ontstaan onderm eerdoorz'n eigen activiteiten.Erbestaan geen specialis-

ten van een bijzondersoortdiehetbeeld van demaatschappelijke werkelijkheid van morgen (en hetliefstvan overmorgen)wetenschappelijk verantwoord kunnen leveren.

Natuurlijk zijn erin de afgelopen decennia grote veranderingen geweest.
En andere zullen volgen.M aar hetbegrip verandering heeftpaszin a1s er

ietsisdatgelijkblijft,wantermoetietszijndatdieveranderingondergaat.
M etandere woorden,erisverandering m aarook een continuïteit.Datgene
watin hetgeheelnietaansluitop hethuidige,iseen brute negatie van de

mens. Toch kan het anderzijds terecht als een onduldbare beperking
gevoeld worden,dehele ontwikkeling te laten leiden doorde conservatieve
huidige bewoners m ethun vaak nogalwillekeurig geregistreerde wensen,

waaruitalleenhunwoonervaringtotdan toeblijkt.Om werkelijkverderte
komen zullen devernieuwingen gebaseerd moeten zijn op een fundamenteleanalysevan demensen zijn samenleving.Een nieteenvoudigeopgave,
maar waaraan toch vandaag de dag van verschillende kanten gewerkt
wordt.

Hoeveelaantrekkelijkerlijkthetdanzichdenieuwemensvoorhetgeestesoog te roepen en daarvoorte willen bouwen.En een nog radicaler stand-

puntisnatuurlijk:vaststellen dat'demensverouderd is'en nietmeermee
telt,dan kan men zich onbekommerd aan de technische mogelijkheden
overgeven,nietlanger belemmerd door die animale holbewoner.

Dereflectie overvrijheid en creativiteit,woorden die in e1k verhaal weer
opduiken,isvaak bijzonderslordig.Ook hiervaltwe1iets over te zeggen
zonderdatmen onmiddellijk terug hoeft te gaan totde uiterstmoeizame
begripsontwikkeling van deze woorden.
Zo kan men stellen dat vri
jheid en creativiteitvermogenszijn die pas

feitelijk worden in hun actieve verwerkelijking.Ze worden verworven,
steeds opnieuw.Creatiefworden in een situatie iseerstmogelijk a1sde
situatie eigen activiteittoelaat.Een zekere gevoeligheid gaatontstaan.

Een vergelijking dringtzich op.Zou hetnudisme- in weerwilvan ons
klim aaten enkele anderefactoren - algemeen aanvaard worden,dan kan
hetgebeuren datde erotiek praktisch geheelwegvalt.Hetverhullende van
kleren brengteen spanning metzich m ee die de onverhulde toestand niet

kanopbrengen.M aarhetisheelgoedmogelijk datdannaverloop vantijd
een andere gevoeligheid ontstaatdie superieuris aan de eerste die is weg-

gevallen.Nu ishetklimaatwatmijbetreftaleen voldoende voorwaarde
om die kleren toch maaraan tehouden.Hetzelfdeklimaatvraagtook van
ons huizen zodanig te bouwen datwe er onder alle weersomstandigheden
in kunnen verblijven.W e besteden zelf zorg aan onze kleren, in onze

uiterlijkheid delen we ietsvan onszelfmee.(Ondanksdebijzonderoverheersende confectie,waarbepaaldegroepen jongeren zich op praktische
wijzetegen verzet).Aan onzehuizen,de meerruime gewaden,mogen of
kunnen wegewoonlijk watdeuiterlijkheid betreftniksdoen.Deconfectieesthetiek isdooranderen bepaald.W elnu,hetisheelgoed mogelijk dat
eersteen aardige rotzooiontstaata1salle benepen vergunninkjeszouden
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wegvallen en eeniH er naar hartelust z'n huis mag 'opknappen'.Na ver-

loop van tijd zou een actieve ordening kunnen ontstaan die vele malen
positiever is dan de nu bestaande steriele toestand.Deze laatste voldoet
welaan bepaalde wetten van de esthetiek,maar een esthetiek op afstand,
geen esthetiek waarin we de mensen zelf die erachter en erin wonen,
kunnen herkennen.

De tegenstanders van deze 'vrijheid'komen methet argument dat de
Nd erlandergeen gevoelvoorkwaliteitheeft- hetkwaliteitsbesefishier

onvoldoendeontwikkeld,zegtmen (datisdan toch ietsdatin delaatste
eeuw verloren moetzijn gegaan,nietvoornietswordtmettrotsnaaroude
voorbeelden,zoalsM arken,gekeken)- datin tegenstelling totbepaalde
andere landen,zoals Zweden,men de m ensen hier eerstzou moeten opvoeden totdat besef.
W el,hoe ditallesook in elkaarzit,of hetveelingewikkelder is dan hier

nugesteld wordtendatza1wel,ééndingstaatvoormijvast:willenmensen
ooit tot een kwaliteitsbesefvan wonen en woonomgeving kunnen komen,

dan zullen ze daartoe ook dekansmoeten krijgen.De vrijheid om hun
creativiteitbottevieren.Devrijheid totleren.En laaterdan eerstmaar
rotzooiontstaan,daarnakunnen mensen diegevoeligheid krijgen die hen
in staat stelt dat zelf ook te zien en veranderingen aan te brengen.W e
hoeven de gebouwde omgeving echtnietzo te 'verzorgen'voorde mens,

dathijzelfer nietsmeer aan hoeftte doen.Hetiseen veroordeling tot
onvermogen.W atwordtuitgedruktin een vrije omzetting van een motto
van Giinther Anders: ,,'Nun brauchst du nicht m ehr deine Umgebung
selbstzu machen'waren seineW orte,'Nun darfstdu es auch nichtm ehr'
warderen Sinn.'Nun kannstdu es nichtmehr'deren W irkung''.

Deovergang

-

of zo men wil,de vertaling- van theorienaar(in)prak-

tijk,vormtin destedebouw een ingewikkeldprobleem.Hetiseen algemeen
probleem,op vele terreinen aanwezig,dat ook hier een grote ro1 speelt.

Hetzijn in onze tijd vooralde dialectisch georiënteerde denkersdie opnieuw de verhouding theorie/praktijk centraal stellen (opnieuw, omdat
M arxindevorigeeeuw opmarkantewijzeermeebegon).Dewaretheorie
moetuitdepraktijk voortkomen,zegtdedialecticus- datwilzeggen:er
moetnietoverdepraktijk zonderdepraktijk getheoretiseerd worden.De
zaak zelfdientde categorieën aan te reiken waarmee gedachtmoetworden.
Concreet betekent dit dat de arcMtecten en stedebouwers zelf zullen

moeten deelnemenaan detheorievorming,doornamelijk desocialewetenschappers te helpen hun wetenschappelijke kennis bruikbaar te maken
voordeproblemen van hun gebied.Datisbeterdan 6fskeptisch hettheo-
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retiseren afwijzen öfreikhalzend uitzien naarde allesverklarende theorie,
d.i.in plaats van wetenschap een wonder verwachten,en iedere keer op-

nieuw teleurgesteld worden.Zijzullen zelfdegrond moeten leveren waarop de wetenschapperskunnen staan.
M aar boven werd al gewezen op het eigenaardige totale karakter van

stedebouw.Hetis juistdeze praktijk die zo bijzonder complex is.Een
complexiteit die niet verloren mag gaan, het is de ruggegraat van de
std ebouw.W elnu,niet één wetenschap kan die complexiteit omvatten.
Nemen we b.v.de psychologie a1s een van demenswetenschappen (en

vergeten wedaarbijeven devraagwelkepsychologie,debehaviouristische
Ofdemeer'verstehende').Degebouwde omgeving psychologisch bekeken

doetdegebouwdeOmgeving veranderen,ze blijftnietmeer de complexe
zaak die ze eerstwas en wordt onderwerp van een psychologische dl
*sc*
l-

pline.Ditnugeldtvooronverschilligwelkewetenschappelijkebenadering:
de wetenschap kneedthaar onderwerp,om het te kunnen benaderen met
de m ethoden voorhanden in die wetenschap. En iedere keer opnieuw

verdwijntheteigenlijkeonderwerp,degebouwdeomgeving in haartotaliteit.
De filosofie zou,zonder terug te willen kom en op de haar terecht ontnomen plaatsvan 'koningin derwetenschappen',misschien de bem iddelenderolkunnen spelen tussen dezetheoretische benaderingen en deprakt
ijk,

waarin hoe dan ook de complexiteitbehouden moetblijven.Nietuitgesloten is,datze daarmee m eehelptaan de geboorte van een ander soort

wetenschap,die de complexiteit van de werkelijkheid niet onmiddellijk
verdringt.M etname in de sociologie rommelterveel.

M etzijn activiteitza1de filosoofook moeten proberen bijde praktijkmensen een stuk wantrouwen voortheorie weg te nem en.W atLichtenberg

eenszei(overigensvan een filosoofl:,,Hijschreefachtboeken. DAaar
voorwaar hij had er beter aan gedaan achtbomen te planten of acht
kinderen te verwekken''....datgevoelis ook nu nog aanwezig.Aldat

theoretische geklets,laten ze zelfmaar eens stedebouw bedrijven.Voor
een belangrijk deelkomtditomdatjuistdie overgang van theorie naar
praktijk nogzoonvolkomen is.
De filosofie m oet zich waar m aken.Toegepaste filosofie.Philosophy at
work.Laat ze maar eens zien dathaar bezigheid te m aken heeftmetde
alledaagse realiteit.De gebouwde omgeving is zo'n realiteit.W aar voort-

durendalgemeenmenselijkezaken aanbodkomen.Ervaltgenoeg tedoen.
H etbovenstaande is slechts hetaanstippen van enkele dingen.

M edische techniek en technische
geneeskunde nu en in de toekom st
A.J.M Thiadens

Aan degeneeskunde van gisteren,vandaag en morgen kan men twee fundamentele aspecten van patiëntbenadering onderscheidenl.Een evaluatie
van dezetweeaspecten,hetbio-medische en hetm eta-medischeaspect,kan
een nieuw perspectiefin dem edischeethiek openen.De technischegeneeskunde schept nieuwe ethische problemen ten aanzien van de m edische

machtin hetbio-mHischevlak,in hetbijzonderbijde transplantatiesen
ten opzichte van de m edische onmacht in het meta-medisch perspectief,
n1.de integratie van de extra-en intra-m urale gezondheidszorgz.

Aanleg en m ilieu

DaA zijdesnelleontwikkelingenindemoleculairegeneticavandemensis
ook in degeneeskundehetbesefgegroeid datde concreetbestaande mens

hetresultaatisvan een voortdurende wisselwerking tussen zijn erfelijke
aanleg en zijn milieu.Een milieu datactueelofpotentieel,uitwendig of
inwendig,een meetbareinvloed uitoefentop zijnprocessen.Hierbijhebben
wijindeeersteplaatstedenken aanfactoren als:temperatuur,zuurgraad,
vochtigheid,voedsel,etc..W ijbehoren tot het uitwendig milieu ook te
rekenen de andere organismen.M ethen en doorhen - somsdank zij
hen - zijn wijin staatonzeunieke,persoonlijke,erfelijke aanleg te ontplooien.Een bij
zondere plaatsneemthierbijonze medemensin.
ln ditperspectiefwi1ik de geschiedenisvan de geneeskundea1stoegepaste

biologiein grotelijnen karakteriseren a1seenbe-hand-elingvan hetmilieu,
een be-hand-eling metde erfelijke aanleg en een be-hand-eling van de
wisselwerking tussen aanleg en m ilieu.

De menszoalshijin zijn verschijningsvorm bestaatals produktvan de
1 P.J.Thung,W at@J ergaande in degeneeskunde?Universitaire Pers,Leiden,1966.
2 A.B.Haartsen, W .Hoekstra en Th.Sybema, Hanteren vcn het beroepsgeheim .
Overwegingen betreffende structurele consequenties op het gebied van de extra-

muralezorg.In:M edisch Contact,januari1970.

wisselwerkingtussenaanlegenmilieu,kantotnutoeinzijngeestelijkeof
lichamelijke welzijnsverstoring,diewijgemakshalveziekteplegen tenoemen,m edisch alleen nog maar geholpen worden door een milieuverandering;niet- nog niet- door een aanlegverandering.En ditkan dan ook
pasnadatin dedecennia vooronshetpretechnisch stadium isoverwoM en.

Op hetogenblik isdemedicus,dank zijde enorme ontwikkelingen in de
natuurwetenschapm n en de technologie,beter dan ooit in staat een zo

exactmogelijke diagnose te stellen en een zo gerichtmogelijke therapie
voorte schrijven.M aar deze therapie- hoekundig en verfijnd ook brengtslechtseenmilieuverandering voort,hetzijdooreenrustkuur,mdicamenten ofoperatiefingrijpen.Nietde aanleg van de menswordthierdoorveranderd,maarhetmilieu wordtzodani
ggewijzigd,datdezeaanleg
in hetgeheelnietm eer of slechts ten dele zichtbaar is ofdateen actualisatie tenietwordtgedaan.Hierdoorbevordertdegeneeskunde feiteli
jk de

edelijkedegeneratie3.
Er is in de moderne geneeskunde echter een accentverschuiving waar te
nemen in deze zin,datde md icus nietallœn oog heeftvoor de ziekte,
m aar evenzeer voor de zieke. Op deze accentverschuiving kom ik nog
terug.

M ensaIs milieu-manèulator
Hier stuiten we m .
i.OP één van de m eest fundam entele karakteristieken

van demens.Hetis een organismedatzijn milieu nietalleen ondergaat,
maarook schept.Hijisdaardoorin staatook zijn milieu te beheersen.
Demensheeftweliswaareen natuur,diehijin zijn handelen moetrespecteren,maardemensistegelijk hetwezen datin cultuur- datwilhier
zeggen in zelfmanipulaties- zijn natuuractiefvormten er gestalte aan
geeften haarnieta1sabsolute kanten klaargrootheid voorop moetzetten4.

M .a.w.demensmoetzijn wereld en zichzelfscheppen,manipulatieiseen
wezenskenmerk van de raenss.
Zowelin het heden als in het verleden heeft Nederland steM s voorop
gestaan in de medisch-technologische onderzoekingen.

H istorie
Demanipulatiemethetmilieukwam reedsnaarvoren indeDageraad o/fe
Nieuwe Opkomstder Geneeskonst,in 1660 te Rotterdam uitgegeven door

3 A.J.H.Thiadens,De stamboekmens die nietsterven mag,Eurosboekje,uitgave
van W erkgroep 2000 in samenwerking metPaulBrand,Hilversum,1969.

4 K.Rahner,Theologische opmerkingen overde zeljmanipulatîe van de mens,in
Pastorale Cahiers,no.23,Hilversum, 1966.

5 A.J.Nijk,Mensen plt7nlplflclic,in MensenM anipulatie,Wending,no.10,1967,
pp. 585-595.
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Joan Baptista van Helmontalskundig artsreeds ontdekte datvele genezingen van psychische aard waren,zodathet vertrouwen in de arts m eer

totdegezondheid bijdroeg dan deartsmetalzijn geneesmiddelen,heeft
hijtoch medisch-technisch alseerstehetsoortelijk gewichtvan urinebepaald.Hijgebruikte zeergevoelige balansen.Hetwas deze arts die een
aanvang maakte metde organisch-chemische doorgronding van delevensW OCCSSCn.
De Nederlander A ndries van W esele (Andreas Vesalius),geboren op

1januari1515,heeftalsanatoom debasisgelegd voordeanatomieinzijn
wereldberoemdboek DehumanicorporisFabrica.ln 1544washijmM icus
familiaris ordinarius van KarelV.Reeds op M -jarige leeftijd was deze
begaafde anatoom hoogleraarin de chirurgie in Padua.
Nietminder bekend is Reinier de Graaf,die leefde van 1641-1673.Niet

alleenishijbekend om het'Graafsefollikel',maarvooralom zijn md ischtechnischekundigheid om bijhonden een pancreasfistelaan teleggen en
zijn proefdieren daarbijin leven tehouden.
De moderneontwikkelingen in de geneeskundewaren onmogelijk geweest,
indien Anthonie van Leeuwenhoek (1632-1723)nietin 1673 begonnen
was eenvoudige microscopen te vervaardigen.Deze autodidact,kam erbewaarder van de schepenen in Delft,nam voor het eerst haarvaten in de
staartvin van een vis waar.27 van zi
jn zelfgemaakte microscoopjesver-

maakte hijbijzijn dood in 1723 aan de RoyalSociety in Londen.Het
waren zeerkleinelensjes,gevattussen twee koperen,zilveren ofgouden
platen.Hetobject werd gehechtop de spitse punt en twee schroeven
stelden hem in staatzijn objectin alle richtingen tebewegen.M etdoorvallend lichtobserveerde hijzijn objecten.Deze lenzenslijper werd niet
alleen bekend doorzi
jn ontdekkingvan bacteriën maarook omdathijde
eerstewasdie sperm atozoën waarnam.
Hetduurdetotde 20eeeuw,eerm en methetgewapende oog hetleven in

zijn kleinstestructuren konwaarnemen.W ehebben dittedanken aan Frits
Zernikeen zijn uitvindingvan defasecontrast-microscoop,waarvoorMjin
1953 deNobelprijsontving.
Frederik Dekkers (1648-1720) voerde te Leiden voor het eerst in de
geschiedeniseen kookproefop eiwitin urineuit.

In diezelfde tijd was wereldberoemd de medische autodidact Boerhaave
(1668-1738).In zijnlnstitutionesM edicaelegdehijdenatuurwetenschappelijkeondergrond van hetmd isch onderwijsvan detoekomst.Zijn leerling Anton deHaen (1704-1776)voerdehetgeregeld gebruikvan dethermometer in hetziekenhuisin.Aan hetAthenaeum lllustre in Amsterdam

wasindietijdberoemddehoogleraarindeanatomieenbotanieFrederik
Ruysch (1638-1731).Hijwasvaardigin hetm aken van anatom ische preparaten,waarbijhijeen geheim mengselgebruikte om de vaten op te
spuiten.Daardoor Melden de preparaten iets 'levends'.
Beroemd wasook Hendrik van Deventer (1651-1724),dievoorheteerst
orthopH ische apparatuurconstrueerde.Hi
jwasaanvankelijk apothekers-

leerling en in 1694promoveerdehijin Groningen in hetHollands,omdat
hijhetLatijn nietmachtig was,waarna hijin Voorburg in staatwaseen
eigen orthopedische kliniek te vestigen.

Hendrik van Roonhuijze (1625-1672)waseen bekend chirurg en verloskundigein Amsterdam.Hijwasprelectorvan vroedvrouwen en stadsvrouwenarts.Terafhalingvanhet'geklemdehoofd'bediendehijzich vanœn
soorthefboom,die hijzorgvuldig geheim hield en welk instrumentin de
gescMd enis van de geneeskunde de naam verwierfvan '
Roonhuijsiaans
eheim '.

Terzelfdertijd ontdekte Jan Swammerdam (1637-1680) als geestdriftig
bioloog derodebloedlichaampjesen steldevoorheteerstonderzoekingen
in naar spiercontracties.
Op 24 september 1946 werd een monumentte Budelonthuld ternagedach-

tenisvan Dr.AntoniusM atthijsen,diein 1853deuitvinding deed van het
gips-zwachtelB.Alsmilitairartswaszijnontdekkingvoorœn nieuwewijze
van aanwending van hetgipsverband bijbeenbreuken van enormebetekenis.
W illem Einthoven,geboren te Semarang,werd als semi-artshoogleraarin

defysiologiein Leiden.Hijpromoveerdein 1885cum laudebijFranciscus
CorneliusDonders.In 1903vond hijde snaar-galvanometeruit,waarmee
hijdeelektrischegebeurtenissenin dehartspierkonregistreren.zowerd de
elektro-cardiograafgeboren.In 1924 ontving hijdan ook de Nobelprijs
voor deze ontdekking.
De Utrechtsehoogleraar Dondersgafde stootaan de moderne ontwikkeling van deoogheelkundedank zijdevindingvan Helmholtz,n1.de oog-

spiegel.HansBerger (1873-1941) zettehetwerk van Willem Einthoven
voorten introduceerde de elektro-encefalograaf.

Ook in de biochemiededen Nederlandersbelangrijke ontdekkingen.Beroemd ishetwerk van deAm sterdamsekankeronderzoekerW aterm an,die
een bloedsuiker-verlagend extract van de pancreas ontdekte,maar in zuivere vorm werd het insuline gdsoleerd door Banting en Best.Vermeld
m oeten nog worden hetprepareren van hetbilirubine-extractin hetserum
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door A.A.Hijmans v.d.Bergh en eveneens onze Nobelprijswinnaar
Ck istiaan Eijkman voorhetvinden van hetanti-neuritische vitamine in
1929.Ook de olfactometervan Hendrik Zwaardemakers (1857-1930)is
hetvermelden waard7.

N ederland - m edische techniek -nu
HetNd erlandse aandeelin dem edische techniek komtvooralnaar voren
in de md ischehulpmiddelenindustrie en in de Nederlandsegeneesm iddelenindustrie. De betekenis van deze industrie is nog te zeer onbekend.
De wereldomzetin de sectorvan m e ische elektronica en röntgenappara-

tuurbedraagtthansongeveer 3,5 miljard gulden.ln 1975,over5 jaren,
mag een verdubbeling hiervan tot7 miljard gulden worden verwacht.Het
aandeelvan de Nederlandseproducenten in dezem arktisrelatiefgrooten

bedraagtongeveer 25% van de wereldproduktie.
0okonzeNederlandsefarmaceutischeindustrieleverteen substantiëlebijdrage vooronze nationale economie.H ierneem tonsland de zesde plaats

in op de wereldranglijstvan geneesmiddelen exporterende landen na de
VerenigdeStaten,W est-Duitsland,Engeland,Zwitserland en Frankrijk.De
omzetvan de Nederlandse farmaceutische industrie bedroeg in 1968,750

miljoen gulden,een omzetbehaald door77bd rijvenmeteenkleine10.000
werknemers.De export steeg relatief nog sterker en verdrievoudigde in

8jaarvan 165miljoenguldenin 1960naar485miljoen in 1968.MetZwitserland isNederland heteigevan dein belangrijkemategeneesmiddelen
exporterende landen,waar meer dan 50% van de produktie wordt geexporteerd.
De spanning tussen medische techniek en techi sche geneeskunde culmineerta1sm ilieu-behandeling in de orgaan-transplantaties.
Ondankshetfeitdatiederm ensbiochem isch gezien uniek is en daardoor

gekenmerktwordtdathijzijn eigen unieke eiwitten bezit,is men toch
overgegaan tot weefsel- en orgaan-transplantaties.De transplantatie-tech-

niekisindelaatste10jaarsneltotontwikkelinggekomen.Degrotemoeilijkheid bij de orgaanoverplanting is de reactie van het ontvangende
lichaam op hetingeplante orgaan.M etmedicamenten - immuno-suppres-

sieven - zijn de artsen in staatdezenatuurlijkeafweerteonderdrukken,
maardaardoorkom tdepatiëntook bloottestaan een grootinfectiegevaar.
H et afstotingsgevaar wordt kleiner naarmate er grotere overeenkomstis
tussen hetweefselvan ontvangeren donor.Zoalserbloedgroepen bestaan,
7 Cfr.E.D .Baum ann, Uit drie eeuwen N ederlandse geneeskunde,H .M eulenhoff,
Amsterdam, 1951, en G.A.Lindeboom,Inleîding tot de geschiedenis der geneeskunde, Erven F.Bohn, Haarlem, 1961.

kunnen ook dewittebloedlichaampjesin groepen ondergebrachtworden.
Bekend zijn thans6hoofdgroepen van witteblodlichaampjes.
Onderdetransplantatiesneemtdenier-transplantatieeenbijzondereplaats
in.Datdeniertransplantatietamelijk succesvolisgeweest,heefttweeduidelijkeoorzaken.In deeersteplaatskan men alin een vroeg stadium de
afstotingsreacties van de gegeven lzier in het lichaam onderkennen, de

tweedereden ligtin hetvoorhanden zijn van dekunstnier.Nierpatiënten
kunnen worden gM ialyseerd en zo wachten op een geschiktedonor.Alsde
niertransplantatie geen succes oplevert,kunnen ze opnieuw op de kunstnierworden aangesloten.De klachtin Nederland is wel,dat er te weinig

kunstnieren zijn,hoewelNd erland in kunstier-dichtheid hetgrootste ter
wereld is.
Ook op hetgebiH van de kunstorganen isde Nederlandse medische tech-

siek in snene ontwikkeling,wat moge blijken uit de opening van œn
fabriek voor hartgangmakers (M edtronic N.V.) te Kerkrade op 6 juni
19698.Een recenteschatti
ng is,dat300mensen per 1miljoen inwonersin
aanmerking komen voor een hartgangmakerbijde huidige stand van de
medischewetenschap.In Nederland zijn ermomenteelbijongeveer 1400
patiënten gangmakersgdmplanteerd.Omstreeks1/avan dein aanmerking
komende patiënten worden m eteen hartgangmaker behandeld.

K anttekeningen
Staatde transplantatie van vitale organen a1shart,lever en long nog in de
kinderschoenen,de overplanting van botten,vaten,hoornvliezen en hart-

kleppen isin delaatste 10 jaartoteen groteontwikkeling gekomen.Deze
transplantatiesbetekenen voordechirurg nietm eerdan een routine.Technisch za1hetmogeli
jk worden de menseen verlengstuk aan zijn leven te
geven.

W ijkunnen onsechter afvragen,ofdeze techniek eigenlijk nietde grote
vraag oproeptof wijnietmoeten trachten in plaatsvan organen kunstorganen tegaan gebruiken,inhetbijzonderwaarwebijdehuidige stand
van de techniek eraltijd nog op moeten rekenen,datwaarschijnlijk een
tweedeofderdetransplantatienoodzakelijk zalzijn.Ditgeldtdestemeer,
waarhetongepaardeorganen betreft.ln detweedeplaatsdienen wijons
te realiseren,wat deze levensverlenging-m anipulaties psychisch voor de

betrokkenenbetekenen.Uiteindelijkintegreertdeacceptoreen stukjeautonome zelfverwerkelijking van de donor.Ten derde isdeze nieuwe vorm
8 Persberichtvan hetM inisterie vtr
?lSociale Zaken en Volksgezondheid,no.3309,
4.
6.1969.

267 M edische techniek en technische geneeskundenu en in de toekomst

van intermenselijkesolidariteitgeheelandersgekleurd in deontwikkelingslanden dan in onzehoog ontwikkelde westerselanden.Ten vierde heeftde

mogelijkheidvanorgaan-enweefseltransplantatiesdevraagnaarhetzogenaamde mom entvan sterven onder ons aller aandachtgebracht.Tasten-

derwijszoektmen naarnormendiezowelderechten vandedonoralsook
de rechten van de ontvangerwaarborgen.W ijonderkennen hetgevaarde
md emensin zijn stervensprocesslechtstezien a1sorgaanleverancier.
Toch liggen hierjuridisch zeerveleproblemen en diehangen misschien in
onsland samen metdeverouderde wetop de lijkbezorgingg.
Technische geneeskunde in de toekomst

Geheelanderswordtdetaak van degeneeskunde,indien men in vergelijking metnu ook de aanleg,de natuur zelf kan bdnvloeden.De vooruit-

zichtenvan demoleculairebiologielijkenzô,dathetnietonredelijk schijnt
teverwachtendathetveranderen vanhetgeno-typeinderdaad mogelijk zal
zijn.Devraagblijftofdezepogingtotcorrectievanhetgenetischmateriaal
zal slagen en indien zijslaagtofdeze veranderde aanleg ook zichtbaar
wordt.

Ilaarnaaststaatbovendien nog de mogelijkheid om in te grijm n in de
regelmechanismen totzichtbaarmaking van de edelijke aanleg.M echanismen die de activiteitdergenen regelen,kentmen reedsin de micro-organismen.H etis een niette vergezochte ge achteom te veronderstellen dat
hormonen deintegratie in de meercelligen totstand brengen doordeextra

regeling van de gen-activiteit.Maar nu rijstde vraag of de geneesheer,
wanneerhijindeconcretesituatieverkeertdathijdegenetischecodekan
veranderen en rechtstreekszalkunnen ingrijpen op dewisselwerking van
aanleg en milieu,nu ook vooreen veranderdeproblem atiek komtte staan.

Za1hijook dan nietnaeen juistediagnose moeten kiezen welk ingrijm n
of welke therapievoordezemensin ditmi
lieu metzijn specifieke voorgeschiedenishetmeestverantwoord is?
Bovendien betekent deze eventuele verandering in het genetisch patroon

geenszinsdatonsnu plotselingeen samenlevingzonderziekteofafwijkingen tewachten staat.Dezeparadijselijketoestand zaldemensnooitbereiken.ln detoekomstzullen psycho-socio-som atische ziekten sterk overheersen.Psychische storingen,relatie-stoornissen zullen een grootdeelvan het

toekomstigeziektebeeldbeheersen,inhetbijzonderindehoogontwikkelde
technischelandenmeteentoenemendevergrijzing vandepopulatie.
Is hethiervoor gesignaleerde niettevens een verwijzing naar de steeds
9 Cfr.A.J.H.Thiadens, op.cit.
, en A.A.M .vanAgt,Recht op Icven en sterven,

in Kath.Artsenblad 47 (1968).no.12,pp.369-379.

groterwordendeonaangepastheidvandemodernemensaan zijn zozeer
vertechniseerdeengeautomatiseerdewereld?lsditnieteen teken dathij
dejuistebalansnognietgevondenheefta1sindividu,levendmetentussen
deresultaten vanwetenschap en techniek?Dathijerzelfsdooroverspoeld
en verstiktdreigtteworden,zodathijzijn uniekemenselijkheid nietmeer
kan integreren in zijn speciale leefsituatie?
W ordtde medische prestatie niette gemakkelijk a1s een absoluutgoed
ervaren en zo meteen ethisch waarde-oordeelgeïdentificeerd? W ordthet

gevaarom demensa1sobjectin plaatsvan a1ssubjectvan relatiestezien
we1voldoendeonderkend? Erzullen in detoekomstigesamenleving netals
nu altijd Zeken zijnen degezondheidszorgza1steedsmetdezelfde proble-

matiek geconfronteerd worden,n1.welke isdemeestaangepasteen juiste
behandeling voordezemensen zijn milieu? Een behandeling diein hoge
mate gerealiseerd kan worden door de verworvenheden van natuurwetenschap en techniek.Beidezaken worden zoweloverschatalsonderschatlo.

Terugschakeling naar een pretechnisch tijdperk isonmogelijk.Bovendien
behoorthettothetwezen van de mensdathijzijn eigen wereld schept.
Demenselijkenatuuriswezenlijk onaf.Techniek en wetenschap zijndaarom n6ch ontmenselijkend n6chvermenselijkend.
Bio- en meta-m edisch handelen

Uithetvoorgaandemogeduidelijk zijn datdemedische techniek degeneeskunde gevoerd heeft tot een dominerend bio-medisch handelen.Het
meta-medisch aspect of liever gezegd het integraal medisch aspect dat
duidtop de psycho-socio-som atische eenheid van de patiëntkon vanzelfsprekend in dezesnelle technologischeontwikkeling nietdominerend op de

voorgrond treden.W ijzien danook datten aanzien van hetbio-medische
de artsdedeskundigebijuitstek is.Hetgevaarbestaat,dathetmens-zijn
toteen minofmeerbijkomstigaspectvanhetbiologischezijn isgeworden.
H etmeta-medische aspectvan hetm edischehandelen isa1slogische gevolg

daarvan verbleekt.Omdat zijn deskundigheid voornamelijk in het biomedischevlak ligt,za1deartspogen iedereklachten moeilijkheid tothet
bio-m edische vlak terug te voeren.
Een aantal feiten dwingen de geneeskunde hoe langer hoe m eer tot een

anderekoers.Eenzuiverebio-medischebehandelingblijktvaak nietaan te
slaan en velepatiënten zijn niettoegankelijk vooreenbio-medischgerichte
therapie.M en kan zich afvragen ofde artsnietbio-medicusm oetworden
en het meta-medisch aspect aan andere functionarissen moet overlaten,
10 C.J.Dippel,Overscllatting en ol
lderschatting van tlatuurwetenschap en techniek,
Katernen 2000, 1967, no. 2.
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medegezienzijnondeskundigheidopditgebied.Erg raadzaam isditechter
niet.Hetmeta-medischeenhetbio-medischezijn nietvan elkaartescheiden.Een herwaardering voorhetm eta-medischeheeftechter vèrstrekkendegevolgen voor dearts en de medische opleiding.

Vroeg debio-medischebenaderingswijzenoodzakelijkerwijsom een integratievan techniek en geneeskunde,in demeta-medische benadering wordt
de techniek slechts één van de hulpmiddelen.

Buiten demuren van hetziekenhuisblijktmetnamedehuisartsalsrepresentantvan deartsenstandnietalleen meertoegankelijk tezijnvooralwat
gaandeisin demaatschappijdan zijn collega opgesloten binnendemuren
van hetziekenhuis,maar bovendien wordthijdagelijks metdeze metamedische benaderingswijze geconfronteerd.Zijn spreek-uur blijkt steeds
meerspreek-uuren nieteenbehandel-uurteworden.Hijconstateertsteeds
frequenterdebijnaonmogelijkeopgavevoor'zijn'patiëntom datgenewat
hijzou kunnen,zou willen en zou moeten ook terealiseren.Daarom vervaagtvoorhem de grens tussen ziek en gezond.

Deze verschuiving van ziektebeelden roeptmetname bijde huisartsde
vraag op ofhijnog op verantwoordewijze solistisch kan werken.Hetis
daarom nietverwonderlijk dathijzoektnaarvormen van samenwerking
ona te konlen tot een integrale gezondheidszorg.Sam enwerking louter en

alleen om efficiency-redenen bevrijdthem nietuit de onmacht om als
solitair te menen integrale gezondheidszorg te plegen.Integendeel! De

efficiency verzakelijktde relatiehulpvragende-hulpbiedende.De hierdoor
ontstaneafstandelijkheid werktfrustrerend naarbeidekanten,verhoogtde
stressin depraktijkvoeringen kan therapeutisch gezien juistin dezemaatschappijpathogeen werken.
Devormenvan samenwerking zoalswijdieaantreffen in groepspralctijken
zijn nietalleen een tegemoetkoming aan de bestaande maatschappelijke
situatie,maar ook a1s anticipatie op de toekom st maatgevend voor onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor die toekomst.De arts Op ZiJ*n
plaats binnen de muren van het ziekenhuis al minder bereikbaar voor

maatschappelijkeinvloedenwordtbovendien nog gehinderd doorzijn kennis die gespecialiseerd is op de mens a1s organisch-chemisch-biologische
totaliteiten daarvan nog m aar een onderdeel.Juistdeziekenhuisartsheeft

hetin deze dagen daarom bijzonder moeilijk met de integratie van de
bio-medische en m eta-medische patiëntbenaderingll.

Hetmedisch wetenschappelijk onderzoek en hetmedisch wetenschappelijk
onderwijszijn een dienendeactiviteiten deconsequentiesdaarvan moeten,
11 A.J.H .Thiadens en M .J.Smulders-Aghina.Huîsarts van de toekomst, van be-

handeluurnaarspreekuur,op afspraak naar uitspraak,Katernen 2000,1970,no.3.

dunktmij,ookdoordachtwordenopalleniveausdievoorhetwetenschappelijkonderwijsvandaagmedeverantwoordelijkheid dragen.Daarbijdoel
ik ook op de overheid die de gelden daarvoor voteertop regeringsniveau
en niveau van hetParlement,waar hetakkoord op de voorstellen van de

Regering valt,maaruiteraard ook ophetniveau van dewetenschappelijke
onderzoekeren zijn talrijkeverschijningsvormen.Men za1zich dieverantwoordelijkheid voor hetwetenschappelijk onderzoek en onderwijs op al
deze niveaus bewust moeten zijn.
Dank zijdemedischetechniek en detechnischegeneeskundezijn wijbeter
dan ooitin staatonzem ede-mens te helpen,maar deze technische geneeskunde scheptvele nieuwe ethische problem en.Ten aanzien van de medi-

sche machtin hetbio-medische vlak heb ik er reeds op gewezen bijde
behandeling van de consequentiesvan transplantaties en implantaties.Een

geheelnieuwe problematiek komtaan de orde,alswijspreken overde
medische onmachtin hetm eta-m edische perspectief.Slechtseen rationele
verhouding tussen hetaantalartsen en beschikbaar paramedisch en hulppersoneelen ook een voldoend aantalmedewerkers uit andere disciplines
za1 de geneeskunde tot evenwichtige en efficiënte ontwikkeling kunnen
brengen en de gezondheidszorg optim aalkunnen doen functioneren.

Dezin van de techniek isde vrijheid'' zoalsJasperszegt,,,een vrijheid
totmenswording(Dessauer)ingezamenlijkeverantwoordelijkheid''.
,,

Zalde D erde W ereld de W esterse
civilisatie totrede brengen?

M iguelAngelCabrera, jezuiet uitM ontevideo (Uruguay) die in Amsterdam
z#n doctoraalstudie doetin theologie en sociale ethiek, legde :ïj wqze van
interview een aantal vragen voor aan onze medewerker Peter W iem ers, m et

hetoog op een publikatie in hettqdschrijt F isp era, uitgegeven in M ontevideo.De inhoud van datinterview ft/kfons interessantgenoeg om hetook
aan de lezers van Streven aan te bieden.

Peter Wiemers stelde er pr#l op te verklaren dat/1# in de hier ontwikkelde
gedachten terugkomt op enkele eerder gepubliceerdek en nnhetgevoel heejt
begonnen tez#n datgeneaan teraken wc/de kern vormtvan z#n Braziliaanse
periode:de intensiejste poëtische schok die z#n 'cultuur'te verwerken heeft
gekregen''

Hoeben jeertoegekomen om naar Brasilte gaan? Je schildert,je bent
theologisch opgeldd en priester.Watzochtjetoen je beslootnaarBrasil
over te steken?

MoestikaltijdinEuropablijven?lk,vaneen generatiediedeoorlogmeemaakte,en toen in een wereld diealsmaarkleinerwerd - datgezichtvan
de Derde W ereld steedsdichterbijmij dacht:waarom niet,ben toch

van datvolkjedatnooitschroomdezeegaten tekiezen?DathetdeAtlantische oceaan werd en Brasil? Eigenlijk toeval,door een aanvankelijke
uitnodiging om m et œ n 'ontwikkelingsteam' naar Caravelas te gaan, en
toen dat niet doorging - ik had Portugees gestudeerd en dus
een
éénpersoons-passage.

Devrachtbootzettemijafin Recife.W ateen belevenis.Toen naarSalvador da Bahia:daar zou een bisschop me we1 op weg helpen.M aar wat

wildeikeigenlijk?lndezewereld benjewelkom a1sjepapierenbijjehebt,
in bestaande schema'spast,vooreen 'instelling'komt- wel,ik sjouwde
ze af,hospitaaltjes,kindertehuizen,raakte metmensen in kennis,wees1 Cfr.P.W iemers,'Braziliaans'katholicisme, in Streven,nov. 1969,pp. 135-145;

Godsdienstin een ontworteld continent,jan.1970,pp.376-383;S.v.
p.wJldromen
overBraziliëennogzo wJ/,juli1970,pp.987-990.
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huisjes,zusterDulce,metmijngebrekkigePortugees- maardiebisschop
wistmetmijgeenraad,hijhadgelijk.
lk yvas een puber van nieuwsgierigheid,weergeboren neergezetin ditM -

menseland,watmoestik- watwildeik,tenzijeerstop adem komen,de
tijd zou hetwe1leren.
Toen voerde een uitnodiging mijnaarde staatM inasGerais,waarik op
Belo Horizonteop slagverliefd werd.Daarontwaakteeindelijk dekunstenaarin mij- moestik nietvan voren afaan beginnen? Leven en doen
watniemand danmijnweerlozezdfmijverordende,duskochtik ezel,ved
en een bed.Na enkele weken daagden particuliere leerlingen op,werd ik
gevraagd voorlessen op collegesen een eersteexpositiekwam in zicht.

W asditwatik 'zocht'toenik uitmijn veiligevaderland wegtrok?Neeen ja.W atwistik watik 'zocht'? ln e1k gevalben ik die vooropgezette
ideeën gaan ontmaskeren,wantik leerde te leven,te vechten,weer oor-

spronkelijk naardingen tevragen,en - even weerloosen kwetsbaar te
bestaan a1sdie mensen die ik nu begon te Ontmoeten,waar ik toch voor
gekomen was.

Hebben je ervaringen voldaan aan wJ/je je voorstelde?

Geleidelijk ben ik gaan afleren ervaringen tetoetsen aan watik mijvoorstel.Van mijn Braziliaansejaren zeggen datzemijhebben 'voldaan',zou
belachelijkzijn.Van watzemijhebben gedaan,kan ikpasachterafen dan
nog zeer onvolledig rekenschap geven.

W ant,kijk,alzou ik alseen journalistallebelevenissen en indrukken de
revue laten passeren - hetheeftallemaalnietste betekenen naastdatgene

wJfermetje gebeurt,hoe je doorde ervaringen gekneed en overhoop
gehaald wordt,aldie vreemde botsingen metwatje wisten meende te
menen,toestanden en situatiesdieingeen schema'spassen,diejedwingen
te erkennen:ik weetergeen raad mee,nog geen antwoord op.

Schilderend,lesgevend,lietik mijgezeggen doorditland,vriendschappen
die ontstonden,en zo begon hettweegevechtmetde normen, nee,de veelsoortigeprojectiesvan een bestaan datopgesloten wasgeweestbinnen de
limieten - in Holland - van zekere nationale en Noordeuropese denk-

beelden (a1wasik daaralzoetjesaan watziek van geworden)- maarin
alle gevalde beperkte gezichtseindervan zekere pastorale taken die mij
opeisten.

Hetproceszette in datik in mijzelfen om me hœn devereenzelviging
moest ontmaskeren die wijaltijd tot stand brengen,de vereenzelviging
namelijk van de weerbarstige realiteitmetonze idealismen - ernstig of
grinnikend - omdathetzo moeilijkistoetegeven datjeniet'volwassen'
bentalsjehetbent.Maarwaarom niet,vroegikmijaf,a1sik eindelijk aan
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ditBrasiltedankenheb tegaan inzien hoewijconstantdooronzenormen
en cliché'sworden gedegradeerd,omdatwe ze nietwââr maken? W anter
kwam ineensgenoeg aan hetlichtin dezeonvoorbereidekennism aking met

een andere wereld,datmijde voorsmaak gafvan een poëziedieik niet
kende- metelaten beleren doorgrillen van menselijk samenleven,coniicten en contrasten,vrede en onvrede,vluchtigem onumenten van vreemd

standhouden alsin een droom,en twijfels - allesals een nachtmerrieachtig panorama dat me allengs terugbracht tot de duistere wortels van

onze- verloochendeen verdrongen - onmogelijke maar aanbiddelijke
menselijke situatie.
Watheejtjein je verblijf van vier j= rin Brasil,voornamelijk in Belo
Horizonte,hetmeestgetroffen?

lkgeeftoedatde'poëzie'- diemijnm nseelinbeweginggingbrengen van deze nieuwe kwetsbaarheid,van hettasten naarândere referentiepunten teneinde de buit niet te zien ontglippen van die gestalte waarin de

werkelijkheid zich alshetware ontdaan maarveelfascinerenderaan mij
begon voortedoen - ik geeftoedatik nu passtapjevoorstapjebegonnen ben,mijn 'taal'daaraan teconformeren.
AanvaA elijk stuurdeik van datsoortbrieven en artikelen naarhuis,die
nogwelglommenvan diebedenkelijke'objectiviteit'van deEuropeaan die
verslag uitbrengt.Ik peilde al onder het oppervlak,m aar was evenmin

voldoendedoordemangelgegaanom tebeseffenwatmijhetmeestzou
'treffen'in Belo Horizonte.

Een jaarlang heb ik debediening van een kapelerbijgenomen,een armoeige arbeiderswijk van langwerpige woonblokken op een heuvel,een
stiv ende autobus reed er naar op en neer,meteen favela er tegen aan.
A1sik eraan terugdenk zie ik alleen maar regen en de vervelende klim in

dewarmtevanmijn mallewoning(datvan een benediktinessen-abdijwas)
omhoog de slingerweg die terrasachtige wijk in.M odderen razend liev'
e
kindertjes,hetmelancholiekebesefvancommunicatie-stooriswaarik niet
wist uitte komen.Nog voelik m e verlamd en droefgeestig hoe ik dingen

moest doen,van mij als priester verwacht,waartegen ik mij innerlijk
verzette;en tewillendoen watalleen maarzoverschrikkelijkvoordehand
1agzönderdatdiemensenbegrependathetnietom mijmaarom henging,
ofbeter:om hen énmij,om een waarachtiger'ons'.Ook deslotzustersdie
ik wekelijksvrolijk 1esgaf,hebben nooitbegrepen doorwelketroosteloosheid ik die maanden ben heengegaan.H etwerd de hardste episode in dat

conflictwaarvan ik sprak,tussen 'vormen'die onsintermenselijk verkeer
vastleggen én verraden - watdan de kwalificatie 'realistisch'krijgttoe-
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bedeeld - en een,veelpijnlijkermaarauthentiekersaptand v= geprefabriceerde vormen,teneinde een waarachtiger niveau van md e-mens-zijn
op hetSPOOr te komen.

Die valse 'objectiviteit'had dusin ditbijzondere gevalmetde Kerk te
maken - ik wasde priester en zij(hetmerendeel)waren de gelovigen.
Daarin lag allesvast.Alleswatvoormijvo1zatmetvragen,ook voorhén,
m aar die niemand ooit voor hen wakkerriep.

Er zijn mensen die naarLatijns-Amerika emigreerden en er geen woord
aan vuilm aken.Ze vinden werk,stichten een gezin,en passen Zch aan.
Erzijnbuitenlandsepriesters,broedersen zusters,dieconflictlooshetwerk
doen datvan hen gevraagd wordt.En ook initiatieven nemen die bewonde-

ring verdienen.Watzouden zijzeggen a1shun gevraagd werd wathen het
meesthad 'getroffen'? Ik bedoelhet niet denigrerend a1s ik zeg dat de
meesten alin een 'positie'komen - dem ensen verwachten nietanders,en
dus ontbreekt de springstof,aan beide zijden,die totde explosie kan

leiden,hetdémasquévan de civilisatiewaaraan wijaan allebeidekanten
vandewereldzeemethuidenhaarvervallenzijn.
W ellichtzatdiespringstoferbijmij,a1screatieveling,alingebouwd,maar
hetsocialepanoramadatmijoverviel- afgezien vanaldiehistorischeen
psychologischeverklaringen dieonsonmiddellijk tehulp snellen - bracht
mijœnvoudigweg emotioneelin dewar.W aarstond ik? W atbetekenden
mijnwestersemaatstaven,welkeonbekendewereld ontroldezich voormijn
ogen?W asik zelfdan toch alleen maareen 'categorie',netalsdieanderen

priester,leek,arm en rijk,blank en zwart?
Vrienden genoeg om mijafteleiden,meop tenemen inhûn kring,mijte
conformeren metaldie onvermijdelijkepositiesals 'priester',en 'intellectueel',als'noord-europeaan'en 'kunstenaar'.Eén bestevriend vanmij,een
Spaansejezuietdiepriester-arbeiderwerd,zeieens:wijzijngeen priesters,
wijzijn een kaste.M aarbijalleanderen heb ik mijaltijd afgevraagd waar-

om diezelfde schok hun niette beurtviel,waarom deze 'culturele ontred-

dering'hun blijkbaarbespaard bleef
Alsik mijnu afvraag ofdeze belevenisvan mijnieterg subjectiefisikweetnetzogoeda1swieookophoecharmantemaierBrasilzijn sociale
tegenstellingen,en daarmee de valsheid van zijn vormelijke status quo,
weetteverbloemen- dan vormthethuidigeregimemetzijn losbarstende
terroristische methoden een teken aan de wand datde hele bestaande situ-

atiegewelddadigen explosiefis.W emoeten onsnietin hetuiterlijkvergissen.Een altelanggepoederdeen opgedoftemaatschappelijkeonnozelheid
en afzijdigheid bijdemeerderheid vandeBraziliaanseintelligentsia,samen
meteen ingevreten berusting bijdekleine man,blijken hetbewustedoel
geweestte zijn van een minderheid van economischeen politieke macht-
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hebbers,die ernu hardvochtig voor uitkom en geen inbreuk te dulden op

datBraziliaanse sprookje.
lk ga nog verder - zie er specifieke symptomen in van die geweldige

kwasi-rijpheid vaneen civilisatie- ônzewesterse- diemensen en dingen
nog slechtsop hetnetvlieskri
jgtdoorheen de filtervan halsstarrig opgekloptschuim.Geld,produktie,status,ideologie.

D'rismeeteleven- a1sjein ofbuiten degevangenisjegemak houdtm aarerisook een eeuwig 'sterven':hetafzien van de revolte dathetook

énderskan,dater onnoemelijk veel 'realiteit'verloren gaat,braak ligt
onder de hardhandige oflieve uitvluchten van ons verzuim .

M arcuse beschrijftde beschaving van de hoog geindustrialiseerdelanden
alsdesamenleving vande'een-dimensionalemens'.lneen artikel(Streven,
januari1970)spreek jl voortdurend over de 'twee-dimensionale samenleving'van Brasil.Watbedoelje#Jurpreciesmee?
W atM arcuse analyseertisde verzwegen leegte van onze cultuur.Alsfilo-

soofschiep hijde zg.kritische theorie,diezich plaatstin hetperspectief
van de verwezenlijking van 'de mens',van de bekommernis om diens
werkelijke geluk en vrijheid.Een constructieve theorie,al registreertze
uitvoerig de negatieve feiten van het cultuur-gebeuren,omdatze aan die

slechtefeitelijkheidhaarbeteremogelijkheden voorhoudt.M et'één-dimensionaal'karakteriseertM arcusedemaatschappij-structuurdieaandeenkelingen voorschrijftnietalleen hoe ze hun behoeften moeten bevredigen,
maarook welke behoeften zijzullen hebben.
Deze gevestigde orde lijktin hogemate redelijk,maarbezien vanuithet
geluk en devrijheid van deindividuelemensdraagtzenietbijtotbeëindiging van diens vervreemding, stempelt hem integendeel steeds meer tot

ding,totkoopwaar,manipuleerbaarobject.M etnamerichtdetheoriezich
op onzedenkgewoonten,ofdie nietteveelaan datonvrij-makende meedoen,allesmaarbijhetoudelaten en geen verbeeldingskrachtmeer opbrengen voor alternatieven toteen bétermenszi
jn.
Alsik de Braziliaanse sam enleving we1eens 'twee-dimensionaal'noemde,

gebruikte ik œn soortgelijke symboliek.Over 'twee dimensies'sprekend
geefik stilzwijgend teverstaan een 'derde'teontberen.Isditidentiek met
watM arcuse bedoelt? Zeker hebben wehet,globaal,over één en dezelfde

cultuur.W atmijechterbijzonderlijk in Latijns-Amerikatrof,waswatik
nu meteen anderwoord 'ondiepte'noem .Datheeftnietzozeerbetrekking
op die m aterialisering en reïficering waarover M arcuse,a1s we1 op dat

'sprookje'waaroverik hierboven sprak.Alsik zou mogen zeggen dathet
Noordelijk Halfrond nu bewustin zijn hemd staat,metzijn 'ééndimensio-
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naliteit',dan lijktLatijns-Amerikaop een poesdiezich uitrektterwijlhet
huis in brand staat.
H et een hangtnauw met hetander samen - daarvan ben ik ontzettend

overtuigd geraakt.W elke 'diepte'ontbeertLatijns-Amerika? lk aarzelwanthieriseentegelijk aanstekelijk-charmanten gevaarlijktekort- en ik
reageer a1s Noordeuropeaan

lk doe niet beter dan enkele woorden

aanhalen van een Poolseschrijverdiein Argentinië woont:ssArgentiniëis
eenland van devroegrijpeen lichtevorm;hierbemerktmen nietveelvan
de pijnen,nederlagen,laagheden en kwellingen die een zich slechtslangzaam en metmoeite realiserende vorm begeleiden.(- )A1s gevolg van
dezevroeg en glad rijpendevorm,dezevorm die alleslichteren soepeler
m aakt,heeftzich in ditlandgeen waardenschaalnaar Europese maatstaf

ontwikkeld,en datismisschien welwatmijin Argentiniëhetmeestaantrekt....( )Zijhebben de Vorm nietdoorleefd,haardrama nietleren
kennen.(- )Erhangthierin deluchtietsontwapenends- de stem van
degeestisin Argentiiënietovertuigend,watzijzelfhetbesteweten ....
(- )WatisArgentiië?Deeg datnog geen koek geworden is,ietsdatnog
nietten einde toegevormd is? - Of ook een protest tegen de mechanisering van de geest,de onwillige,nonchalante geste van een m ensdie een

alteautomatische accumulatie afwijst,een alte intelligente intelligentie,
een alte schone schoonheid,een alte m orele moraal? - ''.
Zou hettoch zoietsals'jaloersheid'zijn van een 'vermoeide Europeaan'?

Neen,ikgeloofdatikjuistgenoeg verliefd ben om bezorgd tezijn datdit
'ongedefinieerde'zich staalten weerbaar wordtdoordathetalle mogelij
kheden en pijnen van devolwassen ernstpasseerten ervaart.. Om kinderlijkheid totietsgeoorloofdste maken,om de Latijnsamerikaanse kinderlijkheid totœn superieure scheppende cultuurkrachtte makensmoet
m en eerst. de'
rijpheid'totbankroetbrengen.
Hierligt,denk ik,hetraakpuntwaar de crisis van de westerse cultuur en

de storm die over Latijns-Amerika gaat- historisch met elkaar te
makenhebben.W antdegezamenlijkeinzetwordtgevormddoor'demens'.
Heeftdie zich in hetverzadigdeNoordelij
keHalfrond alten delevereenzelvigd met het œndimensionale systeem
in Latijns-Amerika zit hij
weliswaaringekapseld binnen datzelfde systeem,maarheeftzijnwareaard
nog llietverdrongen,maar evenmin gestaald.

ln deDerdeW ereld wordtbeslist/Jdewestersecultuurnog alternatieven
zllwetentehonoreren,enofdereservesaan 'kinderlijkhdd'toteen weerbare,'volwassen'definitie zullen komen.
NietdegesitueerdeLatijnsamerikaan iserderepresentantvan,denazaat
vandeEuropesevrijbuiterdiezich ontwikkeldetotdeontwerperen voorvechter van al die Zelfstandige Naamwoorden als 'Eigendom ', 'Recht',
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'Kerk'(jaja),'Staat'en'Vooruitgang'- derevolutiesvanLatijns-Amerika
waren nimm er revoluties van de armen m aar van de kolonisten en hun
nazaten.Noch ben ik alte optimistisch gestemd aangaande een grootdeel
van de huidige revolutionairen in datcontinent,die een andere ideologie
willen opleggen,de huidige meesters vervangen door andere; die zelden

blijk geven werkelijk grondige alternatieven te bezitten ten bate van de
massa,die niet vraagt om 'weer eens andere'suprastructuren maar om
realistische infrastructuren in een wereld-van-schaarste.
Zou daardusdie 'derdedim ensie'nietop neerkomen:dedoor-ervaringen-

wijs-geworden hebbelijkheid om altijd de humbug te ontmaskeren,aldie
verbalepedanterieen ofwellachwekkende ernstofwelakelige inertie,waar

altijd 'de mens'in gedegradeerd wordt,tussen tandraderen verdwijnt,op
onmogelijketenen moetstaan ofa1smarginaalwordtafgeschreven?
Alsjedatzo ziet,welk alternatiejziejedan voordiebedreigdeLatijnsalnerikaanse sam enleving?

Devraag naareen alternatiefheeftdusnietlangerbetrekking op LatijnsAmerika alléén.Ten goede of ten kwade,ons beider lot is verbonden.

M aartoen ikzojuistgewaagdevan 'kinderlijkheid',leek iktochwe1op een
goed zijspoorbeland tezijn,om nogpleitbezorgertezijn van zogenaamde
realistische alternatieven.
De vraag is nu m aar tot op welke diepte iemand 'alternatieven' zoekt.
lk kan dan alleen maareen beroep doen op ervaringen,op diepte-ervarin-

gen diejeafdoendewakkerschudden om allereersteen grondig onderzoek
te doen.W elk mechanisme - vraag je je dan af- houdtdie kloofin
stand tussen het geldende maatschappelijke systeem
Europa en de
U .S.A .incluis- en de meerderheid die ernietdooromvatwordt?
lk ga op onderzoek naardie westerse modellen die aan de Derde W ereld

worden opgedrongen modellen van onderwijs,van economische opbouwsvan prioriteiten in hetalgemeen in demaatschappelijke opbouw
methun inherente dwangmatigheid #em eerderheid steeds meeruitte sluiten.

W atde rijke landen doen tegenover de arme,zeteen bepaalde elite in
Latijns-Amerika- onderwelkedruk preciesvan buiten? - voorttegenover de massa aldaar.Alsmaar méér gespecialiseerde bovenbouw, elitevorming, oogverblindende suprastructuren (Brasilia,enorme Faculteitspaleizen,stadtheaters- zondertoneel- ,onderwijs-systemenennogeens

verbeterdeonderwijs-systemen,bureaucratischerompslomp).
Om hetéigenlijkealternatiefop hetspoortekomen,isvooreen 'hypergeciviliseerdemens'eenwerkelijke'saltomentale'nodig.Alkunnen zekere
hippiesonswatop weg helpen. lk ben er stellig van overtuigd geraaktdat
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het falen en het onbehagen van onze civilisatie gelokaliseerd moeten
worden niétin de 'ontwikkeling'zdf maarin hetfeitdateen grootdeel

hetniethaalt,en wijdaarnietoverin zitten.
Datkomtm enigeen a1seen 'kwestie van ti
jd'voor- doch reedskomen
indigestie en frustratie de droom verstoren.Een steeds groter percentage

haalthetniet,blijftachter,ja in hetNoordelijk Halfrond zijn groeiende
aantallen dienietmeewillen,datwi1zeggen:ertoe gekomen zijn allerlei
'weldaden'van onzeproduktie-en consumptie-dwingelandijnietwensen te
betalen m et bevoogding,verdraaiing van de waarheid,vervalsing van le-

venswaarden,indoctrinatie metde normen van de heersende eliten (cfr.
Illich,in Streven,julien oktober1970).
W atZuid-Amerika zelfbetreft,zie ik dus twee lichtende bakens:m aat-

schappelijke modellen zullen - ook vanuithetinvesterende Westen afgestemd m oeten worden op een samenleving-van-schaarste,dusop distri-

butie in de breedte;omwille van het welzijn van die doorsnee Latijnsam erikaanse mens,de 'reserves'aan onverwoestbare eenvoud en onbedor-

venheid die hijvertegenwoordigt.
W atzijn je verwachtingen van de Kerk in fw/1a.
sAmerika omtrentdat
bevrijdingsproceswaarover ook de bisschoppelijkedocumenten van M e-

Jekikn hebiengesproken;
De verwachtingen ten aanzien van 'de Kerk'zi
jn in abstracto altijd hoog
gespannen.M aarwatis'deKerk'?W atisde Kerk in œn volk datgrotendeelsmetdedevotiesen routinesvan een soortstaatsgodsdienstopgroeide,
datvolkskatholicisme waar je nietwarm of koud van wordt,dat er nt,
eenmaal bij hoort? Door de schokkende omstandigheden gealarm eerd,

hebben degezamenlijkekatholiekebisschoppen nu ettelijkemalen stelling
genomen.Datisnatuurlijk belangrijk.M aar- vraagik - waarstaatde
hiërarchie? Nietminderdan de Staatdreigtde Kerk,bijmonde van de
hiërarchie,grote plechtige woorden a1s etiketten op de werkelijkheid te
plakken.Dewerkelijkheid van een christelijkeethiek ligtin Latijns-Amerika,alhééthetdan globaalkatholiek,we1even anders.
DehiërarchischeKerk heeftnooitveelmoeitegehad om verbaaldatwater

aanchristelijkeweerbaarheidenmensenliefdebestâât,metdeUtopieervan
tevereenzelvigen.NetalsdePolitiek en deStaat,heeftde Kerk 'derealiteit
van hetideële',zoalsPaulRicoeurhetuitdrukt.Zodoendehebben van hun
kantde politieke en economische oligarchen dan ook m etdie 'macht'van

de Kerk te maken.Dat is weliswaar geen waardeloze factor,maar zij
vormtook bepaald nog geen spreekbuis van een werkelijke christelijke
eliteaan debasis,jaheefthetgevaarin zich datgenegrondig tevervalsen
waarhetbijhet'volk Gods'nu juistom gaat.Nietde woorden van de
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hiërarchie,maardedadenvan individueleen saamhorigechristenen zijn
bijmachtedesamenleving tetransformeren.
Ikhoud hetervoordatdeactuelecrisisookderekeningisdiedeKerkten)
gepresenteerd krijgen voor die grotendeels 'plechtige', sentimentele en
individualistische volksgodsdienst- zeiszelfsniettypisch Latijnsamerikaans.Natuurlijk,erzijn doorreligieuzen talrijke scholen,colleges,hospitalen en kliaieken in hetleven geroepen,maarwaarom heefthet'systeem '

vrijwelverhinderd datzich ook ietsvan 'benauwenis'kon vertolken,van
'ontreddering'overdefalende sociale constellatie...?
H et is het werk van individuele durvers en profeten,van kleine eliten,
'abrahamietischem inderheden'om metHelderCâmara te spreken - voor

wie de geestkrachtvan het- namelijke of anonieme - Christusgeloof
alleste maken heeftmethetfeitelijk lotvan de medemens en metde
krachten die het samenleven beheersen.
De stootdie hoop wettigtisgegeven,nietin hetm insthetmartelaarschap
van wie doorhetregiem worden vervolgd.NaastChe Guevara en M arighela stond Camilo Torres. Eenzam e representanten van wat een Kerk
môest bezielen,die zich nu,veruit onvoorbereid,voor beslissende realistische keuzen geplaatstziet.

Ben jepessimistisch tegenoverdeW/fcf:leKerk?
Determ 'officiëleKerk'schrapik duslieveruitmijn vocabulair.Erbestaatalleen maarm inderofméérKerk - dievan grotewoorden en plechtigheden en economischecompromissen ofdie van ethische verantwoorde-

lijkheid en van evangelischeeerlijkheid.De ideale ofeen 'officiële'Kerk
bes#taatniet- dekerk moetJ//fj# gemaaktworden,moettelkens'gebeu-

rel't .

Terugin Holland kreeg jein Amsterdam zeersnelaansluiting :@jkritische
bewegingen.Denkjedatjeervaring inBrasilvan belangisgeweestom de
situatievan jeeigen land metnieuweogen tezien?
Ja,de 'culturele ontreddering'die Brasi
lmijbezorgde was toch eigenlijk
hetm otief om terug te keren naar Noord-Europa.Althans voorlopig.Ik

voeldedebehoeftegroeien om terug tekeren alseen visin zijn water,of
lievernaarmijn bakermatsmaarnietdan om,hoedan ook,die westerse
maatschappij'totredetebrengen'.
Geen wonderdatkritischebewegingen directmijn belangstelling hadden.
Provocerendejongeren hebben plaatsgemaaktvoorgCOCPCn die de maatschappijkritiseren door erutopische alternatieven tegenoverte plaatsen.
De situatie in Nederland isbeter dan in m enig ander land ter wereld maartoch roert zich de onrustom deverstarring die een bureaucratische
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welvaartsstaat immobiliseert. En om de nieuwe bi
jprodukten die ze oplevert:vervuiling van de atmosfeer, opgeschroefdheid van de behoeften,
vervreemding tussen mensen mens,tussen m ensen natuur.De één-dimen-

sionalemaatschappij!
Daarin loop ik rond,metheimwee naar Brasil,gedoemd om voortaan in

twee continenten tegelijk te leven.Ofbeter:ergensgeestelijk in hetniemandsland van œn civilisatiedie'inmijisuitgekleed'.
W antbijalleswatik geschreven heb,moetik nogbekennen dathet'zien
metandere ogen'een mensm eteeuwige onruststem pelt.lk weetvan het

gewetensonderzoek datonzeheleonredelijkecivilisatieisopgelegd,van die
'kwasi-rijpheid'waarhetW esten van druipt,van het'sterven'daarwaar
wordt afgezien van de revolte tegen onze normen-van-leven.lk doe een

beroep oponzeverbeeldingskracht,ookbijanderen,om meheenhetonbehagen bespeurend tegen onze gesloten gezichtseinder.

lk za1daarmee bezig moeten blijven - ervan getuigend langswelkeweg
dan ook - met die 'diepte-ervaring' - dat ik allerld realistische en

idealistischestandpunten achtermijgelaten heb en alleen nog kiezen kan
voor de weigering te negeren #J/ ik m e door onze culturele verworvenheden gedegradeerd voel,vertekend en verlamd,omdatik ernietvooruit

kankomen datikhopelooson-afben,wezenlijk on-rijp,nog helemaalniet
klaarm eteen realiteit,m etmensen en situatiesdiemi
jn cultuurals'marginaal'afdoet.Ja,ik ben verliefd op dieon-rijpheid,diemijn verbeeldingskrachtprikkelt- Brasilmetzijn on-rijpheid heeftmijgeleerd teweigeren
de pretentie aan te nemen alsof ik metde inherente onredelijkheid van
onzecultuureen compromisgeslotenofereen puntjeaangezogenheb.
lntegendeel,ik ben zuinig geworden op mijn dromen,gierig op de mogelijkheid een 'onwillig kind'te blijven.
De huidige terminologie van ontwikkelde en onder-ontwikkelde landen

dientsomsalleen maarom een situatie van afhankelijkheid en uitbuiting
tedekken.Vind jedatdehuidigetoenemendekritischegroeperingen ook
tpt): hebben voordie werkelijkheid?
Eris toenem ende kritiek op die terminologie en op de koehandeldie met

die mooievlag wordtgedekt(we hebben datkortgeleden gezien op het
FAo-congresalhier).M aaralleen wieterplaatse emotioneelheeftonder-

gaan waterschort,begrijpthoediep wijmoeten boren om deconstructiefoutte zien.
Ik herhaalwat ik al zei,dat de mondiale dimensie in haar concreetheid
meeren meer voor de draad m oetkomen,een verruimd humaan blikveld

van onsbezit moetnemen - willen onze eigen maatschappijkritiek en
cultureelonbehagen niet uithet oog verliezen wat op hetspelstaat:niet
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alleen onzeeigen consumptie-indigestie maar ook en vooralc!diem ensen

dienog aan geen minimum toezijn.lkkannietzeggendatdiedimensieen
datblikveld directactiefzijn in de opvallendste kritische groeperingen.
M aardathoeftnietaltijd samen tevallen.Zondertwijfelzijn erverscheideneactie-kernen en bewegingen die zich metnam e roeren op hetgebied

van deinternationaleverhoudingen.Dochhetwezenlijkehoudtdegeesten
bezig - overalwaarpolitiekegelijkhebberijhetspelnietkomtvervalsen.

Endekerken?Datgeldtin gelijkematevoordeKerken.Ook Kerkenlijden aan politieke
en partijvorming.Alsik HelderCamaranazeg datssde Kerken niette veel
naar binnen maar meer naar buiten moeten ki
jken'',dan bd oelik daar
beslistnietm ee datde zogenaamde W ereldkerk centralistisch en uniform

in de pasmoetblijven!Alsofhervormingen zouden moeten worden 'geremd'om datmen 'elders nog zo ver nietis'.M et 'ad extra'heb ik een

oer-bijbelsecategorieop hetoog:deverantw, rdelijkheid,hetzich-uitgedaagd-weten voor de m ensensituatie in de hele wereld.

In hetcommunistisch manifestlezen we.proletariërs van de wereld,verenigtu/Nu hoor ik in N ederland een anderparool:kritische m ensen van

dewereldvverenigtu!Vind jeinderdaad datdeEuropesegroeperingen en
debevrijdingsbewegingen in Latijns-Amerika voor&n en dezelfde utopie
vechten?
Historische kritischebewegingen hebben steedsmeermetelkaarte maken.
ln hetvoorgaande ben ik daar speciaalop ingegaan.
W at'utopie'betreft,overdatbegripbestaatnogalti
jd misverstand.Letter-

lijk betekenthetiets'datgeen plaatsheeft',hetgeen menigeen doetbesluiten dathetdusonmogelijk isen een nutteloosdroombeeld.ln de huidige
cultuurfilosofieen kritischetheorie heeftdeterm evenweleen zeergeladen

en constructieve betekenis.Tegenoverhet'redeloze brok onvrijheid'van
ons conventionele leefpatroon,wi1 de Utopie het alternatief samenvatten

van een 'beterevorm van mens-zijn'.
Ofinallerleikritischebewegingen eenwerkelijk constructieveUtopievéôrgaat,en nieteen alternatievevervalsingofeen kwalijkeideologie- hangt
datuiteindelijknietafvandematewaarinwerkelijkdiepgaandeervaringen
mensen ten deelvallen? Ervaringen die dan uitm onden in stellingnamen en

keuzendieonmiskenbaareenmenselijkeUtopienaderbijbrengen.
Kritische mensen zijn mensen die zdf door schablonen en cliché's zijn
heengevallen - en een glimp van een ânder panorama hebben opgevangen,hetvooruitzicht van een nieuwe onbekende poëzie.
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Er is iets aan de hand met onze welvaart,zeggen steeds meer mensen.

Artsen en psychologen,maarook economen en sociologen be#nnen verklaringen af te leggen en vragen te stellen.

Kortsamengevatkomendiehierop neer:ervertoontzich steedsduidelijker
een onaangepastheid tussen de geëmancipeerdheid en mondigheid welke
voortvloeien uit de toenemende welvaart,en de autoritaire en persoonnivellerende structuren en relaties van de andere kant,waarop diezelfde
welvaart gebaseerd is.
Een vicieuze cirkel? De m ens gaat in oppositie of legt het psychisch af

tegen diestructurenofwelhijofferta1srobotzijn vrijheid op.
ln hetgeding iskennelijk de kwaliteitvan dewelvaartofandersgezegd:
de kwestiedraaitom de gezamenlijkeovereenstemming waartoe we alof
nietgeraken overwatdewenselijkeverhoudingistussenvrijheidenonvrijheid,tussendearbeidsconditiesen decomponenten van menselijk welzijn.
Vragen van arbddsethoshangen onmiddellijk samen metvragen van welzijnsethos.Endielaatstekunnen nietwordengesteld zondervragenaan te
roeren die betrekking hebben op de keuzen die de mens doeten te doen

heeftom hetbestaan zijn allerlaatstezingeving te ontlokken.
Datlijktalthansde enig denkbare uitweg uitdie onaangepastheid dieiets
van een vicieuze cirkelwegheeft.
Alsmen daarovernadenkt,dan wordteen hoopvoluitzichtmeerdan eens

doorkruistdoordeindruk datdegeestvan onzetijd weinigingesteldisop
en bijdraagttothetbesefdatdeze keuzen de kostbaarste substantie vormen van welke civilisatie dan ook.H etonmeetbare merg dercultuur staat

niethooggenoteerdin een tijdperk van meten.
Zelfsemancipatieen mondigheid immerskunnen,bijwatgrondigeranalyse,manipulerendeenergieën blijken tezijn,diedemenstoch weerverwijderen en afhouden van datsoortvan 'afstandelijkheid'datvoorwaardeis
voorde eigenlijke menselijke zelfrealisatie.
Deuiteindelijkemenselijkekeuzedieinhetgeding is,onttrektzich definitiefaan welkewetmatighedendan ook vanhetmaatschappelijkeevenwicht,
maarvormter niettemin de diepste dynamiek en zin van.

Hetbevorderen van degeestelijke gezondheid van de samenleving zo
moeten wijwelconcluderen- heeftten diepstevandoenmethetscheppen
en vermeerderen van deconditiesopdatdemensnietslechtsvrijzijmaar
gestimuleerd wordttotkeuze.
H et kom t kortom neer op het creëren van genoegzam e ruimte voor de

ontwikkeling van hetbewustzijn,dedoorherhaling ofschoksgewijze toeneming van watwe zouden moeten noemen:de waarlijk menselijke verwerkelijking van debestaanswerkelijkheid.
Datiseen werk namelijk van interpretatiesen keuzen.En datiscultuur.

Een generatie lll
Vanwege z#n leeftqd behoort de geinterviewde niet helem aal m eer tot de
generatie diew:hieraanhetwoord wilden laten.<# vonden echterdatà# er
toch welbiipaste.Intervieweren geinterviewde kennen elkaarallang.Dathad
natuurlqk nadelen.HetvoordeelwJJechter datde geinterviewde aldus attent
gemaakt kon worden op dingen waaraan /1# misschien geen belang (meer)
hechtte,maardievooreen ruimereinformatieveachtergrond toch welinteressantwaren.D e man die hier aan hetwoord komt,kentde knepen van het

interviewvak,maarbekendeachteraj datditzïjn levensinterview ietshelemaal
anders wJJ dan wJf hii zelf gewoonlijk doet.Het gesprek nam een lange
avond in beslag en had plaatsop z#n jlatje,een spiegelbeeld van de man zelj.
misschien doorschqnend,maarnietdoorzichtig.M isschien wordthetinterview
hetbestluidop gelezen:metde nodigemengeling van ironie,zelfspot,onernst
en ernst.

Ik ben 35,dus welde oudste van de reeks die je wiltinterviewen.Dat
betekent datik de oorlog heb meegemaakt.De anderen niet.Jezus,wat
hebben ze allemaalgemist!De 10e mei1940 lag ik ziek te bed.En ineens

vielen de bommen.Hetjongetje van naast ons,dat regelmatig bij ons
aanliep en medefotootjeslietzien die hijuitdechocola haalde,kwam
binnengelopen en zei:deduivenvan hiernaastzijn allemaaldoodgevallen.
Erwaren ook mensen dood,m aar die kende ik nietzo,m aar die duiven

Datismebijgebleven.Ik zie me daarnog altijd liggen in datgekke
tweede kamertje.Een klassiek Vlaams geval:vooraan de sjieke kamer
waarjenooitkomt,daarachterde kamerwaarhetminste lichten lucht
komt,daartrachtjemaarin televen,een soortverbeterde keuken,waar
hetaltijd naareten stonk.ledereenvond hetverschrikkelijkdathetoorlog
was.lk vond hetnietzo erg;mijn ouderswaren vooruitziendelieden,die
hadden wat kisten sardines, een hoop koffie opgeslagen, ik heb nooit
gebrek gelM en, dat niet. M aar het geweld! ln 940, heel lollig, met die
duiven.En in '44,in Antwerpen - ik wildezeggen 'een stad in de provin-

cie',maardatiseen beetjemoeilijk,wanthetisdeenigestad in hetland
die serieus doorgebombardeerd is met die V'1's,V'2's en hoe heten die
dingen allem aal.Een paardagen voorKerstmispresteerden ze het om zo

ongeveerop onsdak tevallen.Plotsklaps,zoalshetin de sprookjesheet,
werdik wakkermethetplafond op mijn kop.lk begon tehuilen,datplafond wastezwaar,mijnouderskwamen meeruithalen.Hetisgek,wat'n
rotzooierallemaalin zo'n huiszit.lk liep op we1een halvem eterplafond,

glasen allerleirommel;op mijn blote voeten,en ik dacht:God,ik bloed
nog lziet.W as dat een voortijdig sadisme? lk vond heteen soort sport.
M aar enfin,we stonden op straat,alles1ag open,en toen zijn zeduchti
g
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aan 'tstelen gegaan.Ja,de solidariteitvan de bezette volken was grandi-

oos(lachje).lk werd metnlijn grootmoedernaar veiligeroorden weggestuurd,500 m verder,wantzoalsalle goeie Vlaamse vrouwen wasmijn
moeder niet verder dan 500 m van haar m oeder gaan wonen.En weer

'plotsklaps'- een tweede sprookje- om 7 u.9sochtends,dezelfdedag
dusnog,valterweerzo'n ding naarbeneden,bijoma.Datwasminder
lolligswanthierzaten wein eenarbeiderswijk- omawasminderbegoM
danmijnmoeder,enzovoort,hetklassiekepatroon- endiehuisjesgingen
vluggertegen de vlakte,er waren 35 doden.Verschrikkelijk,daarza1ik
we1ietsvan overgehouden hebben,een mensmoettoch van iétsgetrauma-

tiseerd raken.Ik heb hetdus waarschijnlijk van daar overgehouden.lk
kreeg alleen maareen radio op mijn kop,datheeftwaarschijnlijk ietste
makenmetmijn roepingvoordemassa-media.Bloedaanallekanten,want
zo'n kop van een kind van 10,datbloedt.En paniek.Buiten waseen kabel

van de tramlijn doorgeslagen,die1ag witgloeiend tegen destraatstenen te
ketsen.En hetverhaaldeed de ronde - maardatheb ik zelfnietmeege-

maakt- dateen schoolvriendje een dag oftweeonderhetpuin op zo'n
fluitjeheeftliggen fluiten datjeop schoolmeekreeg voorgevalvan nood.
Tenslottezijn zealshonden gaan graven,op hetgehoor.Zehebben hem
inderdaadgevonden.M aarhijflootnietmeer.
Datisdeoorlog.Datisdushetvoordeelvan vijfjaaroudertezijn dan de
restvan degeneratie(lach).Verdergeloofik hetwel.lk wi1echtnietde
pacifistgaan uithangen,datzijn allemaalvan diedingen methoofdletters
en daarhou ik nietzoveelvan.lk kan ertoch nietsaan veranderen.Datis
rotmisschien Van mC,alsiedereen erzo over denkt,hebben we Vegarandeerd binnen de 48 uur opnieuw een oorlog.Hetiswalgeli
jk natuurlijk,

Vietnam en zo.M aar a1sNixon hetin zijn stomme hoofd krijgtom er
morgen mee op te houden,hebben we overmorgen ofweleen burgeroorlog
in Amerika,in heelde westerse wereld dus, ofweleen krach zoalsin 929,

dan gajenietdood vandebommen,maarvan dehonger.Jekuntkiezen.
Oorlog isvies,maarervandaag ofmorgen mee ophouden isirreëel, in dit

systeem kân dat gewoon niet.Daar lijd ik onder,onder die constante
dualiteit.

Zijn mijn eerste schooljaren chaotisch geweest? Ishetnu dan nietmeer
chaotisch?God,latenweasjebliefnietoverhetonderwijsbeginnen,danga
ik helem aalrood worden.Jezus, ikbedoelniethetonderwijssysteem,maar
gewoon 'l'enseignement':deouderediehetdejongereallemaalvertelten
zo.Als er idsis dat in aldie eeuwen in hetwereldbeeld hetzelfde is gebleven,dan ishetwe1dat.Jem oetgeïnitieerd worden, en jewordtzodom

mogelijk gehouden;datishetveiligste,dan blijfje zoet.En aldieknapen
nu die gaan contesteren,die er tussenuit willen, die worden natuurlijk

platgeslagen.Eriseen revolutienodig,maardan werkelijk àla 1789,met
bloed en koppen en de hele troep.Datishetenigewatvoorditdecadente

Europanog mogelijk is.Alsernogietsteveranderen is,dan moeten we
beginnenmethetonderwijs.Ik zeg nu we1'veranderen',maarervaltniets
te veranderen,we moeten gewoon allesafschaffen,helemaalopnieuw van
nulbeginnen.Veranderingenworden altijdweergerecupereerd.Datfameuze establishmentisgodverdom me zo sterk,datmoeten we m aar toegeven.
ledere collaboratie weigeren met deze mensen,gewoon weigeren.Als ie-

mandjezegt:jijhebtnieuweideeën,ikheb een jongekrachtnodig,moetje
gewoon zeggen:stik,ik speelnietmee.De revolutiebestaatnietin bomme-

tjesgooien ofachtervlaggen aansjouwen.lk geloofdatderevolutiegemaaktmoetworden met'n man oftien,twintig,die ergensop een zolder-

kamertjeofopeen eilandjarenlang allesuitpraten,ikbedoeluitpraten met
computersen zo.lk wilderevolutienietdirect,morgen;hetisveelfijner
zeovertwintigofhonderdjaartehebben,a1sik weetdatze dan lukt.Zo'n
dingen moeten helem aal uitgecomputerd worden.M aar vind ik het allemaalwelde moeite waard? Neem ik me zo au sérieux? lk geloofhetallemaalwel.

lk ben natuurlijk grootgebracht in een Vlaams gezin,in een Vlaamse
school,een Vlaamsestad.M aardatheefttoch geen belang.Natuurlijkzijn
erverschillen tussen een VlaM ng,een Nederlander,een Luxemburger,en

eenChineesofeen Zoeloe.Erzijnookverschillentussenjou en mij.M aar
isdateen reden om een muurtevoelen,een grenste trekken? Idioot.M aar

dat soortdingen wordt ontzettend uitgebuit.In de sport bijvoorbeeld.
M aar goed,ik ben Vlaams opgevoed,en speel nu zelf een uitgesproken

'Vlaamse'rolin hetmaatschappijtjewaarvoorik werk,de Vlaamse Bediendein een BrusselseFirma,een culturelefirma,maarofje nu cultuur
verkooptofpatatten,datishetzelfde.ln een Franstalige firma dus.lk heb

ereen tijd in geloofd,maarnu iser nog maaréén oplossing in Brussel:
prikkeldraad errond en er een natuurreservaatvan m aken.Bomen planten.

HetJaarvandeNatuur.lk heb een tijd geloofd in dieVlaamse aanwezigheid in Brussel.M aarwatisdat? Vlamingen die overdag in Brusselkomen
werken en om 5 u.naartram en trein hollen,,,rentrez dans vosfermes'',

zoalshierop de muren gekalktstaat(maaktzich boos).En datdoen ze
dan ook,de stomme Vlamingen,ze hollen terug naarhun dorp ofstad in

de provincie.M aar jawel:'BrusselVlaams'en marsjeren naar Brussel!
M aareraan meewerken,erin leven? Zijniet,maardan kan ik ook niet
m CCf.

Toevallig Vlaams opgevoed,m aar ik ben een enig kind, dat is weinig

Vlaams(lachje).W e1katholiek natuurlijk,avec toutceque ça comprend.
Constantin de kerk van hetcollege.Daarwaseen heelmooigetekendeM ,
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waarschijnlijk van M aria,goud op een rode fond achter het altaar.Zo
waren er64.lk probeerdeeraltijd 63of65vantemaken.En dan diehele
Paas-affaire,danmoestjebijnaindekapelgaanléven,donderdag,vrijdag,
zaterdag en dehelereutepeuteu.Eén dingwaserfijn aan:hetaltaarwas
één gloeiendegoudenrommel,maarop God eVrijdaggingdatgevaldicht
en danwashetveelmooier,grijsen paars.En inhetkoorgingen zeop de
grond liggen,een nummertje datze weggaven,maardatsprak me meer
aan dan aldatbarokke gedoe van klokken en goud en wierook alhield ik

vandegeur.lnhetbegin vanmijnhuwelijkgingiknognaardemis.Datis
nu negen jaargeleden.Mijn vrouw wasanderskatholiek dan ik.Datkan
dusvolgensdekerk.Zijwasnog slaafser.M aar,god,we wilden er alle
tweeietsvan maken:hetjonge steldattrotzdem nog katholiek was.W e
geloofden erin,enfin,'geloven': we zagen het sociaal.M aar het is niet
gelukt(lachje).W ewoonden toenin 'l'oasisfrancophone',meteen Vlaam se kanunik die alleen m aar Frans sprak,datbrachtmeerop,datvind ik

normaal,datdoen een bakkeren eenkruidenierook.M aarwijnamenhet
niet,wezijn eenbeetjegaan nadenken.God,hoeva1jenu afvandatsoort
dingen? Hetisook zo'n prachtuitdrukking:'afgevallen van mijn geloof'.
lk heb hetnu echtnietmeernodig,ik ben ernu helem aalvan af.A1ben ik

ernu weerbelachelijk langoveraan hetpraten.
M et miJ
'n vrouw wasdat anders.Alszijterug wil,dan naarhet oude,
geloofik,zoalshetvroegerwas.M etdepriestermetzijnrug naardegelovigen,metwierook,missen,biecht.Een psychiater vond zijvies,maar
biechtdatkan nog net,dan zitGod in de biechtstoel.lk had respectvoor

haargeloof.M aardatishetmoeilijke in een huwelijk:iedermoetop zijn
eigen malzierkunnen leven.Jekuntwe1een nummertjeweggeven en compromissen sluiten.Datisallemaalschattig bedoeld,datkun jezelfsliefde
noemen.M aarin een huwelijk gaateen deelvan jepersoonlijkheid kwijt.
Datisnietdramatisch,alsjemaarweetwaarhetnaartoegaat,ofhetnut
heeftofniet.M aarhetisgewoon een 'nivellation parle bas'.Alshet'par

lehaut'is,gaje Pygmalion opvoeren,en waarisdeliefdedan?Huwelijk
ofniet,zogauw jemetz'n tweeën leeft,moetje compromissen sluiten.Je
hebtmensen die ertegen kunnen,en anderen niet,hetiszo simpela1sdat.

Daarhoefje nietin hoofdlettersoverte praten.Maarde details.ldioot,
belachelijk:een tandenborstelvinden op een plaatswaarje geen tandenborstelverwacht;een bordvoorjekrijgen waarvan jedenktdathetkoud
isen hetiswarm .Helem aalin hetbegin isdatwelschattig:een mooie das

krijgendiejenooitzultdragen omdatjenietvandekleurhoudt.Desuperidiotedetailsdiemensen kapotmaken.Hetisechtnietmoeilijkerdandat.
Enjegaatdaneen spelletjespelen:jegaatdiedastoch dragen.M isschien
isdatwel'liefde'(lachje).M aardan heb ik nooitliefgehad,ik weethet
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niet.W ijzijn nu een jaaroftwee-drie uitelkaaraan 'tgroeien.Zou het
nog mogelijk zijn om terug te gaan? Misschien wel,ik ben eigenlijk een
heelgemakkelijkejongen.lk voelmeweinig allœn,mijn vrouw wel.Zij
voeltzich verlaten,datvind ik jammer.Terwijlik vind datzijmijn beste
vriendin is,mijn bestevriend,mijn besteik weetnietwatallemaal.lk zie
geen verschil,we leven gewoon niet meer samen.Vanop een zekere afstand,ga ik me afvragen wathetnutwasvan onstwee samen.Trouwens,
datzou moeten afgeschaftworden.Nee,nu praatik theoretisch,nietper-

soonlijk,geloofik.lk bedoel:toen we tweeofdriejaargetrouwd waren,
toen allesnog koek en eiwas,hebbenwealgezegd:hoeishetmogeli
jk dat
m ensen dflrven trouwen,datzehetpresteren tedenken:ik ken die,dusga
ik erhetleven mee in.Samen gaan levenisdoodsgevaarli
jk,echt.Datheb

jemethethuwelijk,dathetverdommezo exclusiefgaatworden,datjeje
leven verslijtmetin elkaarsogen tekijken;ça roucoule,1estourtereaux!
Maardatisasociaal.Dewereldkanbarsten alsjeliefmaarindebuurtis.
lk voel,nee ik heb het idee,het isgeen gevoel,datik m e nu m eer kan
openzetten ....voor iedereen.lk kan alle kanten uit.lk zou alleen maar

willendatzijerookzooverdacht.Nee,datisook weernietnodig.lk zou
alleen maarwillen datzijzich happy voelde.Ze moetvooralnietgaan
denkenzoalsik,datheeftze eentijd gedaan,maardaarwasik erg tegen.
Vooraldatniet.lkzelf voelm e nu veelmeer,ook een gek woord,in de

wereld opgenomen,een stuk van de wereld.In hethuwelijk zitje zo in
jezelf,kinderen eventueelversterken datnog,en datwordtdemeestegoistische celdiemogelijk is.
lk heb altijd tamelijk gemakkelijk alleen kunnen zijn,van jongsaf.lk was
thuisalleen.Dusmoetjemeteen traumazitten,ishetniet,a1sjeenigkind
bent(lachje).M aarik heb me alleen altijd happy gevoeld.lk heb altijd
heelweinigvrienden gehad;schoolvriendjesnatuurlijk wel,vooraldelaatstejaren in hetcollege.A1heelvroeg1asik ontzettend veel,vandaarmisschiennumijnafkeervoorliteratuur(lachje).Nuleefik ook alleen,ikdoe
alleszelf,soepmaken enzo,nietzomaaruitblikjes,datisvies.Datkomt
allemaaltoch we1doordie solo-opvoeding.Jehebtergenswe1een vaderen

eenmoederstaan,maardatiseen anderegeneratie.Jekrijgtwe1eventueel
een soort vriendschap m et nôg oudere mensen.lk was ontzettend goeie

maatjesmeteen overgrootvader.Die wasin de 90 en had nooitin zijn
leven eentram genomen,hijliep altijdtevoet.Diesjouwdemeoveralmee
naartoe.s,kijkseen vogel''of55kijk,een tram'',s,kijk esditofkijk esdat''
Diewasmisschien totzijn twaalfdejaarnaarschoolgeweest,hetschijnt
een heelgoeieschrijnwerkertezijn geweest,een soortlevensfilosoof.Die
generatie moetietsgehad hebben watwijallang nietmeerhebben.Aan
oudefoto's te zien - ik weetnog:ik in een lichtblauw winterpakje
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moetik me bijdieman veilig gevoeld hebben.Een vriendschap die veel
verder gaatdan die fameuze ouder- of kinderliefde.Bi
jmijn overgrootmoeder,die wasblind,ging ik gewoon op schootzitten.lk voelwel:hier

geefik mehelemaalbloot,'voervoorpsychologen'en zo.'sVrijdagswas
hethelemaalmooi.Dan hing de wastedrogen in die 'verbeterde keuken',

de kachelbrandde.Datwaseen feest.lk ging bijdieblinde vrouw op
schootzitten en dan trok ik watlakensvoor ons,en we waren afgesloten.

Zijvertelde,ik weetnietmeerwat,maarzehad een klank inhaarstem die
ik fijn vond.lk geloofveelmeerin vriendschap dan in liefde'
,liefde vind
ik....gevaarlijk,omdateraltijd directeen beetje- egoïsmeismisschien
teveelgezegd,jekrijgtdirecteen ervaringvan bezit:datisvan mij,voor
heelmijn leven.Datzalweleen persoonlijke ervaring zijn.H etseksuele is
nog iets he
emaal anders.Dat heeft niets m et liefde of vriendschap te
,l

maken,och god,nee zeg.Hetkan ernatuurlijk bijkomen.lk kan seks
bedrijven- isdatgeen mooiekreet'
.'seksbedrijven'! m etwie dan ook,
a1s ik er zin in heb en die andere toevallig ook.En ik geloof in liefde

zonderseks.Waarschijnlijk gaan hierkreten op bijwiedithoortofleest:
Tristanenlsoldemetdatzwaard tussen hen in en zo van alles.Datismij
een zorg.lkgeloofwerkelijk dathetkan.M aarenfin,datzalwe1aan mij
liggen,he.Ervaltnietste ktlnnen oftem oeten.Hetisgewoon toevalligzo

voormij.Jevraagtmijn idee,hierheb jehet.lk geloofdateen heleboel
dingen veelgemakkelijker zouden zijn in deze maatschappija1s seksen
liefde niets m et elkaar te maken hadden.Er valt in ieder geval niets te

moeten.Nooit.Nergens.Dat hoop ik tenminste.Je kuntje leven lang
liefdehebben voor- ik wilzelfsnietzeggen verliefd zijn op - maargewoon liefde koesteren (ja,koesteren,soms ishetNederlands fijn),voor
iemand zonderdaterooitiets.

Noem datplatonisch,maardaargeloof

ik in.Hetkan ookbestomgekeerd:jekuntdringend behoeftehebben aan
sekszonderdaterliefdebijhoefttezijn.Steljevoor,zeg,datjeeerstal
die combinaties m oet uitvinden! Er moet iets aan gedaan worden. De
NVSH en al die seksuele hervormingsmachines gaan echter te ver, die
houden geen rekening met de bestaande mentaliteit.Ze willen seks VrjJ
*
maken,o.k.,dat wilik ook,maar hun nAanier On3 dat te presenteren is
shockerend voorhetpubliek.Daar reageren Ze tegen en dan gaan Ze nOg
m eer sentim enteeldoen.Erwordtaan alle kanten gewerktom 'Die Fami-

lie'a1seenheid tebehouden.Erzullen ooitnog weleensbewijzen komen
dateen gezin heelasociaalis.Een familie,datiseen klein stammetje,dat
gaatnog.M aareen gezin:pa en ma en de kinderen,een verschrikkelijke
bourgeoisuitvinding.Iedereen in zijn eigen straatjeen zoetwezen en meelopen.Natuurlijk kan iedereen nu zeggen datik verbitterd ben.Stom.
h4ijn vaderhad een zaak en ikwerd natuurlijk verondersteld die overte
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nemen.M aarik heb hetaltijd altegek gevonden om ook maareen halve
gram energieop tebrengen voorietsdatmeniet100% ligt.Arbeitmacht
frei,jaja!lk wilzo weinig mogelijk werken (lachje).lk heb een tijdje
dokterwillen worden:mensen redden en zo,heelverheven,maartegelijk
ook ze opensnijden,wantik zou natuurlijk chirurg worden.Dan heb ik
lang architectwillen worden,urbanist.M aar daar moestje goed voor
kunnen rekenen.lk vind hetnog altijd ongemeen boeiend,architectuuren
stedebouwsen toch weer'n beetjeeng:jedwingtmensen inietstewonen.
Datsoortdingen heb ik altijdwillen doen,dingen dienietkunnen (lachje).
lk ben een jaaraan deuniversiteitgeweest,langerheb ik heternietkunnen uithouden.Dan ben ik gaan werken bijeen krant,in afwachting van
mijn legerdienst.Nog zo'n fabeltje:ik wou dienstweigeraarworden.M aar
datbetekendetoennoggevangenis.M etmijnmoeder,met'rhartaanvallen,
gingdatniet.lk zou haarvermoordhebben.Zijhadhetinderdaad gepresteerd om dood te vallen.Dat was nu echt niet nodig.lk heb dus m aar

gewoon mijn legerdienstgedaan.Je leertermensen dooddoen,maar er
zijn ookmensen diehetnietgeleerd hebben en hettoch constantdoen,zij
hetdan lzietm eteen geweer,where isthe point? Alshet er op aankomt,

schietik in delucht.ledereen zegt:dan schieten zejoukapot.Ja,o.k.,de
wereld za1ernietdoorveranderen.lk zatbijdetanksen ikweetduswe1
degelijk waarjemoetschieten om demensen in zo'n tank telaten roosteren,levend.Hetislzietmoeilijk.M aarik zieerhetnutnietvanin.
Na hetlegerterug naardiekranten watuitgekeken naareen betere job.
Datwerd dan toevallig deradio.lk herinnerde me weerdie radio dieik in

'44 op mijn kop had gekregenen zei:god,datligtmewel.Datwascommerciëleradio.Hetspelletjespelen 'mensen ietswijsmaken',maardan op
eengoeiemanier,zo goed mogelijk.Daarnaovergeheveld naaronzeonvolprezen nationaleTV.Ookweernietvoorlang.Nu heb ik een aantaljaren
indieBrusselseFirmagezeten,enik wi1weerweg.letsvoorjelevenlang,
ik krijg erdepiepsvan.Onlangsmoestik ietstekenen,hethad ietsmet
pensioen temaken,geloofik,en daarstond datik nog 31jaarmoetwerken.lkben ereen dagnietgoed vangeweest.Nog31jaar.Ermoetietsop
gevonden worden,dathoud ik nietvol.Ik zou kunnen leven zonder werken.Omdatik ontzettend veelgeniet.Van kleinigheden.M aarik moetwe1

mijn zeg hebben.lk heb onlangsin Londen een heelsloom stuk gezien,
maarineenswerd daardan toch ietsgezegd datik bijzondergoed vond:
,,lwa
lked through life,chewing the sweet,and spitting the bitter''(lach).
Datishet:de 'sweet'kan nietgenoeg 'ge-chewd'worden,m aar dan moet

ik we1nu en dan mijn bittertjekunnen spuwen.
Erzijnerweldiezeggendatikindesectorkunstencultuurknappedingen
heb gedaan.Maar 'kunst'en 'cultuur',daarmoetje me nietmeer over
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praten.A1s we morgen die fameuze ideale maatschappij krijgen,waar
iedereen1osen vrijen creatiefleeft,iserhelemaalgeen behoeftemeeraan
kunst.Tegenwoordig zieje op straatmensen in zo'n fraaiekleuren rondlopen,datze echt dan heb je toch geen schilderijen meer nodig.lk
vind hetaltijd zo vervelend,kunstenaarsdie absoluutietsmoetenZeggen,
een boodschap en zo.Doodverm oeiend.Nee, ik vind dat 'kunst' ZWaar
overhetpaard wordtgetild.En 'cultuur'? Cultuurisgewoon respectvoor
om heteven welkelevensvorm .ln Engeland in dequeuestaan voorde bus,
elkaarnietde kop inslaan om heteerstop de tram te geraken,in een chi-

neesrestaurantalseralleen maarstokjesliggen,nieta1seen barbaarom
een vork Vragen.
lk glibber CCnbeet
jedoorhetleven.lk kan moeilijk van ietseen drama
m aken.Er zijn alti
jd mensen dieheeldruk doen:,,o dit''en ,,o dat''en

55nuishetzo ver''en ,,morgen zetikdegaskraan open''.Uiteindelijk valt
datwe1m ee.lk heb nog geen vrienden die zelfmoord gepleegd hebben.

Eén ja,een collega,een werkman;diescheen zo alleen tezijn maarniemandwisthet.Op 'n dagverscheenhijnietop hetwerk,en debaas:,,oui,
ils'estsuicidé,hier''.Datgeeftje we1een klap,ik ben erwaarschijnlijk
nog nietoverheen (stilte);ça arrive.Alsik bijhem wasgeweest,zou ik
hem danbepraathebben?Och,demensiszoietsgeks.Altijd diedualiteit.
Jeweethetallemaalzo goed,totjeervoorstaat,en dan gebeurthettoch
weerhelemaalanders.,,ErstenskommtdasAndere,und zweitenswie man

esdenkt''.Misschien heefthijnu rust(stilte).lk moetnietzolangstilzijn,
hetwasnieteenseen heelgoeievriend.

Hetisnatuurlijk vervelend,datjij,alsinterviewer,mij,degeïnterviewde,
kent.Je wiltnatuurlijk allang vragen ofmijn homoseksualiteitin aldie
dingen een ro1heeftgespeeld,in de evolutievan mijn huwelijk en zo.Dat
weigerik tegeloven.Natuurlijk,ik vindhethopeloosdatik doortoedoen
van een psychiater een ogenblik gedachtheb genezen te zijn - genezen,
alsofheteen ziekte was- en datik duskon trouwen, omdatik toevallig
gekwasOP datkind,nogaltijdtrouwens.Zijwisthetmeteen,datwaseen

heelfijne afspraak.M aar zijdachtdatik inderdaad genezen was.Maar
vlugger dan ik heeft ze gezien dathetnietzo was. Daarheb ik geweldig

respectvoor - er mag,zoalsde bijbelzegt,geen haar op haarhoofd
gekrenktworden vanwegedatfeit.Zemagallemogelijkegebrekenhebben,
maarik za1haarblijvenverdedigen,omdatzedatgezien heeften hetheeft
volgehouden,zeg.Jemoethetmaarpresteren,a1shetero metzo iem and te

leven.Datisechtgeen lolpartij.Toen ik uiteindelijk zelfzag daterniets
aan te veranderen viel,en toen ik er hoe langer hoe m eer van overtuigd

werddathetgeen ziektewas,maargewoon 'jebenthetofjebenthetniet',
en toen ikvoeldedatik min ofmeerconsequentmetmezelfmoestzijn en
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dus van haarweg moestgaan,en toen ik hethaar gezegd heb,dan heeft

hetnog een hele tijd geduurd voorwe uitelkaarwaren.Helemaaluitgepraat,en nog tweejaarlang zijn we samen datsociale spelletje van het
huwelijk blijven spelen.lk wi1meteen stellen datditnietste maken heeft
metmijn zogezegd sarcastische uitlatingen over hethuwelijk.Misschien
zullen sommigen nu zeggen:,,o het was dus helemaal geen kwestie van
tandenborstels''.Dat ze datdan maar denken.M aar ik ben net zo goed
tegen iedere vaste yerhouding.Of vriendschap m et hoofdletters, tegen
iedereV.V.van tweevrienden.Erzullen erwe1bestaan,zoalserook goede

huwelijkenzijn.lk bedoel,iedereeniseen stuk vaniedereen,en a1sjemet
z'n tweeën gaat sam enhokken,dat vind ik fout.lk za1 wel een slechte

homo zijn (lacht).Aldie kitsch in homoblaadjes van 'vriendje zoekt
vriendje,om hetleven meedoortegaan',ik word ertureluursvan.Jezou
ergewoon hetero van worden.lk heb eenseen Jodin overeen Jood horen

zeggen:,,datsoortmensen zou jeantisemietmaken''.Datishethelemaal.
Heel die troep in Nederland die zo nodig vooruitstrevend wi1 doen en

homohuwelijken wi1promoveren.Kom,zeg,alsdievrijheid van dehomo
erallœn isom weer huwelijkje te spelen,huishoudentje,dan staan we
weernergens.Er wordtniemand gevraagd om man te spelen of vrouw te

spelen,ookin een gewoonhuwelijkkan een man besteen stukvrouw zijn
en een vrouw een stuk man.W atisdattoch,dieviezecompartimentering?

Ikhou nietvan hokjes.lkwi1integratievaniedereen.NatuurlijkzijnerverscMllen,maarik wi1dielzietzien.Zoalsik geen verschilwi1zien tussen een
blanke en een neger.Een mensis een m ensis een mens.Er hangtontzettend veel romantiek rond die hom oseksualiteit.In Nederland wordt het

een modeverschijnsel,datisnog erger.Erzijn een aantalmensen die het
van me weten.Alszehetm evragen,zeg ik het.lk zie er geen puntin om

hette verzwijgen;vroegerwel,nu nietmeer.Er zijn welenkele vriendschappen die ik heb moeten laten vallen,mensen die het'ontdekt'hebben.
lk heb ersom sondergeleden,ikli
jd ersomsnogonder.Maar,och god,ze
m oeten hetdan m aar weten.lk wi1zeechtnietgaan bekeren.Mijn vader

schijntermin ofmeeroverheen tezijn,maarvoormijn moederishetnog
altijd verschrikkelijk.Als ervrouwen zijn die me op de man afvragen:
klopthetnou,benjezo?- daniseraltijd een beetjeeen paniektoestand.
Alsikweetdatze200% hetero is,vind ik hetvoordievrouw erg datik
moetzeggen datik een homo ben,omdatik weetdateen normale vrouw
een homo zieta1seen vrouwenhater- nee,alshetalleen m aardatwas-

a1siemand die geen vrouwen nodig heeft.Er zijn vrouwen met wie ik
tamelijk verkan gaan,maarhetkomtnooittotseks,datzegtme niets.
Een man is iets heel anders.Ook op hetero's kan ik helemaal verliefd
worden,maardie weten hetdan niet,ik wi1nietdatze hetweten,ze zou-
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den eralleen moeilijkheden en complexen van krijgen.A1s ze hetgaan
verm oeden,m oeten ze hetmaarvragen.lk kan ook vermoeden dathetin
Groenland -14 graden is,als ik hetzeker wi1weten belik gewoon Ukkel
op,watis datnou voor onzin.
M aarisheeldatprobleem zo belangri
jk? Kunnen we nietgewoon terug-

keren naaronsuitgangspunt:een generatie?Een breuk tussen dejongere
generatieen mijbestaat,geloofik,alleen maarlangséén kant.lk voelme
nog tamelijk goed verbonden metdejeugd,meerdan metdemensen van
mijn leeftijd,datheelzeker.M aarik kan me nietvoorstellen datzij,de
jongeren,in mijeen bondgenootvinden.M aar ze zijn nog netnietaan
wantrouwen toe.Van tijd tottijdmaak ik dereflectie:jebentnu 35.Maar
watwildatzeggen? lk zou hetbestfijn vinden alsik tien jaarlaterwas
geboren,danhadik mewaarschijnlijk meerop mijn plaatsgevoeld (zucht:
'jeopjeplaatsvoelen',waarben jeopjeplaats?).M ensenvan40,vijfjaar
verschil,datvind ik enorm ;en m ensen van 30 laten menu en dan verstaan
datik toch al35 ben.Zelfzie ik datverschilniet,metmensen van 25 n0g
god,nietdirect20,hoor,wantdatiseen halve generatie - m aar vanaf

23-24 voelik meheelfijn thuis,kanik ook doodgewonegesprekkenhebben.A1shetjongerwordt,20ofjonger,moetikmewelnietforceren,maar
ik moeter wel'rekening mee houden'dat ze anders zijn,echt jonger.
M ensenvan mijn leeftijd ken ikweinig,en dieik ervan ken,uitderetorica
bijvoorbeeld,waren al100 toen ze geboren werden.Daarheb ik niethet
minstecontactmee.Datzijn advocatendiedood serieusgaan pleiten,daar
zitten heelmoeilijkeingenieurstussen in Euratom-affairesen zo van alles,
nee,wespreken echteen anderetaal.lk kan makkelijkermeteen Eskimo
praten,geloofik.lk voelme nu en dan een marsmannetje.Datben ik
m isschien ook wel.W ho knows.

Beeld-spraak
Eric De Kuyper

Sidonc vous laissezpasser sur vous1esnuéesde signesà la
télévision,à la radio, au ciném a,dans la presse,et si vous
entérinez 1es commentairesparlesquelson vousfixe le sens,
vousêtesla victime passive de la situation.lntroduisez quelques distinctions, celle par exemple de la quotidienneté et
de la modernité, la situation change;vous devenez l'interprète actif des signes.
HenriLefebvre,La vie ql
lotidienne dans le monde m oderne,
l
n.53.
,
L
.
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British Sounds heeteen van de laatste films van Jean-Luc Godard.Eén
van die films die niet vertoond worden.Hi
jheefter onderhand,sedert
W eek-end,een stuk of acht van dat soort gemaakt,in Engeland,ltalië,

Frankrijk,deV.S..Een ofanderpolitiek congres,een marginalegroep of
enkelefilmmaiakken krijgen deprentsomstepakken en vertonen zedan.
M eestaltegen de wensvan de cineast,die zijn filmsalleen wi1laten zien
aan detoeschouwersvoorwiehijzegemaaktheeft,toeschouwersdieniet
schijnen tebestaan,omdatze diefilmsnietwillen zien,terwijldemensen
diezewelwillen zien,voorGodard geen toeschouwerszijn.
AlsjeoverPiccadillyloopt,indemensenvloedvanLeicesterSquare wordt
opgenomen,tussen5en 6'savonds,enjejeeenwegbaantnaardedichtstbijgelegen underground,hoor je bizarre geluiden.British Sounds.Geen
grootstadsgeluiden,datlawaaidatjezou verwachten van een leeglopende

miljoenenstad.Neen,hetiseen ingetoomde,bijna plechtige stilte.Auto's
schieten voorbij,mensen drummen naarhuisen jehoortslechtseen soort
geruis.M aar boven je hoofd,op enkele metersvan het asfalt,krioelen
honderden vogels.Druk schieten ze wakker.Ornithologens stads-ornithologen dan,zullen voor dit fascinerend gedoe we1een verklaring hebben.
De Londenaarsdoen alsofzehetnietzien ofhoren.M aarook datisveelzeggend.Ze voelen datboven hun hoofd,boven de stadsstructuur, iedere

avond een andere wereld een netspant.Hetlijktwe1een science-fictiontoestand.Zullen de vogels ooitkwaad worden,wraak nemen, zoals The

BirdsvanHitchcock?Voorlopig zijnhetnog slechtsparallel-werelden;de
enigeangstaanjagendetekensdiejeervanopvangt,zijn nietdievanikweet
nietwat voor contrasttussen natuur en anti-natuur, maar gewoon a-synchrone geluiden.Even overstemmen de minderede m eerdere.

Ventd'Estisnog zo'n film van Godard.Hetfestivalvan M annheim gaat
er prat op hem te kunnen vertonen in een middernachtvoorstelling.A4id-

denin defilm loop ik even dezaalbinnen.(Verwachtnietdatik een film

van Godard ga zitten uitkijken,daarvoorheb ik te veelGodard moeten
'doen'.M eedogenloosreflecteren zijn jongste films mijn eigen onmacht.
Ernaarblijven kijken zounietalleenvan masochismegetuigen,hetzoueen
soortnarcismezijn:geenkritische analyse ofvormgeving van de onmacht,
maar'Selbstdarstellung').Op hetscherm:Cohn-Benditdiemetwatandere

jongemensenop een grasperkjezit.M ooibeeldje,zonovergoten en zo.Een
postermetStalin naastM ao.En gezwets.En gebazel.En ineenseen citaat:

:5Non pasdesimagesjustes,maisjustedesimages''.Ben vlug dezaaluitgelopen,voorik hetcitaatkon vergeten,voorhetopgeslorptkon worden
in een andere vloed van woorden en beelden en beelden en woorden.
M ooie,nuttige,ontroerende film,die Vent d'Est.Alleen niet naar gaan

kijken.Er/n kijken.

Een Pizzeria in M annheim .W e discussiëren druk over anti-autoritaire op-

voeding.Hijisdertig,houdtzich bezigmeteenkindercommunein Berlijn,
heeft er een film over gemaakt,of heeftin beelden zitten theoretiseren.

Hijzieternauwelijks25 uit,spreektheelzacht,lijktergvriendelijk.Maar
een paardagen tevoren heb ik in debioscoop gemerktdathijheelagressief
kanzijn.W aarschijëijkheelautoritairopgevoed,denkik.Hijistegewillig
tegenovermij,dievoorhem hoedan ook het(TvlKapitaalvertegenwoordig:deaanleiding voorhetgesprek waseen mogelijkevertoning van zijn
film op de BRT.Een oudere m an in de buurtmengtzich in hetgesprek.

M eteen verontschuldigend glimlachje vertelthijdat hijdominee is en
godsdienstgeeftop een gymnasium.Zijn leerlingen hebben ditjaargeopteerd voor twee onderwerpen:Freud en Summerhill,en Sum merhillstond

nieteensop hetkeuzelijstje.
(1k ben toch een beetjeverbaasd.lk weetweldatSummerhill,hetgepassioneerde relaas van A.S.Neillover zijn dertigjarige ervaring metzijn
anti-autoritaireschool,inDuitslandaleen tijdjeop debestsellerslijststaat,
waarhetnietSummerhillheet.maarop z'n Duits Theorie und Praxis der
Anti-Autoritöre Erziehung,maartoch
verbaasd,omdatjehierin het

Zuiden hetwoord 'anti-autoritair'slechtsmetveel omschrijvingen kunt
gebruiken.Jelezers-toehoordersbeseffen natuurlijk weldathethetomgekeerdemoetzijn van 'autoritair',maarwatkandattemaken hebben met
opvoeding'
?)

W epraten verder.Deman vraagtdejongen naarzijn leeftijd,isverbaasd
dathijaldertig is.Deman meteen jarenlangeervaring in opvoeding en
onderwijsblijkterg sympathiek testaan tegenoverhetheleanti-autoritaire
gedoe.Hijzegtdanook- enhetklinktgemeend - dathijons'idealisme'
bewondert.Enineensreageerik heelheftig.ln mijn besteDuits:,,ldealism us? Aber es sind Uberlebungsm anövers! Dass ist kein ldealismusl''

Hijschrikt,krabbeltterug,nuanceertzijn 'ldealismus'en spreektnu van
'lmpetus'.Terwijlik hem duidelijk probeer te maken dathetallemaal
meertemaken heeftmetiemand wienshoofd onderwaterwordtgehouden
en die toch nog probeertluchtte happen.Hetheeftnietsm etidealisme te

maken,niets met vrijblijvend geëxperimenteer, noch met betweterij of
andersdoenerij.Hetisgewoon 'nietanderskunnen'.(Datkun jeallemaal
zeggenin hetDuitszonderdathetbelachelijk klinkt).
Dejongen dieerdertigisen ervierentwintig uitziet,zegtnietsmeer;ende
domineediedachtdathijhetzo goed bedoelde,drinktzijn glaswijn leeg.
lk kan aan mijnkoudgeworden pizza sicilianabeginnen.
4

Om een ofanderereden(welke,weetiknietmeer)staattussenmijnbed en
mijn werktafeleen televisietoestel.Doorgaansvergeetik datik zo'n magic
boxbezit.Alsikhetdingdantocheensheb aangezetendeomroepstermij
haarlaatstewelterustenheefttoegeglimlacht,blijfik achtermeteen gevoel
van verbazing,ontroering,bewondering.Ongeveer hetzelfde gevoeldatik

twintigjaargeleden gehad moethebben toen ik metdestraatjongensvan
debuurt'savondslaat(,,om tien uurthuiszijn,he!'')vooreen winkelraam
naardeeerstebibberendebeeldjesstond tekijken.Ik herinnerme- hoe
kom tdat? - een optreden van 'Les Soeurs Bordeaux',een Franse,verschaalde tegenhanger van 'The Andrew Sisters'.lk kan er dus nietgoed
inkomen wanneer ik anderen hoor klagen overde kwaliteitvan hettelevi-

sievoer.Kijken zijnaarandere programma's? Hebben zijandere ogen?
Ofandereverwachtingen?Ofspeeltdegewenning hier een rol? Ditlaatste

geloofik niet:eriseen tijd geweestdatik continu naartv moestkijken;
ik herinner medatik toen ook regelmatig in een staatvan intellectuele of
affectieve opwinding verkeerde.

Hetzalwelzijnomdatikheelweinigvan tvverwacht.'n M eubelstuk waar
ik sonlsmijn handdoek overgooialsik ui
thetbad stap.lk sta erontvankelijk tegenover.Datwilzeggen,ik verwachter hetergste van.En het
ergsteoverkomtjeregelmatig,op om heteven welk kanaal.
M aar dan ineens een stuk uitzending (18.10.70,ORTF 1,rond 23 u.),

gewijd aanhetweinig bekendegrafischewerk van VictorHugo.Prachtige

tekeningen en schetsen van rom antische kastelen en burchten; licht en

schaduwen,angsten en onzekerheden van hetzwarten wit;verwijzingen
naardewerkelijkheid (Hugo maaktefoto'svan de Rijnkastelen);afdrukken van fictie en irrealiteit.M aarzo gezien,a1séén grote stroom van beel-

den ('a stream ofpicture-ness'),aan elkaar geplakt,door elkaar heen
vloeiend,deene donkerevlek overgaand in hetlichtgrijsvan een contrasterend beeld,en dan weerovervloeiend naareen klad wit,en ditallesdoorlicht door het spectrale licht van de kathodebuis. Victor H ugo,nog
nooitzo gezien.
Daarbijdan een prachtige comm entaar,eveneensdoorlopend,dieafen toe

opiniesvan specialisten (o.a.M arcelBrion)doorlaatsijpelen.Brokstukken
van specialistenretoriek,een afgrijselijk jargon,gebazelvan de kunstcriticus,datnu echter,omdathetslechts opgeroepen wordtals een geesten in
flarden doorkomt, een eigenaardige echo vormt van de audio-visuele
stroom .

Een simpelstukje uitzending,maarwatbetekent het niet allemaal? Leg
daarnaast eens de traditionele kunstkritiek,ons tentoonstellingswezen en
de kunstbibliografie.En ditnog:alopgemerkthoedoorhettv-medium nu
zoveelaandacht wordtgeschonken aan de grafische kunsten? Zoals toen
de FM in de radio werd ingevoerd,ineens de hele clavecimbel-,harp-en
gitaarliteratuur veelvuldig ten gehore werd gebracht.Of hoe een nieuw

medium,soms slechtseen technische wijziging,ons traditionele cultuurgoed andersbelicht,bepaalt,exploreerten dus ook werkelijk verandert.
5

Hetbovenstaandelijktveelop een traditioneletv-kritiek.lemand schrijft,
min ofmeerm etkennisvan zaken,over een programmadathi
jde avond
tevoren gezien heeft.Ofdateen moralistisdie m ethetmedium nieteens

vertrouwd is(FrançoisM auriacbijvoorbeeld),eenjournalistofeenmediaspecialist:erwordtoverprogram ma'sgesproken,over 'inhouden',die op
de koop toe meestal nog afgezonderd worden van het hele produktieapparaat.leder tv-recensentherhaaltwelregelmatig:,,tl1e m edium is the

message'',maarin zijn geschriften laathijdaarzelden ietsvan blijken.
Erkan ook andersovertvgeschreven worden.Datblijktbijvoorbeeld uit
H arlan Ellison'sgebundeldekritieken,The Glass Teat%.Hetgrote verschil
isnieteen ofandertheoretisch inzicht,maarde situatie van waaruitEllison

schrijft:voor een undergroundblad,de Los Angeles Free Press.Vanuit
1 H arlan Ellison,The GJJJ.
J Teat,Ace Publishing Corporation, New York, 1970,

318 pp.,j1.25.

een marginalesituatie schrijftEllison wekelijksoverhetestablishmentin
een van zijn meestfrappante uitingen,de tv.TelevisieisvoorEllison de
tegenstander.W anneerhijeenprogrammaanalyseert,analyseerthijbewust
(enhijmaaktervooralzijn lezersvanbewust)demaatschappijwaartegen
hijzich kant.Detvin alhaargeledingen isvoorhem een reflectievan de
maatschappij,eenbeeldvanwatdiemaatschappijzichzelfvoorstelttezijn,
van hoe zijpretendeertzich tegedragen,hoezijhooptte evolueren.Een
mythe-beeld.lmage-action.W anneer Ellison schrijftoverde ro1van de
zwartein Amerikaansetv-feuilletons,analyseerthijmeteen demotivaties,
de mechanismen die (meerbewustdan men zou vermoeden) schuilgaan
achter de confectie van dergelijke soap opera's.W anneer hijhet voorkonaen van een piepjong en onbenullig omroepstertje van een jeugdprogrammaop dekorrelneemt,laathijzien datdeze 'deification ofbanality'
een bewuste manipulatie isvan hetjeugdige publiek.
Onszegteen dergelijk voorbeeld misschien nietzoveel.Hetanti-establishment-syndroom isvooronsnoggeen kwestie van leven ofdood.ln Europa

(ook in Groot-Brittannië) isde undergroundpressmeestalnog een vrijblijvende'vrijeexpressie';in deV.S.iszezinvoller'
.een marginalemogelijkheid totmeningsuiting.
Hoezoutv-kritiek erbijonsuitkunnen zien?Ongeveerzoalstegenwoordig
gebeurtop de RTB rond 8.15 u.Een ofanderebekende figuurbrengteen

kritiek vanwathijdevorigeavond gezien heeft.Natuurlijkvervallen velen
vanhenin deklassieketv-kritiek zoalszijdietelezenkrijgen inhun kranten en weekbladen.De cineastAndré Delvaux deed hetonlangshelemaal

anders.Hijverteldezijn avond (een stuk van zijn leven)en detvhad daar
toevalligook een plaatsjeingehad.Zowordttvnamelijk bekeken,en niet
zoals de tv-critici hetdoen.A1s het 's zondags mooiweer is,gaat men

inderdaad lievermetzijn dochtertjenaarhetbos;en wanneerde Forsyte
Sagejetegensteekten jetoch blijftkijken,ben jeinderdaad blijalseriemand komtaanbellen.M erk je na een uurtjepraten dathettoestelnog
altijdaanstaat,dan gajemisschieneenskijken opeenanderkanaalendan
zieje,misschien,ietsdatdemoeiteloont,waaroverje'sanderendaagskunt
praten metjecollega'sofmetjevrouw.Ofgewoon voorjezelfaan terugdenken.Zoalsje aan hetmooie weerin hetbosterugdenkt.
6

Blackisbeautijul,ook voorvrouwen dachtmen,en men brachtEssence
op de markt,een maandblad voorde zwarte vrouw:,,Allblack.A11Beautiful.Thisis Essence.The magazine totally dedicatd to the totally black
w om an''.

Nummervijf(september)eveningekeken.Op heteerstegezicht:
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weilzig verschilmet een traditioneel 'allwhite'vrouweblad.De gebruike-

lijke kronieken,van horoscopen totrecepten,mode en schoonheidstips.
Glamourised,gesofistikeerd en glossy zoals het hoortin de consumptie-

maatschappij.Opvallend weinig publiciteit:slechts12 pagina'sop 82;ongeveer de helftervan is 'black-orientH '.

lnvrouwetijdschriftenmoetjealtijd tussen delijnenlezen,W atergeschreven staat,watervisueelgeënsceneerd wordt,iseen soortrookgordijn.De
kern van de boodschap zitaltijd elders.ln Essencevan septembertrefje
op vijfverschillendeplaatsen dezelfdethematiek aan,hetlijktwe1een obsessie:hetinterracialehuwelijk.1)ln delezersbrieven,a1sreactiesop een
vorig artikel.2)ln een interview metLeRoiJones(heelveelinterviewsin
ditnummer),die deagressieve vraag te beantwoorden krijgt:,,You once
married white.How did you fallinto that?''3)ln een opstelmetde veelzeggende titel:'What Black M en W antFrom Black W omen',een vrij

oppervlakkige enquête,gehouden onder zwarte mannelijke celebriteiten.
Volgensdeschrijverishetongetwijfeldzodatzwartemannen ,,reallylove
and want their women''.Zwarte mannen die relaties hebben of gehuwd

zijn metblankevrouwen,hebben daareen excuusvoor:eigenlijk houden
ze meer van zwarte vrouwen,maar ,,the world hasbeen unable to fulfill

thispreference''.4)Verderleesjenogwaarom W alterD.Glaservanzwartevrouwen houdt.5)ln een Mitoriaaltenslotte wordtzonderomhaalgepleit voor een frontvorming van ,,a1 black brothers and sisters'', wordt
gewaarschuwd tegen negersdiegemengd gaan en een oproep gd aan om ze
terug op hetrechte pad te brengen.
Voor de rest,wat verwacht de zwarte man dan van ZiJ
-n zwarte vrouw?
Respect,understanding and love.Of zoals LeRoiJoneszegtop de vraag

wathijdenktvan W omen'sLiberation:,,Black women should be concerned with inspiring their m en,educating their cildren,contributing to the
socialdevelopm entofthe black nation . A sblack men and women we
have to work outhow we can live in harmony and achievethisnew nation
thatwe have been talking about.Butwe should notconfuse the roles''.

Duseigenlijk precieshetzelfde alswatde meestconservatieveman in de
meestconservatieve maatschappijvan zijn vrouw verlangt.Het gaat er
natuurlijk om,fronttevormen,machtteconcentreren.M aarwaarom kan
datnietopeen meermenselijkemaniergebeuren?W aarom kannietiederœnautonoom,alsindividu,ennietdirecta1sman,a1svrouw,aandiestrijd
deelnemen?Kunnen vrouwen maatschappelijk nietandersgesensibiliseerd
wordendanviademan?Dekrampachtigheid van Essenceisniettewijten
aan hetfeitdatjeonderdecellofaanverpakking despanningen voeltvan
hetonvrij-zijn,ofdatdezwartebevrijdingsstrijd hetmaskervan hetvrouwemagazine opzet; dit is immers efficiënt gebruik van de consumptie-
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maatschappij; in de kanalen die de media je bieden,een subversieve,
averechtseboodschap binnensmokkelen.Nee,hetspijtigeisdatmen bezig
isde zwartevrouw zo te manipuleren,datzevan de ene slaverijin de
andereterechtkom t.Van hetblanke systeem in een patriarchaalzwartsysteem .

7

De manierwaarop de blanke Amerikaan zijn zwarte broeders trachtte
integreren,neemtsom scurieuzevormen aan.Hierenkelerecentepogingen.

Gentlemen's Quarterly,een tijdschriftgewijd aan de mannenmode (heel
bizarre evolutiein hetblad,van nabijte volgen),wijdtzijn kosmetische
kroniek van septembergeheelaan de problemen die de zwarte m an kan

hebbenmetzijn huid,zijn haar,zijn lichamelijk voorkomen,zijn hygiëne.
Je verneemtero.m .datde U.S.Arm y een honderdtalschoonheidsproduk-

tenop haarlijstenheeftstaandie'black-orientd 'zijn.Deschrijvervan het
artikelvoegterwijselijk aan toedatdaartwee redenen voorkunnen zijn:
ofweleen specialeattentievanUncleSam voorzijn zwartesoldaten,ofwel
van de kantvan de zwarte soldaatspecialebehoeften inzake cosmetica en

hygiëne,behoeften die blijkbaar niet voldaan kunnen worden door de
schoonheidsprodukten dienormaalafgestemd zijn op deblankeman.Een
derde rd en:een economische verschuiving in de markt, wordt in deze

contextnatuurlijk nietaangehaald.
Esquireiszo'n beetjegespecialiseerd in onderwerpen metdubbele bodem,
artikelen waarin het blad zichzelf en zij
n lezers niet spaart.Nietaltijd
appetijtelijk,maaraltijd metenorm veelkundeopgediend.In hetoktobernummer wordtdeklassieke situatie van de trouwe negerdomestic,overbekend uitvele A m erikaanse film sen rom ans,nu eensom gekeerd door de
vraag:55Do whitesmake thebestdomestics?''.Devraagwordtgeïllustreerd

nleteen reeks foto's Nvaarin telkens een schatri
jke zwarte bediend wordt
doorœn stijlvolleblankebutler.De meester-knecht-situatie in œn spiegel,

een vervormingwaareen Jean Genetvan zou houden.Vroeger,toen hij
nog 'toneelspeelde'.Nu heefthijdespiegelgebrokenenneemtdeelaande
actiesvan de Black Panthers,metregelm atig artikelen en interviews in de

Fransepers(van LeM ondeoverLeNouvelObservateurtotHebdo-politique,hetnieuwelinkseweekblad).ZoalsSartreisGenetverafgedwaald
van de littérature engagée.

Politiek Overzicht
N ederland

Partl
j-politiekeduidel#kheid
A1serietsdeonduidelijkheid in hetNederlandsepolitieke leven heeftbevorderd,dan ishetdemotiedieruim anderhalfjaargeleden op het12epartijcongres van de PvdA werd aanvaard inzake sam enwerking m et de KVP.Er
bestonden reeds verschillende tegenstellingen binnen de PvdA en deze hadden
zich gekristalliseerd in een radicale vleugel,N ieuw Links,en een m eer conservatieve groep,D em ocratisch A ppèl.D aartussen in stond een grote groep leden,
die zich nog niet hadden uitgesproken. Op dit congres kwam Dem ocratisch

Appèlnauwelijksaan bod en Nieuw Linkswisthaargreep op de partijte
versterken,zoalsbleekbijdeverkiezingvan hetpartijbestuur.
Deinvloedvandezegroeperinghadzich aleerdergemanifesteerd,toenzijeen
m otie indiende waarin stond datde PvdA voor de verkiezingen geen stembusakkoord zou aangaan m etde KVP en ook daarna geen regeringssam enwerking

tussenbeidepartijenmogelijkwas.Dezegedachteleefdeook we1bijhetpartijbestuur,maarditachttehetbetervooreen dergelijkeuitspraak een geschikte
aanleidingaftewachten in dedagelijksepolitiekeontwikkeling.Toen Nieuw
Linksechtermetdemotiekwam,ginghetpartijbestuurakkoord naeen verklarendeaanvulling,waarin aangeknooptwerd bijeen besluitvan een partijcongres van 1967, waarin werd aangedrongen op een progressief stem busakkoord,en bovendien werd verwezen naar de toenm alige politieke opstelling

van deKVP en naardeafsplitsingvan dePolitiekePartijRadicalen.Terwijl
de PvdA gehoopthad op deze m anier een progressieve sam enwerking te bevor-

deren,oordeelden anderen datzijzich metdezemotiein een politiek isolem ent m anoeuvreerde en slechts een nauwere sam enwerking tussen de drie

confessionelepartijen bevorderde.
Erwerd vervolgensdruk gesleuteld aan een Progressief Akkoord (PAK),terwijlertevensgeruchten liepen overdreigende afscheidingsbewegingen binnen
departij,waarbijzelfsdenamen vanM ansholtenVanderStoelvielen.Blijkbaar dorst m en dit echter nog niet aan en wilde m en eerst afwachten of het

PAK succeszou hebben.Men dachtbijditlaatsteaan een vorm van samenwerking m etD '66,de PPR en de PSP,m aarD '66 voelde er van begin af aan

weinigvooren departijprogramma'svooralvan dePSP en debeideanderen
liepen teveruiteen dan datergemakkelijk een constructiefen pakkend program w as op te stellen.
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Toen ditPAK probeerde een zelfstandig leven te leiden en een nota PA K-m ee
over de organisatie van de sam enwerking publiceerde volgens welke elk der
deelnemendepartijen een deelvan haar bevoegdheden aan hetPAK zou over-

dragen,bleekeigenlijk alleen dePPR hiervoortevoelen en stonden alleanderen erafwijzendtegenover.Bovendienwaren deresultaten van desamenwerkingbijdeProvinciale-statenverkiezingen in maartvan ditjaarnietbijzonder
grootenkonmen- alsmendeverschillendeprovinciesbekeek- ermoeilijk
achterkomenwelkepartijenernu welofnietaan deelnam en.
Reedsin januari'70 wasop een PvdA -congres gebleken,datD em ocratisch
Appèlopnieuw weinig invloed had op departijen tevensdatdievan Nieuw
Links groeide.D it en de ontevredenheid overdePA K-sam enwerking leidde tot

de oprichting van de Democratische Socialisten '70 (DS '70),die van mening
zijn dathun socialistische visie in de PvdA nietmeerteverweze/ijken is.
Ofdezegroep succesza1hebben dientnatuurli
jk teworden afgewacht,maar
gezien deresultaten van anderevan diversepartijen afgesplitste groepen lijkt
onshun kansnieterg groot,ondankshetfeitdattweePvdA-kamerleden zich

bijDS '70 aansloten en bijdeopheffingvan D.A.velen van deze groep zich
aanmeldden bijde nieuw-gevormde partij.
Inmiddels werd hetde door oud-m inister Bogaers gestichte PPR steeds duide-

lijker,dathaarpoging om de radicalevleugelsderconfessionelepartijen tot
zich tetrekken geen succeshad;we1trachttezijditnog teverdoezelen door
grootse voorstellen de wereld in te zenden zoals de vorm ing van een schaduwkabinetin sam enwerking m et PvdA ,PSP en D '66,m aar volgens een aantal

leden bood de PPR geen levensvatbaar alternatiefmeeren zijtraden daarom
uit;onder hen w as ook oprichter Bogaers,die trouwens al eerder had aangedrongen op besprekingen tussen PPR en KVP,zeker nu de laatste zich getuige hetkernprogram-steenkam p - m eer en m eer in progressieve richting
ontwikkelde.

Door een aantal individuele leden uit verschillende partijen was intussen
gevormd de groep Aktie Progressief Akkoord (AKPA), die samenwerking

beoogdetussen PvdA,D'
66,PSP en PPR;zijwilden werken aan een gemeenschappelijk verkiezingsprogram en eveneens een schaduwkabinet vormen,
waarin echtervoor confessionele partijen geen plaatszou zijn wegens hun
samengaan met de VVD.Begrijpelijk steunde de PPR van harte, maar de
PSP verklaarde er weinig voor te voelen,daarzijnietgoed zag hoe zijkon
samenwerken metpartijen alsPvdA en D'66,diezich voorstandersverklaard
hadden van de invoering van een beperkt districtenstelsel, waardoor kleine

partijen minderkanszoudenhebben in deTweedeKamerdoortedringen.
Bijalle 'progressieve'plannen werd D'66 genoemd;lang heeftook dePvdA
geprobeerdtoteen nauweresamenwerkingtekomen,maardepartijvan Van
M ierlo voelde weinig voor een van bovenaf opgelegde progressiviteiten stelde
dat m en aan de basis m oest beginnen.H aar opvattingen werden op de duur

zoonduidelijk,datookdeVVD zich in hetwerverskoormengdeen demogelijkheid opperdevan een stembusakkoord tussen VVD,deconfessionelepartijen en D'66,meta1senigresultaatdeweigeringvan D966 om metdeVVD

in zee te gaan en de mededeling datde confessionele partijen zich hadden
overleefd.Ditlaatste moestblijkbaar nietalte letterlijk worden genomen,
wantspoedig daarna kwam Van Mierlo meteen plan om via plaatselijke
gesprekken - van onderop dus - een coalitie te bewerken van KVP,PvdA

en D'66;de resultaten van deze gesprekken zouden op korte termijn op de
resp.partijcongressenmoetenwordenbesproken.Hijzou hierbijzijnuitgegaan
van de gedachte dat een soort Christen D em ocratische U nie dreigde te ont-

staan uitdedrieconfessionelepartijen,die alsgevolg van debovenvermelde
PvdA-motie nietanders zou kunnen dan metde VVD samenwerken.Hij
hoopteop deze maniertekomen toteen vooruitstrevendevolkspartijen zag
zelfsbijmislukkingvanzijnplanhetvoordeeldatdeprogressieveledenvande
confessionele partijen dan tenminste zouden weten waarzijaan toe waren.
OoknuweigerdehijzichvoordePvdA uittespreken,temeeromdatz.i.de
KVP delaatstetijd ten goedewasveranderd.
De VVD achtde samenwerking tussen de confessionele partijen reedseen
vaststaand feit;gezien de kloof tussen PvdA en KVP rekentm en er op dat de
confessionelen slechts m etde VVD een levensvatbaar kabinetkunnen vorm en,

daarernatuurlijk allesgeprobeerd za1worden om een minderheidskabinette
vermijden.DeVVD isdaarom bereidoptalrijkepuntenaan dewensenvan de
confessionelen tegemoettekomenenmanifesteertditzo duidelijkmogelijk om
daardoordezepartijennu reedsovertehalen toteen grootregeringsakkoord
metde VVD .In overeenstem m ing m etde zich nog in ontwikkeling bevindende
program m as van de confessionele sam enwerking weigeren deze drie echter
zich nu reeds vast te leggen.

Verschillendegroepen en partijenhebben determ 'progressiviteit'zo gemonopoliseerd,datzij- zonder hetuitdrukkelijk uitte spreken - alle andere
partijenin deconservatievehoeksuggereren.Zijzagen echterdewerkelijkheid
niet of wilden die niet zien.

lndeconfessionelepartijenwasern.l.ookreedslangsprakevan eenvernieuwing en van een concentratie.D at dit nietsteeds zonder schokken ging,zagen

wijboven reeds aan hetbetreurenswaardige uittreden van Bogaers c.s.uit de
KVP - opeen ogenblik datdezepartijdeeerstestappen zettenaareen vernieuwing - en werd onlangs weer geïllustreerd binnen de ARP, waar radi-

calen o.l.v.Feddema verklaarden datde confessionele partijen nietin staat
waren om een echtChristelijke,evangelischepolitiek teverwezenlijken,daar
zijopgescheeptzijn metsterk conservatieve vleugels.Deze groep trok kort
geleden de conclusie uit haar opvatting, trad ui
t de partij en vormde de
zoveelste in detachtig- politiekepartij,deEvangelieseSolidariteitspartij,
diewi1samenwerkenmetallepartijen dieookvernieuwingenherstructurering
van de sam enleving wensen.

Tussen aldeze bedrijven door gingen de drie confessionele partijen rustig
verder m et hun onderling beraad in de com missie van Achttien.D e intentie

om samentewerkenwerd geleidelijkduidelijkerendaarmeeook depogingen
van anderepartijen om dittelaten mislukken doortoenaderingspogingen tot
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een derdrie,waarbijaanvankelijk aan deARP werd gedachten lateraan de
KVP.

Een van devoornaamstemoeili
jkheden voorde groep derAchttien washet
feitdatzijwaarschijnlijk geen absolutemeerderheid bijdeverkiezingen zullen
krijgen.Daareen minderheidskabineteen te wankelebasisisvooreen regeringsbeleid in deteverwachten problemen van dezeventigerjaren,zullen zij
m oeten uitzien naar een geschikte partner.M en sprak zich daarom uit voor

een stembusakkoord meteen vierdepartijofwenste tenminstevöörde verkiezingen een voorkeur voor een vierde bekend te m aken.Daar deze uitspraak

slechtsgebaseerdkan zijn op een duidelijkpolitiek program,begon men in de
afzonderlijkepartijentewerken aan deopstelling van een eigen program om
daarna meteen gezamenlijk program voor de dag te kunnen komen.Een
schoonheidsfoutwashetdatmen om tijdtewinnentevensalaandeopstelling
van een gezamenlijk urgentie-program begon tewerken.
Binnen de K VP werd een stuurgroep gevorm d o.l.v.de Eindhovense professor
Steenkam p om een kernprogram op te stellen.Deze groep slaagde erin om een
ontwerp ter tafel te brengen dat over het algem een terstond al gunstig werd

ontvangen.W e1voegdehetpartijbestuurerenkelepuntenaan toe,voornamelijk in verband methetinmiddelsklaargekomen urgentie-program derAchttien,en ontstond daardoorenigevrees datde partijterwille van desamenwerking te veel desiderata van het program -steenkamp zou laten schieten,

maarop departijraadsvergadering begin novemberbleek hetvoorstelSteenkam p praktisch ongeschonden te worden aanvaard.V eelhangt nog af van de

vraag in hoeverre hetduidelijk vooruitstrevendeprogram-steenkamp nu ook
totuiting kom t in het door de Achttien op te stellen definitieve urgentieplan.

Erzijnverschilleninzakedepartnerkeuzevoordeverkiezingen,dedemocratisering van de ondernem ingen,de verdere uitbreiding van de sociale voorzie-

ningen,een eventueelin tevoeren kiesdrempelen dezedelijkheidswetgeving.
M en verwacht echter dat in decem ber de besprekingen hierover tot een goed

eindezullen komen,temeerdaarook binnen deARP een duidelijk progressieve lijn zichtbaaris.Luktditinderdaad,dan kan men eerdervan een renaissance dan van een overlijden van deconfessionele partijen - ofwordthet
partij?- spreken.
Datm en hiermee ook eldersrekening houdt,bleek boven reeds uitde poging

van D'66 om KVP,PvdA en D966 samen te laten praten.Daarbijkomtdater
ook in de PvdA stemm en opgingen om de beruchte banvloek tegen de KVP op

te heffen,zijhetdan totnog toezonderresultaat.Toch denktook dePvdAvoorzitter,Vondeling,aan demogelijkheid om tenminstete gaan praten met
deKVP.EerststeldehijdaarvoordevoorwaardedatdeKVP eerstdeVVD
a1sregeringspartnerzou afzweren,maarlaterzwaktehijdezeeisaf.Zou het
tot overleg komen,dan moet men we1beseffen datm en niet m oetuitgaan van

destelling datde ene partijdevoorwaarden van de andere slechtsheeftte
aanvaarden.Wijdachten,datmetname dePvdA in hetverleden deze fout
m aakte.
14 -11 -'70

J.Oomes

België
Gem eenteraadsverkiezingen en grondwetsherziening
Toen dekamerleden in julimetvakantiegingen,wistiedereen datervöörde
gem eenteverkiezingen van 11 oktober niet m eer aan een grondwetsherziening
te denken viel.Franstalige volksvertegenwoordigel
's voelden er niets voor,zich

diedagin hun gemeenten tepresenteren metdeindijkingvan Brusseltot19
gem eenten vers op hun geweten. En dit gold a fortiori voor de francofone

Brusselaars.Deverkiezingsstrijd,die aanvankelijk fe1werd gekleurd doorde
dood van een FD F-m ilitant,verliep uiteindeli
jkbetrekkelijkrustig.Hetbijzondere van deze kiescam pagne 1ag in de poging van Volksunie en Rassem blem ent
W allon om hetfederalistische streven weerklank te doen vinden in de lokale
verkiezingen,m aar het waren vooral de Brusselse francofonen die erin slaagden de bevolking op te hitsen om van deze verkiezingen een soort referendum

temakenoverhetregeringsvergelijk.Het'Non aucarcan'(hetkeurslijfvande
wettelijke indijking van Brussel)en '
Bruxelleslibre'schreeuwde van talloze
affiches;door de francofonen van de tweetalige V andenBoeynants-ploeg werd
het subtiel omgebogen tot 'Non au carcan fédéraliste'.In Brussel werd de

UTB-UAB lijstvan VandenBoeynantstrouwens dé grote boeman van het
FrontdesFrancophonesen hun geestgenoten bijliberalen en socialisten.Pas
op hetlaatste ogenblik nam en de Franstalige socialisten afstand van hun extre-

mebondgenoten;hetzelfdebleven zijdoen na deverkiezingen.
D e verkiezingen vielen toch m inder extrem istisch uit dan verwacht,behalve

alweerin Brussel,waarhetresultaatvan deanti-vlaamsehetzeverbijsterend
was.In Vlaanderen en Wallonië gavendeuitslagen geen duidelijkeafkeuring
van de regeringspolitiek te zien.D e BSP toonde zich stabiel,boekte zelfs enige
winst.De CVP w erd nietbepaald afgekeurd.D e V olksunie,die in wezen een

partijisvan nationalepolitiek,boektemindersuccesdan zehadverhoopt.De
liberalen verloren de successen van zesjaargeleden en deKP werd bijna van
de kaart geveegd.Ook in W allonië kende het RW -FDF niet de grote vooruitgang waarop het speculeerde.Alleen in Brussel lagen de kaarten anders.Het

FDF veroverdein de 19 gemeenten 158zetelsmeer;men kan zeggen dat1/'
a
van de kiezers er anti-vlaam s heeft gestem d.
D e reactie in de Vlaam se pers bleef dan ook nietuit.A 1s de Brusselaarszoveel
m oedwilen onbegrip aan de dag legden,m oestm en Brussela1s hoofdstad m aar
laten vallen.H etheeft geen zin,een tweetalig land m et een Vlaam se m eerderheid te laten besturen vanuit een hoofdstad - in het Vlaam se landsgedeelte
gelegen - diehaarnationalerolverwaarloostvooreen eigengereidekortzich-

tigheid gebaseerd op hetongebreideld uitdeinen van defransdolleburgerlijkheid over Vlaam s Brabant. Het pleit voor het politieke doorzicht van een

Simonet(BSP)dathijdezereactiehad voorzien.Onmiddellijk na deverkiezingen legdehijeen zeergematigde verklaring afen toondezich bereid opnieuw een gesprek aan te vatten m et de Vlam ingen.
H et werd een hele reeks gesprekken tussen de Eerste M inister en de franco-

foneBrusselsesocialisten.Daarbijstuurdendezelaatsteneropaan,inruilvoor
deindijking van hettweetalig gebied binnen de 19 gemeenten,de Brusselse
agglomeratietechnisch,administratiefenvooraleconomisch zobreedmogelijk
te laten uitgroeien over talvan gem eenten in Vlaam s Brabant;bovendien wil-

den zij de fameuze '
vrijheid van het gezinshoofd'hersteld zien,zodatverfransteVlamingen ofVlaamse immigranten in Brusselweervrijzouden zijn
hun kinderen naar Franse scholen te sturen.
Ondertussen voerde prem ier Eyskens besprekingen m et m andatarissen van
verschillende strekkingen, in de hoop de grondwetsherziening weer vlot te

krijgen.Strikt genomen zou het volstaan dat één volksvertegenwoordiger
bereid gevonden wordtdoorzijn aanwezigheid (alsneen-stemmer)hetvereiste
quorum mogelijk te maken datin julinietbereiktwerd.Na deeerste week
vannovemberwashetnietduidelijk watderegeringzou doen.Klaarblijkelijk
wildeCvp-partijleiding zelfseen schijncompromisgeen kansgeven om de
grondwetsherziening te deblockeren.Zi
jwildehetgevaarnietlopen,opnieuw
a1s de verrader van de Vlaam se zaak te worden afgeschilderd. Vooral niet
om dat er reden bestond om rekening te houden m etvervroegde verkiezingen,
zelfs als de grondwetsherziening zou lukken.

Desocialistenlieten in alletonenhoren datdeBSP in feitede grootstepartij
van het land was geworden. M inister Leburton bekende in een interview in

DeStandaardonomwondendathijhoopteformateureneventueelpremiervan
een nieuwe regering te worden.ln de redenering van de CVP is hetniet erg

waarschijnlijkdatdeBSP nanieuweverkiezingen sterkerzalzijn dan CVP en
PSC sam en.Dus speculeertLeburton op een splitsing van CVP en PSC,en dat

kan doenveronderstellendathijeropuitisderegeringeen voetjetelichtenop
een puntwaarop CVP en PSC verdeeld zijn.
W anneer de Brusselse socialisten zich de hoofdstad niet kunnen indenken a1s
eCn agglom eratie van 19 gem eenten, om ringd door federaties van Vlaam se
gem eenten,wanneer de CVP zelfs geen schi
jnconcessiewildoen,wanneer de
VU in de nieuwe staatsstructuren in geen geval wi1 weten van om het even

welke'grendel'op deVlaamsemeerderheid,terwijldePSC zulk een formule
alwashetmaar een schijnformule - in ieder geval wi1hebben a1s bescherm ing van de W aalse m inderheid, dan ziet het er niet naar uit dat de
huidige voorstellen van de regering enige kans m aken.Op het schaakbord van
de prem ier ontbreekt slechts één pion,m aar wie wil de ro1van verloren zoon
spelen m ethet vooruitzichtvan vervroegde verkiezingen? Een com m unistm isschien? Of toch een francofoon liberaal? Begin novem ber was de stem m ing
weinig positief. Velen dachten dan ook inderdaad aan nieuwe verkiezingen.

Watkan deregering immersdoen a1szijdevereiste meerderheid nietvindt
voorhaarvoorstellen?Op heteerstegezichtishetmeestlogischedatzijhaar
ontslagaanbiedt.Mogelijk wordtdan een nieuweformateurgezocht.Luktdat
niet, dan komt er allicht toch een kam erontbinding m et de kans dat er geen
nieuwe constituante m eer gevorm d kan worden.In ieder gevalzou het weken
kunnen duren voor er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven,en de rege-
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ringspartijen voelenernietsvoor,een verkiezingsstrijd tevoerenin deperiode
van inflatie en m isnoegen dieverwachtkan worden na de invoering van de

BTW op 1 januari 1971.Vanuitpartijstandpuntzou hetbeterzijn datde
regering zelf het initiatief neemt door het parlem ent voor te stellen dat de

volgendelegislatuureen constituante za1zijn.Zogauw de tweede kamerdit
stem t,volgen er autom atisch verkiezingen binnen de 40 dagen.Indien hetparlem ent bovendien ook akkoord zou gaan om art.131 van de grondwet,dat de
procedure van de grondwetsherziening bepaalt,voor wi
jziging vatbaarteverve
r
s
oe
pe
l
i
ng
van deze procedure
klaren,zit de mogeli
jkheiderin om dooreen

uiteindelijkuitdeimpassetegeraken.Dederdemogelijkheidisdatderegering
gewoon verderdoet,nieuwe formuleszoekten eventueelvia gewone wetgeving
de ideeën van de grondwetsherzieni
ng zo dichtmogelijk trachttebenaderen.
Vele politiciuitde regeringspartijen opteerden voor parlem entsverkiezingen
nog voor de regering opnieuw voor de kam er kwam . Hierin speelden de uitslagen van gem eenteraadsverkiezingen een rol.Vroegerkon de premier dreigen

metvervroegdeverkiezingen,nunietmeer.In depsychologievan departijen
was iets veranderd.
D e W aalse Bsp-ers leven in een euforie.H et FDF heeftzich in W allonië niet

duidelijk doorkunnenzetten,zodatdesocialisten hopen bijdevolgendeverkiezingen opnieuw veld te winnen.In het Vlaam se land redeneertde CVP op
dezelfde m anier tegenover de VU ,hoeweler waarschuwende stem men opgaan

om teherinnerenaan hetLeuvenseavontuur,toeneensoortgelijkklimaatvan
Vlaamsemotioneelopbod heerste.BijdeVlaamsesocialisten zijn zekervoorstanderstevindenvan onmiddellijkeparlementsontbinding.Maarin hetalgemeen schijnenzijnietbepaaldenthousiasttezijnvoordegrondwetsherziening
en sterk federaliserendem aatregelen.In dem ate datdeW aalse socialisten alle

heilverwachtenvaneenzelfstandigWalloniëwaarzemeesterzullenzijn,staan
de Vlaam se socialisten terughoudend vanuit de oude anti-klerikale reflex,

omdatzijin een autonoom Vlaanderen beducht zijn voor een katholieke
m eerderheid.

D e francofone Brusselse socialisten kunnen na hun handig spelna de gem een-

teraadsverkiezingengrotereverwachtingen stellen in onmiddellijkeparlementsverkiezingen.D oor zich te distantiëren van alle extrem isten,op wier stemm en
ze toch m oeten rekenen, door het initiatief te nem en tot onderhandelingen,

zonderechter toe te geven,hebben zijzich een nieuw imago aangemeten:
zuiverrasen taal,zijn zijtegelijkertijdverdraagzaam én beginselvast.Metdit
im ago kan Sim onethetduelaan m etVanden Boeynants,diealverplichtwerd
zijn eisenvoorBrusselte verstrakken vanuitfrancofoon oogpunt.

DePSC doetop hetogenblik een groteinspanningom de partijtereorganiserenennieuw leveninteblazen.Opmerkelijkisdatbijdevijfinitiatiefnemers
tweevertegenwoordigerszijnvan deMouvementOuvrierChrétien.Deleiding
van deMOC enhaargekozenen opterendusduidelijkvoordePSC.Ook hier
duseen zoeken naar een nieuw im ago waar de PSC eventueelmee naar verkie-

zingen kan.Een onmiddellijkekamerontbindingop initiatiefvan de regering
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biedt voor haar het voordeel dat de bedreiging van het ultim atum rond 15
november nietuitgevoerd noch ingetrokken hoeftte worden.
Tegenover deze nogal electorale berekeningen moet de vraag worden gesteld
wat nieuwe verkiezingen kunnen oplossen voor de grondwetsherziening.Onze
prognostiek luidt dat van nieuwe verkiezingen geen schokkende dingen ver.
wachtkunnen worden.M isschien halen CVP-PSC,BSP en Vlaam se liberalen
sam en die éne ontbrekende zetel meer.D an kunnen de huidige voorstellen
gestem d worden,eventueelm eteen sterker federaliserende tendens,door de
gewesten eigen m iddelen te geven, hetgeen nu door de liberalen werd belet.

Komtdieénezetelmeerernietuit,dankunnenwijonsafvragenofeen regering CVP-PSC,BSP,PVV mogelijk is,waarbijer ditmaalop gespeculeerd
m oet worden datde huidige voorstellen gestem d zullen worden m etde m ede-

werkingvan deW aalseliberalen,indien dezen teovertuigen zijn in ruilvoor
enkele m inisterportefeuilles.
H et vooruitzicht dat verkiezingen toch niets nieuws zullen brengen,verklaart
wellichtwaarom de lustvoor parlementsverkiezingen die we sinds 11 oktober

in deregeringspartijen zagen opkomen,helemaalniettevinden isin deregeringzelf.Eyskensdenktblijkbaarnietinelectoraletermen.Inzijnpsychologie
zijnmoeilijkheden alleenmaaruitdagingen.Hijwi1hetlandeindelijkverlossen
van decommunautaireproblematiek.Erzijn trouwensgenoeg andereernstige
politieke opgaven die dringend om een oplossing vragen:hetdaadwerkelijk
doorvoeren van de econom ische decentralisatie, het invoeren van de B.T.W .

zonderdatdeprijzen uitdehandlopen,hetsaneren van deziekteverzekering,
enz. D e m inim ale uitgangsbasis voor een oplossing van de com munautaire

problemenisvolgensEyskensdeovereenstemmingdiehijwi1bereiken waarbij
deFranstaligen in feite aanvaarden dathettweetaligegebiedingedijktwordt
binnende 19Brusselsegemeenten,terwijlhijdeVlamingen wi1doen aanvaarden dat de Brusselse agglom eratie zich eventueel kan uitbreiden zoals iedere
andere agglomeratie in hetland.
8 -11-70

Rita Jolie-M ulier en W ard Bosm ans

Forum

Drugs in Nederland

ln hethoofdstuk over dejuridische as-

pecten komt een heldere Weergave VOOC
De verzam elbundell is uitgegeven in de van het z.g. enkelvoudige verdrag inreeks 'Samen mens zijn'
, onder auspi- zake verdovendem iddelen van 1961,dat
ciën van de N ationale Federatie voorde geratificeerd is door Nederland.Amfe-

Geestelijke Volksgezondheid in samen- tamine (wekmiddelen) vallen daar niet
werking methetAlgemeen CentraalBu- onder, noch ook onder enige andere
reau voor idem. De bedoeling van de internationale regeling.Heydergeefteen
samenstellers is te letten op de beleids- m eer algem ene beschouwing over strafkanten enerzijdsen op desociaal-medi- recht.Hulsman m erktop,dat80Z van

sche hulpverlening anderzijds.19schrij- de strafrechterlijke interventies betrekvers, waaronder de redacteuren en sa- king hebben op het minst gevaarlijke

menstellers,geven hunvisie,diebedoeld middel, n1. de cannabisprodukten, die
is v00r een gevarieerd publiek.Achter- vergel
ijkbaar zijn metde alcohol.Vereenvolgens passeren de revue: sociale, dervi
ndthijmetVan Peype,de sociojuridische, farmacologische, geestelijke loog,en Geerlings,de psychiater,datde
gezondheidszorg
en psychiatrische selectieve aandacht voor het drugprogezichtspunten. In het slothoofdstuk bleem - en dan alweer speciaal voor
wordtnOg een onderzoek vermeld be- de negatieve selectie onder de druggetreffende verslaafden. Daarin komt de bruikers - eenvertekend beeldgeeftvan
opm erking voor: ,,
V an m arihuana-ge- de situatie.Hethuidige beleid zou zelfs
bruikers kan niet gezegd worden,of ze
aldan nietin een inrichting onder medische behandeling horen''.Hiernavolgt
een gepubliceerde brief d.
d. 2.2.
70 van
de N ationale Raad voor M aatschappe-

a1srookgordijn primaire,aan degrondslagen van onze samenleving knagende

problemen kunnen verbergen (Van Peype).Tienduizenden mensen hebben imm ers ervaring in Nederland m et illegale

lijk W elzijn en de Federatie voor de drugs, met name cannabisprodukten,
Geestelijke Volksgezondheid, gericht terwijldewetgeving eralwas vôör het
aan de Staatssecretaris, die o.m. ver- gebruik (Hirs en Rike).Geeft Samson
m eldt,dat ,,het effect van verandering aan dat de internationale overeenkomin de wetgeving vooralsnog niet te be- sten gesl
oten zijn om deanderelanden,
palen is''.Voorzichtigheid is de m oeder waar het m isbruik groot was, te be-

van de porceleinkast.De bijdrage van schermen,Van Peype meent dat juist
Hage overdejeugdgroep dieuiteen viel door de bestrijding en strafdreiging een
mede ten gevolge van druggebruik''

winstgevende markt kan worden opge-

geeft een globale beschrijving,boeiend bouwd.
voor de leek,m aar zonder analyse die De bestri
jding kan ook tot aantasting
de titelrechtvaardigt.

van democratische rechten leiden,scha-

1 W .K.vanDi
jk en L.C.Hulsman,red.,Drugs in Nederlandasamengesteld door W .M .
Hirs en P.C.Rike,PaulBrand,Hilversum,1970,254 pp.,/19,90.

delijker voor de samenleving dan het boek levert wetenschappelijke basis in-

gebruik van de desbetreffende drugs form atie over verschillende drugs...''.
(Van Peype).Hulsman noemteen rotte Zeker, m aar niet dé basis-informatie.
plek in het strafrechthet feitvan lange Naast het boek van Wi
jbenga Sojt

vrijheidsbeneming,a1svoorarresten a1s Drugs(Van Gennep)krijgthetwe1meer
strafvoordruggebruikers.Hijmerktop, reliëf. Een register ontbreekt, evenals
dat het genoem de verdrag hiertoe niet een alfabetischeliteratuurlijst.Datiseen
verplicht;zelfs niet tot hetstraffen van gemis,juistomdatverschillende auteurs
gebnzikers. De psycholoog Cohen, die

hetzelfde onderwerp behandelen.

zich aldriejaarspeciaalmetdezepro- ln de stroomversnelling waarin hetproblematiek bezighoudt, beschrijft de bleem van de drugs m omenteel in Ne'drugscene'.Ook hijkomttoteen nega- derland raakt, is het een belangrijk

tieve waardering van het te veel op po- boek,speciaal voor die kritische lezers
die een aantalautoriteiten op ditgebied
litieen justitiesteunendebeleid.
nader willen leren kennen.
De psychiatrie lijktin deze bundelwat J.H.van M eurs
oververtegenwoordigd:alleen al de grote nzimte toegemeten aan de psychiater
suggereert op zichzelf dat het drugprobleem vooral een psychiatrisch pro-

bleem zou zijn.Mulder, Geerlings en Theater en publiek
Van Dijk leggen allen sterk de nadruk
op het begrip verslaving.Geerlings onderscheidt daarbijvier fasen,vergelijk- Tijdens de voorbije jaren heeftNederbaar met de bekende fasen van het al- land actiefgepeild naar de cultuursocioogische voorwaarden en situatie.Gerecoholisme van Jellinek.Hijspreektvan l
gdntegreerd gebruik om de tweede fase geld geven overheidsinstanties en stichin ditproces aan te duiden.Ditgeeftde tingen opdrachten aan gevormde acadeci en researchteams om inzicht te
gevaarlijke suggestie van de gevaarlijk- mi
heid van drugs in het algem een en dus verwerven in de omstandigheden en moook van soft-drugs. Jongsma, M ik en tieven waarvan de actieve participatie
an de cultuurvoorziening het resultaat
Van Dijk gaan in hun beschouwingen a
verder van de psycho-analytische visie is. Deze analysedrang is ook niet aan

t Nederlands theater voorbijgegaan.
uit,zonder daarbijveelnieuws te bie- he
den. Zuithoffs beschouwingen knopen Nu hebben twee cultuursodologen geaan bijdebijna obsoletefenomenologie meend dathetgeografisch en chronolo-

van bewustzijnstoestanden. De opmer- gisch uiteenlopende documentatiemateking datdegenen diemetproblemen bij riaalvoldoenderuim was(zijhalen niet
de psychiater komen, geselecteerde in- minder dan 53 documentatiebronnen
dividuen zijn,isweerafkomstigvan een aan) en steunend op de diverse onderzoeken a1sglobaal overzichtm etbetrek-

socioloog.Zuithoff noemt Cooper wel,
m aar refereert niet aan diens adagium king tothetN ederlandse theaterpubliek,

'wie definieertwie'(alskrankzinnig ge- hebben zijeen evaluatie van de causale
stoord,ofafwijkend).Ditthemavan de verbandenuitgewerkt.Boven alletwijfel

achtergrond der selectieve aandacht
wordt door de psychiatersnietgenoem d.
Van Peype noem t in dit verband het
sleutelwoord '
m oralentrepreneur',maar

hijdiepthetonderwerp nietuit.
De cover van het boek verm eldt: ,,Dit

is deze publicatie een nuttig en stimulerend boekl.
Het is opvallend dat de N ederlandse

theaterbezoeker over minder vrije tijd
blijktte beschikken dan de gemiddelde
bevolking en desondanks zich opmaakt
voor het theater.Dat houdt in dat de

1 W .Zweersen L.W elters,I'oneelen publiek in Nederland,Universitaire PersRotterdam,

Nijgh & Van Ditmar,'s-Gravenhage -Rotterdam,Bijleveld,Utrecht,1970 (Dr.E.Boekmanstichting publikatie nr7),260 pp.,/12,50.

tocht naar hettheater een bewuste keu- van de correctheid van het gevoerde
ze betekent,niet zonder meer het obli- schouwburg- of gezelschapsbeleid. Als

gate avondje uitis maar een duidelijke je deuitslagen interpreteerta1s oriënte-

beslissing dat deze bezoeker naar het rend voor het verder te voeren beleid,
theater wil.De motivering van ditm erk- dan houdt datm eteen in dat de reperwaardige verschijnsel is niet langs alle toire-,accom odatie- of bem iddelingspokanten evident;ze lijktechter in beslis- litiek eenzijdig wordtafgestemd op de
sende zin geconditioneerd te zijn door reeds uit zichzelf tot het theater gekode opleiding, minder door - zoals men N ederlandse volksdeel. H et nietvroeger doorgaans werd gesteld
SO- publiek echter, de potentiële toeschouciale status of stand.Overigensli
jktop- wer (en zolang de correcte motivering
leiding we1 herhaal
delijk een bepaalde van zijn niet-participeren onbekend
graad van intellectuele ontwikkeling te bli
jft, kan immers ieder Nederlander
betekenen,maar nietzo vanzelfsprekend sociologisch worden beschouwd als een
is ze daartoe te beperken. Opleiding kandidaat voor het theaterbezoek)
wordt gesuggereerd a1s een totale toe- wordt van m eet af aan buiten beschoustand van houdingen en verwachtingen, wing gelaten.Ook dat onderstreept het
van waarden en inhouden.resultaatvan bedrijfseconomische karakter van de
een geleidelijke conditioneringenslechts meeste enquêtes. Op zichzelf verdient

tlitzonderlijk van een didactisch inge- ditgeen negatieve waardering,tenzijdat
wortelde conventie. De analyse kan

door dit uitgangspunt de meer vitale

moeilijk uitmaken of de kijkkwaliteit factoren in hetabstracte fenomeen theavan dit type theatertoeschouwer opti- terbezoek ongepei
ld blijven.Deze conmaal, doorsnee of amper bevredigend
is,maar,specuatief verder bouwend op

clusie brengt beide auteurs totde harde
m aar correcte uitspraak dat aan de

de mentale instelling,kun je deze toe- meeste enquêtes geen wetenschappelijk

schouwer toch welopvatten a1s een ge- karakter kan worden toegekend. lederlukkig attribuutvoor het totale theater- een die,buiten commerciële ovem eginklimaat. Ditoptim ism e wordt nu reeds gen om , het verzam elde materiaal afzijdelingsbevestigd doorhetteruglopen tastnaarrevelatieve aspecten in verband
van het abonnem ent en hetoverschake- methett
heaterzelf,moethetuitblijven
1en op hetcouponboekje;de toeschou- noteren van elkeVraag naar de diepere
wer is niet langer geneigd hetwillekeu- relatie tot het theater a1s fenom een.De
rige aanbod van de theaterbem iddeling relatie tussen planken en publiek is volblindelings te volgen, maar aan zijn kom en onbekend want ononderzocht.
keuze voorhettheater gaateen bewuste Strikt-theatersociologisch kun je uitdeze

zelfstandigheid voorafwaarin hijuitei- enquêtes dan ook nauwelijks ietsdedugen weten-na-informatie wenst uit te

Ceren.

maken wat hij welen wat hijnietza1 Deze negatieve conclusies, die de aubijwonen.
teurszoeken om te buigen tot positieve
Cultuursociologisch heeft deze verblij- voornemens, verdienen veel nadnzk.
dende vaststelling nochtans ook negatieve aspecten. Deze synthese kan immers slechts geform uleerd worden aan
de hand van de vele analyses van het
reeds a1s publiek functionerende toeschouwersgeheel, het wel-publiek. De
meeste enquêtes werden immers gehouden onder actieve bezoekers.Hetisdan
ook logisch dat deze bevindingen de
kwaliteit halen van een onverbloemd
m arktonderzoek. Er wordt uitgegaan
van de bedoeling zowela1s van de be-

hoefte om een bevestiging te krijgen

Specificatie van de vraagpatronen en

interpretatie (inplaats van constatatie)
van de antwoordtendensen zijn erg nodig.De auteurs pleiten bijgevolg ook
voor afwijkende typen van onderzoek,
zoals een 'experimenteel onderzoek'

waarbij diverse,van elkaar verschillende beleidsdoeleinden onder streng-we-

tenschappelijke begeleiding onderzocht
worden op hun haalbaarheid,zoals een
onderzoek op ruimere schaalwaarin de
dieptekennis van de theaterrelatie voorop staaten verklaring in plaatsvan ex-
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ploratie wordtgezocht,zoals een 'knelpuntenonderzoek'datbewustop een beleid vooruit wil lopen en alternatieven
formuleren.Tenslotte wensen beide cul-

de van een inform atieopdracht met het
oog op de oprichtingvan een gezelschap
voor beroepstheater te Gent.In september 1965 is datgezelschap er dan geko-

tuursociologen (in een verantwoording men en hetheeftthansbijzijn le lusdie de hand van Drs. L. W elters laat trum een royaal boek gepubliceerd
vermoeden, die imm ers ondertussen a1s waarin het zi
jn kleuterjaren uitvoerig
directeur van de dr. E. Boekmanstich- verhaaltâ.

ting in functie isgetreden)een coördi- Ditwerk heeftambitie.Hetwiltegelijk

natiecentrum van het cultuur- en kunst- zi
jn een 'wetenschappelijk verantwooronderzoek, waarin een onderzoekspro- de' uitgave en een 'prachtig fotoboek
gram m a m et langere adem opgezet kan met de mooiste souvenirs'; 'geknipt geworden en waarin actuele problemen schenk voor de feestdagen' werd net
wetenschappelijk en grondig kunnen nog geschrapt. Inderdaad is het een
aangepakt worden. Dat dit pleidooi fotoboek, ook een verzameling docuneerkom t op een m ultidisciplinair cen- m enten; en waarschi
jnlijk staan twee

tnlm,is voor mij,in hetlichtvan de (keurige) registers in voor het wetenhuidige objectwijziging van de theater- schappelijke etiket. Blijft de vraag of
wetenschap, een hartverheffend stand- deze uitgave ook enige aspecten bezit
punt. Politiek-economische, juridische, die hetboek nietmeteen na hetgenoeggeografische,econometrische,sociale en lijk doorbladeren waardeloosmaken.

psychologische factoren met de daarbij Inhoudelijk is het werk drieledig.Op
a
uit
end
zan
ijnslzo
nd
ereme
me
et
rho
no
de
odz
n aeke
nlij
tk
ech
om
niek
he
ent kop gaat een historisch overzicht van

hetontstaan:de behoeftesignalen in het
Gentse, de m oeizam e vergaderingen
eenzijdige
traditiebeeld ingrijpend te corrigeren. over een statutaire vorm en een stnlc-

kunsthistorisch-esthetische

Dit boek bewijst dat in Nederland de turele verantwoording,de uiteindelijke
inzichten in de problematiek van hethe- juridische documenten.Vervolgensis er
dendaagse theater bestaan en dat het
instrum entarium en de wetenschappe-

lijke deskundigen voorhanden zijn om

een gedetailleerde terugblik op de activiteiten van stichting tot slotproduktie

van het 5e speeljaar.Tenslotte vind je

oedige fotomateriaal bij e1k
het toekomstige beleid van het Neder- het overvl
landse theaterbezoek te ontwerpen, te van deze produkties.
Dwars door deze officiële indeling loopt
begeleiden en te richten.
een correcter aspect.De nadnlk valtop
C.Tindemans
de beheerstechnische,structureel-politieke,subsidiehistorischeen juridischekenmerken.H et artistiek-theatrale komt er
erg POVer uit. En dit laatste is des te

N ederlands ToneelGent
Ons repertorium moet tot de breedst

mogelijke lagen van de bevolking spreken en m ag daarom het pad der waag-

halzerij niet inslaan.Commerciële be-

meeropvallend en pijnlijk omdatderedactie uitdrukkelijk stelt dat ,,onze
Vlaamse essayistische literatuur (...
)
ontzettend arm (is) aan studies en naslagwerken overhettheaterleven''(7.7).
Datisgenuanceerd nog juistook.M aar
heeftdezeredactiemethaarvlijtigwerk
dezetoestand echtgewijzigd?
Uit de opgenomen gegevens blijkt dat
de werking van een gezelschap beperkt
wordt tot een omstandige beschrijving

kommeringen mogen echter de artistieke integriteit niet in het gedrang brengen en het officiële karakter van ons
gezelschap mag geen synoniem worden
van kleurloosheid''. Dit is een passage
uit het rapport van W alter Eysselinck, van hetrepertoire.Elkeproduktiewordt
uitgebracht op 27 februari1965uithoof- zorgvuldig geclassificeerd: cast, aantal
1 Eerste lustrumboek NederlandsToneelte Gent1965-1970,1970,513 pp.,BF.495.

voorstellingen,data van eerste en laatste opvoering,globaal aantal toeschouwers, reeks foto's.A1s begeleiding fungeert een fragment commentaar-vooraf

verend uitvallen en iets aangeven van

uit het programmaboekje, uit tijd en
context gerukte opstellen die niet bij
machte zijn ook maar iets te schetsen
vandetheatralewerkelijkheid ofhetar-

Doordenkend op deze wetenschappelijke pretentie, stelje vele lacunes vast,
punten die bij een theaterhistorische
synthese onvoorwaardeli
jk ter sprake

tistieke gehalte.Vermeld wordtde naam
van de decorontwerper; hoe dat ontwerp er echter precies heeft uitgezien,
uit welk m ateriaal het vervaardigd
werd,hoe het eventueel kaderde in het

m oeten komen.lk noem willekeurig en-

evaluatievan een lustrum moetobjectide kenmerken die een tijdsfaceten een
evolutiekarakter vertegenwoordigen.

kele aandachtsgegevens:de interne evolutie van hetgezelschap, de verhouding
totandere gezelschappen,de ervaringen
m et de infrastructuur,de intensiteit van
ehosuwbur
preiding
Da
t N.
er
e)ni
sc
g.(i.c
.K.
opdr
S.
agcht
onde
var
nscheid
algemene regieconcept,kom je niet te d
Vn
weten.Terwijlheto.m.ditsoortinfor- bestaat tussen de
matie en documentatie is dat een later
en die van een
vorser in staat kan stellen essentiële gezel
schap (i.c.N.T.G.),blijkt nergens.
evolutielijnen in hettheaterte constru- De artistieke politiek tegenover de regiseren en te evalueren.Een geschiedenis seurs(eigen en gasten)isafwezig,alza1
van hettheateropvatten a1seen geschie- dit in hetm oderne theater hoe dan ook
denis van data en titels plus een perso- eCn centraal evolutiepunt betekenen.
nencultus van de acteurs kan vandaag Publieksanalyse is niet aanwezig; enkel
nietmeer en hetzi
jn preciesdezeperso- globale produktiecijfers en seizoenaannalia die de meer vitale interpretatiesig- tallen worden vermeld zonder enige
nalen verdrongen hebben in dit boek. analyse.De toegangsprijzen blijven onEen voorbeeld: als R. Lanckrock het vermel
d;we1opgenomen zijn begrotindecor van Jan Beekm an voorH.lbsens gen en balansen.PubliekspeilingisblijkHedda Gabler(21april1966)'revolutio- baarnietgebeurd.De hele subtiele vernair' noemt, ,,zowel door het gebruik houding tussen planken en publiek,welvan het m ateriaala1s door de niet ge- licht hét centrale gegeven voor elke
bruikelijke inkleding''(p.53),dan kun theaterwetenschap, wordt niet aangejedezeopinienietcontroleren.De spel- raakt. Deze negatieve logica laat dan
foto's besteden bovendien alle aandacht ook alle persopinies weg.Ook de techaan zichzelf,aan de fotografische tref- nische spel
voorwaarden blijven in het
zekerheid, maar niet aan het theater, duist
er:geen beschrijving van scenische
aan het opvangen van m omenten die disposities, ruimtelijke voorwaarden,
regietendens en werkmethode, intentie technische uitrusting.En ik hou ermaar

en resultaat reliëf kunnen geven. Zij m ee OP.
blijven autonome illustratie, worden Gezien de omvang van dit boek, kon
geen document. Theaterwetenschappeeen aantal van deze echt niet overbolijk krijgen zegeen functie.
Even overbodig is het 'kritisch' overzicht van recensent R.Lanckrock.M et

dige aspecten er best in; gezien de wetenschappelijke aspiratie,moesten ze er
bovendien ook in. Het resultaat is een

grovepassenbeenthijdoordeze5jaren fraaidruksel,op kunstdruk-en houtvrij
theater heen, kauwend op toch alver-

editiepapier, met tussenbladen op oli-

geelde dagjesrecensies,zwaait links en fantenhuid,tegen de verrukkelijk-popurechtsgu1metwaarderingscijfers,neemt laireprijsvan bijde500frank (!!!),dat
nergens afstand van het mom ent van
opvoering,geeftgeen perspectieven aan,

helemaal niet beantwoordt aan de ele-

ontwikkelingsimpulsen of prognose.Nu

geworden. Daar is niets op tegen, als

mentairebeloften van wetenschappelijkblijft zonder analyse in het detail en heid.W e1isheteenontroerendebelijdezonder synthese over bereikt niveau, nis van behaagli
jkheid en tevredenheid
reedszijn dezebladzijden zonderweten- de verantwoording hiervan binnen het
schappelijke betekenis; een kritische boek ook onweerlegbaar en objectief

kon blijken.Ditis bepaald niethetge- ge uitzendingen voor het Oosten die
va1en bijgevolg is hetboek geen con- door verschillende westerseradiostations
structievebijdrage totdetheatergeschie- worden uitgezonden. A.Below en A.
denis in Zuid-Nederland. Gezien de Schilkin spreken in een artikel in het
groeiende behoefte aan een dergelijk athdstisch tijdschrift W etenschap en

apparaat,kan deredactiebijdevolgen- Godsdienst (Naûka i Religija,Moskou
de editie (1970-'75,a1shettheaterdan Nr.5 /1970,p.46 ss.)zelfsvan 'sabonog bestaat) ditverzuim herstellen.
tage in de ether'.Voor beide auteurs is
C.Tindemans

hetzonderm eer vanzelfsprekend datde

westerse agitatoren bijhetzoeken naar

de meest effectieve propaganda-middelen in de psychologische oorlog hun toeGodsdienstige uitzendingen
vlucht nem en tot de godsdienst. Hun
motivering luidt: ,,
D e westerse reactie
exportVJa contrarevolutie
beschouwt de godsdienst nietzonder reSinds enige tijd houden de partijleidin- den a1seen van de kanalen om de bourgen van de landen van Oost-Europa,in geoi
s-ideologie tot het bewustzijn van
hetbijzonder echter de Sovjet-partijlei- de m assa te laten doordringen. Vergeding, zich bezig met het probleem hoe ten wijnietdatdegodsdienstonder de
de uit het W esten binnendringende voorwaarden van de klassenmaatschap'bourgeois'-invloeden te weren. Naast pi
j ontstond, waarbij hij de belangen
de toeristen uithetW esten dienu juist van de heersende klasse weerspiegelde
nietalleen 'harde deviezen'meebrengen, en metde m ond de onrechtvaardige sois het vooral het contact m et westerse ci
aleordeheiligde.En ofschoonhijvan-

radiouitzendingen dat de partij-ideolo- daag onder bijwijlen andere omstandiggen bezorgd doetzijn voorhun schaap- heden voortbestaat,zijn daarin de toejes.,,Hetbelangrijkste kanaalvoor het standen behouden gebleven diehijvoor
tot stand brengen van de ideologische 'eeuwig'en 'goddelijk-geïnspireerd'verondermijningin de socialistische landen klaarde.Daarom buit de bourgeois-proisderadio'',aldusS.Zwigunin hettijd- paganda de godsdienst ook voor zijn
schrift Kommunist (M oskou, Nr. 11 doeleinden uit''
1969 p. 102 ss.).,,Onze tegenstanders
gedachtengang van beide auteurs is
houlenrekening m et de voordelen van De
g
e
ma
kkelijk tevolgen.Deuitspraak van
ditm achtige instrumentvan massacom -

Paulus: ,,slaven weest uw meesters gem unicatie en hun streven is,ervoorhun hoorzaam '' is voor hen nog al
jd de
doeleinden een m axim aal gebruik van grondhouding die de heersendenti
steunt
te maken.De gemiddelde omvang van tegen de onderdrukten.Om deze reden
de uitzendingen uit de kapitalistische behoort de godsdienst noodzakelijkerlanden naar de USSR isin de laatste 20 wijstotde ideologie van demaatschapjaarbijna tothetlsoo-voudigegestegen pi
jderuitbuiters.Deslotconclusie luidt
en bedraagtnu ongeveer 1400 zenduren dus
: propageren van de godsdienst is
per week of 200 per etmaal.De uitzen- propaganda voor de maatschappij der
dingen naar ons land gaan over het uitbuiters.
algemeen uit van 34 buitenlandse stations in 22 verschillende talen van de W ijlaten in hetmidden ofin westerse,
USSR''@
anticommunistische radiostations niet
lfaar aanleiding van de honderdste ver- hieren daar de godsdienst a1s anticomjaardagvan W .1.Lenin vond van 19 tot munistisch propagandamiddel wordt
23januari1970 in Moskou een interna- misbruikt. Deze verdenking ligt indertionale theoretische conferentie plaats daad bi
jwijlen zeervoorde hand.Maar
tegen het anticommunisme,die tot doel voor Below en Schilkin hebben dergehad de exportvan de contrarevolutie te lijke onderscheidingen geen zin, want
verhinderen. Tot deze 'export van de voor hen is elke godsdienstige uitzencontrarevolutie' behoren volgens de ding a1s zodanig reeds anticommunisti-

Sovjetcommunisten ook de godsdiensti- sche propaganda,daar zijeen ideologi-

sche bedreiging vormt.Op grond hiervan stellen beide auteurs de uitzendingen van de Voice of America,van Radio Free Europe,van de Deutsche W elle en van de BBC naast die van alle

Het is ook bekend dat het Vaticaan
steun verleent aan protestantse radio-

centra,in hetbijzonderaan Radio M onaco.Bij de radiopropaganda voor de
USSR leggen Katholieken en Protestan-

emigrantenzenders op één lijn met de ten 'een ontroerende eenheid' aan de
godsdienstige uitzendingen van Radio

dag''@

Vaticana en andere kerkelijke instellin- Totzover onze twee zegslieden,volgens
gen.

wier oordeelde radiostations van M on-

Het is natuurlijk'', aldus Below en te Carlo en van de Philippijnen,van
Schilkin, ,,dat b.v. het Vaticaan de Munchen en Quito,Lissabon en Stockideeën van het katholicisme propageert. holm,Rome en Formosa,die uitzendinM aar tegelijkertijd geven de radiopas- gen naarde Sovjet-unie verzorgen,een

tores van het Vaticaan er bijgelegen- gevaarlijk spinneweb over de wereld
heid de voorkeur aan een gesprek over

vormen.De aan deze radiostations be-

hetkerkelijk leven a1sgeheelte voeren. stede, grote bedragen zijn weliswaar
Onder dit sausje hoortmen in de uit- weggegooid geld,omdatde meerderheid

zendingen van Radio Vaticana 'be- der uitzendingen volgens Below en
schouwingen' over de religieuze m otie- Schi
lkin hun doelnietbereiken,terwijl
ven in het werk van N.A.N ekrassow, zijtoch i
n hun inleiding beweerden dat
A.K.Tolstoien andere schrijvers,over de westerse specialisten van de psychode activiteit van niet-katholieke religi- logische oorlogsvoering in de godsdienst
euze organisatiesen over religieuze boe- een bi
jzondergeschiktmiddelzagen tot
ken van orthodoxe en protestantse the- ideologische sabotage. Hun redenering
ologen.H et doel van deze uitzendingen luidt a1s volgt:
isoverduidelijk.Hetiskenschetsend dat De 'specialisten'van de psychologische
in de tijd toen enkele jaren geleden in oorlogvoering nemen ook in aanmerhet W esten propagandistische opschud- king dat godsdienstige m ensen geloven,
ding werd verwekt over de activiteit datde godsdiensteen nietaan klasse ge-

van de dissidente Baptisten ('
lniziatiw- bonden, boventijdelijk karakter draagt,
niki') in ons land, het Vaticaan deze doordathijdemensen,totwelkeklasse,
mensen terstond te hulp snelde,waarbij staat of nationaliteit zij ook behoren,
het tot op zekere hoogte vergat dat verenigt.Ditvergemakkelijktde 'export'
vanuit het oogpunt van het Katholicis- van in godsdienstige vorm verpakte
me de Baptisten apostaten van het 'wa- bourgeois-ideeën naar de socialistische
re christelijke'geloof zijn. Op gelijke landen''.
wijze nam Radio Vaticana actief deel M en vraagtzich af,waartoe aldie opaan de propagandacampagne in verband winding, a1s de uitzendingen hun doel
met de brief van de orthodoxe priesters toch niet bereiken? M aar dit is, naar
Jakunin en Eschliman aan Patriarch het schi
jnt,in dubbelopzichtniet het
Alexej.In ditgevalnamen de katholie- geval.ln de eerste plaats kunnen in het
ke radiopropagandisten hetop voor die- gehele gebied van de USSR godsdiennaren van de orthodoxe kerk, op zich stige uitzendingen uit het buitenland
zelf een ongehoorde gebeurtenis voor worden ontvangen - Radio Vaticana
het rechtgelovig katholicisme.
alleen al is totver in Siberië hoorbaar.
Een dergelijke houding van Radio Va- Voorts genieten deze uitzendingen ook
ticana isheelgemakkelijk verklaarbaar. inderdaad grote belangstelling,zoals het
H et'geval'van de lniziatiwniki,het'ge- voorbeeld laatzi
en,ook bijde commuval' 'Eschliman en Jakunin dienen als nisten. Dat is geen toeval, want deze
voorwendselterversterking van de anti- uitzendingen vullen een leemte in de insovjetpropaganda.Zulk een kans kon- formatie op,en we1juistdieleemte die
den de katholieke radiopredikanten zich de communisten door de onderdrukking
nietlaten ontgaan.Men moestoverzijn van godsdienstige uitingen in het openprincipes heenstappen.
baar zelfhebben geschapen.
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De Sovjets reageren vooraldan bijzon- haarechterinhetwaterenzijdrijftboder scherp, wanneer berichten over de ven''> zegt een Russisch spreekwoord.
religieuze situatie in de USSR worden DeSovj
etregeringwordtvandaag geconuitgezonden.Daarbijishethun meestal fronteerd met deze volkswijsheid.Hoe
helem aalniet om de waarheid van deze beter de vervaardigde Sovjetradiotoebedchten te doen,wantdie kunnen nau- stell
en zijn,destegemakkelijkerkunnen
welijksbestreden worden,maardaarom ook buitenlandse zenders worden ontdat de waarheid in het licht der open- vangen.En datis,omdathetnauweli
jks
baarheid doordringt.De door onze bei- te controleren valt,ook moeilijk te verde auteurs vermelde brieven van de bieden.Stoorzenderszi
jn n1.nietalleen
twee orthodoxe priesters of de vervol- bijzonder kostbaar, zij maken echter
gingvan de Baptisten in de Sovjet-unie ook in binnen-en buitenland een slechis hiervoor zonder meer een parade- te i
ndruk.Daarmee ziethetSovjetregivoorbeeld. In dit verband dient echter me zich voorhetfeitvan onwelgevallige
te worden vastgesteld dat zowel de ver- waarheden geplaatst,die ongecensureerd
schillende brieven van de Baptisten als - op zachte golven - doordringen tot

ook hetschrijven van de inmiddelsop- over de grenzen.En zolu g hetSovjetgesloten orthodoxe priesters Eschlim an regi
me het noodzakelijk vindt de relien Jakunin in honderdtallen van exem - gieuze groeperingen in het eigen land te

plaren in de Sovjet-unie zelfcirculeren, onderdrukken en hun devrijemenings-

in de zo geheten 'Samisdat' gecopieerd, uiting verbiedt,zal daar ook geen ververmenigvuldigd en ondershands door- andering in komen.
gegeven.

De waarheid is zwaar als goud, gooi RobertHotz

,,

Boekbespreking
Binnengekom en boeken,aan hetbegin vJa iedere

rubriek vermeld,worden besprokennaarmogel#kheid.

THEOLOGIE

Kûng,Hans- Onjeilbaar?- PaulBrand/ benadering van het huweli
jk a1s antropoRom ein en Zn, Roerm ond,1970, 235 pp., logischerealiteiten deloyale erkenningvan

j15,90.
de tragiek der huwelijksontwrichting.A1s
Shaul,Richard - Bejreiung durch Veran- men eenmaal aanvaardt dat het huwelijk
derung. - Kaiser/Grûnewald, M ûnchen/ a1s menselijke werkelijkheid ten gronde
M ainz, 1970,249 pp.,DM .16,50.

kan gaan, is de basis gelegd om verantwoord pastorelehulp te geven aan hen wier

Th.#.J.Eupen, e.a.

huwelijk ontwricht is geraakt, ook in die
gevallen waarin de bestaande kerkelijke
huwelijksordening geen uitkomstbiedt.Het

(Onlontbindbaarheid van het
huwelqk

za1nogwe1even duren voordathetgelden-

de huwelijksrecht in deze geestwordtomAnnalen van het Thi
jmgenootschap, jrg. gebogen, maar het inzicht dat men deze
58, afl. 1, Paul Brand, H ilversum , 1970, richting uit moet groeit alom,zoals blijkt
uit de vele publikaties die de laatste jaren
217 pp.,/10,90.
in binnen- en buitenland verschenen zi
jn.
Da
a
r
om
i
s
d
e
z
e
b
u
nd
e
l
v
a
n
h
e
t
Thi
j
mg
eDe theologische afdeling van hetThi
jmgeotschap,mede in verband met de praknootschap hield op 27 sept.1969 in 's Her- no
i
jk binnen de Nederlandse kerkprovincie
togenbosch een studiedag gewijd aan de t
en het nieuwe wetsvoorstel betreffende
(onlontbindbaarheid van het huwelijk. De echtscheiding in hetNederlands recht,bijaflevering van de Annalen van het n ijmgenootschap die hier besproken wordt, is
daarvan de neerslag, met dien verstande
dat de m eeste voordrachten herschreven

zonder belangri
jk.
A.vanK o1

zijn, enkele zelfs in aanzienlijke mate,
waarbij ook rekening werd gehouden met JorisBaers
de discussiesdie rond de voordrachten ge-

voerd zijn; enkele nieuwe bi
jdragen zi
jn
toegevoegd.
Zo ontstond een uitstekende bundel,waarin een zeer actueel onderwerp deskundig

Om mens te ztjn.Nadenken over de
verlossing vandaag
(Doortocht), Lannoo, Tielt-utrecht, 1970,
189 pp.,BF.135.

en veelzi
jdig behandeld wordt. De vraag
naar de betekenis van de katholieke leer
over de onontbindbaarheid van het huwe-

Verlossing is een van de vele woorden die

li
jk wordt steeds dringender, en dit boek

essentieel voor de gelovige die Christus
'onze Verlosser'noemt en de Kerk de gemeenschap van allen die de verlossende
God zich tot een volk heeftverworven en

doet een serieuze poging om daarop een

antwoord te geven. Het is ondoenlijk de
afzonderlijke bijdragen, uit verschillende

theologische disciplines afkom stig,gedetail-

tothetchristelijk jargon behoren.Het is

bevrijd van de zonde.Dat alles klinkt zo
leerd te bespreken.Maar bij alle verschei- vertrouwd ....maarook zo wereldvreem d.
denheid is er ook duideli
jke convergentie Hoe kunnen deze vertrouwde woorden de
van inzichten.M etname geldt dit voor de levende werkeli
jkheid verduidelijken voor
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de moderne christen? Professor Baersheeft

ditglansrijk jepoogd te doen in zijn boek,

GODSDIENST

dathijin drle delen heeftopgedeeld.Na

een verzoek om onbevangen te willen luisteren naar een nieuw geluid van profetische

L'église souterraine. - Duculot, Gembloux,1970,211 pp.,BF.180.
van de mens'waar ,,christus de aanwezig- Heer, Friedrich - Abschied von Höllen
heid iswaarwijnaar zoeken''en voore1k und Himmeln.- BechtleVerlag,M inchen,
geëngageerd gelovige een 'tochtgenootmet 1970,337 pp.,DM .36,- .
hoop'zalzi
jn.ln een heerlijke taal,zonder Liturgische O riëntatie na Vaticanum II.
pretentie van vakterm en, m aar tintelend Liturgisch W oordenboek Supplement. van actualiteit, even vertrouwd m et de Romen en Zn.,Roerm ond,1970, 158 pp.,
schrift, de patristische literatuur, de ker- j19,50.

allure,begeleidt hij de lezer naar de 'Stad

kelijke documenten van Vaticanum II,als Rendtorj - Aartsvaders,koningen,projem et Bonhoeffer, Claudel,Camus,Edward
Albee, Vance Packard, Bertold Brecht en
Hugo Claus en de slogans van de Franse
m eirevolte,weet de auteur ons gevoelig te

ten.- H olland, H aarlem , 1970, 136 pp.,

/9,
50.

Sperna Weiland,Dr.J.- Het einde van
de religie. - Het W ereldvenster, Baarn,

snaken voor de tekenen van de ti
jd zowel 203 pp.,j14,90.
a1s voor de tekenen van een oprecht geloof.W ie ditboek koopt,leesthetgeboeid

TerSchegget,Dr.G.H .- Hetberoep op
de stad der toekomst. - De Erven F.

en za1er herhaaldelijk naar teruggri
jpen Bohn,Haarlem,1970,222 pp.,/17,50.
omdat het zo echt modern en tevens zo
vertrouwd aandoet.
S.D eSmet

AdoljExeler en DieterEmeis
C.Troisjontaines
Rejlectierter Glaube
La sécularisation. Fin ou chance du H erder,Freiburg,1970,320 pp..
christianism e?
(M ise en Question,1),Duculot,Gembloux, Beide theologen wi
jden zich reedsmeerdere
1970,238 pp.,BF.180.
jaren aan systematische nascholing van vol-

wassenen in verschillende Duitse diocesen.
Dit boek bundelt een tiental artikelen Na een korte studie over nascholing in het
waarin het thema der secularisatie vanuit algemeen,bespreken zijhetmoeilijke prodiverse standpunten wordt behandeld. A1- bleem van geloofsverdieping bij volwasse-

dusbekijktF.Crespihetsecularisatieproces nen.De Nederlandse Katechismuslijkthun
vooral sociologisch, H.R.Schlette filosofisch-ideologisch, C.W est ethisch, G.Bas-

een uitnemende poging in die richting.Be-

doeling van die lessen moet zijn:ernstiger
en blijer geloofsbeleving.Na een lange en
bekend,P.Verghese a1sorthodox;tenslotte boeiende uitwijding over inhoud en methobelichtC.J.Pinto de Oliverra de m oraal- diek,bespreken zijde positieveen negatieve

sarap maakt zijn standpunt als lutheraan

theologische implicaties van de secularize- resultaten van hun experiment.Zeer inspiringstendens, R. W eakland de liturgische rerend voor hen die ook hieraan godsdienen J.M .Gonzalez-Ruiz de ecclesiologische. stige nascholing willen doen.
Alles samen wekt het geheel een tamelijk A.Fransen
verwarrende indruk die door de voortref-

felijke en heldere presentatie van C.Troisfontaines op gelukkige wijze wordtverholpen.Persoonlijk willen wij aandachtvragen voor hetweldoend artikelvan P.Verghese, Société séculière ou com munauté
pluraliste en voor dat van R.W eakland,

abt generaal der benedictijnen,betreffende
Le culte dans le monde sécularisé.M etde

J.Ratzinger

Glaube und Zukunft
Kösel-verlag, M ûnchen, 1970, 130 pp.,
DM .8,50.

inleiding zijn deze twee artikelen inderdaad
een waardevol docum ent voor de ontwikkeling van het theologisch denken in post-

Dit boekje is een bundeling van 5 radio-

conciliaire tijd.

der hoofdstukje behandelt een aparte

S.D eSmet

toespraken, gehouden van 1969-1970.Ie-

vraag:Geloofen weten - Geloofen exis-

tentie - Geloof en filosofie - De toe-

teurs.Een handigregistermaaktditboekje

komstvandewereldindeverwachtin!van tot een klein naslagwerkje inzake 'Sachde mensen - Hoe za1 de Kerk er ultzien

kunde Religion'; waardoor het in feite

in hetjaar2000?Ietsnieuws,in dezinvan waardevol wordt voor ieder die kort en
een nieuw theologisch standpuntvinden we

bondijgdnformeerdwi1worden inzake de

nietin ditboekje.De verdienste ligtin de zakeli
lke gegevens over bijbelwetenschap,
heldere formulering van de vraag en in het
antwoord op deze vragen,welk antwoord

kerkgeschiedenisen theologie van hetogen-

blik.A1su zich deprijsrealiseertvan dit
ligtin de grote lijn van de traditie van de uitermate nuttige boekje,zult u niet lang

g
elovije kerk. De moeili
jkheden worden wachten hetaan te schaffen.
niet u1tde weg gegaan;de gegeven oplos- S.Trooster
singen zijn ook geen toverwoorden.Hetis
nuchter en bezielend geschreven.

J.Ruijter
PhilippeBrunetiere

L'
Eglise en panique
GertOtto,Hrsg.

Desclée,Tournai,1970,125 pp..

Sachkunde Religion
Furche-verl., Hamburg, / Patmos Verl. Het werk bevat enkele gedachten over de
actuelegeloofscrisis.De S.,een leek,drukt
Disseldorf, 1969, 268 pp., DM .5,80.
in een lange brief aan M onsieur le Curé,
W ie zich aleens bezig gehouden heeftm et
katechese-onderrichtop hogere klassen van

zijn bezorgdheid uitoverdevernieuwingen

in de kerk watbetreft de uitdrukkingsvormen van de leer, de relaties binnen de
middelbaaronderwijs en watdaar nog bo- hiërarchie, de houding tegenover anders-

ven ligt,heeft ongetwijfeld de moeilijkheid denkenden.Iedere vernieuwing,die dikwijls
ervaren van hetontbreken van een handig
handboek. Zeker,er worden we1 handlei-

met onbezonnenheid en hardheid gepaard

dingen aangeboden,maar gewoonlijk wordt
dan tegeli
jk een bepaalde methode opgedrongen. Dit boekje biedt op volkomen
zakeli
jke wijze een overvloed aan informa-

xaal voorgesteld wegens somm ige extreme

gaat,wordthier alte eenzijdig en parado-

vormen.De auteur is zelf een beetje in
paniek omwille van de bevrijdende beweging di
e in de kerk plaatsgrijpt.

tie,beantwoordend aan de nieuwste stand B.Van Dorpe
van zaken in het theologisch onderzoek.
Allereerstuitvoerige inleiding in de litera-

tuur van Oude en Nieuwe Testament (de
auteur in zijn tijd,hoofdthema's van het

geschrift, theologische kernpunten). Voorbeelden van de wijze waarop bijbelteksten PierredeLocht
tegen deze achtergrond gelezen dienen te

Etpourtant,je crois.

worden, zijn toegevoegd.Een tweede deel Casterm an,Tournai, 1970,168 pp.,
geeft een overzicht van de kerkgeschiedenis in chronologische tabellen. Schem a's
van de huidige organisatie der kerken en

BF.120.

deW ereldraad van Kerken zijn toegevoegd. Pierre de Locht schrijft in dit boek zijn
Het laatste, system atisch-theologisch ge- persoonli
jke geloofsbelijdenis neer. Opendeelte is al heel origineel opgezet: geen hartig bekenthij daarin beproefd te worvertogen,maarkorttoegelichtm in ofm eer
uitvoerige aanhalingen uit het werk Van
theologen die de hedendaagse theologie be-

den door de contestatie van de m oderne
wereld,doorhetgebrek aan vertrouwen in

tendom en rassenvraagstuk, 'Derde W e-

wijzehun door hetgeloofingegeven aspi-

de leiding van de Heilige Geest bij de
palen.Onderwerpen:Bijbelen openbaring, Kerk a1s instituut, en door de menselijke
God - JezusChristus,Kcrk en Beli
jdenis, zwakheid.Metdeze belijdenis wi1hijeen
theologie van de wereld (o.
a. christendom dialoog tot stand brengen met anderen die
en m arxisme, 'politische Theologie', chris- op geli
jklopende wegen of op divergerende
reld'). Verheugend is, dat deze prachtige raties zoeken waar te maken in deze tlld.
synopsis van het christeli
jk geloven tot Een hulp voor hen die nietwillen berusten
stand is gekomen in oecumenische samenwerking van katholieke en protestantse au-

in '1a foi du charbonnier'.
S.DeSm et

kan hetzijn datmijn methodeom hetboek

ineens uittewillen lezen me teveelvan het

WIJSBEGEERTE

goede gaf.Maarsommijegezegden in het
begin blijven onvergetehjk: ,,lk weet zoveel,omdatik zoveel suf'',of: 2,de sacra-

Hemleben,Johannes - Rudolj Steiner.-

menten komen uitBelgië''(!).Fljnproevers

ullen nog veelmeerwijsheid kunnen ogLemniscaat, Rotterdam, 1970, 148 pp., z
doen bi
j deze geëngageerde en gedistantlf9,50.
eerde denker,die zich,vermoed ik,hetbest
ilenriot,Jacques- La conditionvolontai- waardering za1 vinden bij een open en
re.- N auwelaerts,Louvain,1970,308 pp., kritisch lezer.
BF.320.
Horvath S.J., Tibor - Encyclopedia oj J.H .Nota
H uman Ideas on Ultimate Reality and
M eaning.- Regis College,Toronto,1970,
166 pp..
K rogman, A ngelica - Simone W eil. Lemniscaat, Rotterdam, 1970, 176 pp.,
D r.P.vanderH oeven
19,50.
Pater, < .A. de - Taalanalytische per- Over Blai
se Pascal en zt/n betekenis
spectieven op godsdienst en kunst.- De
voor
onz
e
f(/#
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1970,312 pp.,BF.305.
Vogel,Dr.C.J.de - W qsgerige aspecten D r.J.H .N otaS.J.
van het vroeg-christeliik denken. - Het Over M arcel en z#n betekeni
s voor
W ereldvenster,Baarn,1970,161pp.,/7,- . onze f##
W al,Dr.G.d.van der- KarlJaspers.Het W ereldvenster, Baarn, 1970, 195 pp., Het W ereldvenster, Baarn, 1970, 112 pp-,

/5,90.
j14,50.
Zuidema,Proj.Dr.S.U.- De revolutionaire maatschappiikritiek vanHerbertM arcuse.- Buijten en Schipperhei
jn,Amster- Vulgariseren van grote figuren en hun gedachten uitdegeschiedenisvan dewijsbedam,1970,205 pp.,j16,
-.
geerte is zonder twijfel een hachelijke onderneming.Immers men loopt aan de ene
kanthetgevaardatmen doortrouw aan de
denker zo diep moet graven dat het voor
de mindergeschoolde een te zware opgave

wordtwerkelijk in zulke gedachten doorte
dringen.Trachtmen ditanderzi
jdstever-

CornelisVerhoeven

mijden door zich meerte concentreren op

de eisen van het publiek waarvoor de in-

Voor eigen gebruik
Ambo,Utrecht,169 pp.,j10,
-.

leiding is bedoeld,dan ligt het bijna voor
de hand datmen aan het eigenlijke van de
denker zo'n geweld aandoetdat men niet
veelm eer overhoudtdan een koud staketse1 van begrippen en wat onbestem de,
nietszeggende schem a's.

Verhoeven heefthetvoortreffelijke ideegehad enige essays te bundelen die meer de
persoon van de schrijver laten uitkomen. De twee boekjes die wij hier bespreken,
Nietalleen door deikvorm,maarook door hebben beide gevaren schi
jnbaar moeiteloos

het vermelden van persoonlijke belevenis- vermeden.Dit spreektnatuurlijk voor de
sen.De schrijverheetCornelisVerhoeven, vakkennisvan de beide auteurs - ze hebuit Udenhout,uit Brabant.Deze instelling

ben zelfmethun figuren geleefd,en weten

geeftonsenkele kostelijke essays.Eigenlijk er oneindig veel meer van dan ze in zo'n
zijn de titelsnietzo belangri
jk,maarhier klein bestek op papierhebben kunnen zetzijn erenkeletotbetereinformatie:Onder ten - , m aar nog m eer voor hun talent
het sadistisch oog, Het sacrament op een
afstand, Een mislukt debat, Het dogma

gedachten die ze zelf bezitten aan anderen
op een aangepastem anier over te brengen.

van de duideli
jkheid, Spreken over God, Ze hebben daarbij hun lezers niet onderOnderwijs genieten, W arme thema's bi
j schaten zijn ernietvoor teruggeschrokken
Homerus enz..Persoonlijk werd ik vooral ook het moeilijkste en meest eigene van
geboeid door de eerste vier opstellen
,

al

hun denkers naar voren te halen,maar ze

weten datzo in tebouwen in delevensbij- L.< .N auta

zonderheden van hun figuren dathun denken a1s het ware met hen opgroeit en de

Theorie en Praxis:# M arcuse

boeien.Een ander middelvoorhetlevende
contact tussen de lezer en de besproken
denker is de referentie dievoortdurend ge-

een lectoraataan de Groningeruniversiteit
houdt zich speciaal bezig met de verhou-

geleidelijkheid van hetleven zelfzorgter Het W ereldvenster, Baarn, 1969, 20 pp.,
zo voor dat het geheel een bijzondere in- /3,50.
zichteli
jkheid verwerft datook voor de gem iddelde lezer goed te volgen is en zelfs
de meergeschoolde voortdurend vermag te Deze'openbareles'bijhetaanvaarden van
ding van theorie en praktijk bij Herbert
Marcuse,omdathier de sleuteltermen lig-

maakt wordt (niet uitdrukkelijk zodat het gen van diens filosofie.Tegelijk verheldert
zou gaan hinderen,m aar we1 voortdurend
aanwezig door de aard van de behandelde

dr. Nauta ook de vaak a1s onbegreyen

slogans gehanteerde termen 'ééndimenslo-

thema's) naar onze eigentijdse actualiteit: nale mens' en 'repressieve tolerantie'.M et
zo kan de lezer de overwegingen van die alle begrip voor M arcusestheorie en prakdenkers in zijn eigen ervaringsveld plaat- tijk heefthi
jtoch heternstigebezwaar,dat
sen, worden ze ook voor hem levensecht,

ze teveelwaarde toekent aan een autostaat hi
j er voor open en openen zich die de
no
om subject. Dit blijkt al uit het motto
indringende gedachten ook voor hem. Bij afge
druktaan hetbegin van deze openbare
Pascalis dathetbelang van hetm athemal
e
s
.
erbijkanmen vragen opwelkesoort
tische en natuurkundige denken voor men- autoHi
nomie Nauta het zo begrepen heeft in
selijk denken in hetalgemeenenvoortheo- zi
n eigen wi
jsbegeerte.Datook hierwellogisch denken in hetbijzonder;bi
jM arcel lij
cht enige nuanceringen kunnen worden
komen problemen a1smenselijketrouw,so- aangebracht, za1 hopeli
n in later
lidariteit, tolerantie en vrijheid (ook met uit te geven colleges vajnk dbelijpkaes
benoemde
betrekkingtotdepubliciteitsmedial)bi
jzon- lector.

dergoed uit de verf.Vooraldoor ditlaat-

ste zijn wij zonder meer blij dat er zulke J.H.N ota
boekjes beschikbaar zi
jn: zij helpen de
mens van nu omdatzi
jhem de kansgeven
teputten uiteen totleven gebrachte andere

wereld van een ver ofmeernabi
jverleden.
Zijn deze boekjes dan volmaakt? Natuur- HansR eiss,ed.
lijk niet. Bi
j Van der Hoeven hadden wij
graag wat eerder geweten welke volgorde Kants Political W ritings
van de fragmenten van Pascalhijheeftge- Cambridge University Press,London,1970,
bruikt.Dit kom t pas op p.72,en is irri-

210 pp.,f2.
80.

tant a1s je een vertaling wilt controleren.
Hi
j mist ook een kans om ons nog beter
inzichtte verschaffen a1shijnalaatte zeg- In de veertig bladzijden tellende inleiding
gen waarom 'de weddenschap'van Pascal

wordt aan deze geschriften van Kant vol-

ledig recht gedaan. Zi
j worden juist gevooronsmoderne mensen zijn krachtheeft plaatst in hun historische context.D e inverloren (p. 97).Bi
j Nota vinden wij een vloed en het antwoord op Rousseau worpaar uitdrukkingen die teveel aan lesgeven
doen denken of gewoonweg slordigheden

den uiteengezet en gewaardeerd.

betekenen ze zelf aan te schaffen: ieder

gevormd waarop H egel verder heeft gedacht.
C.J.Boschheurne

Deze politieke geschriften van Kant zijn
zi
jn.Zo wordt hijherhaaldeli
jk gedwongen van groot beelang. M en vergeet te vaak
een stapje verderte gaan in zijn betoog,of dat het in feite de politieke vraagstukken
diténe voorbeeld:,,ln hetvoorwoord zegt zijn geweest waarmee de Duitse idealisten
hijdaarop dan ook'';hetisnauwelijksnog zichbezighielden.Hun opvattingenzi
jn de
goed Nederlands.Zulke schoonheidsfoutjes feitelijke verantwoording van de democranoem je waarschi
jnli
jk alleen om voor je- tie.De crisis van de dem ocratie nu wordt
zelf te bewi
jzen dat je de werkjes nauw- voor een deel veroorzaakt door het feit
keurig hebtdoorgenomen,maarzijn verder dat men dit systeem als iets vanzelfsprevan geen praktisch belang.W ijappreciëren kendsaanvaardtzonderzich bewusttezijn
dat het W ereldvenster deze voortreffelijke wathetfeitelijkinhoudt.Kantsgeschriften
inleidingen nu zo heeft uitgebracht datde kunnen het inzicht weer herstellen,vooral
prijs voor niemand een beletsel hoeft te in zoverre zijn opvattingen de basis hebben
deeltje kostnu j5,90.
A.J.Boekraad
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Koch, Tilo - Aehnlichkeit mit lebenden
Personen istbeabsichtigt.- W egner,Ham burg,1970,311 pp.,D M .22,- .
M etken, Gûnter - Comics. - Fischer
V erlag,Frankfurt,1970,191pp..
M yrdal,Jan - Bekenntllisse eines unm utigen Europöers.- Insel, Frankfurt, 1970,
217 pp..

eind vastaan hetmedische model.De oplossing voor de nood door deficiëntie is
volgens hem het bevorderen van optimale
ontplooiing van het individu en van opti-

male gemeenschapsrelaties.Hi
j zoekt een
verwerkelijking daarvan vooral in betere
onderwi
jsvoorzieningen en in begeleiding
van hetindividu.Hijzegt(op p.127):,,We

hebben voor onze samenleving nieuwe
m aatstaven nodig; de form ulering daarvan
betekent onontkoombaar een ideologie''
M aar deze form ulering kom t in het boek
Vostell, Wolj - Aktionen. Happenings niet voor, noch ook een specificatie van
und D emonstrationen seit1965.- Rowohlt 'optimaal'; noch ook een kwantificering
Reinbek, 1970, z.p., DM .25,- .
van het probleem. Verder lezen we y,leed
wordt m isstand a1s de kennis en de wel-

Dr.J.#.Weiiel
D em ensenhebbengeenleven
Erven F.Bohn, Haarlem, 1970, 143 pp.,

vaart er zijn om ditte verhelpen''(p.138).
M aar ,,de mens is sociaalvrijwelblind''
(p.132),duswatdoenwemetonzenoden?
De schrijverzietvele ,yafweerm echanism en
tegen de welzijnsnood'', vluchtpogingen,
escapisme, projectie, klagen, hiernamaalsgeloof,streven naar een beterewereld,ide-

alisme etc. 0ok de maatschappij reageert
metafweermaatregelen,zegthij.
deomslaglaatW eijelR 3zetten.Ditis
De schrijvervan ditboekje heefteen lang- Op
hetsymboolvoorde volgens hem op gang
durige ervaring a1s vrij gevestigd psychia- z
ijnde revolutie van welvaart naar welzijn.
ter,a1s psychiatrisch adviseur van de Ge- De
eerste revolutie was dan de Franse en
meenschappelijk M edische Dienst (uitvoe- Amerikaanse. Daar ging het om de beringsorgaan van de W .A.O.)en a1s 1id van roemde vrijheden.De tweede was de socihet curatorium van de W iardi Beckman
ale,het gevolg van inzicht dat er econoStichting van de Partijvan de Arbeid.Hij mische krachten en wetmatigheden waren,
19,50.

promoveerde in 1958 op 'Psychiatry in ge-

gesteund door staatkundige m acht, die de

neralpractice'.Hij publiceerde een aantal socialeongelijkheidinstandhielden(P.10).
artikelen en een m edische psychologie in
schrijver geeft OP dezelfde bladzijde
1969. Dit jongste boek gaat over wat de De
aan, dat deze sociale revolutie nog bezig
schri
jver 'welzijnsnood' noemt (Hoofdstuk is.Hijmerktechterop p.137op:,,sociale
8).Volgenshem isdat'
psycho-sociale defi- omstandigheden a1s honger,althans deficiciëntie'.Neurose en delinquentie ziln daar ente voeding, onhygiënisch m ilieu, besmet
Vorm en Van. Het is een Samenspel Van
symptom en die zich uiten in hetfalen,in water,zijn in onzeovervloedigemaatschapjwel verhet tekortkom en en tekortschieten in ge- pij a1s ziekmakende factoren vri
dwenen''.W as dat m aar waar!,,M aar in-

d
raj en functies op sociaalen psychisch
tutionele veranderingen zijn buitenjegebled. Het begrip deficiëntie wordt door sti
on moeilijk tebewerkstelligen.Ookhler
W eijel ontleend aan het begrip vitamine- wo
i
jn geen aanwijsbare schuldigen,hethangt
deficiëntie.A1s een kind m eteen goed ver- z
sam en m etde structuurvan desam enleving
stand geen gelegenheid krijgt om dit te
. .'
'(p.110).En overdiestructuurhoren
scholen,spreekthijvan sociale deficiëntie. we nu verder niets.y,
lleeft hij (het kind)
Een goed nestis nodig voor optim ale psychische ontplooiing;ontbreekt dit,dan kan

*geleerd te vertrouwen,maar ook een

beetjetewantrouwen.. ,dan kan hijmet

psychische deficiëntie het gevolg zijn (p. zelfvertrouwen de wereld en demensen te95).De schrijverheeftdeze weinig scherpe jemoet treden'' (p.135).Zou Weijel dit
en weinig heldere begrippen ontwikkeld
aan de hand van vele voorbeelden van zijn llberale zoethoudertje zelf wel geloven?
patiënten.Hijschat daarbijhet aantal'ge- Als we ons afvragen,wat we1 de afweerwone gevallen'in een psychiatrische prak- mechanismen van de schrijver zouden zi
jn,
jken dat:een naïef optimistisch 19etijk op 600/evan hettotaal.Datzijn dan de dan li
niet echt-psychiatrische gevallen (Prof. eeuws vooruitgangsgeloof, een overschatSpeyer heeft kort geleden aangegeven, dat ting van medische psychologie en een verz.i.259/:van de mensen sociaaldisfunctio- dringing van een door hem zelf op p.10

aangehaalde kennis en inzichtom trenteconomische krachten, etc..

om de 'mogelijkheden'in hun sociale contexttevatten a1s'werkeli
jkheden'.Boeien-

Hetiseen vlotgeschreven boekje,datvele de lectuur op vele niveaus.
aardige ideeën bevat.Het stelt echter teleur door de deficiëntie van het gebruikte
model.
J.H .van M eurs

E.DeKuyper

Dr.S.Fanti

Contre Le M ariage

AljredWillener
L'Image-Action de la Société

Flammarion,Paris,1970, 300 pp..
Een eigenaardig en dubbelzhmig boek!Het

Ed.du Seuil,Paris,1970,350 pp..

bevat de woordeli
jke - althans zo wordt
beweerd - doch gecondenseerde (in hoeEigenaardig boek, dat a1s ondertitel mee- verre?) weergave van vier patiënten: een
kreeg: '1a politisation culturelle'. Vertrekpunt en regelmatig referentiepunt is M ei
68: kan het ook anders in het Frankrijk

geneesheer,een jonje vrouw,een zakenman,en een geesteli
lke.Hun jroblematiek
cirkelt rond de maatschappehlke uitinjen

jk,famllie.
van het einde van de jaren zestig? Vanuit van de Oedipusin gezin,huweli
jneen lang interview meteen studentetijdens Desamenstellerheefthetboek ogenschi
jk bestemd voor de leek;wordthet a1s
de mei-dagen; een beperkte opiniepeiling li
een documentvan ingewikkelde psychoanalytische gevallen voorgesteld,dan heefthet
die bij de actie betrokken waren, schetst een prachtig precedent in de reeks interde
aut
eur
e
iewsdieR.D.LaingenA.Esterson gewijd
de v
erg
lijdi
nen
gengei
wi
nldech
ba
eo
le
tv
is
ic
nh
gsbeen
ldvva
ern
- v
hebben aan schizofrenen en hun familiaal
wachtingspatronen i.v.m. politiek en cul- nûlieu (Sanity, M adness and the Family,
terplaatse in diezelfde periode,een groepsdiscussie met sociologen en intellectuelen

tuur, én de waardering van het dagelijkse heruitqave Pelican, 1970). De literaire
leven. Terecht, geloof ik, knoopt S. op- werkwljze van Fanti is heel wat minder
nieuw aan bij de theoretische geschriften overtuigend. In een inleiding verneem je
van de 'situationisten'dielangvoormei'68 we1ietsoverzijn methode a1sanalyst(dajkse sessiesvan minimum een halvedag,
de nieuwe tendensen in het Franse leefkli- geli
maat aan het voorbereiden waren. 'Mei over verschillende weken, maanden; aan68'is voor de auteur geen eenvoudige ge- dacht voor de naaste omgeving van de

gevenheid, wat hij ook op overtuigende patiënt; erbij betrekken ook van allerlei
wijzeaantoontdoorhetverschijnselvanuit levensdocumenten zoals brieven, enz....)
verschillende gezichtspunten te benaderen maar in de weergave van de verschillende
ofom gekeerd,a1s vertrekpuntte nemen gevallen merk Je daarvan hoegenaamd
voor zeer verscheidene ontwikkelingen.

(Mi
nder overtuigend, daarentegen, 1i
jken
**
D IJ de drie annex gepubliceerde opstelletjes over dada en het surrealisme,de free
jazz,en de evolutie in film en theater,die
men volgensdeauteura1sparallelverschi
jnselen zou kunnen zien.Dater parallelver-

niets. D eze dubbelzinnigheid in het verwerken en het presenteren van hetm ateri-

aal,bli
jkt verder nog uit de erg sensatio-

neelaandoende titel,die of te veelbelooft
of te weinig.Zo gaat hetin feite methet
hele boek: de vulgariserende opzet heeft

blijkbaarallewortelswejjeknipt,zodata1-

schi
jnselen gevonden kunnen worden, lijkt 1es wat er van de eerhlke (?) bedoeling
vanzelfsprekend;alleen lijken me de voor- overschiet, alleen m aar op scepsis van de

bee
lde
nnin velegevallen in contradictie met lezer stuit.
ve
el
va
Wat eraan voorafgaat). W at ilz E.DeKuyper
deze studie,die even irriterend a1s stimulerend genoemd kan worden, erj mooit
uiting komtisde 'verscheidenheld'van eeont M adeleine Chapsal,M ichèle M anceaux
beweging:hoe deze zich evenzeer afzettegen de gevestigde orde a1s een nieuw ont- Les Professeurs,pour quoijaire?
we
rg projecteert,maar datproject - en Ed.Du Seuil,Paris,1970,186 pp..
dit ls m isschien wel het belangri
jkste
reeds aan het realiseren is.De sociologie Eén jaar ongeveer na de Parijse mei-gedie W illener beoefent noemt hij zelf een beurtenissen hebben M . Chapsal en M .
'sociologie du virtuel'. Het is een poging Manceaux een tiental universiteitsprofesso-
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wachtingen in de 'vri
je tijd':,,réussir ses
loisirs'', schrijft Fourastié (p. 16), yyc'est

vindt zich ook een Amerikaan (Hubert réussir sa vie même, c'est réussir sa perDreyfus)en een in deV.S.docerendepro- sonnalité et favoriser celle des autres''.
fessor (Serge Doubrovsky)zijn huidige er- Uitstekend, maar dan moet de richting
varing rechtstreeks in verband brengt met
die gebeurtenissen; zelfs een F. Deloffre

consequentdoorgedacht worden zoals M o-

steltzijn ongelooflijk conservatieve opvatting (,,lesétudiantsdemandentuneautorité'')inhetlichtvan degebeurtenissen van
'68.Hetblijkt een traumatische 'cassure'
geweestte zijn,meta1s gevolg ofweleen
gecrispeerdeverstarring (Deloffre),een modieuze oriëntering (Revault d'
A llones), of-

grip hebben van het fenomeen 'arbeid',
wordt meteen ook de 'niet-arbeid' van de

rin datin eenpaarvan zi
jnwerken gedaan
heeft (zie ook het interview met M orin in
Streven,juni1968).OmdatFourastiézowel
a1s Dumazedier echter een vrijstrak bevri
je ti
jd op die manier begrensd.Vri
je tijd
wordtdan gewoon een ekwivalentvan 'toe-

we1 een boeiende heroriëntering van het
doen en denken in het universitaire kader

risme' (een onderdeel van de vrijeti
jdsindustrie,een tak van de economie)of een
(J.Guénot).Verschillenden hebben lezens- onderdeelvan hetzgn.'cultuurbeleid'(een
waardige en somsook stimulerende inzich- departementvan het staatsorganisme).Op
ten op het universitaire leven, de nieuwe diemanierstaan wevri
jdichtbijdevrijerolvan de student (,,
un futur délinquant'' tijd a1sstructureleuitlaatkleg ofrecuperanoemt Jean Guénot heml),de functie van tiem odaliteit volledig ten dlenste van het
de universiteitin deze maatschappi
j ofin produktieproces en onder een andere naam
die van morgen.Het is deste verrassender

en vorm ingeschakeld in het arbeidspa-

datgeen van hen veelschi
jntnagedachtte troon.Het 'geluksidee' daarbij betrekken
hebben overzijn eigen ro1daarin.Verras- of zelfs als leuze voorop te stellen,is niet

sendentekenend,enhetleeftwe1een bij- alleen een verkeerde benaderin! van het

zonderebijklankaan detltel!Ja,hoe zien
de professoren zichzelf eigenlijk,altijd op
sleeptouw genom en door andere m achten?

probleem,maar draaituiteindell
jk uit op

een VornlVan Sam enzWering:dc Vervfeer;ding van de arbeid kan misschien nog aan-

Alleen een Deloffre natuurlijk, a1s stoere getoond worden,dievan devrijetijd heel
traditionalist,zietzijn functie zeer duide- watmoeilijker,juistomdatze gedralen en
li
jk;met aan het andere uiteinde Judith gesluierd wordt door dit geluksprlncipe,
M iller,die alleen de boycot nog een zinnige daad vindt.A11e anderen gaan deze
vraag uitdeweg.Jean Guénoten M adeleine Reberioux suggereren terloops, zonder
er veelconsequenties aan vast te knopen,
dat de verhouding '
enseignant-enseigné'

dat slechts een verkapte vorm is van uit-

buiting.Deze auteurszijn slachtoffersvan
de '
mythe'van devrijetijd,die zepretenderen te bestuderen.Ze helpen het idee in

standhouden dat'vri
jeti
jd'op jelijkevoet

gesteld kan worden met 'vrijheld' of 'bevan affectieve aard zou kunnen (moeten) vrijding';zemenen bewezen tehebben dat
zi
jn.Jammer dat er niet verder op inge- welvaartgelijk staatmetgeluk;ofhoe stagaan werd; de zaak 'Gabrielle Russier' tistieken gebruikt worden om een filosofie
heeftde Franse opinie in dat opzichttoch te propageren die uiteindelijk ertoe dient
heelsterk gesensibiliseerd,en op tragisch- om een politiek te dekken!
concrete m anier de verhouding van ken- E.D eKuyper
nis-overdracht en liefdesrelatie a1s probleem gesteld.
E.DeKuyper
Rolj-ulrichKaiser

D asBuch der N euen Pop M usik
Jean Fourastié

DesLoisirs.pourquoijaire?

Econ Aktuell, Dusseldorf, 1969, 204 pp.,
DM .10,- .

(M utations-orientations), Ed. Castermann/ Uitgeverijen worden erzich stilaanvan be-

wust dat er zo iets a1s popmuziek bestaat,
en dat dus ook daarover boeken gemaakt
Zoals de (meer diepgaande en omvangrij- - zo niet geschreven - kunnen worden.
ker) studies van J.Dumazedier laboreert Aan dit minimalistisch opzet beantwoordt
Poche,Tournai, 1970, 143 pp-,BF.90.

dit werkje, gewijd aan de vrijeti
jdsbeste- hetwerkjevan Kaiser:journalistiekop z'
n
ding, aan een m .i.vervalste probleem stel- slechtst,vo1fouten en onjuistheden,preling,dieechtergemeengoed schijnttezijn tentieus en hol.M aar vlot!Jam mergenoeg
in deze tak van de m enswetenschappen. ook vertaald in het N ederlands.
Enerzi
jds stellen de auteurs erg hoge ver- E.DeKuyper
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boden,daardoorwasde republiek van W eimar ook intern zwak. De SPD had geen
meerderheid in de Reichstag en diende met

andere partijen samen te werken en com-

promissen te sluiten, onder dwang van
,#realpolitische N otwendigkeiten''.Hetwerk
Elliott,J. H .- The Old W orld and the van Golombek is een case study van het
New,1492-1560.- Cambridge University totstandkom en van zo'n compromis. ZoPress, London, 1970, 60 pp., C10th 35/-, we1de Pruisische roomskatholieken als het
Paper 12/-.
Vaticaan probeerden na 1919 de resten van
Neusner,Jacob - X Li
jeojJochanan ben het 'Kulturkampf'-verleden zo snel m oge-

Zakkai (c I-80 C.E.).- (Studia Post Biblica), Brill, Leiden, 19702, XX, 279 pp.,
j62,- .
Schlumbohm,J.- DerVerjassungskonjlikt
in Preussen 1862-1866. - Vandenhoeck
& Ruprecht,G öttingen,1970,96 pp.,D M .
6,80.
Speer,Albert- Inside the Third Reich.W eidenfeld and Nicholson,London, 1970,
596 pp.,85/-.
Verstegen, Vedastus - G eschiedenis van

li
jk op te ruimen. Te meer omdat in het
anti-religieuze streven van de SPD een ernstige bedreiging werd gezien.Een concor-

daatzou een uitstekend middelzi
jn in de
strijd tegen scheiding van kerk en staat.
ln de parti
jconstellatie van 1919 tot 1932

nam de Zentrum Partei een sleutelpositie
in;deze positie werd gebruiktom een nieuwe interpretatie te geven aan artikel 137
van de Riechsverfassung waarin de verhouding kerk-staatgeregeld werd,en om ditte
de christelijke arbeidersbeweging te Loke- 'bekronen' m et het concordaat van 1929.
ren.- A .C.W .,Lokeren,1970,82pp..
W eber, Christoph - Kirchliche Politik F.Nieuwenhof
zwischen Rom , Berlin Ifn# Trier 18761888. - M atthias-Griinewald Verlag,
M ainz,1970,XX ,198 pp.,D M .30,- .

RudoljineFreiin von Oer
DieterGolombek

Die Sökularisation 1803
Vorbereitung,Diskussion,

Die politische Vorgeschichte des
Preussen K onkordats, 1929

Vandenhoeck & Ruprecht,Göttingen,1970,
90 pp.,DM .6,80.

M atthias Grûnewald Verlag, M ainz, 1970,
135 pp.,D M .29,- .
Na de Eerste W ereldoorlog was de republiek van W eim ar politiek geïsoleerd: de
zware econom ische en politiek-m orele druk

Durchjûhrung

M en versta de term secularisatie in zi
jn
oorspronkeli
jke betekenis: het onttrekken
van wereldlijke macht aan geestelijke personen (bisschoppen) en instellingen (kloosters).Een patente methode om geleden ver-

waren we1haast ondragelijk.De republiek liezen en verminderde inkomsten te comzelf was resultante van een autoritair-bureaucratisch 'W ilhelm inisch' verleden en
een in bloed gesm oorde poging totradicale
sociale hervorm ingen in 1919-1921. De
voorm annen van de SPD, N oske, Ebert
c.s., probeerden de republiek te redden
door het op een akkoord te gooien m et

penseren. In dit boek een aantal teksten
over de 'Grosse Sëkularisation' van 1803.
Deze werd op gang gebrachtdoor deFran-

sen.De verovering van de linker-Rijnoever
en van o.a.Toscane ontnam gebieden aan
verschillende vorsten. De Fransen stelden
een schadeloosstelling voor uit de 'geeste-

legerleiding en vrijkorpsen. Daarmee was lijke'vorstendommen.Bijdevrede van Luhet aanzien van de SPD a1s hervormende, néville (1801)werd voorzien in een confeop emancipatie gerichte parti
j geschonden. rentie te Rastadt.In 1803 brachtdeze conOpdat,in de woorden van Noske, ,,de arbeiders het dak boven het hoofd dienden
te houden'' moesthet bureaucratische ap-

ferentie de 'Reichsdeputationshauptschluss'

totstand.Eén kwartvan hetboekje wordt
gevuld door een uittreksel uit dit besluit.

paraat van de Pruisische staat blijven be- Van de in de ondertitel aangekondigde
staan en de Duitse industriële leiders in

voorbereiding en discussie moet men zich

functie blijven.De SPD vieltussen walen dan ook nietteveelvoorstellen.lnteressant
schip,geen werkeli
jke verandering werd ge- is om op te m erken hoe de aartsbisschop

van M ainz (die tevens aartskanselier van
hetHeilige Roomse Rijk is)de pauserop
POLITIEK
wijstdathijtenminstenogietsgeredheeft
(zijn eigen positie)en daarom nietontevreden is.Voor devaderlandse historie wijsik
op de positie van de Prins van Oranje.ln Frenzke,D ietrich - D ie Anerkennung der
1796 reedswordterin een geheim verdrag

tussen Frankrijk en Pruisen gesproken over
de mogelijke terugkeer van deze vorstnaar
Holland;indien datt.z.t.nietmogelijk za1
zi
jn,worde hijop anderewijze aan territo-

DD R.- W issenschaft und Politik,K öln,
1970,128 pp.,DM .8,50.

Linke,Horst Giinther - Deutsch-sowjetische Beziehungen bis Rapallo.- W issen-

M arcelChappin

schaft und Politik, Köln, 1970, 295 pp.,
DM .35,- .
London,Kurt- D ie permanenteK rise.W issenschaft und Politik, Köln, 1970, 247
PP.,D M .14,- .
M eissner,Boris,hrsg.- D ie deutsche Ostpolitik 1961-1970.K ontinuitötim W andel.
W issenschaft und Politik, Köln, 1970,
448 pp.,D M .38,- .
Rubinstein,Renate - Jood in Arabië.Goi
in Israël.- M eulenhoff,Amsterdam,1970,

ChristopherBrooke

156 pp.,j10,- .
Schubert,Klaus von - Wiederbewajjnung

rium geholpen.Hetza1in 1803 Fulda worden,een goede oefenschoolvoor de grootste Koning der N ederlanden.

The Tweljth Century Renaissance
Thamesand H udson,London /Denis,Borgerhout,1969,216 pp.,132 p1.,21 klpl.,
BF.168.

ltnd W estintegration.- D eutsche VerlagsAnstalt,Stuttgart,1970,216 pp.,DM .7,- .

Hetvraagtm eestaleen langeweg om door
hethistorische feitenmateriaalheen te drin-

gen toteen menselijke aanwezigheid.ChristopherBrooke echter verstaatde kunstom
die weg heel snelaf te leggen,zonder het

DavidButler and DonaldStokes

contact met de feiten op te geven. Hij PoliticalChange in Britain
structureert zijn evocatie van de twaalfde Forces Shaping Electoral Choice

eeuw zo dat ze op verschillende niveaus M acmillan,London,1969,516 pp.,f 4.50.
kan werken, als inleiding voor wie m et
deze periode helem aalnietvertrouwd isof
a1s samenvatting voor wie reeds over een
zekere feitenkennis beschikt. Dit resultaat

W atbeweegtde kiezers in die enkele ogen-

bereikthijdoor een systeem aan te wenden

blikken die zijhooguitéén keerperjaar -

en de grote stromingen van de twaalfde

som s niet eens zo vaak - nodig hebben

eeuw teverpersoonlijken in figuren a1sHe- om hun stem uitte brengen en aldus hun
loise en Abelard, Joannes van Salisbury, bijdrage te leveren in hetprocesder parle-

Gratianus van Bologna, Theophilus, Gi1- m entair-democratische wilsvorming?
bertus van Autun, Suger, Geoffrey von Tot voor kort was dit een onderwerp van
M onmouth en W olfram van Eschenbach. veelpolitieke speculatie.N auwkeurige geEen dergeli
jk systeem vertoont het nadeel gevensbezatm en niet.De uitslagen van de
andere figuren in de schadtlw te laten,het verkiezingen werden per kiesdistrict verzainstitutionele op de achtergrond te schui- meld en bekend gemaakt.De kiezers wer-

ven (hetgeen zich bijvoorbeeld wreektin de den dus op hoopjes van enkele duizenden
behandeling van de architectuur),maar dit - of tienduizenden zoals in Engeland nadeelweegtnietop tegen hetdirecte con- geveegd en die hoopjes kon men met e1tact dat men met een beschaving krijgt. kaar vergeli
jken, meer niet. Men kon de
Een goede bibliografie en registers maken stedelijke kiesdistricten vergelijken metdie
aanx lling gemakkelijk. De illustratie is van het platteland, die uit arbeiderswijken
uitstekend verzorgd, zoals past voor een metdieuitmiddenstandswijken,die uithet
ded uitde serie Library ojEuropean Civi- noorden m et die uithetzuiden en daaruit
lization.

S.'Ieester

moest men dan m aar zien afte leiden wat
erprecieswas gebeurd in deontwikkelingsgang van het politiek denken der burgers.
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W ât men er uit afleidde, hing merendeels
af van de politieke ervaring, de verbeeldingskracht of de vooringenomenheid der-

HeinzBrahm

ringen of in hetparlementcomm entaar op
de verkiezingsuitslag leverden.Hetbeschik-

K ohlham mer, Stuttgart,1970, 144 pp-,
D M .12,80.

D er K reml und die CSSR,1968genen diein depers,in de partijvergade- 1969
bare ci
jfermateriaal bleef nu eenmaal ui-

t
erstgebrekkig en oyendemetname geen De auteur is medewerker aan het Bundesinzicht in de motivatle van de kiezers.
De weg naar dit inzicht werd pas goed

institut fiir Ostwissenschaftliche und inter-

in kapltale blunders,zoalsin 1948 toen het
President Trum an een verpletterende nederlaag voorspelde nog vlak voordat Truman de verkiezingen won en zoalsthans-

Vormacht en Russische Revolution und
W eltrevolution, die hier vroeger ook besproken werden.Ook in ditboek,datgaat

tere resultaten opgeleverd. M et nam e in
Am erika, waar een team van sociologen
aan de Ann Arbor universiteitin Michigan
een zeer breed onderzoek instelde naar de
verkiezingsresultaten van 1952 en 1956 en

De spanning wordt geanalyseerd en de auteur toont de evolutie van de gebeurtenissen die moesten leiden tot een climax.
In een tweede deelwordt de Russische gewapende interventie geanalyseerd. In een
derde deel de gevolgen van die interventie
en de restauratie van de macht.Verdient
doorgewerktte worden.
A.Van Peteghem

ationaleStudien in Keulen.Hijpubliceerdertig jaar geleden geopend door de op- n
d
e
reedsdriebelangri
jkewerken ophetgekomst van het opinieonderzoek.Vri
jwel
aanstonds richtte dit onderzoek zich ook bied van de Sovjetologie: Trotzkys Kampl
op degolitiek.Weliswaarmaaktehetdaar- um die M acht, Pekings Grf// nach der

over de gebeurtenissen in het Tsjechosloaki
je van 1968,demonstreert de auteur
anno 1970- wéérmetzi
jn '
voorspellingen' v
over de uitslag van de Britse verkiezingen, zijn deskundigheid. Het eerste deel gaat
m aar in de analyse achteraf heeft het be- over de confrontatie met de Sovjet-unie.

deze resultaten in een aantal omvangri
jke
boekdelen vastlegde.
Totdit team behoorde Donald Stokes,die
nu samen meteen Britse collega van Ox-

ford de resultaten van een soortgelijk onderzoek inEngelandoverdejaren 1963tot
1966 heeft gepubliceerd in dit boek.
Een eenvoudige zaak was dat allerm inst.
Hetbesluitvan de kiezer om zus ofzo te
stemm en wordt nu eenm aal door een hele
reeks van factoren beïnvloed. Daar speelt

GeorgeThayer

TheFartherShores 0/ Politics
The Am erican PoliticalFringeToday

zijn leeftijd een ro1in,zi
jn relaties totzijn Allen Lane The Penguin Press, London,
gezin en zijn buren,zi
jn gevoelvan ver- 1968,610 pp.,50/-.
bondenheid met zi
jn stand of zijn klasse,
verre afstand gezien is Amerika een
zijn gevoelijheid voor beïnvloeding door Op
de publiciteltsmedia,zi
jn mate van enthou- twee-partijen staat.Daar mag een enkele
j de verkiezinlen van 1968
siasme voor een nieuwe parti
j of van tra- keer, zoals bi
j zich ln de verkieditionele verbondenheid aan een oude, het eens een derde parti
optreden van de leiders der partijen, de zingsstrijd mengen;het mag er soms zelfs
n derde parti
j, zoals
m ate waarin hun beleid het welbevinden naar uitzien alsof zo'
van de kiezers heeftverbeterd of verslechterd,de algem ene tendensen in de wereldpolitiek en in de wereldeconom ie - om

die van W allace,roet in het eten van de
norm ale tweekamp dreigt te gooien,m aar

almeer dan honderd jaar sluiten de Ameikanen de gelederen iedere vierjaren weer
maar enkele van demeestbelangrijke fac- r
toren te noemen.A1 deze factoren hebben achter nog steeds dezelfde banieren van

de beide auteurs in hun onderzoekingen Republikeinen en Democraten.Op ditpunt
betrokken. Zij geven een analyse van het biedt de Amerikaanse politiek het beeld
Britse kiezerscorps zoals er tot dusverre van een consensus.
nog geen verscheen. Bijzonder belangrijk Toch is die consensusnietz6 algem een a1s
jkt.Onderdieopstudiemateriaalvoor ieder die zich interes- hijoppervlakkiggezienli
ervlakte krioelt het letterlijk van allerlei
seertvoorwater onderdeoppervlakte van p
een parlementsverkiezing gaande is.Zowel groeperingen,die zich ergens in dat uitgestrekte Am erikaanse continent, ergens tusin Engeland a1s hier.
sen de m ensenmassa's van de Am erikaanse
miljoenensteden Op eigen houtje in de poH ansHerm ans
litiek Werpen. Daar zi
jn er, die vrij on-

schuldige leuzen in hun vaandel voeren.

Een PartijvoorBelastingverlaging bijvoorSOCIALE WETENSCHAPPEN
beeld,een Parti
jvoor de Arme Man,een
Vegetariërspartij.M aardaarzijn ook par- Antonîni, Fausto - L'homme Jurfeux.
tijgroeperinqen bijdie onderdedekmantel
van de fraalste nam en - de Theocratische

L'agressivité collective.- Hachette,Paris,

door - allerm inst onschuldige doeleinden
nastreven. Uiterst rechtse en uiterst linkse

175 pp-,9/-.
Bierenbroodspot,Dr.P.-- De therapeutische gem eenschap en het traditionele psychiatrische ziekenhuis. Boom en Zn.,

70,238 PP..
Partij,de Nationale Renaissance Partij,de 19
Ba
in,A .D .- The Controloj the M oney
PartijderAmerikaanseIndiaanseNationa- Suppl
y.- Penguin,Harmondsworth, 1970,
listen,de Yockey Beweging en ga zo maar

groeperingen, die soms nauweli
jks in de

openbaarheid van de politieke propaganda
treden en a1s een soort geheim e genoot- M eppel,19702,203 pp.,/18,50.
dieu, Pierre - Zur Soziologie der
schappen fungeren,maar die bepaald niet Bour
ymbolischen Formen.
Suhrkamp,
kieskeurig zijn in de keuzevan hun midde- s
len.Die a1s het erop aan komt voor geen Frankfurt,1970,207 pp.,DM .14,- .
houl, Gaston - L'injanticide df//ërë.
geweld terugschrikken en zich in het ge- -Bout
Hachette,Paris,1970,253 pp..
heim duchtig op het gebruik van wapens Cipol
la, Carlo M . - European Culture
voorbereiden.
nd Overseas Expansion.- Pelican,PenSommige van die groepen en hun leiders a
uin Books,Harmondsworth,1970,201 pp.,
zijn ronduit belachelijk. Zij werken met g
6/-.
schertsceremonies;hun jargon zitvolholle Er
kson,Erik H.- Jugend und Krise.retoriek - maar zij vormen metz'n allen Eri
nstKlettVerlag,Stuttgart,1970,334 pp.,
een gevaar. Niet alleen een direct gevaar
voor diegenen onder hun tegenstanders die DM .29,50.

z
ijmet wayengeweld te lijf willen,maar Gelder,Proj.Dr.L.van - Problemen van
ook een polltiek gevaaromdathun geweld- werkende jongeren.- W olters-Noordhoff,

-.
daden op een onzalig ogenblik kunnen fun- Groningen,1970,66 pp.,/8,
geren a1s een vonk in het kruitvat.Hetligt Groothuyse,Dr.J.< .- De arbeidsstrucer m aar helem aal aan hoe zich de alge- tuur van de prostitutie. - Van Loghum
mene verhoudingen binnen Amerika ont- Slaterus,Deventer,1970,217 pp.,j22,50.
wikkelen.K omen de politieke hartstochten Grossman, Gregory - Economische stelop een hoogtepunt dan kan zo'n kleine sels.- (Prisma),Spectrum,Utrecht/Antpen,1970,202 pp..
groep een uiterst gevaarlijke uitbarsting wer
Hammerich,Dr.K.e.a.- Sporten Volksprovoceren.
George Thayer's boek is aan deze kleine, gezondheied.- (Sportcahiers n.6),N.K.S.,
felle, fanatieke groepen, die zich in de 's-Hertogenbosch, 1970, 60 pp.,/4,- .
Amerikaanse politiek proberen te roeren, Hawkins,E.K.- The Principles oj Deopment Aid. - Penguin, Harmondsgewijd. Aan de rafels van de 'Stars and vel
worth, 1970,152 pp.,7/-.
Stripes'.
osselin de Jong, Proj.Dr. P. E. de Zulke boeken zijn er welmeer verschenen J
in hetverleden.In de dagen van Roosevelt Contact der continentell. - Universitaire
kwamen erettelijkeuit,die breeduitde ge- Pers,Leiden,1969,144 pp.,j16,- .
varen beschreven van ofweluiterst rechtse Lyman,Stanjord M .and M arvin B.Scott
ofweluiterstlinkse groeperingen.De m ees- - ,4 Sociology oj the Absurd.- Applete van deze boeken vormden een soort
Cassandra-literatuur. H un sombere voor-

spellingen zi
jn achteraf niet uitgekomen.
Thayerprobeertnietin detoekomstteki
jken.Hijbewaarteen zekere afstand;de afstandvan deironie.Maarhijgeeftwe1een
duideli
jk beeld van een aantal onderstromingen in de Amerikaanse politiek die iets
verklaren van de populariteit die een figuur a1sW allace in de weken vlak voor de
verkiezingen van 1968 scheen te genieten.
Voor wie die onderstromingen interesseren
is het een boeiend boek; voor anderen
misschien meer een amusante curiositeit.
H ansHermans

ton,Century,Crofts,N ew York,1970,221
PP..

M attinson,Janet - M arriage and mental
handicap. - Duckworth, London, 1970,
231 pp.,50/-.
M ousseau, Jacques - Cinq dollars pour
un empire.- Denoël,Paris,1970,304 pp..

Semmel,Bernard - The Rise ojFree Trade Imperialism .- Cam bridge University
Press,London,1970,250 pp.,70/-.
Sen,A martya,ed.- G rowth Econom ics.
Penguin,Harmondsworth,1970,549 pp.,
12/-.
Tinbergen en Peterson - Deelgenoten in

ontwikkeling. -

Staatsuitgeveri
j, Den

Haag,1970,139 pp.,j4,75.

Woestine,Proj.Dr.<.J.van de - lnlei- bijonsook gevonden).De schri
jveranalyding in het economisch denken. - (Pris- seert het probleem meer kwalitatief: vaak
ma), Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, ishetnieteensnodig om meerbedden be265 pp..
schikbaartekrijgen terverbetering van de
geriatrische zorg. Van meer belang is de
aanpak: met nam e gaat het erom of een
instituutmeer democratisch of autocratisch
functioneert.Het eerste houdt in,dat zodustrieller Konjlikt. - Enke, Stuttgart, we1 staf, patiënten a1s ook de familie en
1970,207 pp.,D M .33,- .
bezoekers werkelijk in hetwerk betrokken
worden. Een meer autocratische instelling
is gekenmerkt door een vrij strakke '
pikHansChresta
W oodm an, D orothy - H im alayan Frontiers.- Barrie and Rockliff,London,1969,
423 pp.en 32 kaarten,90/-.
Zim mermann,W alter- Fehlzeiten und in-

volgorde' waarbij de laagste, in casu de

Jugend zwischen Konjormismus und patidnt,altijd de dupeis.W orden nietalle
Opposition

zeilen bijgezet,dan verwordt de verpleegde

Benziger Verlag,Einsiedeln,1970,228 pp., geriatrische patiënttoteen duffe lijderaan
w at Barton noem t 'institutie neurose'.Dit
DM .17,80.
isnietnodig.De schri
jver legtde nadruk
De vragen die in ditboek behandeld wor- og de rehabi
l
i
t
a
t
i
e
a
1
s
doelvan hetwerk.
den,luiden in de ondertitels: 'W ie verhëlt D1t houdt dan niet alleen in revalidatie in
siesich in derFreizeit?','W ie istihre Stel- de lichamelijke zin,maar vooralhetherstel
lung zu Beruf und Gesellschaft'?' en het van de waardigheid van de verpleegde.
antwoord wordt duidelijk gesteld: 'Eine Daarvoor isdan een andere vorm van deSozialpsychologische Untersuchung gibt mocratisering nodig,n1. in de relatie van
Auskunft'.Of misschien toch niet? Eugen verpleging tegenover verpleegde. In deze
Lemberg,Professor fiir Soziologie des Bil- relatie is het belangrijk,dat er een echt
dungswesens,zet in het voorwoord achter gesprekscontactwordtonderhouden m etde
het 'beruhigende Bild' van de Zwitserse verpleegde.Verder geeft veel bezoek,ook
jeugd een vraagteken. Er wordt geconsta- van kinderen,verbetering van contact met
teerd dat ze zich aanpassen. Chresta zegt de buitenwereld en informatie daaromtrent.
het zo: ,,Wir sind der Ansicht, eine der Gedetailleerd wordt beschreven hoe het
wertvollsten Entdeckungen unserer U nter- toegaat in de psychiatrische inrichting Sesuchung bilde das deutliche Hervortreten veralls in het mooie Sussex op de psychodieser aufgeschlossenen Grundhaltung der geriatrische unit.V erder wordt een hoofdmeisten Jugendlichen, sowohl in der Frei- stuk gewijd aan de gemeenschapszorg.Het
zeit,a1s auch gegeniiber den Berufsproble- bli
jkt,dat de organisatorische en financiemen und der Gemeinschaft. Unsere Ju- ringsproblem en in Engeland zeer verwant
gendlichen zeigen eine realistische Einstel- zijn aan die bij ons.Ook deze schrijver
lung zur Freiheit.Sie sind in iiberwiegen- klaagt, dat er som s vele sociale diensten
der Zahl ordnungsbewusst zu Arbeit und contactonderhouden metéén gezin.
Beruf, zum Lehrmeister und Lehrbetrieb, W e krijgen geen cijferste zien waaruitzou
zur Berufsschule und W eiterbildung. Sie kunnen bli
jken ofhetin Noord-sussex besind orientiertund interessiertan den Pro- ter is gesteld m et de geriatrische zorg dan
blem en unserer Zeit''.
in Londen of b.v.Amsterdam.W e1 blijkt
H et door 'Gulf Oi1 Switzerland SA 'gratis Enoch Powell dit onderwerp in een boek
verwerkte statistische m ateriaal geeft een behandeld te hebben m et evenveel pessipositiefbeeld.M etpositiefwordtdan door misme a1s hij tentoonspreidt inzake het
de schri
jver bedoeld 'de jeugd wenst zich raciale probleem .Overigens geeftditboekondanksprotesten aan te passen'. M aarwie je weinig of geen literatuur en daarbij
heeft daar ooit aan getwi
jfeld?
wordt de naam van Herman Simon uit
F.Nieuwenhof
Giitersloh toch we1gemist.Terecht wordt
m etveelwaardering de gezinsverpleging in
A.W hitehead
Gheel genoem d. Een index ontbreekt en
datisJam mer.
In theserviceojold age
Het boek getuigt van visie op het gebied
Pelican, Penguin Books, H armondsworth, van de psycho-geriatrische zorg, al staan
1970,155 pp..
er weinig geheelnieuwe ideeën in.H et is
In hetvoorwoord geeftR.Barton hetpro- prettig leesbaar geschreven en interessant,
bleem kwantitatief aan:13B/cvan de bevol- zowelvoorvakmensen van deverschillende
king is ouder dan 65 jaar en daarvan is disciplines a1s ook voor leken.
130/: weer gestoord. (Deze cijfers worden J.H .van M eurs

GeraldLeinwand e.a.

GEDRAGSWETENSCHAPPEN

ProblemsojAmerican Society
W ashington Square Press,New York,1969/

1970,$0,75 perdeeltje.
Niet alleen in N ederland, ook in Amerika

Bollenlan,Drs.Th.G.- Hetsociaal be-

neemt de belangstelling van het onderwijs lemmerde kind.- (Acta paedagogica U1voor de actuele problem en van het m aat- trajectina),W olters Noordhoff,Groningen,
schappelijk leven zienderogen toe. De 19703,73 pp.,j7,90.
schoolkân nu eenmaaldezeproblem en niet D#k, < . K. van en L. C.Hulsmann meer voorbijgaan.ln de nieuwe structuur D rugs in N ederland.- Paul Brand,Busvan ons voortgezet onderwi
js is dat ook sum,1970,254 pp.,j19,90.
duidelijk vastgelegd.
Harris,ThomasX.- The book oj choice.
ln hetkader nu van deze toenem ende beCape,London,1970,278 pp.,35/-.
K ellner, Erich, H rsg. - Sexualitöt ohne
-

langstelling heeft de W ashington Square
Press - een dochteronderneming van Sim on and Schuster - in N ew Y ork de uit-

Tabu und chri
stliche Moral.- (Gesqrâ-

he der Paulusgesellschaft), Chr. Kalser
gave van deze serie boekjes ter hand ge- c
Verlag, M iinchen / Matthias Griinewald
nomen.Boekjes van 160 tot 200 bladzijden Verlag,M ainz,1970,191 pp.,D M .12,80.
in pocketform aat,op fraaipapier gedrukt
en metta1van illustratiesverlucht.Boekjes
over de maatschappelijke problemen van
Amerika. Boekjes, bestemd om in de
schoolte worden gebruikt.

Van de veertien deeltjes, die tot dusverre lona and Petev Opïif
in deze serie verschenen,ontvingen wij er
na een verrassende kennismaking op een Children's Games in Streetand
onderwijstentoonstelling in Atlantic City, Playground
vi
jf.Een over The slums,een,gewijd aan Oxford University Press,London,1969,
de problemen van The consumer,een over

de verkeersproblemen,The trajjicjam,een
over Air and water pollution en een over
The city asa com nlunity.

Dezeboekjeshebben allemaaleenzelfde indeling. Zi
j openen met een samenvatting
van het probleem - meestal rond vi
jftig
tot zestig bladzijden. Daarna volgen de
'Selected Readings'- fragmenten uitboe-

371 pp.,geïll.,40/-.

Een erg gespecialiseerd boek,meta1srefe-

rentiepunt de Angelsaksische wereld (in
korte noten wordt we1 verwezen naar parallellen op het continent, maar - samen
m et de beknopte historische schetsen - is

ditslechtseen aanvullend onderdeeltje).De
ken, tijdschrift- of krante-artikelen over grote categorieën van kinderspelen die te
hetzelfde onderwerp. In de keuze van die

fragmenten hebben de auteurs getrachtzo-

vinden zijn in de verschillende Britse
streken, worden uitvoerig beschreven met

veel mogeli
jk verschillende aspecten van behulp van vergelijkende lijsten betreffende
het betreffende jrobleem te belichten en debenamingen,variatiesin hetverloop van
ook zoveelmogelljk verschillende gezichts- het spel,en aard van dat spel; dit laatste
punten naar voren te brengen zodat de wordtdan nog kleur bijgezetdoorgetuigeleerlingen,van het een op het ander overgaande, zichzelf een oordeel kunnen vormen en niet klakkeloos de opinies van de
inleider hoeven te volgen.D atis op zichzelf al een heel grote verdienste van deze

boekjes.

Een tweede,mogelijk nog belangrijkerverdienste is hun openhartigheid.Zijverbloemen niets.Zij leggen de vinger regelrecht
op de wonde plekken in de Am erikaanse
samenleving.Hetboekjeoverde slumsbi
jvoorbeeld - en andere over het negervraagstuk,over de arm oede,overde crim inaliteit enz. - is geschreven vanuit een
bewogenheid, die de jeugd aanspreekt.
H ansH erm ans

nissen van kinderen zelf. D oor de liefde

(ik vermoed dat er geen andere term voor
bestaatl) waarmee dit werk geschreven is,
groeithetbeslistuitboven hetwaardevolle

en academische werk (dathet ook is),en

kan gelezen worden a1s een bloemlezing of

dagboek '
uit hetri
jke kinderleven'.W aaraan het te danken is dat dit niet een indrukwekkende maar saaie opsomming is
geworden van riten en gebruiken die door
de volw assen observator waargenom en
worden a1s een verafgelegen en vergeten
continent door een etnoloog, achterhaalt

de lezer meteen in de eerste bladzijden.
Daar schrijven de auteurs dat de wereld
van het kind bijna uitsluitend vanuit een

volwassen/kind-relatie wordt benaderd,
zonder rekening te houden m et zo iets a1s
een 'child-to-child complex': een eigen

maatschappelijkeorde in de kinderwereld,
waar de volwassenen geen deelaan kunnen
hebben en die ten volle totuiting komt in
het spontane kinderspel.Dat spelkan het
best ontplooid worden in puinhopen, op
straat of in andere 'wildernissen'. M eteen

wordtditboek een pleidooivoorhetvri
j-
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Lorenz,K onrad - Essais sur le comportement animal et humain. - Ed. du Seuil,
Paris, 1970,484 pp..
Verhiilsdonk, Eduard - Signale aus dem
M ediokosmos.- Knecht,Frankfurt,1970,
367 pp.,D M .26,80.

laten van het kinderspel,tegen de bemoeizucht van de volwassenen die menen het G.Harrison,e.a.
spelte moeten opvangen in een geplanificeerde politiek van speelpleinen en speel- Biologie van de m ens,l en 11
gronden.Deze laatste maken het spel ste- Aula,Utrecht,1970,348 en 261 pp.,

riel,de 'ruimtelijke chaos'daarentegen sti- j11,- .
muleerthet.Hetkinderspelwordtnietbedreigd door de overdaad aan concurreren-

Biologie van de menshoudttoch ietsmeer

ren should be allowed thislastfreedom :to
play their own gam es in their own way''

gische m ethodieken op de m ens toegepast
worden over een breder terrein dan dat
van de anatomie en fysiologie van organen

de verschi
jnselen (w.o.de tv we1 een van in dan menskunde,datreeds lange tijd een
de belangrijkste factoren za1 zi
jn), maar belangrijke fractie vormt van het onderjsvak biologie.Hetis méér,omdatbiolodoor een overdaad aan promotie! ,,Chi1d- wi

(P.16).
E.D eK uyper

J.=.Hadjield
Psychotherapie
Aula, Spectrum, U trecht/Antwerpen, 1969,

495 pp.,/7,50.

in hetmenselijklichaam.Hetisookméér,
om dat daarin een m odernere versie vervat
ligt,die de mensheid beschouwt in nieuwe
dimensies - a1s een biologisch afgezonderde groep of soort met subgroepen of
populaties, die tevens in relatie staan tot
hun m ilieu.
Deze tak van de biologie droeg vroeger

veelalde naam van frsische antropologie;
in het Engelse taalgebled spreekt men nu
lievervan 'human biology'(datisook de
titel van de oorspronkelljke Engelse uitgave);in Nederland hoort men aan enkele

ln ditveelom vattende boek is een erudiete
psychotherapeut aan hetwoord die vanuit

vooruitstrevende universiteiten meestal de

een langjarige ervaringzich heenbuigtover
oude en nieuwe richtingen in de psychotherapie.Hijstaat lang stilbi
j de moderne
scholen in de dynamische psychologie (M c
Dougall, Freud, Jung, Adler) en voorziet

biologieisnletzozeer'de'mens,maarjuist
de mensen zoalsze zich in vele biologische
variaties aan ons voordoen. Het gaatdus
prim air om biologische verschillen die zowel naast elkaar kunnen voorkomen als

de hier vigerende theoretische concepten
van kritische opm erkingen.In de gedrags-

naast elkaar voor dan valt ons dat het

therapie heeft Hadfield zich kennelijk te

duidelijkstop tussen mensen onderling,die
elk qua aanleg en milieu uniek zijn (1);op

weinig verdieptom daarveel over te kun-

term 'antrogobiologie'. Object van deze

elkaarin tijd kunnen opvolgen.Komen ze

bredere schaalconstateren we die verschilhoofdstuk bespreekt de auteur de zoge- lende tendenties tussen groteregroepen,die
naam de rechtstreekse reductieve analyse, dan voor het gemak m et 'rassen'worden

nen zeggen. In het laatste zeer lijvige
een door hem zelf ontwikkelde zienswijze
en m ethodiek. Vanuit die neo-analytische

aangeduid (2).Volgen deze verschillen elkaar in ti
jd op, dan denken we allereerst

visie belichthijdebelangrijksteonderwerpen uit de neurosenleer,vaak aan de hand

aan de ontogenetische ontwikkeling die e1k
m ens doorm aakt vanaf de bevruchting tot

van voorbeelden uit zijn praktijk.

de dood (3);en na Darwin is hetvermoe-

Het onderhavige boek is boeiende lectuur
voor insiders op psychotherapeutisch gebied en kan aan belangstellende artsen en
psychologen van harte worden aanbevolen.

den ontstaan dat de hele m ensheid iets

dergelijks heeft doorgemaakt (hoewel op
heelanderebasis),en datvangen we onder
het begrip evolutie (4).
Grofweg is deze vier-deling binnen de an-

J.J.C.M arlet

tropobiologie juist. In twee Aula-pockets

hebben viervooraanstaande Engelse biologen dit vakgebied behandeld. Het geheel
mist daardoor iets van eenheid in aanpak
en visie. Een tweede bezwaar is dat het
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De Deense schrijfsterwaseralvan over- EndreAdy,e.a.
tuigd dat het vaginaal orgasme bij de
vrouw nietbestond vöördatzeaan ditboek
begon. Haar mening dat dit vaginaal orgasmegecreëerd en bedachtwasdoorman-

W erk uitHongarne l Poëzie
M anteau, Brussel, 1969, 157 pp..

nen en dathetvrouwelijk orgasme hoofd- Deze bloemlezing van Hongaarse poëzie uit
zakelijk door clitorale prikkeling wordtte- de 20e eeuw kwam tot stand dank zij een
weeggebracht,vond zijbevestigd in geraadpleegde literatuuren metname in een serie

interviews (van 10 Deense artsen en van 17
vrouwen,w.o.4 prostituées).
Erg secuur ging zijniet te werk.Daarhad
zij ook weinig behoefte aan, want haar
solide vooroordeel stiet op weinig weer-

Belgisch-H ongaars cultureel akkoord. D e

samensteller ervan, Antal Sivirsky, is docent in het Hongaars te Utrecht.ln een

paar inleidende bladzijden schetst hij de
geschiedenis van de dichtkunst in H onga-

ri
je en situeert hij de grote stromingen en
hun belangrijkste vertegenwoordigers: Ba-

standen, al zeker niet bij vrouwen. De lassi,Csokonai,Petöfi,Ady.D e poëzie van
journalistieke weergave van haar kruistocht ieder dichter van wie werk werd opgenotegen het vaginaal orgasme is weinig subtiel en bepaald onkritisch, wat niet weg-

neemtdatde schrijfster een groot stuk geli
jk aan haar kantheeft.W ie ervoorvoelt
langs deze weg kennis te maken met be-

men, wordt telkens kort getypeerd.N aast
Sivirsky werkten ook Clara Haesaert,Ankie Peypers,Bert Decorte en K arelJonckheere mee aan de herdichting in het Nederlandsvan deze bloemlezing.M et Karel

doelde overtuiging,kan ditalphaboekjeko- Jonckheere willen wij hopen dat ,,deze
pen.De lezer vindtdan a1s toegifteen bij- overheveling in ons taalgebied de M agydrage over 'hetevenwichtige huwelijk'van aarse psyche zal doen winnen aan uitdieInge en Sten Hegeler,waarin dit bekende pingen duidelijkermenselijketrekken.A1echtpaar de mening van M ette Ejlersen dus vorm tdeze bloemlezing een noodzakeadstrueert en er nog een schepje bovenop lijkebijdragetotwederzijdsbegrip en aandoet.
J.J.C.M arlet

voelen''*
J.Gerits

=??JrJClaeys

Grote M ungu
De Clauwaert,Leuven,1970,262 pp.,
BF.165.

Hoe za1 de wereld evolueren,nu de grenzen van hettechnisch kunnen alsmaarverschoven worden en watza1er van dem ens
geworden? Deze actuele vraagstelling heeft

bestaanooknietzouzijn.Desituatiewaarin hi
j onmiddelli
jk na zijn uittreden verzeild geraakt, is tamelijk grotesk. ln een
grootwarenhuisziethijeen vrouw van rond
de veertig een pakje nylons wegmoffelen.
ln eencafétrachtzijhem haarhandelwijze
teverklaren.Claire is de gescheiden vrouw

van een bankdirecteur bij wie Kareldoor
een aanbevelingsbriefje van haar hand aan
werk geraakt. Zij ontmoeten elkaar gere-

André Claeys geprojecteerd in een toe- geld op haar flat.Tussen Claire en K arel
komstroman,waarin hij in de ruimte van staatFrancesca,de zeventienjarige dochter,
zijn fantasie twee verdwaalde ruimtereizi- die aanvankelijk op hem verliefd is,hem
gers uit 1996 laat terechtkom en in N ova
Mondo anno 2196.Nova M ondo wordtgeregeerd door G rote M ungu,een computer
die gevoed wordtdoor organische stof.De

dan haat en K arel tenslotte verdraagt als

de man die aan een haastonmogelijkeverhouding methaar moeder gestalte wi1 geVen.

'mensen' van Nova M ondo zi
jn kunstma- De tegenstelling klooster-wereld doet in
tig verwekte, steriele wezens, naargelang
hun taak in verschillende klassen onderverdeeld.D e laagste klasse van de m aat-

het boek soms anachronistisch aan. D e

overgang van het objectiverende schri
jven
n de derde persoon naar de subjectieve
schappij wordt gevormd door de Zesde, i
ik-vertelling wordtm.i.onvoldoende gemoeen driehonderdtalnog op natuurli
jke wijze
verwekte en geboren representanten van tiveerd door de korte hoofdstukjeswaarin
jven zelf van
hetoude ras.Deze mtlseum rariteiten gelo- de hoofdfiguur overhetschri
jn verhaalreflecteert.Toch is de zichzelf
ven nog in een G od en m ogen omwille van zi
de non-agressiviteitswetdie in N ova M ondo heerst,rustig uitsterven.Totop een dag
gevaar dreigt uit de ruimte. Big Barrier,
een ondoordringbaar krachtveld dat alles

op zijn weg vernietigt,nadert Nova Mon-

do.Van dan afbegintallesermistelopen.
Oeroude vragen en instincten duilcen weer

voortdurend analyserende K arel een ge-

loofwaardige figuur, een beetje verwant
met de kleine Rudolf van Aart van der
Leeuw, die zich eveneens ontredderd voelde in de gewone wereld van gewone mensen.D evluchtheuvelvoor Karelis evenwel

niet de droom,maar de schrijfdaad.,,Hopen maar dat de schrijfdaad ook een daad
sdie uiteindelijk bevrijdt''(p.55).
De auteur bezit een grote verbeeldings- i
J.Gerits
op.

kracht, m aar m et Huxley's Brave N ew
W orld en Orwells1984voorogen,kan m en

moeili
jk van grote originaliteit spreken.De
lezer kan te gemakkeli
jk de evolutie van HeinzCzechowski
de gebeurtenissen raden,terwijl sommige H ölderlin
passages (o.m. de verliefdheid tussen de
kunstm atige T-f 13 en de sterielgemaakte M orgendöm merzeichen
Zcd-vrouw M arja) goedkoop sentimenteel Verlag NeuesLeben,Berlin,1970,486 pp.,
aandoet. W ie evenwel van science-fiction
houdt, za1 aan dit vlot geschreven boek
toch echtleesgenotbeleven.
J.G erits

M .9,80.

Deze bundelbestaatfeitelijk uitdrie delen.
Ten eerste een aantal gedichten, dan de
complete Hyperion en tenslotte een aantal
brieven.

H ermanLeys

Zoalsbijuitgavenuitde DDR gebruikelijk,
zijn er geen gedichten opgenomen van na

Iets van warm te

de definitieve opname van H ölderlin. D e

De Standaard, Antwerpen, 1970, 178 pp.,
BF.145.

vi
jfentwintig bladzijden tellende inleiding
sluitnauw aan bijde opvatting omtrentde
schrijver die Lukâcs ontwikkeld heeft in

Faustund Faustus.Zonder datm en nu zover m oet gaan als H eidegger, mag men
een uitgetreden kloosterling en zijn poging zich toch welafvragen ofhetgeheleoeuvre
totreïntegratie in de maatschappi
j aan het van deze dichternu alleen maarvraagtom
woord. Karel Van H out, de hoofdfiguur, een sociale verklaring van de inhoud.Heiisduidelijk een gefrustreerd man.De vraag deggeranalyseertook de klank en de vorm
In deze rom an kom t de problematiek van

is of hijdat zonder zi
jn voorbije klooster- om dan te komen toteen soortMronderlijk

333

Boekbespreking

zoeker van hetabsolute.Eerderzalmen er

verstandig aan doen om bijdeanalyseook
die tijd-en dus sociaalbepaald zijn.M et

jTHEAT

men erniet.De wonderlijke briefvorm van

Eerste lustrumboek Nederlands toneel te
Gent.- Boekenarsenaal, Gent, 1970,515

vorm en klank te betrekken en te zlen hoe

een enkele analyse van de inhoud komt

de Hyperion vraagt op zich zelf om een
verklaring om dat ze nietvoortvloeituit de
inhoud van het werk.
C.J.Boschheurne

EverettKnight

X Theory 0/ the ClassicalNovel
Routledge and Kegan Paul,London,1970,
156 pp.,E 2.

Ditiseen uitzonderlijk knap boek.Behalve
de Franseroman analyseertdeschrijverin

hoofdzaak D ickens.In de inleiding wordt

uiteenjezetwaarom deklassiekeromaneen

filosoflsch vraagstuk is,waarbijde schrijver er van uitgaat dat de filosofie de be-

sa

j

PP..

Kahl,Aurf- Johann Nestroy.- M olden,
W ien,1970,350 pp.,DM .26,- .
Knilli,Friedrich und Ursula M ûnchow Frûhes deutsches Arbeitertheater 18471918.- H anser,M iinchen, 1970,405 pp..

Lange, Victor - Goethe.,4 collection oj

criticalessays.- PrenticeHall,Englewood
Cliffs,1968,185 pp.,16/-.
M artz,Louis L.- M ilton.Paradise lost.
Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1970,
212 pp.,16/-.
Sandier, Gilles - Théâtre et combat. Stock,Paris,1970,368 pp..
Schaumann,Frank - Gestalt und Fl/nktion des M ythos in Ferdinand Raimunds
Bûhnenwerken. - Bergland, W ien, 1970,
243 pp.,öS.65,- .

wustwordinj is van hetdenken van eigen Scheibler,Rolj- The lateplays t?/Eugene
tijd,waarbl
l dan deze roman ook in onze

Neill(CooperM onographs).- Francke,
tijd en in onze literatuur een grote ro1 O'
Bern,1970,222 pp.,SF.28,- .
speelt.Hijhoudtdaarbi
j dan de praktische Se
gal,Eric - Euripides.A collection ol
betekenis van de filosofie in de gaten,m et
criticalessays.- Prentice H all,Englewood
name a1s hijschrijft dat er geen revoluties Cliffs,1968,177 pp.,16/-.
komen omdat de toestand ondragelijk Soutern,Richard - The victorian theatre.
wordtmaar datze komen omdat de men-

sen inzien dat ze ondragelijk is. De be- - David and Charles, Devon, 1970, 112
P.,gdll.,55/-.
langrijkste revolutie voor ons is dan voor P
hem de Franse revolutie. Sindsdien heeft Sprague,#.C.and J.C.Trewin - Shapeare's plays today.
Sidgwick &
het menselijk leven twee kanten: dat van kes
Jackson,London,1970,147 PP.,30/-.
de bourgeois en dat van de citoyen. D e

Franse revolutie zelf wou de mens in zijn

eerste fase alleen in de tweede categorie

zien,de tijd daarna zag vooralde bour- G.Neumann,J.Schröder,M .Karnick
geois.De theorievan de schrijver isnu dat D ûrrenmatt.Frisch. W eiss.
de klassieke rom an de identiteit van het
individu a1s gegeven en vaststaand be-

Dreifnfwlr/e zum Drama der

schouwd bi
j het bestaan van de tegenstel- G egenwart
ling tussen bourgeois en citoyen.Dittoont W .Fink Verlag,M iinchen,1969, 162 pp.
,
hijmet vele voorbeelden aan.Het centrale D M .12,80.
them a in de klassieke roman is dus steeds
de identiteit van de individu. Terecht be-

schouwt de schrijver dan ook de detective- Voorafgegaan door een inleidingsessay (G.
rom an als de laatste uitloper van de klas- Baumann) dat uitzonderlijk-moeilijke kensieke roman.Hi
jtoontdaarbi
jdan verder merken van hetactuele drama synthetiseert,
aan dathet in de oudere letterkunde niet zijn dedriehoofd-bijdragen eennovum:de
ging om een conflict tussen privé en pu- academische literatuurwetenschap buigt
bliek belang maar tussen belangen van zich over het eigenti
jdse drama. Nergens
dezelfde rangorde.Daarbijvergeethijmis- wordt de analyse een totaal profiel; e1k
schien dat het in de griekse tragedie vaak auteur herkent een constituerend moment
gaat om een conflict tussen de belangen en perstditconcentrerend uit.G.Neumann
van hetgeslacht en die van de staat,hoe- stelthet'Panne'-thema centraalin Diirrenwe1beide jemeenschappen natuurlijk ieder m atts oeuvre,vindt talloze variaties terug

e telkens verwi
jzen naar een immobiele
o? eigen wljze in hetgoddelijke verankerd di
kern en een psychische verminking. J.
ZIJn.
C.J.Boschheurne

Schröder analyseertM .Frisch'oeuvre (cu1-
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minerend in het grondig-verkende Biogra- één enkel onderzoeksobject,maar concen-

j zich op telkens een geïsoleerd
jiejalsdecartografievan deeigen levens- treert hi
loop, het dagboekmotief, een egothematische obsessie.M .Karnick toontaan datP.
W eiss'dramaturgischetechniek een theatralisering van de collage is. Stuk voor stuk

drama a1s een onderdeel in een ontwikke-

lingsrelatiediein zichzelf autonoom bli
jft.

Kobel daarentegen, vertrekkend van E.
Staigersfilosofisch gefundeerde literatuurbehendig rationaliserend, op afstand bewij- onderzoek, gaat precies op dit complete
zend en knap ontpuzzelend,zijn deze korte wereldbeeld en het gecompliceerde zelfinstudies uitmuntende voorbeelden van de zicht af.Hij wenst te achterhalen of een
tekstanalytische discipline en tegeli
jk een continu principe dan we1een telkenswissedienst aan het begrip van en voor de be- lende impulsde auteurheeftbeheerst.M et
Heidegger onder de arm en de antinomie
handelde dramatische auteurs.
C.Tindem ans
van zi
jn en worden in hethoofd,wi1hijde
eenheid van hetoeuvresitueren in de relatie

totdetijd a1sdezuiverevorm van speculativiteit,a1s de uitbeeldingspotentie van een
GerhartPickerodt

auteur.TerwijlPickerodtbekommerd isom

e objectieve plaats van e1k drama tegenHojmannsthals Dramen.Kritik ihres d
overde historische werkelijkheid,d.w.
z.het
historischen Gehalts

conceptmoment en de schri
jfmodus a1s

J.B.M etzler,Stuttgart,1969,283 pp.,DM . voorwaarden toteen esthetischezelfstandig34,- .
heid van e1k drama,is Kobel niet uit op
een definitieve interpretatie voorieder draErwinK obel
ma apart maar op het uitschalen van de
fundamenten ervan die samen de chronoloHugo von Hojmannsthal
sche evolutiecurve van Hofmannsthal teW .de Gruyter,Berlin,1970,377 pp.,DM . gi
genoveraspecten a1s dramaen auteurschap,
38,- .
m ensen wereld uitm aken,metm eernadruk
op hetverbindendedan op hetunieke.BeiAnnemarieChelius-Göbbels

demoeilijke studiesvormen een heeleigen
bi
jdrage tot het Hofmannsthal-onderzoek
dramatischen Werk Hugo von Hoj. en bereiken zowelafwijkende a1svolkomen
m annsthals
nieuwe inzichten.

Formen mittelbarerDarstellung im

Verlag Anton H ain,M eisenheim am Glan,
1967, 103 pp.,DM .14,50.

C.Tindem ans

Dezedriestudieslaan e1k eenandererich- N .Joseph Calarco
ting uit in het hmdige literaire onderzoek.

Göbbels speurt in het detail van Hof- Tragic Being. Apollo and D ionysus
mannsthals dialoog en stelt vast datlti
j in in W estern D rama
toenemende m ate de directe expressie van The University of M innesota Press, M in?
lot- en karaktergegevens vermeed en de
lnform atie onder gebaar en toespelingen neapolis,1969,202 pp.,$ 6,- .

verborg;zijinterpreteert deze trek a1s een

behoefte om de toeschouwer actief in het
gebeuren te betrekken.Pickerodten Kobel

Uitgaande van de werkprincipes van F.
Nietzsche enM .Eliade,deApollinisch-Dio(allebei interpretatorisch niet bepaald ge- nysische dualiteit geconfronteerd met de
makkelijk te volgen) werken methodisch en onhistorische en bewust-historische visie
intentioneel volkomen tegengesteld en ko- van de mens, wi1 S. naar deze dubbele
men toch op vergeli
jkbare resultaten uit. maatstaf een aantal centrale stukken van
Pickerodt, zich baserend op W . Benjamin, de W esterse toneelletterkunde opnieuw beTh.Adorno, G.Lukacs en P.Szondi,wil kijken: de Oresteia (Aischylos), Oidipoes

(via immanente analyse) tot een inzicht (Sophokles),Hippolytos en De Bacchanten
komen in de historische betekenis van dit (Euripides),King Lear (Shakespeare),Phèoeuvre, d.w.z. de betekenis van het auto- dre (Racine), M aria M agdalena (F. Hebnomestuk tegenoverdehistoriciteitvan S.'s bel),Bouwmeester Solness (H.Ibsen),M oelevensmoment. Alleen deze confrontatie der Courage (B.Brecht) en De wanden (J.
maakt voor hem,in het spoor van Hegels Genêt).De studiestelteen permanente poesthetica, de gerealiseerde idee uit, nl.de lariteit vast tussen een historisch-gedetereenheid van de esthetische impulsen.Daar- mineerd bewustzijn (van stof,van auteur,

om behandelthijniethettotaleoeuvre a1s van publiek, van gemeenschap, van ti
jd,
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jdeloos-tragische
bewustzi
jn (waarin hetprincipium individuationisopgeheven wordt).De tragedieher-
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haalt de tegenstellingen en contrasten die

in de diepere grond van hetZi
jn ontdekt
worden a1sconcrete relatiestussen de voorwaarden tothetbestaan alsMens;historici-

Daels, Proj. Dr. Frans - M ensen.
Oranje,M ortsel,1970,93pp.,BF.30.
teit demonstreert een voorgrondelijk be- K oeperman,Isar- Dam men m etK oeperwustzijn van de relatieve tijd,van de doc- man.- (Prisma),Spectrum,Utrecht/Anttrinaire mens,van de onmiddelli
jkheid van werpen,1970,229 pp..
de nu-m ens.
C.Tindemans

K ruyskamp, D r. C. - Van Dale. G root
W oordenboek der N ederlandse Taal.k&up-

plement.- M artinus Nijhoff, 's-Gravenhage,1970,pp.2633 -2802,j12,90.
K ugemann, W alter F.- Sneller, succes-

VictorFournel

Le TàJJ/re au X VIIesiècle.
La Comédie

voller studeren. - (Prisma), Spectrum,
Utrecht/Antwerpen,1970,227 pp..

Zeeuw,G.van der- Wonderen ojwetten.
Kluwer,Deventer,1970,189 pp.,j15,90.

Slatkine Reprints,Genève,1969,417 pp..

Opvallend ishetdatde Franse literaireMs-

toriografie (in tegenstelling totdeDuitse en G iancarloBuzzi
Britse) nauweli
jks nog tot gebonden en ge- Peter de G rote
structureerde diepte-overzichten komt. D e

Vertaling N.en T. Rammelt.De Geïllu-

wat eenzijdige toeleg oy thematologie en streerde Pers,Amsterdam,1970,75 pp.,i11..
monografie is bepaald nletminderwaardig,
maar ondertussen rechtvaardigt hij ruim-

schoots de herdruk van een studie a1sdeze,

In hetkadervan een internationale samen-

rking,waarbijo.a.deItaliaanseuitgever
die reeds in 1892 werd qepubliceerd.Het we
M ondadori en de Gdllustreerde Pers begaathier nietom een posltivistische inventaris in de engere zin,ook alverwaarloost

trokken zijn,heeftmen a1seerstedeelvan
jden'het
S.nauwelijksiemandvan dekleineregoden. een serie 'De Groten van alle ti
Het isechter vooralin de deelstructuur en
de daaruitontwikkelde analytischeinzichten

boek van Buzzi over Peter de Grote ver-

taald.Hetiseen aardigki
jkboek geworden
dat zijn studie haar blijvende betekenis datpopulairbedoeltte zijn,gezien detitels
vindt.In dekomedievöörM olièrezoekthij van de hoofdstukken.Aangezien Zaandam
niet angstvallig naar de antieke en/of au- nog steeds herinneringen aan de grote
tochtone erfenis,maar plaatstkeurig bijeen Czaar bewaart,is het interessant de carjken.
watde autonome inbreng en bijgevolg het rière van deze grootvorstte beki
persoonlijkheidsreliëfvan deze komedieuit- R.S.

maakt.Daarom kan hijdaartegenover Molière opstellen in zijn overeenkomsten en
verschillen,niet de laatste geldige synthese
van deze dram atische reus,m aareen nauw-

keurige differentiëring t.o.v.de ti
jdgenoten, J.Schut
die dan uiteraard ook in hun afhankelijk- Van dolhuys totpsychiatrisch

heid en zelfstandigheid geanalyseerd wor-

centrum (ontwikkeling en functie)

den.Tenslotte behandelthi
j de opvolgers De Toorts,Haarlem, 1970, 133 pp.,
f14,50.

van Molière,die in hun nieuwe oriëntering
zowela1s in hun epigonism e worden gekarakteriseerd.De samenhang metde sociale

en maatschappelijkeevolutieisnerjenslos- Metmoeiteen zorg heeftde auteurgeje-

gelaten,ook al levert deze nooit ln eerste vens bijeengebracht om de ontwikkellng
instantie hetreliëf.A lswe deze studie dur- van dolhuys tot psychiatrisch centrum in
ven te hanteren naast de deelexegese die een sociale contextte plaatsen en zodoende
ondertussen beschikbaarisgekomen,garan- ook demeestopzienbarende fasen begrijdeert deze confrontatie een vervollediging pelijktemaken.Dr.H.H.Beek (1969)had
van zowel de inform atie a1s de evaluatie. de Middeleeuwers al ontdaan van de
C.Tindemans
blaam datzijhun bezetenen doorgaansa1s
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heksen vervolgden en verbrandden.Het is

den pijp die ergens op het terrein rondechtergoeddatSchutinditboekjuistook slingerde en sloeg daarmee een van zi
jn
datdeelvan de historie tothaar rechtlaat
kom en.

medegevangenen totjulp.Dezemoord zou

Hi
j is er bovendien in geslaagd een indruk
te geven van hoe een (hedendaags) psychiatrisch centrum functioneert.Bi
j laatstbedoelde uiteenzetting laat hi
j zich leiden

hi
jop....een vergissing berustte.

hem zonderenige twljfelop de elektrische
stoel hebben gebracht,ware het niet, dat
De moordenaar was een Amerikaan van

Italiaanseafkomst.Deman diehijin koe-

door de functieopsplitsing in ziekenhuis,
revalidatieinstituuten verpleegtehuis.
Een instructiefboek dat graag gelezen za1
worden doorieder- insider ofoutsiderdie belangstelling heeftvoorditgebied van

1en bloede had willen vermoorden, was
eveneens van Italiaanse origine.De moor-

de geestelijke gezondheidszorg.

gemoeid had gelaten. Het slachtoffer van

J.J.C.M arlet

denaarwas er vastvan overtuigd dat hij
zelfhetslachtoffervan een moordzou zijn
gewordenindienhi
jdezemede-ltaliaan oneen M afiamoord.Het feit dathij de ver-

keerde man had neergeslagen,iemand die
niets hoegenaamd metde M afia te maken
had,een 'onschuldige'dus,greep hem zoRogerGheyselinck

zeer aan,dathijbeslootschoon schip te
maken en alles, maar dan ook letterlijk
allestevertellen wathijvan de M afia wist.

D e dood van taaigeroddel,de snode En dat was heel wat. Veel meer dan de
verzinsels rond Ulenspiegel en de
politie-autoriteiten zelfs m aar verm oedden.
Coster
Uitdebekentenissen van Jo Valachikwam
De Nederlandsche Boekhandel,Antwerpen, de hele organisatie van de M afia aan het
licht. Zelfs de naam die deze over heel
1969,226 pp.,BF.265.
Amerika vertakte organisatie zichzelf had

De definitieve biografie van Karelde Coster, auteur van de beroemde Ulenspiegel,
moet nog geschreven worden.Degene die
deze taak op zich wilnemen,zal met dit
boek terdege rekening dienen te houden.
M ethetverzinseldatde Costereen onecht

CosaNostra',wasdejustitie ongegeven, '
bekend.Valachizelfhad er geen leidende
ro1in gespeeld maarhijhad a1seen soort
adjudantwe1alleleidersvan nabi
jmeegemaakten hijwistprecieswelke wandaden
er allemaalin opdrachtvan de leiderswa-

ren gepleegd.Hij bleek een ijzersterk gekind zou zi
jn geweestvan de Nuntius te heugen te hebben en wat hij uit zi
jn herM ûnchen,M gr.Charles graaf M ercy d'Argenteau,een verhaaldatvolgensde meeste
biografen dan verder beslissend is geweest
voor heelhetverdere leven en de gedachtenwereld van dedichter,wordtin ditboek

in een somswataltehartstochteli
jk betoog

innering m eedcelde, klopte op een haar
nauwkeurig met wat in de politiedossiers
over een aantal niet opgehelderde misdaden vast lag.
Deze mededeelzaamheid spaarde Valachi

de elektrische stoel.Hijkreegvolop de beschikking over schri
jfmateriaal en begon
dank zij een diepgaand onderzoek allerlei z
ijn 'mémoires' te schri
jven. Peter M aas,
onbekende levensbijzonderheden opge- journalist,zou deze bewerken vooreen uitsyoord.Zo heeft hij het hoofdwerk van gave.M aareensklapstrokdejustitieterug.
dlchter de Coster in een juist kader weten Valachi bleef lcven, opgeborgen in een
definitief afgerekend. Tevens heeft de S.

te zetten.

P.G rootens

zwaar bewaakte cel,waar de arm van de
Cosa N ostra hem niet kon bereiken,m aar
van publikatie wasgeen sprake m eer.V er-

moedelijk omdat de onthullingen van Valachide Italiaanse volksgroep,die nu een-

PeterM aas

maal miljoenen kiezers oplevert, tegen de

The Canary That Sang

haren in zou hebben gestreken.M aas stel-

de nu zijn eigen indrukken van zijn ge-

M acGibbon & Kee,London,1969, 269 pp., sprekkenmetVal
achiendefralmenten die
36/-.
hem nog ten dienste stonden u1t zijn aan-

tekeningen,te boek - en datis ditwerkje

Op 22juni1962 'smorgensvroeg greep in
een der gevangenissen van Amerika een
man,diedaar een strafuitzatwegenshandel in verdovende middelen, naar een 1o-

geworden. Niets in dit verhaal is oggesm ukt.H etis een nuchterrelaasm aarJuist
daarom zo huiveringwekkend.
HansH erm ans

Sinds 45 is een groot driedelig kunstboek
waarin de diverse kunstuitingen van onze

tijd worden besproken en ontleed.De voorllaanlste kunstcritici van de wereld werken

er aan mee (zie inhoud).Het ontstaan en
wedervaren van de voornaamste stromingen

uit de voorbije 25 jaarworden erin behandeld vooral aan de hand van kunstenaars
die als baanbrekers het kunstgebeuren in
Europa en Amerika beheerst hebben. De

diverse bijdragen staan in een logisch verJP///?J totelkaaren vormen een waardevolle
inleiding met de bedoeling de lezer in de
complexe situatie van dehedendaagsekunst

de weg te wijzen. E1k deel is overvloedig
geïllustreerd m etkleuren-en zwart-witfoto S.

Sinds 45
D e kunst

van onze tijd
Drie delen
1 -Jp4 blz.,waarvan 112 blz.illustraties
2-Jp4 blz.,waarvan 112 blz.illustraties
3-208 blz.,waarvan 96 blz.illustraties
Form aat..21,5 x 27,5 cm

Omslag en lay-outvan M ichelOl
yjj

ln het eerste deel worden behandeld: de
lyrische abstractie,de informele kunst,het
abstract expressionism e, de geom etrische
abstractie, de hard-edge-schilderkunst en
de kinetische kunst.

In het tweede deel. de figuratieve kunst,
hetexpressionism e,hetsurrealism e,de Pop
Art,het N ieuw Realisme,de anecdotische
schilderkunst.Tenslotte worden enkele fa-

cetten en mogeli
jkheden behandeld van de
in feitetè moeilijke vraag over de toekomst
vcn de kunst.

In deze twee delen zijn ook een aantal
fragmenten opgenomen van geschriften van

Nederlandse vertaling van
Fernand Bonneure
Linnen band

kunstenaars en belangrijke historische ma-

Stojomslag

sche beschrijving vinden van kunstcentra,
tentoonstellingen, boeken en ti
jdschriften
die bijgedragen hebben tot de bekendma-

Cassette

Verschl
jnttegeliik in hetNederlands,

nifesten.
Hetderde deelis een documentair lexicon.
Voor het eerstzalde lezer daar een kriti-

king en deverdediging van de hedendaagse
kunst.
De drie delen z#n niet ajzonderliik ver- Tenslotte ook nog een geillustreerd kunsteFrans,Engels en D uits

krqgbaar;
delen 2 en 3 verschiinen najaar1970

Pri
js.BF.2.650 Ij215

naarslexicotlmet duizend biograjieën.
Een dagelijksnaslagwerk voorvaklieden en
kunstliejhebbers

Desclée De Brouw er
Houtkaai 23, Brugge
Nieuw e G racht 24a, Utrecht
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Zowelvoorplaatsingen aIs voorkredieten
biedtIppa U een volledig gamma.
Plaatsingen?Zonderofop

Kredieten?Alle bedragen:van

termijn,op naam ofaan toonder, 10.000 F tot10 miljoen en meer.
maaralleevenvoordelig.En een All
e termi
jnen:van 12 maanden
verzekeringtegen ongevallen
tot25jaar.Allevormenvan
voorallehoudersvanrekeningen terugbetaling:de Ieningenvan
enboekjesmetofzondertermi
jn. Ippa worden naarmaatgem aakt.
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de spaarkas die U meerbiedt
1300agenten -13 mil
jard beheerdekapital
en -n.v,-privatespaarkasopgerichti
n 1903

HOGER INSTITUUT VOOR GRAFISCH ONDERW IJS
OudeHoutlei38 Gent-Tel.09/23.22.23 of25.35.73-BroedersvandeChristelijkeScholen
EXTERNAAT
INTERNAAT
specialisatie : Typograaf, Linotypist,Offset- Diep- en Zeefdrukker
Monotypist,Typodrukker,Chemigraaf,Boekbinder,Grafieker
seholing : LagerSecundair Technische School

Aanvaarding in 1e jaar: na 6e Ieerjaar Lagere School
in 2e Jaar: na 1e jaar humaniora of 1e jaarLST
in 3e jaar: na 2e jaar humaniora of 2e jaarLST
HogerSecundaireBeroepsschool - HogerSecundaireTechnischeSchool

IndustrieelW etenschappelljke School

Aanvaarding na 4e humaniora,3e middelbare of LTS

HogerTechnlsch onderwlls (Graduaaten Technisch lngenieur)

Aanvaarding na HST ofvolledlge humanlora met ofzonderexamen
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M eisl
'e,
W ilje een beetje vcn je vreugde geven acn de
zieken die je nodig hebben en op je wcchtenl

V erpleegster
zalje zijn ...
A1de inlichtingen zijn te bekomen bijhet
HOG ZR TZCHN ISCH IN STITUUT VO OR VZRPLEZGKUNDZ

Capucijnenvoer,39- LZUVZN - Tel.016 l281.21

fZe-Lieve- rouwcollege - osten e
Vindectivelaan 9 - Postcheck 267.07 - Telefoon 710.22
Voorbereidende afdeling

Oude Humaniora: Grieks-Latijnse afdeling;Lati
jnswiskundige afdeling;Lati
jns-wetenschappeli
jke afdeling
Moderne Humaniora: Economische afdeling;W eten-

schappelijke afdelingen A en B; 1e bijz.wetensch.klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

DON BOSCO - TZC> ISCH INSTITUUT
Internaat Externaat
#0,Guldendallaanz- Brussel '15 (Sint-pieters-Woluwe) Teleloon (02) 71.
01.:6
Erkend door de stcct: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.005/693 Nederlcndstalig vFrcnstclig

LAGERESZCUNDAm: TZCHNISCH:YCHOOL (A3)
M echcnica -M ctrijzenbouw - Elektriciteit - Rcdio - Hout - Schrijnwerkerij-M eubelmckerij-Drukken -Letterzetten - Linotype - Monotype -Boekbinden -Olfsett

HOGEM SZCUNDAIRZ TZCHNISCM SCHOOL (A2)
M echanicc -Lektronicc -Dr'zkkerij

LAGZRE SZCUNDATDZ BZROZPO CHOOL (A#)
M echcnicc -Constructie -Lazsen

AannemingsleehiJ'd:12jaar,nc 't6e jcar L.0.
Degelijk onderwijs-Verzorgde opvoeding -Gewcardeerde diplomc's.

0 .L.VRO UW IN STITUU T
Grote Steenw eg,489 - BERCHEM -ANTW ERPEN

Normcclschoolvoor M iddelbcar Onderwijs
Lcger Onderwijs
Kleuteronderwijs
H umaniorc
Lcgere School
Kleuterschool

SPA REN IS G OED

c o m b i-s p a r e n
bi
j de

K R E D IE T B A N K

.
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*
3 x B ET E R !

l
l

D E S P EC T A T O R
Eenweekendui
tgavediepastbijuw standingencultureleontwikkeling
W eekendbi
jlage
99De Nieuwe Gids'' - ,,De Antwerpse Gids'' - ,,HetVolk''

lnschrijvingsmodalitei
ten peradres:
Koningstraat 105,Brussel

Forelstraat 22,Gent

CO NS ERVEN PICO LO

Hoger
Technisch
Instituut
SINT-LIEVEN
Gildestraat,7 - G ENT

tel(09)23.20.
57
Ajdeling A1 2egraad:
-

-

technisch ingenieur
in de industriële scheikunde
technisch ingenieur

in degistingsbedrijven
Ajdeling A1 le graad.
.
bedri
jfsassistent
in degistingsbedri
jven
-

-

laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
laboratoriumassistent
in industriële scheikunde

Voorjongensen meisjes
De schoolbeschikt over een pedago-
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BEKAERT
Zwevegem

N.V.SCHEERDERS van KERCHOVE'S
VERENIG DE FABRIEKEN
ST--NIKLAAS
SV
SV
SV
SV

K
K
K
K

TEL.(03) 76.35.01

Asbestcem ent produkten
Gewone en geglazuurde gevelstenen
Holle Fert-vloeren
M arbrabe!en Ceram tegels
Trappen in marmermozaiek

T E C H N IC U M
Londenstraat,43,Antwerpen.
Opleiding tottechnisch ingenieur
in mechanica,elektronica
en industriële scheikunde.

Voorbereidendjaarenvacantiecursus
methetoog op hettoelatingsexamen.

Instituutva n de H eilige-ram ilie van H elm et
Jan Moorkensstraat95

Berchem-Antwerpen

Teleloon (Q3)39.17.88

MiddelbcarOnderwijs:Oude Humcnoric
Grieks-Lctijnse cldeling
Lctijn-Wetenschcppelijkecldeling
M oderne Humcnoria
Algemeen Vormend Onderwijs
Economische cldeling
Voorbereidende cldeling Kleuterklcssen
:X T : R N A A T
H A t F.IN T : R N A A T
lN T : R N A A T

N O R M A A LS C H O O L

vooronderwi
jzeressen en kleuterleidsters

C RO M BEEN
Leeuwstraat 1 9000

- Telefoon 09/25.55.51
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Frankrijklel
'133
ANTW ERPEN Tel.03/31.98.60

Sedert 1870 Iegtde

Firm a M .H .Lum m erzheim & c o.
-

I

107.Zeeschipstraat,Gent -

asfal
tdakenmetvolledigedichtheidswaarborg
Y iat-u regoriRacolleqe
HUNDELGEMSESTEENW EG B1 LEDEBERG

TEL.25.63.48

OUDE en MODERNE HUMANIORA

LagerOnderwi
jsmetafdelingente GENTBRUGGEenMELLE (Vogelhoek)
INTERNAAT

HALF-INTERNAAT

EXTERNAAT

Alle inliçhtingen en insçhri
jvingen Tel.(09)25.63.48

Personalia
Dr. Th. P. M. de Jong, geboren 1938. Studeerdc van 1955 tot 1969 aan de Univcrsitcit van
Groningen sociologie en cconomischc geschiedenis. Adres: Brcde Englaan 6, Huizen.
Dr. L. L. S. Bartalits, gcborcn 1933. Studcerdc
«ociale wetenschappen aan dc Katholicke Economische Hogeschool te Tilburg en promoveerdc aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op
'Ungarn und der Anschluss'. Is thans verbonden
aan het John F. Kennedy Institute te Tilburg.
Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.
Dr. Willem Koerse, geborcn 1939. Studeerde
psychologie en filosofie; is als filosoof verbonden aan een stedebouvvkundig bureau. Docent
aan de Akademie voor Bouwkunst te Amsterdam. Adres: Kattenburgergracht 15 hs, Amsterdam.
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 mamalian established cell strains'. Staflid van de
Wcrkgrocp 2000. Publiceerde in 1969 'De stamboekmcns die niet sterven mag*. Houdt zich intcns bc/.ig met problemcn van technisch-geneeskundige
en mctamedische
gezondheidszorg.
Adres: Azielaan 238, Utrecht.
Peter Wiemers S.J., geboren 1923. Werkte een
aantal jarcn aan de Jan van Eyckacademie te
Maastricht. Vertrok in 1965 naar Brazilie, waar
hij als kunstenaar werkzaam was. Is sinds enkele

maandcn in Nederland terug. Adres: Engelandlaan 1272, Haarlem.
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.
J. //. van Meurs, geborcn 1919. Studeerde geneeskunde in Amsterdam. In 1944 en 1945 vakantie-assistent psychiatrie in het Wilhelmina
Gasthuis. Na zijn urtsexamen in militaire dienst
van 1945 - 1948. Vcrdere opleiding tot zenuwarts in het Provinciaal Ziekenhuis te Santpoort
cn de Valeriuskliniek te Amsterdam. Gevestigd
in Beverwijk vanaf 1951 als algemecn zenuwarts cn so.iaal psychiater Publiceerde in iliscussievorm over onderwerpen zoals abortus, bevolkingspolitiek. methodologische vragen. Mede-oprichter van de Nederlandse Medische Vereniging voor Polemologie. Bestuurslid van de
Vereniging van Psychiatrie en
Neurologic.
Adres: Prins Bernhardlaan 4, Beverwijk.
Robert Hotz S.J., geboren 1935. Studeerde in
Zurich pedagogie, in Munchen filosofie en in
Lyon theologie met specialisatie Oost-Europa.
Specialist in culturele aangelegenheden van de
Sovjet Unie, referent voor Oost-Europa van
Radio Vaticana, redacteur van 'Orientierung'
(Zurich), 'Russia Christiana' (Rome). Geeft documcntatie uit over Oost-Europa in de Arche
Verlag (Zurich). Adres: Scheideggstrasse 45, Zurich.

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn

227 De oude en de nieuwe wereld. Editoriaal / Theo P. M. de Jong
230 Het probleem van de Europese Veiligheid / L. L. S. Bartalits
244 Er komt nooit democratic zonder
autonome informatie / Rita Jolie-Mulier en Ward Bosnians
255 Filosofie en stedebouw / Willem Koerse
261 Medische techniek en technische geneeskunde / A. J. H. Thiadens
271 Zal de Derde Wereld de Westerse civilisatie
tot rede brengen ? / Peter Wiemers
283 Een generatie III
293 Beeld-spraak / Eric De Kuyper
Politiek Overzicht
300 Nederland / J. M. H. Oomes
304 Belgie / Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
Forum
308 Drugs in Nederland / J. H. van Meurs
309 Theater en publiek / Carlos Tindemans
311 Nederlands Toneel Gent / Carlos Tindemans
313 Godsdienstige uitzendingen / Robert Hotz
316 Boekbespreking
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Streven, 24e jaargang. Voortzetting van Studien, lOOe jaargang
Streven, Vlaanderen, 38e jaargang
Redactie
Gerard Adriaansen, Geert Bekaert, Frans Van Bladel, Louis Van Bladel,
Jo Gerits, Theo de Jong, Frans Kurris, Joris Meltzer
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Een nieuwe tolitieke theologie'
,p.339
Derecentestrom ingin detheologiediem etdeze titelwordtaangeduid,isvaak
totuitgangspunt genom en voor strikt politieke subversieve acties en discrim i-

natieveressentimenten.Inditartikelwordtdewerkelijkeinhoudvan deideeën
van J.-B.M etz aangegeven.

H etverdrag tussen de Bondsrepubliek en
de Volksrepubliek Polen,p.350
D e erkenning van de grenzen en het verdrag dat de Bondsrepubliek met de

Sovjet-uniegingsluiten,waren detweemoeilijkhedenin deonderhandelingen
tussen W est-Duitsland en Polen.H et verloop der gesprekken en de resultaten
ervan worden geëvalueerd.

Bakoenin en M arx,p.360
Anarchistische bewegingen allerhande beroepen zich tegenwoordig graag op

Bakoenin,m aarkomenzi
jdaardoornietin tegenspraak methun marxistische
inspiratie? H oe stonden M arx en Bakoenin precies tegenover elkaar? Een en
anderkom tter sprake in ditgesprek meteen van onze beste Bakoenin-kenners.

D e ontwrichtende weldoeners,p.370
Telkens opnieuw kan m en verschuivingen constateren van economisch goed
naar kwaad,hetgeen tot nieuwe ontwikkelingen aanleiding geeft.Zo kan m en
het kolonialism e en het im perialism e beschouwen en wellicht op het ogenblik
een verschuiving van m echanisch gem aakte goederen naar door personen te
leveren diensten.H etgeen weernieuwe conflicten oproept.

Een generatie 1U p.376
Degeïnterviewdeis23.Zijisdoctorin derechten,licentiaatin decriminologie.Zijkentdeinterviewerniet.Hetinterview wordtafgenomen in een flatje
van een vriend,voor beiden een vreem de sfeer, die niet bescherm end, m aar

objectiverend werkt.Soms,zegtde interviewer,leek het of de geïnterviewde
een eigen film toondeen webeidennaarhetscherm zatentekijken.

Beeld-spraak,p.386
RolandBarthesheeftzijn 'Mythologies'van 1957opnieuw uitgegeven:stukjes
overcatch,speelgoed,Le GuideBleu,deRondevan Frankrijk,damesbladen,
enzovoort,beelden en tekenswaarmeewe dagelijks omgaan en waarvan de
mythologiewordtblootgelegd.Je kùntzulke dingen uithetdagelijkse leven
inderdaad openmaken.Jekunternamelijk overpraten.Van een dingkun je
een beeld,van een beeldkun jebeeld-spraakmaken.

Terzjde,p.392
W anneerde afgrond tussen literatuur en lectuur is gem eten,wordtde literatuur

in staatvan beschuldiging gesteld.Wordtde literatuurin onze maatschappij
niet gebruikt om de gevestigde orde te versieren? H oudt de literatuur, voorrechtvan een bepaalde klasse,niet de onderdrukking van een bepaalde klasse
in stand?

De verbeelding aan de m acht,p.398
Een balansvan waterin een jaarzoalaan Nederlandsetoneelteksten isverschenen,isuiteraard iets andersdan een overzichtvan wathettheater tezien
heeftgegeven.Toneelliteratuur is iets anders dan theater. Zo'n balans heeft
ook iets toevalligs.N iet zo toevallig is het echter, dat Hugo Claus er zo'
n

belangrijke plaats in krijgt.Vooral op zijn jongste teksten (zijn g
Leven en
werken van Leopold I1'wasop hetogenblik dathetartikelklaarmoestzijn,
nog nietbeschikbaar)wi1deze kroniek ietsdieperingaan.

Joodse Jongeren in de M S.en in W est-Europa,p.408
HeeftdeEuropesejoodsejongerehetbesefdathijjoodsisen blijft,onafhankelijk van zijn religiositeitofzijn al-of-niet-zionisme,de Amerikaansejoodse
jongerebekijkthetleven van depraktische kanten wenstnietteveeltijd te
besteden aan niet-renderende zaken zoals filosofie en godsdienst.D e auteur
*
gaat 111 op deze tegenstellingen door een bespreking van twee boeken van
Chaim Potok.

E en nieuw e 'politieke theologie'
S.G.M .Trooster

De recente stroming in de theologie,vooraldoorde Duitse theoloog J.B.
M etz gdntroduceerd onder de naam 'politische Theologie',heeft tot nog

toe uiterstmerkwaardig fortuin gemaakt.Van bevoegde zijde is kritiek
niet uitgebleven,variërend van ernstige waarschuwingen tot verontwaar-

digdeafwijzingl.Verontwaardiging diemaar altegemakkelijk een argum enttoegespeeld heeftgekregen in de lichtvaardige en onbezonnen hou-

ding van een aantaljongereliedendievlotweg detheologie van Metz tot
uitgangspunthebben genomen voor strikt politieke subversieve acties en
een ressentiment-geladen discriminerende houding tegenover andersdenkende geloofsgenotenz.

Niettemin heeftheterdeschijn van datmen in verkondiging en liturgie
eenvoudigweg niet meer aan deze nieuwe stroming in de theologie kan

voorbijgaan.Toepassingen vindtmen momenteeltotin preekschema'sen
liturgische teksten; ook hier variërend van onschuldige ombuiging van

teksten uithetEvangelie in de richting van sociale verantwoordelijkheid
1 Een voorbeeld van gefundeerde kritiek, die waarschuwt tegen holle frasen en

vraagtom zakelijkheid,bescheidenheid en authentiek geloven,vindt men in het
zojuist verschenen boek van HeinzZahrnt, Gott kt
7nn nicht sterben. Wider die
Falschen Alternativen Fn Tt
beologieund Gcsellschajt,Piper,M iinchen,1970,11.Kap.
pp.258-302.Scherpe afwijzing - naar mijn smaak tescherp - in de studievan
Hans M aier,Politische Theologîe? Einwânde eines Laien,opgenomen in de bundel
D iskussion zur 'politîschen Theologie'. Hrsg. v. H .Peukert. Chr. Kaiser-verl. /

M atthias-Grunewald-verlag,M unchen /M ainz,1969,318pp.,DM .19,80.Ook ditis
weereen voortreffelijk deelin de 'Diskussion'-serie,waarin voor-en tegenstanders
van detheologie van J.B.M etz aan hetwoord komen.De interesse wordtverlevendigd door de alte scherpe kritiek van M aier aan hetbegin te plaatsen en een uitvoerige verdediging van M etz zelf aan het einde.D aartussenin wordt de zaak van

vele zijden belicht,met als hoogtepunten:H.R.Schlette,Religion ist Privatsache
(72-81),H.Schiirmann,Die gesellschaftliche und gesellschaftkritische Dîenst der
Kirche und der Christen l
-n einer sâkularisierten Welt(145-161),W .Pannenberg,
Zur Relevanz geschichtlicll-politischen Sachfragen j?
ir die christliche Ethik (231246)en K.Rahner,DieFrage nach der Zukunjt.Zur theologischen Basis christlicher Gesellschajtskritîk (247-266).
2 Diskussion

.PP.20 -21.

voorm ensen en wereld,totM isformulieren die één brok felle maatschap-

pijkritische indoctrinatie inhouden en metgebed weinig meer te maken
hebben.
Nu ishetdenkbaar datdeze uitersten hun ontstaan ontlenen aan hetfeit

dataanvankelijk nog nieterg duidelijk waswatdeze 'politieke theologie'
precies wilde.Onduidelijkheid die nog vergrootis door hetgelijktijdige
doorbreken van een 'theologie van de revolutie'3en de popularisatie van
de ideeën van een H erbertM arcuse.M omenteelechter isvoldoendeliteratuur voorradig om onsenigszinseen beeld te vormen van watM etz en de

zijnen bedoelen.Aan de hand van enige recente publikaties moge een
poginggewaagd worden ditbeeld in grotelijnen te schetsen.
Politieke theologie

Demoeilijkheid beginteigelijk albijdenaam waaronderMetzzijn theologische visie aanbiedt.'Politieke theologie'duidde totvoor kort op een
geloofsdenken datop theologischegronden hetheersend gezag ondersteun-

de.'Politieke theologie'vindtmen in de 19e eeuw in eerste instantie bij
verdedigers dertraditie,die m et theologische argumenten een in politieke
ontwikkeling reeds achterhaalde monarchistische staatsvorm trachten te
handhaven.Een statisch-conservatieve theologie,diede ontwikkeling in de
geschiedenisprincipieelnegeert4.

De praktischetoepassingvan deze 'politieke theologie'behoeven wijniet
vertezoeken:wijzijn ermaaraltevertrouwd mee.Zo zullen wijin alle
eerlijkheid onsdienen teherinneren datalleontwikkelingen in derichting
van meergerechtigheid en menselijkerbestaan - afschaffingvan slavernij
in de 18eeeuw,opheffing van lijfeigenschap in de 19eeeuw,gedeeltelijke
oplossing van hetsocialevraagstuk en emancipatie van arbeideren vrouw
in de 20e eeuw - m isschien we1metm edewerking en zelfs onder leiding

van militante individuele christenen bewerkt zijn,maar vaak tegen het
beleid van dekerken in;hoewelhethiertoch om wezenli
jkepuntengingin
de actuelebeleving van hetEvangelie.De kerken zelfbehoorden duideli
jk
totdebehoudendemachten,diezolangmogelijkhetheersendemaatschappelijk en politiek bestelin stand hielden.H.Zahrntherinnertzich datde
Anglicaanse kerk getypeerd is a1s de in gebed verzam elde conservatieve
3 Zie S.Trooster,Christen-zijn in een revolutionaire tijd,in Streven,oktober1969,
PP.6 -15.
4 Uitvoerig hieroverE.Feil,in D iskussion zur 'I'
heologîe der Revolution'. H rsg.v.

E.Feilund R.Nveth,Chr.Kaiser Verl./M atthias Grùndewald Verlag,M ùnchen /
M ainz, 1969,pp.110 -132.
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Een nieuwe politieke theologie

partijvan Engelands.M en kan moeilijk ontkennen datditevenzeergeldt
voor de Rooms-Katholieke kerk.Totop onze dagen.
W ieverderziet,wordtgewaardatdeze'politieketheologie'terug tevoeren
is tot de wortels van onze westerse cultuur.Volgens de antiek grieksrom einse staatsleervorm en staaten religie een eenheid.W elvaarten vrede

immersworden gegarandeerd doorjuisteverering van degoden.Daarom
wilde staatde godsdienstachter zich hebben en controleren.Zo valtook

te verklaren dat sindsConstantijn de Grote hetchristendom de rolvan
dezeopenbarestaatsgodsdienst- zijhetnietzonderkritische functie
heeftovergenom en6.De traditionele en traditionalistische 'politieke theologie',waarin religie,gezag en traditie een behoudende eenheid vormen is
bepaald niet'van gisteren'!Haarhoofdargum entluidttotdedag van vandaag:,,A1legezag komtvan God'';waarmeehetheersende politieke gezag
bevestigd wordtvanuitGodsalheerschappijovermensen en wereld.
De moei
lijkheid ontstaatnu daar waar J.B.M etz zijn volkomen tegengestelde visie de aldusbelastenaam 'politischeTheologie'meegeeft.Daarbijgaathijuitvan hetdiametraaltegengestelde begrip van 'politiek'sinds

detijdder'Verlichting',van devandietijd afverwerkelijktescheidingvan
Kerk en Staat,van hetinzichtdat'gezag'in eersteinstantieenonmiddel
lijk
afkomstig isvan de vrije en verantwoordelijke ordeningswilin de leden
Van CCn gemeenschap (
'politischeOrdnung alsFreiheitsordnung').Vanuit
dituitgangspuntwerkthijdan- grofgezegd- eenmaatschappijltritische
theologieuit,dieiedereverabsolutering van socialeen politieke structuren,

in Staatén Kerk,afwijstop basisvan deevangelischeboodschap van het
'komen'van heteschatologisch Rijk Godsin dezewereld.Juistdezekomende heerschappij van God plaatst iedere bestaande gezagsstructuur
onder de kritiek van het Evangelie.

Daarmeezijn wijdan in hetvolslagen tegengestelde terechtgekomen van
watin de traditionele 'politieke theologie'verdedigd werd, ja,in demeest
vernietigendekritiek daarop.Men blijftzich afvragen,ofM etzgeen bijzonderongelukkigenaam bedachtheeftvoorzijn theologischevisie.Zelfs
alverdedigthijdie metverve7.
5 H.Zahrnt,a.
w .,pp. 258 -261.
6 J.M oltmann,Theologische Kritik derpolitischen Religion, in J.B.M etz,J.M olt-

mann,W .Oelmûller,KircheC?n ProzessderAufklârung.Aspekte einerneuen '
politischen Theologie'.Kaiser/ Gonewald,Mûnchen /M ainz,1970 (= Gesellschajt
und Theologîe,Abt.systematische Beitlge, Nr.1),144 pp.,DM .9,50.Destudiesin
ditboekjebrengen eindelijk dezo nodigehelderheid overde theologischeen filosofische achtergronden van de '
nieuwe politieke theologie'. Ze li
jken onmisbaarvoor

een beter inzichtin deze aangelegenheid.
7 J.B.M etz, 'Politîsche Theologie'il1 der Diskussion, in: Diskussion zlfr 'lllllitischen Theologie',pp.268-279.

Denieuwe àolitieketheologie'vanJ.B.M etz
ln enige trefwoorden mogen nu devoornaam ste gedachten die de visie van
M etz beheersen,worden sam engevat8.

Zijn theologie wilallereersteen Entprivatisierung des Glaubens.Bedoeld
is,dathetin openbaring en geloofnietalleen gaatom de verzekering van
hetheilder individuele gelovigen,maar ook en vôér alles om genade en
heil voor de m ensheid in haar geheel.Als u wilt:een correctie op een

kerkelijke geloofsbeleving die op haar missiekruisen schreef: 'RM uw
ziell'.HetEvangeliesteltintegendeeldeeisvanverantwoordelijkheid voor
mensheid en wereld,van daadkrachtigeinzetvoormenselijkheid,gerechtigheid en vrede voor alle m ensen in onze wereld.
M etz zelfzietdeze 'Entprivatisierung desGlaubens'in eerste instantie a1s
eis tegen dez.g.'existentiale theologie'van Rudolf Bultm ann c.s.,die een-

zijdigsteltdathetW oordGodsiedervanonspersoonlijk voordebeslissing
plaatstvan geloofofongeloof,van heilofonheil.Ook tegen de naoorlogse
Opvatting in de katholieke theologie die geloven zich lietvoltrekken in de

zuiverpersoonlijkesfeervan de'lch-Du'-verhoudingtussen God en mens.
M eerin hetalgemeen magm en tochook we1evenconstaterendatjuisteen
sterk 'privatiserende'tendens in de geloofsbeleving de a-politieke houding
der kerken in dehand gewerktheeft,die aanleiding isgeworden van haar
berustend en behoudend aanleunen tegen heersende politieke macht.
Een tweede thema datde visie van M etz beheerstis,wathijnoem tder
eschatologische Vorbehalt.Deevangelischeboodschapvanhetuiteindeli
jk,

eschatologisch 'komen van Gods heerschappij'in deze wereld geeftaan
alle socialeen politieke structuren in Staatén Kerk - een wezenlijk
voorlopigkarakter.Daarmeeplaatstzijallevormen vangezagdiezichzelf
willen verabsoluteren,onderkritiek- weer:wereldlijk én kerkelijk gezag.
Zo doorbreekt de kritiek van het Evangelie iedere verabsolutering van

bestaande structuren,ook die van kerkelijk leergezag en jurisdictie.Het
laatstewoord immerskan in ditaardsbestaan nooitgesproken zijn:dit
spreektalleen deHeer,wanneerHijaan heteindedertijden wederkomt
en ,,hetkoningschap aan God deVaderzaloverdragen''(1Kor.15,24).
Nunogzijn alleaardsestructurenonderworpen aandegeschiedenisdiewij
mensen in opdrachtvan God in eigen vrijheid en verantwoordelijkheid
maken.Daarin kan geen sprakezijn van alleenzaligmakende gezagsstructuren,van 'eeuwigewaarheden'en altijd-geldende normen.Om praktisch
tezijn:men moetgoed weten waarovermen spreekt,a1smen een beroep
doetop 'onfeilbare uitspraken'en 'goddelijkewetten':hetlaatste woord
8 J.B.M etz, a.w.,in Diskussion ....pp.274 -277.

kunnen ook zijnietspreken,zolang wij'Godsvolk onderweg'zijn.God
zelfbehoudtzich ditlaatste W oord voortotde wederkom stvan onze Heer
om rechtte doen overlevenden en doden''.

Dit 'eschatologisch voorbehoud'betekenttegelijk krachtige inspiratie in
onspogen onze wereld te verbeteren.Hetbevestigtde hoop op Godstoekomstvan heilvoor mensen en wereld.Het doetons standhouden in teleurstellingen,mislukkingen en ervaring van onmacht.Hethoudtons open

voordewerkelijkheid datalle menselijk streven naaren bemoeienismet
gerchtigheid en vrede eveneens voorlopi
g zijn,onvolmaakten voorver-

beteringvatbaar.God blijftdemenssteedsvoor.M aarjuistin ditgeloof
vindt de mens de moed verder te gaan en steeds opnieuw te pogen.Zo
geeftdechristelijketoekom stverwachting inspirerendekrachtvoorhethandelen nû9.

ZokanM etzzijnvisieaanbieden a1seen kritischeTheologiein derKirche,
d.w.z.s,kritiek op bepaaldekerkelijke instituten en tradities a1sprimaire
vorm van theologische maatschappijkritiek''. De maatschappijkritische
functievan de Kerk begintbijzelfkritiek,dieweer allereerstzalmoeten
bestaan in œn s,overwinnen van de ongelijktijdigheid van kerkelijke verhoudingenenlevenspraktijkenmetwatin hethedendaagsmaatschappelijk
leven geldt''.Veelvan watin de verkondiging berustend wordtherleid tot

de 'paradox van hetkruis',berustin feite op menselijk vasthouden aan
overleefdestructuren,diehetwerkelijke'scandalum crucis'versluieren;en
bovendien een eigentijdsegeloofsbelevingondragelijkelasten opleggen,die
de geloofwaardigheid van hetEvangelie verduisteren.Uitdeinspiratie van

hetauthentieke Evangelie zullen wijde moed moeten vinden deze 'Ungleichzeitigkeit' te overwinnen in verantwoordelijkhei
d VOOr DACnSCn en
wereld,aan wiewijdebevrijdendeboodschap van Jezusen zijn Evangelie
hebben te brengen in de stimulansvan onseigen geloofslevenlo.

Hetlijktdemoeitewaardhiernadrukkelijk op temerken datjuistin deze
uitwerking van 'kritische theologie'M etz hetverwijtontloopt,dat'politieketheologie'een vertwijfeldepogingtotzelfbehoudzou zijnvankerk en
christendom doordegoegemeentevoortehouden,datook zij- méthaar
Evangelie- echtnogwe1bruikbaarisin dezetijd doorhaarpolitiekeen
socialeinzetvoorgerechtigheid en vrede in deze wereld.Zou de Kerk zich

zô verstaan alsinstituutvan maatschappijkritiek,dan had een politieke
theologie en zelfs een theologie van de revolutie de wereld van vandaag
9 Vglk.W olfgang Huber,Friede als Problem der Theologie,in J.Bopp,H .Bosse,
W .Huber,Die Angst vor dem Frîeden.W .Kohlhammer,Stuttgart,1970 (T-Reihe,

Nr.3),140pp.,DM .8,80,pp.129-131.Op ditinteressantewerkje komen wijnog
terug.

10 J.B.M etz a.w., in Diskussion .... p. 277; 297-300.
, ook: J.M oltmann, a.w .,
pp.15-20.

nietsmeertebiden.Daaraaniszijimmersallangtoe.DevisievanMetz
vertalen in œn christelijk soortneo-marxisme,'maotséïsme'e.d.doethaar
onrecht.

W e1wi1zijn politischeTheologiepraktischeTheologiezijn in dezin van:
kritisch vragen naar hetfunctioneren van ons 'spreken over God'in de

maatschappijwaarin wijnflleven.Kritisch vragen ofwijin een bepaalde
wijzevan sprekendemensen inderdaad toch 'opium van hetvolk'(Marx)
voeren,ofwerkelijk een boodschap van heilen bevrijding en vredebrengen.Kritisch vragen:watwerktonze verkondiging in feiteuit,welk geloof

(ofongeloog en welke geloofsbeleving wektonsspreken overGod,Jezus
Christusen zijn Evangelie?ll'
Theologischegrondidee
ln deze min ofmeerinventariserendesamenvatting van dehoofdgedachten

in devisievan M etzismogelijk reedsdegrondidee naarboven gekomen
dieinfeitezijn theologiebeheerst.ln een stelling geformuleerd:christelijk
geloven - en dus ook de theologische bezinning daarop - speelt zich

steedsen wezenlijk afin hetspanningsveld tussen enerzijds hetW oord
Godsen anderzijdsactuelemenselijkebestaanservaring.Een volbloed theologische stellingname.

J.M oltmann wijst al in deze richting,wanneer hijopmerkt: s,politieke
theologie betekent niet, dat politieke kwesties nu hoofdthema's van de
christelijketheologie moeten worden.Politieke theologie duidtveeleerhet
terrein aan,hetm ilieu,de ruimte en hetpodium,waarop christelijketheo-

logiein denieuwetijd beoefend dientte worden''lz.M etzzelfdruktzich
nog duidelijker uitwanneerhij schrijft:,,Een theologie die in deze zin
kritische verantwoording wilzijn van hetchristelijk geloven en van zijn
overlevering,kan in haarkern nietafzien van zijn 'maatschappelijke'en
'praktische'betrokkenheid,en de theologische bezinning erop laatper se
geen abstractie toe van problemen op hetgebi
ed van politiek,menselijk

rechtenvrijheid enz.'' Hijvoegtdaartenovervloedenog aan toe: .en
zijtrachtvan haarkantdoorde ontwikkeling van een kritisch-praktische
(politieke- watanders'
?)hermeneutiek te verhinderen datde Kerk zich
.

ongecontroleerd en onkritisch metbepaalde ideologieën vereenzelvigt en

juistdaardoortoteen zuiverpolitieke religie degradeertofminstens als
zodanig werkt''l3*
Geloof en theologie dusin hetspanningsveld tussen Evangelie en m ense11 J.M oltmann,a.w.,pp. 15-17.
12 J.M oltmann,a.w., p. 17.

13 J.B.Metz,in Kîrcheim ProzessderAufklârung,pp.55-56.

lijkebestaanservaring.Daarom geen abstracte'eeuwigewaarheden'en 'altijd-geldende'normen,ongeachtdeweerklank,dewerking die ze uitoefenen.Evenmin echter louter sociologie,sociaal-economie,maatschappijkritiek.A1 deze vitale gebieden van hetleven in ons hedendaags m aat-

schappelijkleven staan enblijven staan onderdekritiek vanhetEvangelie.
M aarditEvangeliezou zijn kritischefunctietenenenmaleverliezen,wanneergeloven en geloofsbezinning voorbijgingen aan watmomenteel aan
problematiek in onze samenleving leeft.

Daarom juist'
.ovem inningvan de 'ongelijktijdigheid'van kerkelijkehouding en geloofsbeleving metwatin hethuidige maatschappelijk verkeer
geldt.Daarom depoging totgeloofsbezinning 'in decontextvan eigentijds
maatschappelijk leven'.Daarom een theologie die spreektover God en
getuigenisisvan zijn Woord,in antwoordop deuitdagingen vandeactuele
historisch-bepaalde situatie'
,a1s u wiltdesnoods:Gods eeuwige waarheid
en wet,maar. die eerst dân aanspraak kunnen m aken op algemene
gelding,wanneer ze in levende dialoog m et de acttlele historische maat-

schappelijke bestaanservaring van de mens bemiddeld worden.Daarom
weer:blijvendezelfkritiek op eigengeloofsbelevingengeloofsbezinning,op
kerkelijkeverkondiging van geloofsleeren kerkelijk beleid inzakegeloofsleven.

Hierm ogewe1even opgem erktworden datgeloven en geloofsbezinning in
Christus'Kerk zich steeds hebben afgespeeld in dit spanningsveld tussen

Evangelie en menselijke bestaanservaring.Om althans één voorbeeld uit
degeschidenisdertheologiein herinnering teroepen:hetiswaarlijk niet
toevallig dat een Augustinus en een Thomas van Aquine verschillend

theologisch gMachthebben overhuwelijk en gezin;zijleefden in verschillendetijdenen hebbendeeisen vanhetEvangelieverkondigdin antwoord
Op devragen en eisen van de eigen tijd.M aarvandaag de dag zaldeze
dialoog zeer bewustgevoerd m oeten worden,wi1de Kerk,die zich al te

lang verschanstheeftachterhaar'goddelijk gezag',haar'goddelijkewaarheden'en haar 'goddelijke wetten',nietvolkomen ongeloofwaardig worden in dezetijd en zelfsvoorhaareigen gelovigen.

Ontkend kan nietworden datM etzvoordebeschrijvingvan debestaanservaringvan demodernemenswateenzijdigsociologieen socialefilosofie
te hulp roept. M isschien wreekt zich ook hier de omstreden benaming

'politischeTheologie'.M aardatdoetnaarmijn smaak weinig afaan de
waarde van zijn theologische grondidee:geloven en geloofsbeziM ing in
hetlevende spanningsveld tussen W oord Godsen actuele,historischemen-

selijkebestaanservaring.

Theologie van de hoop
Als ik nu goed zie,wordt de theologi
e van M etz en de zijnen alteveel
beschouwd a1s een specimen van theologie van de Revolutiel4.Ten on-

rechte.M etzzelf:,,lk heb mijn opvattingop andereplaatsen ook uitdrukkelijk kritisch afgegrensd tegenoverbepaaldevormen van een 'theologie
van derevolutie'....Uitdrukkelijkheb ikmijtegenœn directeen onmiddellijkepolitisering dereschatologieonderhettrefwoord 'politieketheologie'veilig gesteld Een onmiddellijk omzetten van de eschatologie in
oriëntatietotpolitiek handelen houdthetgevaarin van pureideologisering
van depolitiek en van vervaldereschatologie''.Nog overtuigender:,,H aar

kritiek draagtnietdekenmerken vande'totalekritiek';zijdraagtdepijn
van hetversagen,hetuithouden,van ongeduld én geduld in zich,zoalsde

christelijke gedachtenis a1s 'navolging van Jezus' die vraagt

Deze

kritiek wordt totdienst,tot een vorm van bestaan-voor-anderen,die niet

doorde heersendevormen vanmaatschappijkritiek bepaald kan worden.
En eerstwanneer een theologie zulk een uit de m emoria Jesu Christige-

wonnen kritiek wordt,houdtzijop sanctionerende theologietezijn;sanctionerende theologiedie ze ook dân zou blijven,wanneerzijalleen maar
deheersendemaatschappijkritiek zoureproduceren''ls.Immers,vanuithet
'eschatologisch voorbehoud'staatook dezemaatschappijkritiek steedsonderdekritiek vanhetEvangelie.Ditkandan een HerbertM arcusein zijn
zak steken.En allen die methetW oord Godsin dehand een m arxistische
versie van hetchristendom - in welke vorm dan ook - willen opdringen
en doordrukken.
W ilmen de 'politieke theologie'in een reeds bekende theologische stro-

ming onderbrengen,dan alleen in een op de praktijk gerichte 'theologie
van de hoop'.Aldus Jiirgen M oltmann:,,Zo m aaktzich de God van de

hoopvan deafgoden derwerkelijkheid los,dienietsandersdan verafgode
werkelijkheden zijn.Omdatdezebevrijdingdoorhetkruisvan deverrezen
Christusgeschiedt,istheologievan hetkruistheologievan de hoop en om-

gekeerd''.Hetbijbelseverbod 'beelden van God'temaken geldtook voor
de hedendaagse ideologiekritiek:zolang de mens aan welke zelfgemaakte

afgoden dan ook zich vastklamptin een verabsolutering van zijn standpunt- metofzonderberoep op hetEvangelie - ,blijfthijonvrij.Het
aanvaarden van hetevangelisch 'eschatologisch voorbehoud'alleen kan in
hem de hoop wekken op Godstoekomstvan heilvoor mensen en wereld,

14 Dewaarschuwingen van H.Zahrnt,a.
w.,pp.268-302,gelden voornamelijk de
richting die'politieketheologie'tot'theologievan derevolutie'maakt:zijraken de
visie van M etz zelf slechts ten dele.
15 J.B.M etz,in Diskussion ..., resp.pp.280 -281 en 291.

die hem behoedt voor verbeten zich ingraven in eigen onwrikbare positiesl6@

A ngstvoor de vrede

Een dringende en somszelfsbenauwende vraag blijftdan nog,hoe het
mogelijk isdatdeze nieuwepolitieketheologiezo sterk ismisverstaan en
nogsteedsmisverstaan wordt?Hoehetmogelijk isdatmen indezetheologie aanleiding vindtrevolutietepreken binnen en buiten de Kerk onderde
leuze 'God wilhet',a1swaren er nooitdie voorons moderne levensgevoel
zo beschamende Kruistochten en andere godsdienstoorlogen geweest;dat
m en daarin aanleiding meent te kunnen vinden m et het Evangelie in de
hand m edemensen genadeloosondergewetensdruk tezetten en te manipu-

leren in een richting diezijin hunhartnietwensen,hetgeen dan somsnog
gebeurtdoorlieden die te pas en te onpas van de daken schreeuwen dat
personen nietaan structuren mogen worden opgeofferd;datm en in deze
theologie inspiratie m eent op te doen tot het opstellen van formulieren
voor zondagse Eucharistievieringenedie hoogstens een slecht soortm aat-

schappijkritiek inhouden,maarwaarin onzeHeergedegradeerd wordttot
een zielige revolutionairen hetgebed totde Vader wordtbedolven onder
liefdeloze en som s zelfs ronduit ordinaire invectieven aan het adres van

hendieze'bidden'moeten.Hoeisditallesmogelijk?
Hetreeds eerder vermelde boekje Die Angstvor #c?n Friedenkz tracht
althanseen tipje op te lichten van de sluier die over ditprobleem ligt.
In dit verzamelwerkje met studies van drie reformatorische theologen
wordtœ n theologische bezinning opgezet op basis van een onderzoek in

Canada overdesamenhang van kerkelijkheid,dogmatismeen bereidheid
tot oorlogvoeren,en van een Duits onderzoek naar de samenhang van

kerkelijkheid en repressieveopvoeding.Nietalleen deprotestantse Aeologie methaar 'zonde-,schuld- en rechtvaardigingsleer van Paulus' in het
centrum heeft geleid totfatalistische berusting tegenover oorlog als een

onvermijdelijk verschijnsel,ook dekatholiekecasuïstiek overde 'gerechtvaardigde oorlog'blijftde inzetvoor echte vrede belemmerenls.Sterker,
een bijnaonuitroeibareagressiviteitin hetkaraktervan dedoorsnee-christen lijktveroorzaaktte zijn doorhetautoritaire karakter van een godsdienstbeleving die ondergeschiktheid en gehoorzaamheid totde kern van
16 J.M oltmann,a.w.,p.45 (citaat)en de hele paragraafV,pp.35-45.
17 Beschrijving zieboven,noot9.
18 W .Huber,a.
w .,pp. 119 -129.

geloven heeftgemaaktonder de leuze 'alle gezag komtvan God';waarin
Godsgezag dan ten overvloede geïnterpreteerd werd a1sautoritairpatriar-

chaal vaderlijk gezaglg.Deze agressieve inborst wordt dan oOk vooral
waargenomen bijkerkgetrouween traditionelechristenen:handen afvan
hetbestaande en gevestigde gezag!M aar Jörg Bopp kan niet ontkomen
aan de observatiedatdeze agressievem entaliteitzô diep geworteld ligt,dat
zijookeenbelangrijkero1speeltindehouding van deuiterst'linkse'groe-

pen,zijhetdan nu in revolutionaire actie tegen bestaande structurenzo.
Daarom vraagthetomzetten van de boodschap van de Bergrede in prak-

tischehandelingspatronen

zeggen wij:bereidheid tothetafstand doen

van bepaalde rechten,ontwikkeling van een strategie van geweldloosheid,

respectook voor'andersdenkenden'(,,lk zeg u:bemintuw vijanden'')
in oud énjong,in traditionalisten en kerkhervormersnogsteedseen grondige bekering.
M erkwaardig in ditverband,en misschien zelfs veelzeggend,is dat zowel

J.Moltmann a1s J.B.M etz onafhankelijk van bovenvermeld onderzoek
pleiten vooreen theologisch omdenken van hetpatriarchaalpaternalistisch
Godsbegrip:M oltm ann denkt hier aan een overwinnen van deze Godsbenadering in een christologisch gefundeerde Triniteitsleer, die ruimte

biedtvoor een broederlijk-solidaire verhouding totGod en medemenszl;
M etz zoekthetin een evangelische 'herbronning'van de Godsnaam 'Vader':,,vooraldoor hetgebruik in Jezus'mond is de naam 'Vader'voor

God de christenen dierbaargeworden,en za1hijvoorhen a1sGodsnaam
dieeen eschatologischehoopgarandeert,onvervangbaarblijven''zz*

FrankfurterSchule.
?
M ijisnoggevraagd,in hoeverrede'kritischeTheorie'van deFrankfurter
Schule(meta1scoryfeeën o.a.M axHorkheimer,TheodorW .Adorno,JiirgenHabermasen - vooruitdan maar!- HerbertM arcuse)devisievan
M etz beïnvloed heeft.W el,M etz heefthen zeker gelezen, citeerthen een

enkele maalen neemtuitdeze sterk maatschappijkritisch georiënteerde
filosofie begrippen als 'kritische theorie' en 'negatieve dialectiek' over.

Maar,zoalsboven reedsaan een voorbeeld werdgeïllustreerd,hijhanteert
hun gMachten in kritische vrijheid. Het meest wordt Habermas aan19 H.Bosse,Aggression und Frieden,in Dic Wngx
:/ vor dem Frieden, pp.9 -52.

20 J.Bopp,Theologie derRevolution und W eltfrieden,in Die Angst....,vooral
pp.59-63.
21 J.M oltmann,a.
w .,pp.26 -27.

22 J.B.M etz,in Die Kîrcheim ProzessderAujklârung,p.75.

gehaald,diezelfgezondekritiek uitoefentopb.v.de theorieën van H.M arcuseo3. Zelfstandige verwerki
ng dus van bepaalde gd achten uit deze
school.
Aanhangersvan deze Frankfurter Schule doen eroverigensgoed aan zich
teherinneren datM ax H orkheim er,zonietvaderdan toch nestorvan deze
kritische richting,onlangs voor Der Spiegelverklaard heeft,dat politiek
zonder theologie,zonder het verlangen naar het Absolute dat ,,tot de

werkelijk denkendemensbehoort'',een 'leeresGeschëft'is.En datTheodorW .Adorno reeds veeleerdergeschreven heeft,dat de wereld uiterst
dringend behoefte heeft aan het 'Korrektiv'van religie die om haareigen
waarheidsgehalte beleden wordt.

23 Rechtstreeksin zijn bundelJ.Habermas,Technik und Wissenschafta1s '
Ideologie',SuhrkampVerl.,Frankfurta.M.,19704(= ed.Suhrkamp 287),zijdelingsin het

verzamelwerk AntwortJI/JHerbertMarcuse.Hrsg.v.J.Habermas,Suhrkamp Verl.,
Frankfurta.M .,19683(= ed.Suhrkamp 263).In ditlaatsteboekje karakteriseertde
filosoofW .F.Haug detheorieën van M arcuse a1skortgesloten beweringen (pp.55
en 66),die een abstracte,irreële utopie moeten ondersteunen,berustend op een

voorbijzien aan de bestaande werkelijkheid (59;66-67)en op een gnostisch-dualis-

tisch apriorivan een 'totaalandere''nieuwe wereld'tegenover de bestaande werke-

lijkheid (63-66);resulterend in een revolutionairprotestdatbinnen de kortste tijd

'manijulativeinholbar'za1blijken(71-73).DesocioloogCh.Offe:anthropologischbiologlsch wezenlijke behoeften kllnnen zich slechts doen gelden,wanneerze zich

aanmelden als sociale belangen;m aar a1s dit waar is, bestaat de 'eindimensionale

Mensch'van Marcuseniet,ishij- metalletheorieën diedaarop gebaseerd zijn loutere abstractie (73-88).Tenslotte de sociaal-econoom J.Bergmann:Techniek
betekentnietuitzichzelf heerschappi
joverdemens;eriseen 'technischerationaliteit' denkbaar zonder ontaarding in 'technologische rationaliteit'; deze laatste is
slechts gevolg van bepaalde sociale en institutionele mechanismen van haar toepas-

sing (89-104).Letwel:ditzijngeluiden afkomstiguitdesterk marxistisch gekleurde
Universiteiten van Berlijn en Frankfurt!Ter controle leze men:H.M arcuse,Das
Individuum frl#er 'GreatSociety',in H.M arcuse,Idcen zu einer kritischen Theoric

der Gesellschajt,Suhrkamp Verl.,Frankfurt a.M.,19692 (= ed.Suhrkamp 300),
pp. 157 -184.

Totstandkom ing van hetverdrag tussen
de D uitse Bondsrepubliek en
de V olksrepubliek Polen
L.L.S.Bartalits
5:N ur ein westdeutsch-polnischer Ausgleich kann
Polens Sorge beseitigen, das neue Einvernehmen
zwischen M osl
tou und Bonn gehe womöglich auf
seineK osten''.

(DerSpiegel,16november1970)
Bondskanselier Brandt noem de het Pools-Duitse verdrag een bewogen
document voor beide volken dat een donker hoofdstuk in de Europese
geschiedenismoetafsluiten en een nieuw m oetinleiden.Brandtrichtte zich

inzijntoespraaktothetDuitsevolkvoornamelijk totdeuithetvoormalige
Duitsegebied verdreven landgenoten.Hijverzochthun nietinbitterheid te
blijven volharden maardeblik naardetoekomstterichten.W aarhetom
gaatis de serieuze poging om een kwarteeuw na de oorlog op politieke

wijzedeketen van onrechtweg tehalenl.
Interpretatie van hetverdrag
ln het verdrag tot normalisering van de betrekkingen tussen de Poolse
Volksrepubliek en de Duitse Bondsrepubliek stellen beide regeringen vast
datde Oder-Neissegrensdewestgrensvan Polen vormt.Ditishetkernpunt
en het eerste artikel van het verdrag dat na een periode van lange en
m oeizam e onderhandelingen op 18 novem ber 1970 door de m inister van
buitenlandse zaken W alter Scheel en Stefan Jedrichowsky in W arschau
werd geparafeerd.

Ternaderedefinitievan dePoolse westgrensrefereren beide partijen aan
de bestaandegrenslijn zoalsdie isvastgelegd in hoofdstuk negen van de
akkoorden van Potsdam.

Verder verklaren beide regeringen dat zijgeen aanspraken hebben op
elkaars gebied en datm en die in de toekomstook niet zaldoen gelden.
Naast het artikel over het grensvraagstuk bevat het akkoord nOg vier
artikelen,overhetafzien van dreiging meten gebruik van geweld,overde

normalisering of uitbreiding van de wederzijdse betrekkingen,over het
blijven bestaanvan vroegergesloten internationaleovereenkomsten en over
ratificatieen inwerkingtreden van hetverdragz.Gelijktijdig metde eigen1FrankfurterAllgelneineZeitung,21november1970.
2 Ibid.
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lijkeverdragstekstiseenuitwisseling van nota'stussen deBondsrepubliek
en dedriewestelijke mogendheden gepubliceerd.Daarin wordtduidelijk
gesteld dathetverdrag derechten,verantwoordelijkheden en plichten van
de Verenigde Staten,de Sovjet-unie,GrootBrittannië en Frankrijk niet
kan aantasten,en datBonn slechtskan handelen uitnaam van de Bondsrepubliek.
Hethum ai taire probleem van de gezinsherelziging is onderwerp van een
verklaring van de Poolse regering.De inhoud ervan is alleen in Bonn

bekend gemaakt.In dezeverklaring wordtvan Poolse zijdetoegezegd dat
men een onderzoek zalinstellennaardeemigratieaanvragen diezijn ingediend.W atbetreftditonderzoek steltdePoolse regeringzich op hetstandpunt dat personen met een onmiskenbaar Duitse volksaard en personen
die totgemengde ofgescheiden gezinnen behoren om die redenen naar de
beide Duitslanden kunnen vertrekken m et inachtneming van de in Polen
geldende wetten.

De ontwikkeling vJa de D uits-poolse betrekkingen
vJa maart1968 totdecem ber 1969
In de betrekking tussen een 'revanchistisches M onstrum'en Polen kwam
in maart 1968 enige beweging. Op 16 maart verklaarde de toenmalige

ministervan buitenlandsezaken,Brandt,in Neurenbergdathijeen begin
wilde m aken met een verbetering van de relaties m et Polen. Deze zgn.
Neurenberger formule hield in dat zolang ernOg geen Europese vredesordening totstand isgebracht,debestaandeOder-Neissegrensmoetworden
geaccepteerd3.Op 17 mei1968 reageerde Gomoelka op Brandts voorzich-

tigafwijken van detotdantoeofficiëleW estduitseregeringslijn.DePoolse
partijleidersteldeBonn voorom in navolgingvan deD.D.R.,die in 1950
hetverdrag van Görlitz metPolen heeftgesloten waarbijhetbewind in
Oost-Berlijn de westgrens van Polen erkende, eenzelfde soort verdrag
tussen Bonn en W arschau overeen te komen.De regering van de grote

coalitie reageerde echternauwelijksop hetPoolse voorstel.Een pleidooi
vanburgemeesterSchiitz,waarinhijpleittevoorerkenning van debestaandegrenstussen Duitsland en Polen,wekte in politieke kringen van C.D.U.
en C.S.U.verontwaardiging en verzet4.Op 1 september 1969 washetpresidentHeinemann die in een rede tergelegenheid van de herdenking van
de Duitse aanval op Polen opriep tot verbetering van de Duits-poolse

betrekkingens.W ederom huldede bondsregering zich in stilzwijgen.Eerst
3 N eueZûrcherZeitung,19m aart 1968.
4 NeueZûrcherZeitung,23mei1968.

5 FrankfurterAllgem eîneZeîtung,2september1969.

na devorming van denieuwe bondsregering tussen de S.P.D.en de F.D.P.

o.l.v.kanselierBrandtwerddemogelijkheid gecreëerd voorwerkelijketoenadering tussen beide landen.
Op 25 november 1969 werd aan plaatsvervangend minister van buitenlandse zaken W iniewicz een nota overhandigd waarin de bondsregering
onderhandelingen zonder voorafgaande voorwaarden over vraagstukken
tussen beide landen voorsteltB.Het aanbod van Bonn was enkele dagen
eerderin een interview meteen Poolsdagblad door Brandtaangekondigd.

Tijdenshetvraaggesprek zeidebondskanseliero.m.datzijn regeringin de
komende dagen hetbeginnen van politieke besprekingen zou aanbieden.

Daarbijzouden alle vraagstukken van gemeenschappelijk belang totœn
oplossing kunnen worden gebracht.,,W ijkennen en respecteren dePoolse
wensbinnenverzekerdegrenzen televen.Inmijnregeringsverklaringwordt
gesproken over de territoriale integriteit. Het komt er nu op aan door
onderhandelingen een resultaatte bereiken datrekening houdtmetde belangen van onze beide landen'',aldus Brandt7.De Poolse reactie wasniet

ongunstig.Tijdensdeconferentievan de landen vanhetW arschaupactin
M oskou op 3 en 4 december 1969 speelde Gomoelkam etKâdaren Ceau-

sescu een belangrijkero1bijhetbesluittotontspanning en dialoog metde
links-liberale regering in BonnS.ln hetslotcomm uniquévan decod erentie
derW arschaupactlanden waren zinsneden opgenom en waarin wordtgewezen op een verandering in een deel van de publieke opinie in de Bondsrepubliek.Verder werd de ondertekening door Bonn van hetnon-proliferatieverdrag een positiefelementgenoemd.Tenslotte werd gesproken over
een gunstige tendens in W est-Duitsland naar een realistische politiek van

samenwerking en begrip tussen staten van verschillende maatschappelijke
en economische stelselsg.

Eerstefase van de di
plomatieke besprekingen
Op 22 decemberwerd hetPoolse antwoord overhandigd waarin W arschau
zich in principe akkoord verklaarde metde Bondsrepubliek om te gaan
onderhandelen.Niettemin washeteerstop 5 februari1970 datde besprekingen een aanvang namen.ln W arschau begonnen op die dag de eerste
besprekingen tussen deW estduitsedelegatieo.1.v.staatssecretarisDuckwitz

en die van de Poolse o.1.v.W iniewicz.Bij zijn aankomstin Polen had
Duckwitz verklaard datergeen termijn gesteld wasvoor zijn verblijfin
6 N eueZûrcherZeitung,27 november 1969.
7 Zycie G tzrç
-zlwy,22 november 1969.

8 Politika(Zaqreb),9december1969.
9Nlpszabadsa
xg(Boedapest),7december1969.
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Polenlo.Zijn eersteverblijfechterbleefbeperkttot8 februari,toen hij
zonder nader comm entaar te leveren naar Bonn terugkeerdell.Deze besprekingen werden overhetalgemeen ileidende gedachtenwisselingen genoemd en hadden a1svoornaamste kernpuntdeerkenning door de Bondsrepubliek van de Oder-Neissegrenslo.
HetPoolse standpuntwas duidelijk bijna ultimatiefgesteld: sserkenning

doorBonn van deOder-Neissegrensisnoodzakelijk ofallesblijftbijhet
oude''l3@Desalniettem in was men in Oosteuropese politieke kringen opti-

mistisch gestemd.Hierbijwerd b.v.in Boedapestgewezen op hetfeitdat
degespreksthema'sbijhetoverlegtussen Polen en deBondsrepubliek veel
concreterwaren dan dievandeinM oskou overhetwederzijdsafzienvan
geweld door Egon Bahrgevoerde besprekingenl4.De belangrijkste moeilijkheden tussenbeidelanden waren volgenswaarnemers bijhetbegin van
de onderhandelingen dePoolse eisdatde Oder-Neissegrensmoestworden
erkend en dem ening van Bonn datweliswaarm oestworden uitgegaan van
de territorialeintegriteitvan Polen,maardatde grenskwestie pasgeregeld

kon worden bijhettotstand komen van een vredesverdragls.
Van 8 tot 11maart1970 werden de op 4 februaribegonnen Pools-Duitse
besprekingen voortgezet.Na afloop van de onderhandelingen werd in een

gemeenschappelijkeverklaring bekendgemaaktdattijdenshetoverleg een
zakelijke gedachtenwisseling tussen beide delegaties plaatsvond over de
kwestievan deprincipesvanwederzijdsebetrekkingen.Tegelijkertijd werd
aangekondigd dathetgesprek zou worden voortgezetlf.Op 23 m aartwerd
bekend gemaaktdatde derde ronde van dediplomatieke besprekingen op

22april,ondanksdeaanvankelijkovereengekomen verwisselingvanplaats
der onderhandelingen,weerin W arschau zou beginnenâT.

Brandtsbriefaan Gomoelka
lneen persoonlijk schrijven van 20april1970 verzekerdeBrandtGomoelkadatzijnregeringdenaoorlogsegrenzenvan Polen respecteerten datde
onschendbaarheid van hetPoolse territorium vaststaat.VerderlaatBrandt

Gomoelka weten,dathij vastberaden aan de opzetvasthoudt om een
10 TribunaLudu(Warschau),5februari1970.
11 NeueZûrcherZeitung,12 februari1970.

12 Politika(Zagreb),10februarai1970.
13 TribunaLudu (Warschau),6februari1970.
14 Nhpszabadsàg(Boedapest),10 februari1970.
15 DiePresse(W enen),9februari1970.
16 NeueZiircherZeitung,16 maart1970.

17 FrankfurterAllgemeineZeitung,24maart1970.

eerstesteen vooreen zakelijkeen goedeverhouding tussendeBondsrepubliek en Polen te leggenlS.

M etdezelfdedelegatiesalsbijdeeerstetweewerd van 22tot24 aprilde
derdegespreksrondegehouden.Na de derde dag verklaarden de gespreks-

partnersbijna eenstemmig datwellichtdemoeilijkste,maarzekernietde
laatste hindernis was overwonnen.lntussen is echter een deelvan Duck-

witz'voorstellen,diehijaan zijn collega Winiewiczvoorlegde,teBonn in
de openbaarheid gebracht.Deze blijkbaarwelbewustepublikatie doorde
Bondsregering heefteen gunstig effectgehad.Dedreigendemislukking van
de besprekingen tussen beidedelegatiesa1sgevolg van uiteenlopendeinterpretaties van deop 2 augustus1945 genom en beslissing van deconferentie

van Potsdam inzake de oostgrenzen van Duitsland vond lzietplaats.Zij
wierpen op de tweede dag,na Gomoelka's terugkeer uit M oskou,reeds
vrucht af.Voor heteerstklonken de Poolse commentaren op de Duitse
formuleringen niet meer uitsluitend kritischlg. Tot einde april toe trok

Polen degoede wilvan de Bondsregering in twijfelzo.Ditwasechtervolgens neutrale waarnemers niet slechts een kwestie van onderhandelingstactiekzl.In Poolseogen had Duckwitz metbetrekking totdeOder-Neissegrens n1.nietm eer te bieden dan wat Kiesinger reeds in uitzichthad gesteld:een voorlopigerespectering van debestaande grenstussen Duitsland

en Po1en22.In hetnauw gebrachtdoorzijn tegenstandersbinnen departij
lietGomoelka zich tamelijk pessimistisch uitoverde besprekingenM.Het
wasechteropvallend dateen van Gomoelka'sinvlod rijkste nationalistische tegenstandersbinnen de partij,M oczar,praktisch tegelijkertijd verklaarde dat de W estduitse regering het voorstel van Gomoelka voor het
sluiten van een grensverdrag a1sgrondslag voorde onderhandelingen aan-

vaarddezd.Bijzijn terugkomstin Diisseldorfverklaarde Duckwitz,dater
tijdens de derde gespreksronde geen beslissende stappen waren genomen
m aar we1god e vordering was gemaaktzs.

D e vierde gespreksronde in Bonn

Van 8 tot 11juni 1970 werd in Bonn de vierde gespreksronde van het
Duits-poolse overleg gehouden.De doorminister Scheelgeopende bespre18 N eue ZûrcherZeitung,29 april1970.
19 N eue Zi
ircherZeitung,30 april1970.

20 Politika(Zagreb),5mei1970.
21 DîePresse(Wenen),27 april1970.
22 TribunaLudu(W arschau),26april1970.
23 Politika(Zagreb),26april1970.
24 ZolnierzWolnosci(W arschau),25ap1411970.
25 NeueZûrcherZeitung,26 april1970.
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kingen begonnen in een ontspannen sfeer,hetgeen o.1
u.bleek uithetont-

brekenvandetotdantoegebruikelijkekritischecommentarenin dePoolse
pers26.Vermoedelijk heeftmen in Poolse regeringskringen metgemengde
gevoelenskennisgenomen van deaankondiging datdeSovjet-unieen de
Duitse Bondsrepubliek onderhandelingen zouden voeren over een verdrag
waarin het afzien van geweld wordtgeregeld.Deze aankondiging was in
Poolsepolitiekekringen alseen verrassing gelcom en.M en wasin W arschau
bevreesd datBonn nietzo veelspoed m eerzou zetten achterdebesprekin-

gen,zo lang zijnog nieteen akkoord had bereiktmetde Sovjet-uniez7.
Na beëindigingvan hetoverlegwerd doorbeidedelegatiesbekend gemaakt
datinjulieen beginzouwordengemaaktmethetuitwerken van de belangrijkste elementen voor een akkoord dat de betreltkingen tussen beide
landen moestnorm aliserenzS.Bi
jzijn persconferentiein Bonn wildeW iniewicz nietingaan op de kansen voor hetafsluiten van een akkoord.Hi
j
herinnerde ernogmaalsaan datde kwestie van de westgrenzen van Polen

debasisdiendetezijn van elkakkoord dateennormaliseringvandeDuitsPoolse betrekkingen moestregdenzg.

Totstandkoming van de handelsovereenkom st

Zonderenige twijfelishetpolitiekeklimaattussen beidelanden doorde
totstandkoming van een handelsovereenkom stverbeterd3o.Na achtmaanden van moeizam e en verschillende malen onderbroken onderhandelingen

werd op 23juni'in W arschau een handelsakkoord voorlange termijn ondertekend.De parafering gebeurde door minister Schiller,die a1s eerste
W estduitseministereen bezoekbrachtaan Polen.Naardewoorden van dit
verdrag zullen beide landen hun handelen hun technische en wetenschap-

pelijkeuitwisselingindeperiodevan 1971tot1974vergroten.Bonn erkent
hetrecht van Polen om volwaardig 1id te worden van het G.A .
T .T.ln
detailswordter in hetverdrag onderandere gesproken over een overeenkom stdie beantwoordde aan hetheersende klimaatvan ontspanning in de
Oost-W estbetrekkingen en oververgaandeindustriële samenwerking tussen
beide landen.De Poolse export naar de Bondsrepubliek za1voor 80%

worden geliberaliseerd,terwijlBonn in een aparte intentieverklaring de
wensuitspreektte komen tot een volledige liberalisering.Er wordtechter

geen enkcleverbintenisaangegaan en erisgeen tijdschemazl.
26 FralkkjurterAllgemeineZeîtung,9juni1970.
27 Polîtika(Zagreb),18juni1970.
28 NeueZûrcherZdtung,14juni1970.
29 Nèpszabadsàg,13juni1970.
30 DiePresse(Wenen),24juni1970.
31NeueZûrcherZeitung,26juni1970.

Voortzetting van depolitieke besprekingen

Hetklimaatvan debesprekingen tijdensde vijfdegespreksronde in W arschau,van 22tot25juli,werd vermoedelijk bepaald doordePoolseangst
voor een tweede Rapallo.Als gevolg van de Sovjet-diplomatieke druk
kwam het,ondankshetaanvankelijk in politieke kringen heersende optimisme,ookditmaalniettoteen volledigakkoord tussen beidepartijen.De
beslissing alofniette komen tothetsluiten van een verdrag werd totbegin
september uitgesteld3o.Volgens het comm uniqué begonnen de delegaties
enkele punten te formuleren van een verdragsontwerp over de principes

van de normalisering van debetrekkingen tussen beide1anden33.Bijzijn
terugkeer in Bonn zeistaatssecretaris Duckwitz,dat beide delegatieshun
voorstellen m et betrekking tot het grensprobleem hadden gedaan en dat
hetthansaan de regeringen van detweelanden wasom overdevoorstellen

tebeslissen34.De diplomatieke vertegenwoordigersvan dewestelijke mogendheden in Bonn samen metde Bondsregering probeerden gelijktijdig
m etde politieke besprekingen in W arschau een akkoord te bereiken over
dedelicate vraag hoe gereageerd moestworden op een ondertekening van
hetverdrag datdeDuits-poolse betrekkingen bilateraalzou norm aliseren3s.
ln W arschau hoopte m en dat zodra Bonn de Oder-Neissegrens definitief

had erkend,zowelFrankrijk a1sdeAngelsaksische mogendheden plechtig
zouden verklaren datzijhetverdrag naarde inhoud accepteerden en de
betreffende grens ook aanvaardden, en dat niet wederom zou worden

verwezen naareenbijna mythologischeDuitsevredesregeling3f.
Poolse reactie op hetverdrag van M oskou
Na de zesde ronde van de besprekingen in Bonn werden de onderhandelingen tussen Duckwitz en W iniewicz afgesloten.ln Poolse politieke kringen verwachtte men datde voorwaarden aanwezig waren voor onderhandelingen op m inisterieel niveau37. De Poolse regering had gehoopt dat
Bonn aan een verdrag metW arschau de voorrang zou verlenen vôôr een

verdrag metde Sovjet-unie38.Men wasin politieke kringen teleurgesteld
toen de ontwikkeling anders verliep.M en aanvaardtin Polen nu ten dele
de these van de Bondsregering datM oskou op prioriteit van hetverdrag

32 TribunaLudu(Warschau),26juli1970.
33 NeueZûrcherZeitung,27juli1970.
34 FrankjurterAllgemeineZeitung,26juli1970.
35 TheTim es,3 augustus 1970.

36 Politika(Zagreb),30juli1970.
37 Scanteia(Boekarest),20augustus1970.
38 LeM onde,14 augustus1970.
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metde Bondsrepubliek heeft gestaan.Van hun kanthebben de Sovjetleidershun Poolse partijgenoten gezegd,dathetjuist Bonn was datdie
volgorde heeft gewi1d39.De Poolse regering bevond zich in een netelige
situatie,wantde publieke opinie had,nog voordateen akkoord m etBonn
was bereikt,haar oordeel al klaar datPolen weer eenshet kind van de

Duits-sovjetrekeningwasgeworden.Daarinvindtmenookdereden waal
om de Poolse diplomaten iets m eer probeerden te bereiken dan in de
formule van M oskou over de grensregeling tussen Duitsland en Polen is
VCrVat40.

Zelfs de Poolse pers was weiig enthousiast over het verdrag tussen de
Bondsrepubliek en deSovjet-unie.Stelden de commentaren zich aanvankelijk tevreden metde these datvoor heteerstin twee eeuwen een Duits-

Russische afspraak vermoedelijk nietten koste van Polen had plaatsgevonden,laterkwamen watmeernuchtereoverwegingen.Zo trok dehoofd-

redacteurvan een van debelangrijkste opiniebladen Rakowskide conclusie,datin denieuwe situatie in Europa slechtsdie volken ietszullen bete-

kenen diein staatzijn de beschouwing verderteontwikkelen,en datvereisteen realistischekoelberekendepolitiek,vrijvanmythologieenvrijvan
provincialisme.Hijwijsterook op dathetverdrag van M oskou ongetwijfeld totnieuwe politieke constellaties binnen de politiek-militaire groeperingen zalleiden en metnam e totveranderingen in de Amerikaanse houding ten aanzien van Europa en totnieuwe ontwikkelingen zowel in de

W esteuropese NATolanden als in de neutrale statendl.Nog duidelijker
gereserveerd toonden zich de bladen van deZgn.nationale oppositie.Ste-

fanowiczschreefbijv.,datzolang Adenauerspolitiek de drang naarhet
westen volgde, dit een intern probleem van de A tlantische gem eenschap

was.M aar dat hetbeleid van de Bondsrepubliek sinds Brandts opeing
naarhetOosten een probleem van Europa is geworden. VolgensStefanowicz zou als tegenwichttegen de sterke Bondsrepubliek de samenwerking
tussen debuurstaten van W est-Duitsland in Oosten W estin naam van het
Europese evenwichtversterktmoeten wordeno.Hetscherpstuitte zich de

eveneenstotdenationaleoppositiebehorendecommunistMachejek.M et
hetoog op hetverdrag van M oskou schreef deze, dat daardoorde plicht
totwaakzaamheid voor de Polen nietmag verslapm n.Zelfsde beste verdragen en pacten moeten iedere dag weergoM uitgevoerd worden, willen

zijnieteen vodjepapierwordeno.
39 Politika(Zagreb),29augustus1970.

40MayarNemzet(Boedapest),2september1970.
41 Polltyka(Warschau),19september1970.
42 Kierunki(Warschau),27 september1970.
43 ZycieLiterkki(Krakau),21september1970.

Ook de persvan de groep van M oczarmaakteondubbelzinnig voorbehoud
tegen de form ulering van het verdrag van M oskou44. Dat deed OOk de

spreekbuisvan demachtigeoppersilezische partijleiderGierek.Metname
veroordeelde men hier de interpretatie die Scheel,Bahr en Ahlersaan het
verdrag van M oskou hebben gegeven,m et nam e wat betreft de Poolse

westgrens.Partijen regering moeten daaruitde conclusie trekken,datzij
bijhuneisentegenoverBonnopdegoedkeuringvande'oppositie'in Polen
kunnen rekenen4s.

Poolspragm atism e

Natuurlijk kan Warschau zich nietfrontaaltegen deformulering van het
VerdragvanM oskou opstellen,maarwe1heeftmen deSovjetleidersblijkbaar goed ingelicht over de stemm ing in Polen. Ook heeft Polen zich

handigvan desteunvananderesocialistischelanden (bijv.D.D.R.,Hongarije en Tsjechoslowakije)verzekerd.Daarbijging W arschau ervan uitdat
M oskou,Praag en Boedapestmethetoog op degeplande EuropeseVeilig-

heidsconferentieeen belanghebben bijhettotstandkomenvan een DuitsPoolse regeling,en datook Bonn ingevolgemoeilijkheden in Berlijn een
snelresultaatnodig heeft.W e1zag men in W arschau duidel
ijk de complicatiesdievoortvloeien uithetDuitslandverdrag van 1954 van Bonn metde

westelijkemogendheden,maarmen zou gaarnezien,datdeOosteuropese
garanties,opgenomen in deverdragen metdeD.D.R.,metdeSovjet-unie
en in hetverdrag van M oskou nogeen westelijk pendantkregen.Daartoe
iseenW estduitseformeleerkenningin afwijking vanhetDuitslandverdrag
alsmede een passende aanvullende verklaring van de westelijke mogendheden vereist.Daarna zou een Pools-W estduits verdrag gesloten kunnen
worden46.Oplossing behoefden dan nog twee netelige problemen die geen
deelvan een zgn.grensverdrag uitmaakten.De schadeloosstelling van de
slachtoffersvan hetnaziregimeen derepatriëring van hen diezich Duitsers
gevoelen en die naarde Bondsrepubliek willen vertrekken.

Pools-Duits comprom is en de gevolgen daarvan

Menvonddecompromissen tijdenshetbezoek vanScheelbeginnovember
1970aan W arschau.Demoeilijkheden dieeennormalisatievan debetrekkingen tussen Polen en de Bondsrepubliek in de weg stonden,werden op-

gelost.Door een internationale - de Sovjet-unie en zijn bondgenoten
44 Politika(Zagreb),23september1970.
45 TrybunaRobotniczatpoznanl,14september1970.
46 N eueZûrcherZeltltng,10 oktober1970.
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Zagen zich gedwongen tothetprijsgeven van passieve coëxistentie voor
coöperatieve- en nationale- de 'oppositie'heeftzijn standpuntmetbetrekkingen tot een compromis met Bonn gewijzigd - samenloop van
omstandigheden hebben beide partijen hun zin gekregen.
Hetis een politiek verdrag,waardoor de Bondsregering vrede neemtm et
de gevestigde posities van de socialistische landen in Europa.Alszodanig
ishetvan grote waarde.Een betere basisvoorverstandhouding tussen de
Bondsrepubliek en Polen en de socialistische landen is momenteel ltiet

mogelijk.M en zou ditzgn.grensverdragdemorelerehabilitatievanDuitsland ten opzichte van Polen kunnen noemen.

N leophemeling ten spijtheeftechterhetverdrag van W arschau weinig
meteen werkelijkeverzoening tussen hetDuitseen Poolsevolk temaken.
Ten eerste zit het Poolse wantrouwen tegenover de Duitsers veel dieper
geworteld dan in dewandaden van hetDerde Ri
jk*Ten tweede en vooralis
hetdoor de politiek van de socialistische landen nietzo bedoeld. M ichail

Soeslovbekendeop dedrieënvijftigsteherdenkingvan deOktoberrevolutie
ronduit dat deze verdragen dienen om de positie van de socialistische
staten op hetterrein van deinternationale politiek te versterken, en hetis
volslagen onzin de coëxistentiekoers van de socialistische statengemeen-

schap tebeschouwen alshetprijsgeven vandeinternationaleklassestrijdz
W.
Tegenoverde huidigepolitiek van de Sovjet-uniemoetW est-Europa die
vandezijnestellen.lmmerssinds1945hebbendeW esteuropeanen nimmer
zo sterk gestaan tegenover hetKremlin,zowelin politiek als economisch

opzicht,alsthans4S.DeEuropeanen moeten echtereen gemeenschappelijk
beleid kunnen form uleren ten aanzien van hun meest directe en grootste

gemeenschappelijke probleem,datvan hetmilitair en politiek overwicht
van deSovjet-unieophetcontinent.Paradoxaalgenoegkunnendeverdragen van de Bondsrepubliek metde Sovjet-unie en Polen ditovem icht
verzwakken.

De grote politiek in de Oost-W estbetrekkingen za1 zich vermoedelijk in
hoofdzaaklangsdelijn Bonn-W arschau-M oskou ontwikkelen.M en mag
verwachten datdeze evolutie door de overige socialistische landen onder
aanvoering van de D.D .R.metgroeiend wantrouwen wordtgadegeslagen.
De Vraag isnu,ofdie tendenstoch nietde positie van de Sovjet-unie
binnen hetsocialistisch blok in zekere zin za1aantasten.

47 Nèpszabadsàg (Boedapest),7november1970.
48 F/?cEconomist(London),7november1970.

Bakoenin en M arx
G esprek m etA rthur Lehning

Frans Boenders

ArthurLehning (01899 teUtrecht)werd in hetNederlandstaalgebied in brede
kring bekend door zijn boek De vriend van ?z7#n jeugd,herinneringen aan
H.M arsman (Querido,Amsterdam , 1954, 19602).M ét M arsman onderging
Lehning invloeden van Nietzsche,G eorge en Rilke,m aar rond 1925 ontstond

tussen beidevrienden een ideologische verwijderingdiemen kan afleiden uit
de polemiek van 1925-1926:deThesen van M arsman in De Fr#eBladen,en
deAnti-ThesenvanLehningin D eStem .

Van 1922 tot 1924 studeerde Lehning te Berlijn,waarhijin contactkwam
metJorislvens,metuitdeSovjet-uniegeExpulseerdeofvrijwilligvertrokken
revolutionairen en m et de internationale artistieke avant-garde.In 1925 leerde

hijteParijsMondriaan keM en.Na zijn terugkeerinNederland richttehijin
1927hettijdschrifti10op,waarin o.m.KurtSchwitters,M oholy-Nagy,Pijper,
M enno terBraak en Oud publiceerden (in hetEngels,Frans,Duitsen Nederlands).Fervent anti-militarist en anti-kolonialist,was Lehning in 1932-1933
secretaris van de Syndicalistische Internationale,eerst te Berli
jn en daarnain
MadridenBarcelona.lnSpanjewerdhijgeconfronteerdm et de Bakoenistische
arbeidersbeweging.Ondertussen had hijteWenen Max Nettlau,de biograaf
van Bakoenin,ontmoet.In 1939 vertrok hijnaarEngeland,waarhijdeleiding
had van het Institute of Social H istory te Oxford.Van 1947 tot 1952 werkte
hijopnieuw in Nederland aan hetlnternationaalInstituutvoor Sociale Geschiedenis.In 1952 en 1954-1955 verbl
eefhijin Indonesië,deeerstekeerom een
bibliotheek voor politieke en sociale wetenschappen op te bouwen, de tweede
keerom o.m .sociale geschiedeniste doceren.

Sindsdien wijdt Lehning zich aan de uitgave van de complete werken van
Bakoenin.ln 1966 verscheen een verzamelbundelessays(1927-1965)onderde
titelDedraad van Ariadne(Polak & Van Gennep,Amsterdam)en in 1970 een
bundelFranse en Engelse studiesFrom Buonarrotito Bakunin,studies in inter-

nationalsocialism (Bri1l,Leiden).

Hetanarchismewasvoormijaltijdeen Weltanschauung,meerdanalleeneen

,,

politieke strom ing. Socialism e is onbestaanbaar zonder die conditio sine qua

non,vrijheid''(LehninginFr#Nederland,15november1969).
,,l
n mijn wereldbeschouwingisereigenlijk geenverschiltussenindividualisme
en socialisme.Voormijbetekentsocialisme uiteindelijk de grootstmogelijke

vrijheidvoordepersoonlijkheid.Zulk een socialismevoorondersteltnatuurlijk
een zekere bew ustwording in de enkeling of in groepen van enkelingen,in de

loop van een cultuurproces.M aardeweg naarde vrijheid gaatvia desolidariteit,hetiseendialectischproces.Vrijheidbehoortinditverbandtoteensociale
categorie''(Lehning in De Gids,1967,6/7,waaraan deze biografische gegevenszijnontleend).
HoebentU ertoegekomen om Bakoenin uittegeven/*

Datiseen langegeschiedenis,die eigenlijk teruggaattothetbegin van de
jaren twintig,toen ik m,
e alvoor Bakoenin interesseerde.Deze belangstellingwerd zeerversterkttoen ikin Berlijn,waarik geschiedenisstudeerde,in contactkwam metdejuistuitRusland geëmigreerdeofgeëxpulseerdeanarchisten,waarvan velen een belangrijke ro1in de revolutie hadden
gespeeld en die voornamelijk bakoenisten waren.ln 1924 leerde ik in
W enen debiograafvan Bakoenin kennen,deOostenrijksehistoricusM ax
Nettlau,die zich reedsvanafheteinde van de vorige eeuw totaan zijn
dood,in 1944 te Amsterdam ,metdeze Russische revolutionair had bezig
gehouden en ook een reeksvan standaardwerken overdegeschid enisvan

hetanarchismeheeftgepubliceerd.Hijwaseengrootcollectioneur,dieeen
geweldigeverzamelingvan anarchisticaheeftbijeengebracht.Toen in 1935
door professor Posthumus het lnternationaal lnstituut voor Sociale Geschiedenis werd opgericht,isdeze gehele collectie - waarin zich ook de
nagelaten papieren van Bakoenin bevonden die Nettlau van de familie van
Bakoenin te Napels had ontvangen - door hetlnstituutverworven.Professor Posthumus had ik in 1919 leren kennen,toen ik in Rotterdam studeerde.ln 1935werdik m edewerkervan hetdoorhem opgerichte lnstituut.
Jarenlang isersprakevan geweestom Bakoeninsonuitgegeven manuscripten te publiceren,m aar datisnooitgebeurd,m aar toen Prof.Posthumus

op heteind van dejaren vijftig directeurwerd van de uitgeverijBrillte
Leiden,stelde hijvoor dat deze een door mijverzorgde editie van het
volledigewerkvanBakoeninzouuitgeven.DezeuitgaveverschijntmomenteelbijBrill,in opdrachtvan hetlnstituuten de redactionele werkzaamheden worden gefinancierd doorde Organisatie voor Zuiver W etenschap-

pelijk Onderzoek.Op hetogenblik iseen vierdedeelverschenen,maarer
moeten nogminstenstien delenverschijnen,waaronderdevolledigecorrespondentie.Hetis œ n 'diplomatische'H itie,d.w.z.datalle geschriften in
de oorspronkelijke taalworden gd rukt,maar de M itie die nu onder de
* Ditinterview werd opgenomen in verband m eteen radioprogramma van BRT 11l

(DossierDrie,3oktober1970,integraalgewijd aan hetanarchisme).
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naam ArchivesBakounineverschijnt,iseen Franse,in zoverredatde iieidingen en deannotatiesin hetFranszijn gesteld.
U moetniet vergeten dat naast de Russische teksten een grootgedeelte

doorBakoenininhetFransisgeschreven,zodathetineersteinstantievoor
dehand lag ereen Franse editie van tem aken.Buitendien isdebelangstel-

ling in de Latijnse landen voor Bakoenin altijd hetgrootstgeweest.De
belangstellingvoorBakoenin neemtechterook in deAngelsaksischelanden

zo toe,daterplannen zijn voor een Engelse editie,die op de Franse is
gebaseerd.Erisook reedseen overeenkomstvoor een Japanse editie.H et

zijn natuurlijk voornamelijk instituten en bibliotheken die zich voordeze
M itie interesseren.Voor particulieren is het een nogaldure uitgave; een

criticus schreefdatwanneerBakoenin nog leefde hijzeker nietin staat
geweest zou zijn om zich deze werken aan te schaffen.M aar zulk een
wetenschappelijke uitgave is nu eenmaalalleen op deze wijze mogelijk,
en aan de andere kant:er is geen copyrightop de teksten van Bakoenin,

dusiedereen kan bijwijzevan spreken van dezeeditie,voorzoverhetde
teksten van Bakoenin betreft, ook voor andere uitgaven of vertalingen
gebruik m aken.lkzelfben trouwensbezig meteen keuze uitde werken in
verschillende talen.ln hetNederlands verscheen kortgeleden in de serie
M anifesten bijBoucherin Den Haag een bloemlezing onderde titelOver
anarchism e,staaten dictatuur,terwij
lbijJonathan Capeeen Engels-Amerikaanse editie in voorbereiding is.Ook in het Duits za1een bloemlezing

verschijnen,buitendien een selectieuitzijncorrespondentie.Ookverschijnt
inhetDuits,bijSuhrkamp,eenvertalingvanhetlaatstedeelvandeArchives Bakounine,hetRussische werk Staatlichkeitund Anarchie,Bakoenins

laatstegrote werk uit1873.Uitditallesblijktwe1degrote belangstelling
dieerdelaatstejaren voordezeRusischeanarchistbestaat,een belangstellingdie ik moeilijk kon verwachten toen ik metditwerk begon.
SchrijjtU diebelangstelling in deeersteplaatstoeaan hetJcf/datU met
dezeeditiebentbegonnen ofvooralaan in dezich in deloop van dezestigerjaren wijzigendepolitiekeconstellatie?
W alm eer er plotseling een nieuwe belangstelling voor zulke wat op de
achtergrond gekomen ideeën opkom t. dan is dit, geloof ik,minder het
gevolg van het feit dathistoricizich met zo'n onderwerp bezig houden,
dan weltengevolge van nieuwe feiten,nieuwe ontwikkelingen in hetm aat-

schappelijke,politiekeencultureleleven,waardoorzulkeideeënweerin de
aandachtkomen.Datishierook hetgeval.Ikdenkinhetbijzonderaan de
studentenbewegingen,die door hun ideologie,hun m ethoden,hun acties,
hun tegen gezag,machten autoriteitgerichte protest,hun buiten-en anti-

parlementaireactieseen anti-autoritair,aan hetanarchisme verwantkarakter hebben.Ook de definitieve discrd itering van het dictatoriale staats-

communisme en de autoritaire schijndemocratievan de socialistischewelvaartsstaathebben erzondertwijfeltoe bijgedragen datmen weermeer
belangstelling isgaan krijgen voor die ideeën die een eeuw geleden zijn
geformuleerd,die gewaarschuwd hebben watdegevolgen zouden zijn indien hetsocialism e zich zou verbinden metde staat- en dat geldtalles

natuurlijk metnamevoorBakoenin diein zijn geschriften dezeontwikkeling ook heeft voorspeld.
Bent U van m ening dat de hedendaagse anti-autoritaire, links-radicale

studenten eengrondigekennishebben vqn degeschriften en depraktische
methoden van deklassiekeanarchisten?Hetheeftereerderdeschijn van
datdeze groepen slechts een oppervlakkig idee hebben van de anarchisti-

schestromingen en nueen meertheoretischeJlkn#erfag willen zoeken door
hetlezen van werken vJ/?Bakoenin,Kropotkin en andere anarchisten;

Ja,hetlaatstelijktmijhetgeval.W anneertijdensdemei-opstand in Parijs
van 1968,voorheteerstsindsheteinde van deSpaanse burgeroorlog op de
barricadesen boven de Sorbonne dezwarte vlag tezien was,dan mag men
welaannemen datnietallen die deze vlag hebben gehesen,een grondige
kennisvan deanarchistischeliteratuurbezaten.Hetwasten deleeen intuïtieve,instinctieve, symbolische reactie om het anti-autoritaire, tegen de

staaten depolitiekepartijen gerichteprotesttotuitingtebrengen,waarbij
m etnam eBakoenin deze symbolische functie vervulde.M aaraan de ande-

rekantheeftdezeontwikkeling erzondertwijfeltoe bijgedragen datmen
zich weer opnieuw m et deze theorieën is gaan bezighouden en wenst te

onderzoeken wat er behalve de kritiek op het staatscom munisme en de
staatin hetalgemeen van deze ideeën vooreen constructiefsocialism eook
vandaag nog relevant is.

Een lnan alsDf/n/e/Guérin inParijsbijvoorbeeld,dietoch heelwJfnaam
heeftalsanarchist,alsschrijverookvaneen boekdat H etW narchism e heet,definieertzichzelfJ/.
Ciemand dietussen hetanarchismeen het
marxisme staat./.
sdatwelmogelijk? Anarchisten en marxisten zijn toch
nooitheelgoede vrienden geweest.

Datben ik geheelmetU eens,ik vind hetook nogalverwarrend. Theorieën
moetmen uitelkaarhouden,m en moetze niet door elkaar klutsen.Ofschoon ik de werken van Guérin en hem ook persoonlij
k zeerwaardeer,
ben ik hetin ditopzichtzeerbepaald nietmethem eens.Juistditpuntheb

ik kortgeleden op eendoordeFondazioneEinauditeTurijngeorganiseer-
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de internationale conferentie over het anarchisme te berde gebracht en

gezegd datvoormijdeuitdrukking'libertairmarxisme'een contradictio in
terminisis.Precieshonderd jaargelH en schreefBakoenin eensterecht:
La théorie est par nature intransigeante et sa pureté, son éthique, sa
franchise et sa force sontdéterm inés etattestés par cette intransigeance.
C'estpourqoitoutecoalition esten doctrine immorale,voireim pensable''.
,,

Omdathethiernietalleen om een theoriegaat,maarook om depraktijk,
lijkthetmezelfseen gevaarlijke verwarring.Hetbetekentnatuurlijk niet
dat men niet voor bepaalde,beperkte,concrete doeleinden zou kunnen
samenwerken.Bakoenin heefttrouwens theoretisch veelvan de theorieën

vanM arx,zoalshethistorischmaterialisme,deldassenstrijd,dero1vanhet
proletariaat,overgenom en.De voornaam ste tegenstelling tussen M arx en
Bakoenin wasechterdekwestie van de organisatie van de arbeidersklasse,

namelijk devraag:moetdearbeidersklassezich organiseren in een politiekepartijmethetdoelde staatteveroveren om de produktiemiddelen te
nationaliseren,ofmoetdoor een revolutie de oude staatsinstelling worden
verlzietigd en deze vervangen door zelfbesturende, zich over het gehele

sociaal-economische leven uitbreidende 'raden',sovjets zoals deze in de
eerste fase van de Russische revolutie bestonden en die ook in de eerste
m aanden van de Spaanse burgeroorlog onder de naam van collectivisaties
totuiting kwam en.Bakoenin meende datalleen op federalistische grond-

slagdoorzulkeorganen,diedeuitdrukkingzijnvaneendirectedemocratie,
werkelijk socialisme mogelijk zou zijn.ln theorie was M arx ook van
meningdatsocialismebetekent:een staat-en klassenlozemaatschappij,en
Leninheeftdezeuitingen van MarxenEngelsook weerbenadrukt.Inzijn
beroemdebrochureStaaten Revolutieherhaalthijook demening datde
staatmoetworden afgeschaft,of juister dat lzijzalafsterven,maar dat
voordien een nieuwe staat za1 moeten worden opgericht, die de naam

draagtvan dedictatuurvan hetproletariaaten op den duurzijn bureaucratisch en onderdrukkingskarakter zalverliezen.Na vijftig jaar sovjetRussischestaatsdictatuurishetwe1duidelijk watervandezetheorieinde
praktijk terechtisgekomen.
Totvooreen paarjaarwcs'hetnog nieterg duidelijk wlcrdietegenstelling tussen M tlr.
x en Bakoenin in wortelde.Sommigen zeggen dathetper-

soonlijketegenstellingen waren.ErwordtaangehaalddatMarxaanBakoenin de vertalinn in hetRussisch van D as K ap ital had toevertrouwd,

eenvoorschothad betaald,datBakoenindievertalingnooitplee/fbezorgd,
maar hetgeld heeftzoekgemaakt.Anderen beweren #Jf#e idedogische
tepenstellingen hebben geprevaleerd.Hettweede deel van de J* r U be-
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zorgdeuitgaveisjuistaandeverhoudingtussenMarx en Bakoenin gewijd.
Brengtdat enige klaarheid in de situatie?
ln een zekere zin wel.Vooralwatde feiten betreft,die door de marxisti-

schegeschiedschrijvingsteedsverdoezeld zijn en hetnogworden.Hetgaat
om een heelkluwen van lasterli
jke beweringen;hetisvan belang die te
ontwarren vanwege de vermenging met politieke argumenten. M aar de

feiten staan nu welvasten zijn nietvoorbestrijding vatbaar.Bijdetegenstelling tussen M arx en Bakoenin heeftmen tedoen m eteen heelcomplex
van factoren.ln de eerste plaatsis er een tegenstelling van de personen,
van temperamenten van background:M arx waseen soortDuitsgeleerde,

dieeen grootgedeeltevan zijn leven in bibliotheken heeftdoorgebracht,
Bakoein waseen bohémien,zijhetook dathijnooitzijn aristocratische
alluresverloor,diein deloop van zijn leven van de ene revolutie naarde
anderesnelde.Eenbelangrijkero1speelde- zijhetook watverborgen hun verschillende visie op depolitiekeontwikkeling van Europa.M arx was

russofoob en hijprobeerde de Eerste lnternationale,waarin hijeen zeer
grotero1heeftgespeeld - hijwasdeman diedestatuten heeftontworm n
en de meestemanifesten heeftgeschreven voorzijn doeleinden tegebruiken.Ofschoon hijhelemaalgeen Duitsnationalistwas,juichte hijde
overwinningvan Duitsland in 1871toe,omdathijvan mening wasdatde
stichting van hetkeizerrijk door Bismarck een voorwaarde was voor de
verwerkelijking van zijn theorie en zijn politiekedoeleinden,datnamelijk
de Duitseeenheidsstaat,de politiekeeneconomischecentralisatie,devoor-

waardewasvoorde ontwikkeling van hetsocialisme.Tevens meende hij
dat de overwinning van Pruisen tot gevolg zou hebben dat zijn ideeën
binnen de Europese arbeidersklasse die van de Franse socialisten zouden
overvleugelen. Bakoenin heeft in dit opzicht veel scherper gezien dan
M arx.ln de eerste plaatsgeloofdehi
jnietin een wetmatige ontwikkeling
naar het socialisme tengevolge van de kapitalistische ontwikkeling,maar

hijzag ook in deoverwinning van Duitsland hetbegin van een reeksvan
Europeseoorlogeneneen gevaarvoorwathijdeprusso-germanisering van
W est-Europa noem de.
W atdie kwestie van de vertaling van M arx betreft:hetisnogaleen inge-

wikkeldekwestie,maarhetkomthierop neer.Bakoenin wasaltijd in geldnood en kreeg in 1869 hetaanbod om HetKapitaaltevertalen.Hijiser
ook m ee begonnen,m aar vond heteen m oeizaam werk deze 'economische

metafysiek'van M arx tevertalen.Hijheeftook van deuitgevereen voorschotgekregen maarde vertaling nietafgemaakt.Toen een jonge Russischerevolutionair,Netsjajef,Bakoenin in Locarno - waarhijtoendertijd
woonde- bezocht,zeidezetothem dathijmetdatmonnikenwerk maar
m oest ophouden en zich liever aan de revolutionaire propaganda m oest

wijden en dathijdatmetde uitgeverwe1zou regelen.Deze regeling bestond hierin dathijdevertegenwoordigervan die uitgevereen dreigbrief
stuurde namens een niet bestaande geheime organisatie metnauwelijks
vei-huldedreigementendathijBakoenin overdezevertalingmaarnietmeer
lastig moestvallen.Deze briefkwam tweejaarlaterin handen van M arx
die hem op hetcongresvan de Eerste lnternationalein 1872 te Den Haag
aan een in hetgeheim vergaderende commissievoorlegde en Bakoenin van
chantagebeschuldigde.Op datogenblik wistM arx echterdatergeen reden

wasom Bakoenin hierverantwoordelijk voor te stellen.Hetisjuist,dat
Bakoenin een paar honderd roebels als voorschot heeft gekregen en het

werk nietheeftafgeleverd,maardatistoch geen verschrikkelijkemisdaad
en geen uitzondering in de schrijverswereld.Een socialist als M arx die
buitendienjarenlang enormesommen van zijn vriendEngelsheeftgekregen
Om te kunnen leven,en evenlnin a1sBakoenin van zijn geschriften kon
leven,zou zulk een burgerlijk argumenteigenlijk niettegen een revolutionaira1s Bakoenin hebben mogen gebruiken.

M aarde werkelijke tegenstelling waarom hetgaat,is een andere.H et is,
zoalsgezegd,de kwestie van de organisatie van de arbeidersklasse,name-

lijk ofdezezich moetorganiseren in een politiekepartijterverovering van
de macht,of datde staatnietmoestworden veroverd maarvernietigd en
vervangen door zelfbesturende,federalistisch gebundelde associaties van
arbeiders en boeren.Hetlaatste washetanarcho-collectivistische program
van Bakoenin.Deze tegenstelling lag ook aan de splitsing van de Eerste
lnternationalein 1872 ten grondslag.M arx probeerdedoorbureaucratische

middelen zijn speciale opvattingen overdero1van de politiekepartijaan
degehelelnternationaleverplichttestellen.De splitsing vond plaatsop het
congres van Den H aag,waar de meerderheid van de gedelegeerden het

standpuntvanM arxaccepteerden,maarditcongresbesluitdoorvrijwelalle
aangesloten organisatieswerd afgewezen.ln de eerste plaatsdoordie van

ltalië,Frankrijk,Zwitserland,Belgiëen Spanje,waardegrootste en best
georganiseerde federatiesvan de lnternationale bestonden,maar ook door
andere federaties zoals die van Engeland en Nederland,omdat ze tegenstander waren van hetverplichtstellen van één bepaalde ideologische opvatting aan alle organisaties.

Kwam daarook niefbijdatBakoenin voorstander wr van hetvormen
van geheim e groepen binnen de organisatie en datM arx daar een tegenstander van wll.
?

Datwas ook een van de beschuldigingen tegen Bakoenin en dat was ten
dele ook we1zo.lk zeg ten dele,omdatzulk een door Bakoenin gestichte

geheime organisatie reeds bestond voordat de lnternationale werd opge-

richt.Vaneen organisatiekonmen eigenlijk nauwelijlcsspreken;hetwaren
kleine groepen van intiem e politieke vrienden.M aar Bakoenin had een
ware manie voor het organiseren van dit soortgroeperingen en voor het
ontwerpen van statuten en reglementen die alleen maar op papier beston-

den.Datisin zoverrevan belang datBakoeninsbelangrijksteopvattingen
in dezedocumenten zijn neergelegd.Bakoenin propageerdeook zulkegeheime organisaties,hetbundelen van bewuste revolutionairen die in geval
van revolutie zouden moeten verhinderen dat de revolutie in handen zou
komen van aspirant-dictatoren.Dezegeheime organisatie isdusietsanders

dan een elite-partijvolgensdetheoriediein de socialistische geschid enis
m ethetwoord 'blanquisme'wordtaangM uid.Dezetheorieen praktijkzi
jn
ontleend aan de Franse revolutionair Auguste Blanqui.H et komthierop

neer,datte allen tijde een kleinerevolutionaire minderheid in staatzou
zijn de staatsmacht te veroveren en op deze wijze hetsocialisme in te
voeren.ln de leninistischeinterpretatie van M arx,in de leninistische prak-

tijkiszulkeen blanquistischeinslag aan tewijzen.Bijhetuitbrekenvan de
Russische Revolutie

in feite een boerenrevolutie zoals Bakoenin die
ont
stonden na de ineenstorting van hettsaristische
altijdhad voorspeld
staatsapparaatorganen van directedemocratiein heteconomische en soci-

ale leven,de sovjets.M aar de bolsjewistische staatsdictatuur,die ertoe
leidde dat het gehele economische leven in handen van de staat kwam,
heeftde ontwikkeling van een radendemocratie volkomen vernietigd.W at
sindsdien in Rusland gebeurde,isprecieswatBakoenin had voorspeld.
H ebt U er enig idee van hoe groot het percentage is van vernielde lna-

nuscripten,vernielde OJverloren geganebrieven?

HelaasishetgrootstegedeeltevanBakoeninscorrespondentie,juistuitzijn
anarchistische tijd,verloren.Datis overigens ook een tegenstelling met
M arx,die in het 'beschermde'milieu van Londen een grootgH eelte van

zijn tijd in hetBritsMuseum doorbracht.Van M arx isoverigensook het
grootste deelvan de nalatenschap in hetInstituut te Am sterdam.W elis

Bakoenins gehele jeugdcorrespondentie bewaard gebleven.Deze bevindt
zich in hetfamiliearchief,datna de Russische revolutie terechtgekomen is
in de historische verzameling van de Russische Academie van W etenschap-

pen.Ook zijncorrespondentiemetAlexanderHerzen isbewaard.M aaruit
derevolutiejaren 1848-'49 iszeerweinig teachterhalen en uitdelatere
jaren is vrijwel zijn gehele correspondentie, bijvoorbeeld met Italië en
Spanje,verloren.Datiszeertebetreuren,wantdegrote invloed van Bakoenin ismindergebaseerd op degeschriften - dievooreen grootgedeel-

368

FransBoenders

tepaspostuum zijnverschenen - dan op zijnpersoonlijkerelatiesen zijn
enormebriefwisseling.Erwaren dagenwaarophijwe1vijfentwintigbrieven
schreef naar verschillende landen van Europa.

W elke systematiek heeftUw editie?
H elaasis hetgeen chronologische editie.De reden is,dathet opportuun

leek metdebelangrijkste nog onuitgegeven manuscripten die zich in het
lnstituutte Am sterdam bevonden,te beginnen.Vandaardatde eerstetwee
delen betrekking hebben op zi
jn relatiesmetltaliëen M azziniuitdeperiode 1871-1872. H et is de bdoeling dat zoveel mogeli
jk binnen een

bepaald tijdperk één onderwerp wordtbehandeld.Op den duur is dit
natuurlijk nietgeheelrigoureus door te voeren,maarwanneerde d itie
eenmaalcom pleetismetregistersen al,dan vervaltenigszinshetbezwaar.

Bakoenin isongetwijfeld de belangrijkste theoreticus van hetanarchisme
eneengedeeltevan zijn werk isfilosofisch tenoemen.W elk belanghebben
Bakoeninsfilosofische peçc/lrf//cn op ditmoment?
Datisin deeersteplaatszijn theorievan hetathdsmeenzijn filosofievan
devrijheid.Kenmerkend isde titelvan zijnmeestverbreidegeschriftGod

en de Staat,een postuum gepubliceerd fragmentuiteen omvangrijk manuscript.De titel is overigens niet van Bakoenin.

Walter Benjamin,de Duitse essayist,filosoofen socioloog,heeftgeschreven:,,seitBakunin hatesin Europa keinen radikalen Begriffvon Freiheit

mehr gegeben'' BijBakoein is de vrijheid een integrerend,immanent
deelvan zijn socialisme.
Metandere woorden,devrijheid isvoorBakoenin een sociale categorie.
Hijmeende datsocialisme zondervrijheid onbestaanbaarwas,maarook
onagekeerd.

& bentgeloofik van mening datondankshetJcf/datmomenteelin vele
talen teksten vanBakoenin verschijnen,zijn belangnietopdejuistewaarde
wordtgeschaq

ZokuntU hetwelstellen.Bijdevelekritiek op hetstaatscommunismein
de laatste tijd,op hetbolsjewistische,dictatoriale socialisme en de dictatuurin hetalgemeen,gaatm en van de mening uitdatm eteen andere lei-

dersgroep,metanderedictators,allesbetergeweestzou zijn.M en erkent
dekritiek van Bakoenin niet,dathetnietom deze ofgene staatgaat,m aar
om hetstaatsprincipe zelf.Ook degenen die tegenwoordig van een radendemocratiespreken,willen deze somsverbinden metbepaalde marxistische

leerstellingen die de kern van ditbeginselaantasten.De grondslagen van

dezeradendemocratiezijn doorBakoenin binnen hetkadervan deEerste
Internationaleontwikkeld.Hijsprak van anarcho-collectivisme,laterzou
men van anarcho-syndicalism e spreken.Vooreen op hetradenbeginselgebaseerd constructiefsocialisme,dateen uitweg biedtuithetgediscrH iteer-

de staatscommunismeen de schijndemocratie van dereformistische sociaal-democratische welvaartsstaat,vindtmen de theoretische en Mstorische

grondslagen bijBakoenin.
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lndevorigebijdrage- Goed en Kwaad indeEconomie*- isdeeconom ische gedachtevorming gevolgd door de historie heen.Toen bleek echter
al dathet economisch gM rag van de westerse mens ingebed ligt in de
aspiraties en gewoontes van de samenleving.Economisch handelen bleek

bovenaleen functiete zijn van machts-ontplooiing.Alszodanig heefthet
ookzijngeschiedenis.Goedenkwaadkomen nietalleenindeeconomische
wetenschap voor omdat economen slechts langzaam voortschrijden naar
hetlichtvan hun vakwetenschap.De oorzaak van hetin elkaaropgaan van
goed en kwaad moetdaarnaastvooralgezochtworden in hetvoortdurend

veranderen vandealgemeneideeomtrentwatdeugdzaam en ondeugdelijk
is.Plechtig gezegd - deculturele waarde-schalen kantelen regelmatig.De

economen en deeconomisch actievegroepen diezojuistdemeestpassende
uitvoering hebben bijeengezochtvoor waarde-schaalx,komen ergekleurd
op testaan zodradeschaalyinhetvizierkomt.Zijdoen daarzelfwe1iets
aan m ee,wantde aard van hun gedrag brengtmee datze nietalleen uit-

rusting-x verzorgen,dochtevensallerleikwalijke nevenprodukten a1sverontreinigd water. Tenslotte suggereren ze m et hun goM e daden tevens
realisatie-kansen voornog mooiere zaken.W aren ze op pad gestuurd om

welvaarttebrengen,nu krijgen zetehoren datook welzijnmogelijk isen
mondigheid voorm eer mensen van diverse sociale afkomsten raciale herkomst.Zijdie de eerste sprong hebben mogelijk gemaakt,hikken tegen
deze nieuwe 'escalatie'aan omdatzi
jaftera11hettoch maareen griezelig
avontuur vonden.Doch de doorhen aangeraakte 'nieuwe klassen'm alen

ernietom en eisennieuwehorizonten.Kansen op dezeschijnbaarnimmer
eindigende revolutie biedtde westersesamenleving steedsweer.W antaan
de bodem van de westerse cultuur ligtdie gecompliceerde mythe van be-

schavingsdrang,schuldbesefen onuitputtelijkearbeidsdrang.In ditbrakke
waterstaatopbetonnen pijlershetwestersbouwwerk datlelijkerwordend,
reikttot de hemel... alle mensen omvattend omdat dat voorhen het
beste is.Laten we ietsvan die merkwaardige excursie m eem aken.
# Cfr.Streven, november 1970,pp. 136-140.

#. H etei vJa Colum bus
Toen de Europeanen hun schiereiland van Azië vaarwelzeiden,ontdekten

zijdaternegotie schoolin zaken die erin de anderewerelddelen 'renteloos'bijlagen.ln zijn meestpurevorm zietmen ditsysteem aan hetwerk
gedurende hetcommerciëlekolonialisme (1492-1776).Europeanen bezaten handelsstationsvan waaruitzijmetsteun van garnizoenen contracten
afslotenmetinheemsevorsten.Beidenwashetnietzoduidelijkwatmenin
elkaars offerteszag.ln Afrika kwam men m etin de oorlog buitgemaakte
mannen die werden geruild tegen munitie,textielen vuurwater.ln Azië

stonden specerijen,zijde,thee en calicots tegenover edelmetalen.ln het
midden van de 18e eeuw begonnen de eerste economen Adam Snzith,

Josiah Tucker,Turgoten Mirabeau zich afte vragen ofdeze praktijken
nietveelonrendabelerwaren dan men meende.Daarvoegden zich hum ani-

tairebezwaren bij,dieoverigensvanaf1492hadden bestaan - LasCasas,
Du Tertre,Benezeten vele anderen - ,m aar die krachtiger werden en
doeltreffender nu paring van belangen verontrusti
ngmogelijk werd.
Totop de dag van vandaaghebben hetthema van hetmercantilisme,zoals
het comm erciële kolonialisme ook wel wordt genoemd, en de vraag in
hoeverre deze prim tieve vorm van wereldhandelde industriële revolutie

mogelijk maakte,de volle aandacht.D.C.Coleman en W .E.M inchinton
stelden overzichtsbundels samen,waarin degene die de analogie kan hanteren,interessante parallellen aantreft,tussen de argum entatie toen en het

pleidooithans omtrentredelijkheid en onredelijkheid van de 'ontwikkelingsstrategie'l.

M en lietvanaf 1776 koloniale banden slijten en de wereld beleefde een
periode van dekolonisatie dieeerstna 1870 plaatsmaaktevoorhetimperialism e.Deze vorm van kolonialisme bestond in een intensieve vorm van
overheersing en regulering.Naarmate echterhet koloniale systeem succes

had,kwamen welvaartsnormen en machtspatronen over.Op deze wijze
maakte hetzichzelf onmogelijk.Ditprocesvoltrok zich via een bewustgeworden inheemse elite.De m erites ervan voorzover volbracht door die
elitespringen naarvoren in hetwerk van FrantzFanon,geboren op M artiniquein 1925 en a1szodanig behorend totde generatie revolutionairen na
1 DebatesinEconomicHistory,GeneralEditorPeterMatthias,(M ethuen,London).
D.C.Coleman,Revisionsf?zMercantilism,(Methuen,London,1969,209 pp.,15/-).
W .E.Minchinton,TheGrowth JJEnglish OverseasFre cin the 17th and 18th centuries(Methuen,Londen,1969,196 pp.,16/-).Aan hetsysteem van geforceerde ruil
ontleeentCanada zijn oorsprong.Een van de schaarse studies daarover,namelijk
die van KelmethMcNaught,verscheen a1sde Pelican History //Canada,London,
1969.

Nehroe,Ghandi,Soekarno,Hatta en Ho TjiM inh.Fanon wasdeauteur
van Peau Noire M asques Blancs (1952),L'An Cinq de la Révolution
Algérienne (1959) en van hetkortvoor zijn dood op 36-jarige leeftijd
(leukemie)verschenen boek Les Damnés de la Terrez.Fanon trok ten

strijde tegen de westerse heersers,omdatgeweldpleging de bevolking de
kanszoubieden opagressievewijzehetminderwaardcomplexaftewerpen.
Daarom diende na depolitieke onafhankelijkheid de revolutie te worden
voortgezet: tegen economische machten en raciaal-culturele dominanten.

Hetkolonialismeheeftechterzijn onmenselijkheidmedetedanken aan de
wisselvalligheid van de economische factor.Gestuwd door de mythe over
de beschavingsmissie drongen vanaf 1880 de Europese elites - waarvan

deAmerikanendejongstenazatenzijn- allerleisamenlevingen in.Ergens
halverwege de ontwikkeling van landbouweconom ie naar industriële sa-

menleving(> 1880)trokhetW estengrondstoffenaan van eldersom op de
drempelvan industriëlewasdom (> 1945)alofnietgedwongen zich afte
sluiten in de eigen 'synthetisch-industriële'samenleving.En daarm ee verkeerde de harmoie tussen de grondstoffen-leverende tropen en het industriële W esten in wrede disharm onie.

5. H arm onie en disharmonie
De harmonie laat zich goH illustreren aan H ollands welvaren na 1870.

Erwaren allerleigunstige bijkomstigheden in hetspel,diein deperiode
1870-1945 menig 'ontwikkelingsland'in Europa de kans boden bij te
trekken.Datgold metname voorNederland,datdankzijIndië,dankzij
een schakelroltussen Engeland en Duitsland en dankzijscheepvaartdiensten en kapitaalsexport uit de stagnatie van véér 1870 loskwam .M en
vindtdaaroverde nodige gegevensin een voorNederlandse verhoudingen
originele studie van dr.H.Visser over internationale handel en econom ische groei3.Daarin wordtm et1870 als startpunten a1s scharieren 1914,
1925,1938 en 1966 de exportprestatie van de zesEurom arktlanden,Zweden en de VerenigdeStaten onderdeloep genom en.De auteurverdeeltde

exportgoederen in groepen met stagnerende,gelijkblijvende en stijgende
marktmogelijkheden en beschrijfttevensde mate waarin exportgoederen
2 Van FrantzFanon verschenen in de Penguinserie 1970 een vertaling van l'
An
Cînq de la Révolution Algérîenne onder de titel d Dying Colonîalism en van een

serie essaysPourla Révolution W/rlcc/nc,getiteld Toward the African Revolution,
London, 1970.
3 H.Visser,Economische Groeien de Structuurvan deInternationale Handel,Van
Gorcum,Assen,1970,212 pp.,J22,50.
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inkomenseffecten afleveren voor de thuismarkt.Nederlands aandeelin de
wereldexport steeg tussen 1914 en 1925,doch de modernisering van het
eigen industriële apparaatbleek eerstna 1950.Toen kwam Nederland naar

voren in degroep derexportgoederen metstijgendeafzetkansen,die relatief gunstige inkomenseffecten afwerpen.M en kan zelfs zeggen dat dit

procesnodeloosverzwaard is door in de dertiger jaren te lang vast te
houden aan de gouden standaard.H etgeschiedde vanwege hetgrote aandeelder(kapitaals-ldiensten op debetalingsbalans,doch na 1945 hebben
we gezien dathetbeterisde werkgelegenheid en deindustrialisatie niette

laten lijden onderdebelangen van de vermogensbezitters.De industriële
pootbleek sterk,watbegunstigd werd doorinflatoire financiering,en best
in staathetverliesop hettoeristenverkeer en de 'diensten'aan hetbuitenland goed tem aken.En worden wete'overspelig',dan verm aantdeNederlandse Bank ons tot kalmte.

De disharmonie der ontwikkelingstritsen komt ter sprake in een studie
onder leiding van Richard S.W eckstein.Toetsing van de daarin beschre-

ven theorieën zijn verrichtdoorPeterKilby,diedeontwikkelingvanNigeria tussen 1945 en 1966 analyseerde.Nigeria is, evenals Nederland, œn

open economie waarbijgeprobeerd wordtdeindustrialisatiete betalen uit
de winsten behaald op exportvan olieengrondstoffen.Vooreen dergeli
jk
land ishetmoeilijkofhetmoetingaan op de roep om protectieen nationalistische aansluiting bijde derde wereld.Hetgroeitempo isanderzijdste
weinig spectaculair om de bevolking te overtuigen van een 'westerse'

koers4.Toch lijkthetonjuistde problemen alte navrantvoorte stellen,
omdathet westers bedrijfsleven in een ontwikkeling isgeraakt waarbij
uitbuiting disfunctioneelisgeworden voor hetvoortbestaan van de ondernemingen.Bovendien is het niet geheel zeker of de trage ontwikkelings-

gang van hetW esten,diecirca 150 jaarin beslag nam,doordezenieuwe
staten gekopieerd behoeft te worden.M ocht blijken - en iemand als
RobertTheobald achtditnietonmogelijk - datvoedsel,kapitaalgoederen
en duurzam e consumptiegoederen goedkoper zullen worden,dan zouden
deze landen sneller naar de tertiaire samenleving kunnen dan doorgaans
verondersteld wordt.Datproceszal zeker bevorderd worden door schenkingen en inkomensoverdrachten, waarvan de waarde binnen de eigen
4 RichardS.W eckstein,Expansion // W orld Fro c and the Growth /'
J National
EconomiesW arperand Row,New York,1968,279 pp.,$2,75)metbijdragen van
Nurkse,Haberler,HarryG.Johnson,Prébisch (degeestelijkevadervan Unctad 1en
ll)en S.B.Linder.De studie van PeterKilby,Industrialization in an Open Economy:Nigeria 1945-1966,verscheen bijCambridgeUniversity Press,1969,399 pp.
,
95/-.

natieervarenis.W ellichtnietuitmedemenselijkheid,dochvermod elijk uit
een bijdemeestemensen vaag gevoelvan collectiefzelfbehoud.
6. Slotakkoord

Hetismogelijk datzich een ontknoping aan hetvoltrekken isdieop niet
alte lange termijn de schaarste doetverschuiven van kapitaalgoederen,
machinerieën,auto'sen m eubilairnaarservice-goederen.H etsoortproblemen datdan opdoemtwordtgescMlderd doorClark Kerr,rector van California University,die in 1968 lectures hield ternagedachtenis aan Alfred

M arshall(toonaangevend tussen 1880 en 1920).ClarkKerrvermeldt,dat
M arshallvoorstanderwasvan inkomensverdeling om de arbeidende klasse

totvreM zame burgersop te voeden.Hijhad hetnietzo op overheidsingrijpen,omdatlangdurigedepressieshem onmogelijk schenen.ln zoverre
schijntM arx,wiensboodschap vervolgensdoor Kerr naar voren wordt
gebracht,voordevraagstukken van dezetijd meerzeggingskrachtte hebben.ls er nog niet steeds een sam enzwering van machtigen die vrees en
angst van onmondigen uitbuiten om hun uitzonderingspositie te bevestigen?
Kerrziethetanders en de twee slothoofdstukken zouden vertaald moeten

worden,omdatzijop velerleipunten stoftotanalyse en discussiebieden.
Hijonderscheidteen innersociety- de'vestM interests'zouden wijzeggen - en opponerende 'outgroups'.Totzover weinig ieuws.Hijlaat
echterzien hoebeide tallozerelatiesmetelkaaronderhouden zonderdatze
ditzichzelfbewustzijn.De'innersociety'sym pathiseertlatentmetde 'out
groups'zoalsten onzentthansgebeurtmetde kabouters.Anderzi
jdszijn

de'outgroups'doordrenktvan aspiratiesnaarmachten aanzien,die zij
doorgaansalleen maarde 'vested interests'aanwrijven.Terwijlde 'inner
society'weinig spectaculairde interne tegenstellingen wegmasseert,slagen
de oppositiegroepen er zelden in intern cohesie te behouden.Zo heefthet

erdeschijn van datbeidekampen lijden onderpsychologischevervreemding.Kennelijk groeitdepsychologische onzekerheid metde machtover
schaarste en m aterie mee.
lterreindigtnleteen serie 'inherentcontradictions'te noteren en steltdat

optimisten en pessimisten van elkaarte onderscheiden zijn doorhetantwoord op de vraag 'ofnieuwe stabiliteitkan worden gevonden nu de oude

zekerhedenwegslijten'.Kerrbehoortkennelijk totdeoptimisten,doch zijn
verdiensteligtop deeersteplaatsindekwaliteitvan zijn analyse,diehij
dudtvoorttezettenop een momentdatvolgensvelen een onverbiddelijk
engagementde enige deugd is die ons nog rests.
5 ClarkKerr,M arshall,M arx and M t
p#crn Times - The M ulti-dimensîonalSociety,Cambridge University Press,London,1969, 138 pp.,35/-.
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Alsmen nietgelukkig ismetde situatie van demens,behoeftdatnog niet
tebetekenendatmen hetpogen staaktom tebegrijpenhoegoH en kwaad
-

juisteconomisch - voortdurend in elkaarschijnen temoeten verkeren.

Die analyses heffen dat conflict niet op,maar houden de wereld m ede
intact.En datis veel voor wie zich verbaast over het feitdathet meest

agressieveverschijnselin de natuur de aarde nog steeds zijn woonplaats
mag noem en.

Een generatie IV
De geinterviewde is23.Z# isdoctorin de rechten,licentiaatin de criminologie.Z# kent de interviewer niet.Hetgesprek loopt over fwee sessies,twee
voormiddagen,meteen tussentnd van een week.Deeerste keergaathetnogal
stroej:de spelregels moeten nog ingeoejend worden,de barrières opgeruimd,
en vooral moet de 'zin' van zulk een interview nog duidelijk worden.Het
tweede gesprek schqntmeteen testarten vanuiteen vertrouwen in die zin.Het
interview wordt ajgenomen in een jlatje van een vriend, voor beiden een
vreemde sjeer,die nietbeschermend,maarobjectiverend werkt.Solns,zegtde
interviewer,leek hetoj de geinterviewde een eigen jilm toonde en we beiden
naarhetscherln zaten te kijken.

lk vind hetwerkelijk ongewoon,datu mijwiltinterviewen,datje nog
mensen ontmoetdiegdnteresseerdzijnin watjedenkt.lkspreek mealleen
uittegenovermensen van wieik weetdatzi
jin enigemateopenstaan voor
andere gedachten.Vroeger wasdatnietzo,ik zeiwatik dachten de rest
kon ontploffen.Datiserg veranderd,waarschi
jnlijk doordatik œn jaarin
de Statesben geweestmetde American Field Service.Toen ik terugkwam
van ginder,boordevolideeën en gevoelensen idealism e en com muicatief
als honderdduizend,heb ik daar veelteleurstellingen m ee gehad.Teleurstellingen,enfin,kleinigheden,hoor.Om te beginnen een totaalgebrek aan
belangstelling.Nu had ik nietverwachtdatik hierontvangen zou worden
alseen held,omdatik een jaarin Amerika wasgeweest,m aar a1sze œ n
ideehaden overA merika en ze vroegen me daar iets overen ik zei:daar

ben jetoch verkeerd in - zebleven allemaallieverbijhun eigen gdachten.Toen ik tweemaanden terug was,wasik uitgepraat,ik wasgekend a1s
'die,die is in Amerika geweest'en daarmee uit.Dat was wel een grote

ontgoocheling,ik voelde me op mijn teentjesgetrapt.Je hebtgindereen
heeljaarin debelangstelling gestaan - Amerikanen diezich interesseren
vooreen klein Belgisch meisjevan 17- enhier:hetkon hunnietschelen.
Dandachtik:ikmoetdatnietzopersoonlijkzien,hetisgewoondementaliteitdiehierheerst.En ik zei:hetisdemoeitenietwaard jestandpuntte
verdM igen,alsdatvoordeanderen toch maarluchtis.Je wordtdaarm et

dejaren flegmatischerin.En jedoethetvoordelievevrede.
lk vind:m et ouder te worden ga je allesveelrelatiever zien Onder de
twintigzijnerdingenwaarjedagenlangmeebezigkuntzijn,maarerkomt
een tijd datje zegt:voilà,daarben ik nu mee klaar,deomstandigheden
zullen mijn opinie ofmijn richting we1enigszinsnuanceren,maarik ben
.

erm ee klaar,ik m aak m e erverdergeen probleem meer over.Als iemand

mevier,vijfjaargeleden had gezegd:erkomteen dagdatjejedaarallemaalnietmeerdruk overmaakt,datjezegt:kom,hetisnuzo- danzou
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ik verschrikkelijkin opstandzijngekomen.M aardoorgezin,beroep enzovoortgeraak jezoingewerkt,wordjevan allekanten zo vastgehouden,dat
jedemoed nietmeeropbrengt,hetde moeite nietmeervindt.Je kuntdan
nog bijjezelf denken:eigenlijk is het,eigenlijk zou het. maar vijf
minuten laterzeg je:kom,liever geen slapende honden wakker maken.
De moeilijkheid is,datje dan zo kritisch gaatworden,datje zo gaat
schiften.lk denk soms:enkele jaren geleden wasik zo idealistisch en zo
optimistisch,en nu zou jewerkelijk in deandere richting overslaan.M aar
datidealisme komtweer boven,ik ben een geweldige optim ist,door alles
door,en ik leef zo graag.lk kan me wel voorstellen dat andere mensen
jaren aan een stuk een crisis doormaken en erzwartgallig van worden,
m aarik niet,ik weetniethoehetkomt,hoor.lk vind datzo vele intellectuelen zwartkijkerszijn.Zevoelenzichm achteloos,ze zeggen - datzeg ik
ook:watkunnen we er tenslotte aan doen,maarzeblijven maarzeggen

watkunnenweeraandoen.Enhetkleinebeetjedatinhunmachtligt,gaat
daardoor verloren.lk wi1 de illusie bewaren dat ik er we1 iets aan kan
veranderen.Ik zeg ook:watkan ik eraan doen? M aarik hou deillusie dat

ik erietsaankan doen.A1smijn kanskomt,grijp ik ze.Andersishetde
moeite nietwaard datik hier rondloop.
Al ben ik daar zelf ook veel relatiever over gaan denken dan vroeger.

Ontwikkelingshulp bijvoorbeeld,dehongerin dewereld,datgingmijvroegerzo terharte,datik vastvan plan waste studeren,ofnieteenste wach-

ten,om naargindertegaan,maargaandewegziejedaterbijnageenenkel
programma iswaaronderje echtaan ontwikkelingshulp kuntgaan doen.
De enige,de zuiverstem anierismisschien nog alsmissionaris,maardatis

danweergebonden aanopvattingen en a1,en dandenk je:watvoorgoeds
kunjeeigenlijkgaandoen,watishetallemaalgekortdatjeerjeheleleven
hard gaatwerkenenproberendemensen ietsbijtebrengen,terwijljeweet
datde wereldmachten en alwattoch veelmeerm achtheeftdan jezelf,je
volledig tegenwerkt.W atkan de opoffering van mijn leven,mijn ideaal,
mijn liefdes- en vriendschapscapaciteit die ik heb,daartegen opwegen?
Jesteltjedaarveelvan voor:ik gadiemensenkunnen bereikenen zo,en
hetwordtwaarschnlijkdeenedesillusienadeandere.Jewordtdaarrealistischerin.Jemoetalbovenmenselijk zijnom hetwerk datjeginderwacht,
te kunnen verdragen,en goed weten datdatdan nog helemaal niks,een

druppeltjein dezeeismisschien.Dan denk je:ik zalmisschien proberen
van bovenuitde maatschappijte veranderen,dat er andere opvattingen
komen,datde mensen menselijkerworden en zo,enfin ik weethetniet.
Vroegerdachtik dathetallemaalveeluithaalde,ontwikkelingshulp en zo,
maarop een bepaald m omentleek hetme zo'n verspilling. lk vind hetnog

altijd een van dehoofdproblemen van onze tijd,maar mijn persoonlijke
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ik verschrikkelijk in opstand zijn gekomen.M aardoorgezin,beroep enzovoortgeraak jezoingewerkt,wordjevanallekanten zovastgehouden,dat
jedemoed nietmeeropbrengt,hetdemoeitenietmeervindt.Jekuntdan
nOg bijjezelf denken'
.eigenlijk is het,eigenlijk zou het. maar vijf
minuten laterzeg je:kom,liever geen slapendehonden wakker naaken.
De moeilijkheid is,datje dan zo kritisch gaat worden,datje zo gaat
schiften.lk denk soms:enkelejaren geleden wasik zo idealistisch en zo
Optimistisch,en nu zou jewerkelijk in deandererichting overslaan.Maar
datidealism e kom tweer boven,ik ben een geweldige optimist,door alles
door,en ik leef zo graag.lk kan m e welvoorstellen datandere m ensen
jaren aan een stuk een crisis doormaken en er zwartgallig van worden,
m aarik niet,ik weetniethoe hetkomt,hoor.lk vind datzo vele intellec-

tuelen zwartkijkerszijn.Zevoelenzichmachteloos,zezeggen - datzegik
ook:watkunnen we ertenslotteaan doen,maarzeblijven maarzeggen
watkunnen weeraan doen.Enhetkleinebeetjedatinhunmachtli
gt,gaat
daardoor verloren.lk wil de illusie bewaren dat ik er we1 iets aan kan
veranderen.lk zeg ook:watkanik eraan doen? M aarik hou deillusiedat

ik erietsaan kan doen.Alsmijn kanskomt,grijp ik ze.Andersishetde
moeite nietwaard datik hier rondloop.
Al ben ik daar zelf ook veel relatiever over gaan denken dan VrOCgCr.

Ontwikkelingshulpbijvoorbeeld,dehongerindewereldsdatgingmijvroegerzo terharte,datik vastvan plan waste studeren,ofnieteenste wach-

ten,om naargindertegaan,maargaandewegziejedaterbijnageenenkel
programma iswaaronderje echtaan ontwikkelingshulp kuntgaan doen.
De enige,dezuiverste manierismisschien nog alsmissionaris,maardatis

dan weergebonden aan opvattingen en al,en dan denk je:watvoorgoeds
kunjeeigenlijk gaan doen,watishetallemaalgekortdatjeerjeheleleven
hard gaatwerken enproberen demensen ietsbijtebrengen,terwijljeweet
datdeWereldmachten en alwattoch veelmeermachtheeftdan jezelf,je
volledig tegenwerkt.Watkan de opoffering van mijn leven,mijn ideaal,
mijn liefdes- en vriendschapscapaciteit die ik heb,daartegen opwegen?
Jesteltjedaarveelvan voor:ikga diemensen kunnen bereikenen zo,en
hetwordtwaarschnlijk deenedesillusienadeandere.Jewordtdaarrealistischerin.Jemoetalbovenmenselijkzijn om hetwerkdatjeginderwacht,
te kunnen verdragen,en goed weten dat dat dan nog helem aalniks,een

druppeltjein dezeeismisschien.Dan denk je:ik zalmisschien proberen
van bovenuitde maatschappijte veranderen,dat er andere opvattingen
komen,datdemensen menselijkerworden en zo,enfin ik weethetniet.
Vroegerdachtik dathetallemaalveeluithaalde,ontwikkelingshulp en zo,
maarop een bepaald momentleek hetm ezo'n verspilling.lk vind hetnog

altijd een van de hoofdproblemen van onze tijd,maarmijn persoonlijke
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wonderiknuwerkelijkvan'teerstetot'tlaatste.Daarprobeerikdanzelf
een antwoord op te vinden en dan voelje datje zelfmaartotaan een
zekeregrenskuntkomen,iedereen waarschijnlijk,vroeg oflaatkom je in
zo'n crisissituatieen jeprobeertdan jeideaalbeeld op tehouden,maarje
voeltdatjedaarnietbijkunt een goedewetenschap om verdermeete
leven - ,terwijlmijn moeder hoe oud isze nu,50 jaar- die heeft
nooitwillen toegeven datereen grenswas,ze isnu ongelukkig en zenuw-

achtig en lastig,omdatze nog altijd blijftgeloven in datideaalbeeld van
haar,daar gaatniets van af,geen toegevingen,aan haarzelf niet en aan
haarkinderen niet.

Van één ding ben ik zeker:mijn ouderszijn fier op hun grootgezin en
verstaanmekaargoed,maardebasisvan allesis,datzijnooitmetelkaar
hadden mogen trouwen.Zijverschillen te veel.Van opvoeding a1.M ijn
vader,enigezoon,verwend'
,mijnmoederheelcategoriek en rechtdoorzee
opgevoed.Opgebied van karakter:mijnvaderdiplomatisch,wezullen het
weloplossen,'nbeetjehier,'n beetjedaar;mijnmod erveelstrenger,veel
categorieker.M ijn vader een passief man,mijn moMer verschrikkelijk
actiefen sterk - alsge'twilt,kuntge 't,datis'teersteen 'tlaatste watze

zegt- en moedig en een kracht,ietsgeweldigs.W atzijgewerktheeftin
haarleven!Als een paard!En aldie zwangerschappen na elkaar,en alle

kinderenevenwelkom'
.a1szemaargezondzijnenmeewillen,enwehebben
ertoch pleziervan.letsgeweldigs.Om u tezeggen watmijn vadervoor
iemand was:vooren onderde oorlog werkte hijin een ministerie,daar
heefthijlastmee gekregen na de oorlog.Maarin de jaren '50 kon hij
helemaalgerehabiliteerd worden.Hijwildeniet,hijwasdaarte1afvooren
teverbitterd.Zehadden hem welveelkwaad gedaan,maaralszeje dan
voorstellen om alleste vergeten en te vergeven en alsje dan een vrouw
hebtdiealdiemiserieheeftmoeten meemaken,wantterwijlhijin degevangeniszat,hijhad eendakbovenzijn hoofd,maarmijn moederhadvier
kleine kinderen,maardaar dachthijdoodgewoon nietaan,hijwas vergeten datmijn moederhem aldietijd graagwasblijven zien - hijwaste
koppig,hijvond datheteen teken van trotswasdatteweigeren.Hijhad
ineensdrie keer meerkunnen verdienen.En we hadden hetnietbreed.Al

heeftdatnooitop onzeopvoedinggewogen.Hoeslechtmijnouderserook
voorzaten,alshetoveropvoeding,studeren,boeken ofandere interessante
dingen ging,heb ik thuisnooitgehoord:nee,datzalnu nietgaan.W elals

hetom nieuweschoenen,nieuwekleren en anderefoefjesging.Maarnee,
die iszo gebleven,mijn vader,onsmoekemochtmaarvoortzwoegen.lk
zou allanggezegd hebben:foert!M aarzij,mensen van die generatie....
Dan denk je:hoezijn dieooitmetelkaarkunnen trouwen,hoehebben die
ooitverkeerd?Een echtesalonvrijagewaarschijnlijk.ik weethetniet.Mijn
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man zegtjuisthetzelfde van zijn ouders:hoe zijn die ooit met elkaar
kunnen trouwen? Jemoetelkaartoch kennen,karakteren aard.lk zalniet

zeggendatonshuwelijk nuzo'n succesgaatworden,iedereenmaaktwaarschijnlijkfouten,maarikweettochminofmeerhoehijis.
lk vinddatdehuwelijkenvanvandaagveelverstandigerzijn,neemisschien
minderverstandig,vroegerwaren zejuistzo 'verstandig',nuzijnze wiJ-zer,
zeweten waarzenaarmoeten kijken.lk denkdatdaaroverhetalgemeen
toekomstin zit.lk ken een paarprachtigehuwelijken,metmensen van
middelbare leeftijd,metgrote kinderen.lk heb bijvoorbeeld een Franse
vriendin,en diehaarouders,datiswerk-elijk een fantastisch huwelijk.Zij
zegtzelf:overalwaar ik kom,kijk ik om mensen te vinden die even
gelukkigzijn alsmijn ouders.Juistdatmaakthaarverschrikkelijk kritisch,
zijwi1nietonderdoen voorhaar ouders.Die zijn nog altijd verliefd op
elkaar,datzieje,datvoeljea1sjedaarbinnen komt.En dan diekinderen
Onderelkaar,allemaalgeweldig opgevoed;uiteraard,a1sjekinderen kunt
opvod en in zo'n plezierige sfeer.En zo ken ik nog een ander gezin,tien

jaargetrouwd,driekinderen,en die zijn ook zo lief,zo verstandig,die
begrijpen zo goed dathun ouders getrouwd zijn omdatze elkaargraag
zagen.Aan hun dochtertje van zeshadden ze uitgelegd waarde kindjes
vandaan komen:datalde vakesen m oekes elkaargraag zagen en zo.En

een paardagen laterzaten ze te vrijen op een divan,en datkind komt
binnen en zegt:nu gaan WC zeker weer een kindje kopen.En inderdaad,
een tijd laterwasereentje(lach).A1sjekinderen zo ietszeggen,daarkun
jenietaanweerstaan,zeidiemevrouw.Datisietswatik mijvroegernooit
heb kunnen voorstellen.Thuiswasde liefde alleen op de kinderen gericht,

metelkaarhadden mijn oudersgeen contact,hetenigewathen bindtisde
kinderen,die negen kinderen en hun kleinkinderen.W e kregen iets van
vader,iets van moM er,maarniets van hen samen,datwasgeen gesloten

kring.lk denk,a1smensen metelkaargelukkig zijn,datdieook veelgemakkelijkerafstand kunnendoen vanhun kinderen,zehebben mekaarom
op terug tevallen.M aara1sdeoudersvervan elkaarstaan,hechten zezich

zo aan dekinderen,krijgen dekinderen zoveelaandacht,datzenietkunnen verdragen dater ook eens mislukkingen komen,de kinderen m éeten
slagen,môeten er komen.
Dat is iets watik niet versta:dat ouders hun kinderen absoluut tot iets

willenbrengen,datverstaik niet.lkzoumijn kinderen graagbuitenmezelf
opvoeden,zo in de zin van:ik heb ervoorgedaan watik kon,nemen ze 't
aan,goed,nemen ze 'tniet aan,ook goed,maar dat ze nu zelfhun plan

trekken.Kinderen zijn nietzo kinderachtig a1s wijdenken,ze zijn heel
verstandig,veelverstandigerdanwij.M aarjemoetzea1sgelijkezien,zelfs
a1smeerdere.Zekrijgen onsertoch onder.Dan hebik lieverdatzeermij
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onderkrijgen op gebied van intelligentie,zodatik moetzeggen:god ,van
nu afaan ishetùw wereld- dandatzemijeronderkrijgen op demanier
van:jekuntzeggen en doenwatjewilt,ik trek hetmijnietaan.Willen ze
laterstuderen,dan moetenzijerzelfvoorwerken,ik geefgeen frank voor
hun uiversiteitsstudies.lk heb zelfook mijn studies betaald metwerk
onder de vakantie.

Datvan mijn ouders- datdienooitmetelkaarhaddenmogentrouwen had ik algezien toen ik nog in de middelbare schoolzat.lk trok hetme

verschrikkelijk aan,maarikdacht:ikga proberenergeen rekeningmeete
houden voormezelf,geen rekening houden metwatzijzeggen a1sik wi1
uitgaan ofvrijen oftrouwen,zijhebben hettoch allemaallzietbeleefd.lk
ben daneen jaarin Amerikageweest,en toenik terugkwam heb ikgeweldiggevochten voormijn vrijheid.Zijdachtenmijerweerondertekrijgen
en medezelfderegelsop teleggen a1smijn zus.lk heb hun dan een paar
keren eensgoedmijn meninggezegd.lkwasblijnaeen jaarweerthuiste
zijn,ik had zegemist,maaralsze mijaan banden wilden leggen,zou ik
eruittrekken,ik wilde daargeen ruzie over.Datheeftgepakt.Ze hebben

megeweldig vrijgelaten.M isschien welomdatzedachten:dieza1we1uit
haarogenkijken.En daarbij,zewisten ernietsvan,hoeikverkeerdeofzo.
Eigenlijk stom,ik vond dateen stommemanier,maarerwasgeen andere
oplossing.Mijn moederzeidan we1van allestegen mijn zusopdatik het
zou horen,maarik deed gewoon ofik hetniethoorde.Alwatzedachtover

seks,voorhuwelijksebetrekkingen,depil.Alsiemand bijonsthuismaarde
schijn ophoudt,dan doen zeofzedaarin geloven.Hetwordtveelmoeilijkeralsje alsoudermoetgaan denken datjekinderen maareen schijn
ophouden,datzevoorderestniettebereiken zijn en toch hettegenovergesteldedoen van waarje zelfin gelooft.lk heb nooitgeloofd datmijn
ouders zo naïef waren,dat ze niet vermoeden wat er omging,maar ze
deden alsof,datisgemakkelijker.Somskon mij
n moederzichdaargeweldig overopwinden,m aarik zeihaar:gem oetniette hard van stapellopen,

ik vind datik nog geweldigbraafben,er komen ernog drie na mij,zie
m aar datdie goed getrouwd geraken,ik zou m aar nietgaan roepen, het
helpttoch allemaalniets,en allenachten om 5 uurthuiskomen isabsoluut

hetergsteniet,erzijn dingen dieergerzijn dan dat.Alsik nu metmijn
man thuisben en Wegga,roepen diedriezussen nogalti
jd in koor:en niet
te laathè kinderen!Mijn oudere broersen zussen schijnen ook allemaal
hun goestinggedaan tehebben,alkunjedatniethelemaalweten,wantik
heb er nooit met hen over gesproken.Zelf had ik over voorhuweli
jkse
betrekkingen en zo al een opinie in de middelbare school, en ik verkondigde die ,totgrote verontwaardiging van deanderen.Die zeiden'
.ha,a1s't
CrOP aankomt,zalzezelfnietdurven.Toen een jaarin deStatesgeweest,
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zodathetgeen verschilmaaktofik daarzitofeen ander? lk ben beieuwd.

lk beniemand diezichgemakkelijk blootgeeft,iklaatmezienzoalsikben.
Als ik ergens gereserveerd moetdoen,datwerktme op de zenuwen; a1s
iedereen gereserveerd doet,vind ik daternietsgebeurt.H oe zaldatfunc-

tioneren in datvormelijk vriendelijk advocatenmilieu? Zalik datkunnen
doorbreken?

lk kangemakkelijk metiedereen overweg,maarmetmensen diezich sluiten,vindikgeencontact.Om tebeginnenkunnendiemijalnietverdragen,
dievinden datik teveelmetmezelftekoop loop.Enmijhaalthetneer,ik
kan erniettegen,netofik metmijn hoofd tegen een muurloop.Voelik
dan datzedenken:'alsdienu maareenseen ogenblik kon zwijgen',dan
houd ik m einsmaardan wordthetcontactzo moeizaam,en a1sik ze dan

toch beterleerkennen,zieik datzehelemaalanderszijn.Vriendschap kan
ik alleen sluiten m etiemand diedewereld metdezelfde ogen zietalsik.

Eensheb ik een meisje gekend dievoormijwerkelijk een tweede zuster
was,méér:wewaren een eeneiïgetweeling.Ongelooflijk.Ze wasin heel
andere dingen geïnteresseerd dan ik: scheikunde en biologie, maar we
begrepen elkaardooren door,we zagen de wereld op dezelfde manier,we

verwachten hetzelfde van hetleven.Hetwaseen Engelsmeisje.lk ontmoettehaarop debootnaarde States.Zi
jzatgedichtentelezen,en ik M ei
van Gorter.En ineens begon ze te praten,ze zeiiets overde mensen aan

boord,preciesdatwatik alheeldetijdhad zitten denken.Datwasgeweldig.Enzebegon megedichten voortelezen uithaarboekjeenik lashaar
vooruitM ei,in hetNederlands.lk zei:,,je zou datmoeten kunnen verstaan''.Enzij:,,1understand,Iunderstand,1seeita1lbeforeme''.Datwas
een vriendschap die boven allesging,alhebben we elkaar maar een paar

keergezien,en één keerbenik bijhaarthuisgeweest.Voorderestalleen
maar brieven.M aar datmeisje isverongelukt.Dat was verschrikkelijk,
verschrikkelijk voormij.lk wastoen twintig,hetwasnetofik zelfdood
W aS.

Op een ofanderemanierdenk ik datik zalsterven zoalszijgestorven is,
heelplotseling.lk ben gelovig,maarik geloofnietin hetvoortbestaan zoals

onsdatvoorgehouden wordt.Toch kanik nietgelovendatdatmeisjedood
is.Haarlijfisverbrand en haarasuitgestrooid overdeheuvelen waarze
woonde,m aarik geloofdathaargeestvoortleeft Misschienomdatzi
jmijn
tweelingzusteris,wantzelfgeloofdezijniet.Zijzei wantdatisjuistzo
verschrikkelijk:wijspréken overdiedingen- zijzei:alsik doodben,ben
.

ik dood.En ik:nee,alsik dood za1gaan,zalik voortbestaan in de mensen
voorwie ikgeleefd heb.Degeestwordtdoorgegeven.Erzullen mensenzi
jn

dieop mijgelijken.Ja,zeize,alsik dood zalzijn,zaljijvoormijvoortleven.En inderdaad,ik heb het gevoel,datik haar geestin mijmoest
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absorberen.Toen ik hoordedatzijdood was,had ik hetgevoeldathaar
zielaan 'tzwervenwasendatikdieweerbijmijmoestkrijgen.M aandenlang hebik geprobeerd televen zoalszij,ik probeerdetegen demensen te
spreken zoalszijgesproken zou hebben,telachen zoalszij,ik imiteerde
haar.En datisnog altijd een beetjezo.Zeleeftvoortnaastmij,inmij,ik
weethetniet.En ik denk,a1sik kinderen heb en die hebben ietsdatzij
had,dan hebben zijhet van haar,eerder dan van mij.Zijheeftgeen
lichaam meerwaarinzekanwonen.duszullenhaareigenschappenin mijn
kinderen....lk kan datmoeilijk uitleggen.Over dood en leven heb ik
voorheteerstnagedachttoenikalsklein meisjeeensheelziek bengeweest.
lk 1ag in hetziekenhuisen zagheeldiedag m ensen voorhetraam passeren
en ik dacht:wat verschilm aakthetvoor die mensen of ik dood ben of
leef? Toen heb ik misschien voor de eerste keer gevoeld datik moestuitgroeien,datik ergensverdrieten een leem tezou kunnen achterlaten,datik

ietszou kunnen doen in mijn leven.lk had mijn leven teruggekregen,ik
m oester nu echtietsmee beginnen.

lkbengodsdienstigopgevoed.Ik geloofdeheelsterkin Godtoenikinmijn
puberteitwasen datjaarin deVerenigdeStaten.Alhoewelik ginderniet
naarde katholieke kerk ging,maarnaarde lutherse.M ijn Amerikaanse
pleegouderswaren luthers,en de kerk,hetnaardekerkgaan,speeltginder
een geweldige rolop gebied van sociaalleven en omgang,daar komen de

mensen samen.lkvond hetdaarom idioot,nietmetmijn pleegoudersmee
te gaan.Toen ik terug was,dachtik:ik zou protestantwillen worden.lk
hield daar zo veelvan die mensen,we waren zo'n goeie vrienden metdie

luthersepriestersenhunvrouwen,datwarenwerkelijkmensen diedooren
doorvoorhungodsdienstleefden,maarmensenzoalswij,geweldigeidealisten.M aarik ging hiertoch maarterug naardem is.lk vond weldathet

eenmiddeltotgeloofwas;a1sjegelovigbenthelpthetvastenzekerjeelke
dag een halfuurvrijtemaken,maardezeverdaaroverin dekerk vond ik
zoflauw,vielmezotegen.Mijnouderszijnooknieterg klerikaal,zegaan
naardemis,maarhebben nietveelOp metpastoors en Onderpastoors,wel

metallerleireligieuzen,zusters,capucijnen,jezuïeten,dat wel.Daarom
mochten wijthuisnogaleensfoeteren opdekerk,datpastein hun kraam.
Daarnaben ik eentijdjeongeloviggeweest.Toen een schoonbroervanme
gestorven is.Datwaswerkelijk hetsoortmensvan wieje zegt:dieiste
goedom teblijven leven;diewasdooriedereen zo graaggezien,een fantastische m an.Toen die doodging,geloofde ik in niets en niemand m eer.
lk had een hekelaan kerk en God en godsdiensten alles. lk zeiaan mij
n
verloofde datik nooit voor de kerk wilde trouwen. Dan is het allemaal

toch weerteruggekomen,zodatik nu zo'n beetjeeen godsdienstop mezelf
heb,diewelmin ofmeerchristelijkis,omdatik hetchristendom deprach-
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tigsteleervind dieerooitgeweestis,ik vind hetgeweldig.Dekerk neem ik

ermaarbij.lkhebzo'tgevoel:alsiknumetChristuszou kunnen babbelen,dan ZOuhijzeggen:maarnatuurlijk,doemaarvoort.DeGod dieik
heb,trekterZch nietsvan aan ofik naarde kerk ga ofniet.

W ezijn dantoch voordekerk getrouwd.OmdatdatdefamiliegoM doet
en omdathetook welgoed is,dieGod van mijdaarin te betrekken,en
omdatmijn man op ongeveerdezelfde maier gelooftalsik.Hijiswel
kerkelijker;maar sindswegetrouwd zijn,nog nietteveelkerken gezien,
hoor.Als'terop aankomteen kind telaten dopen,dan doe jedattoch,
omdatjeanderseen storm van verontwaardigingkrijgtindefamilie,en je
zegt:waarom zou jedaarnu ruzieovermaken,overzo'n formaliteit.A1hoewelik ertegen ben,tegen hetdopen van kleine kinderen.Mijn eigen
doopsel m aakt toch ook niet veel verschil uit,he.lk vind het feit van
geboren te worden aleen grootgeschenk genoeg.lk vind hetzo discriminerend tegenover andere mensen,zo onnozel.lk ken zoveel mensen die

vrijzinnig zijn,echttoffe,fantastischemensen,en dan zou jemoeten gaan
geloven datzij....nee,nee(lacht).Somsvindik datlafvan mezelf,datik
niet van hetbegin afgezegd heb,we trouwen nietvoor de kerk,maar 't

zou weerzoveelverdrietgeweestzijnvoordeouders.lkdenk datdemeeste mensen zo trouwen,dat ze 't allem aal doen voor hun ouders.ln de
volgende generaties zullen er nog weinig mensen voor de kerk trouwen,

mijn kinderen moeten hetnietdoen.lk denk datde kerk in devolgende
generatie een sterke terugslag zalkrijgen,of ze zou plotseling heel erg
moeten veranderen.lk vind datwij,vooralin België,degeneratiezijn die
zich nog cod ormeertomwille van de lieve vrede,voor de ouders.Onze
kinderen zullen die reden niet meer hebben.

Beeld-spraak
Eric De Kuyper
,FCes essais ne prétendent pas à un développem ent
organique: leur lien est d'insistance, de répétition.

Car je ne saissi,comme ditle proverbe,1eschoses
répétées plaisent,mais je crois que du moins elles
signifient''.
Roland Barthes,M ythologies.

1

Roland BarthesheeftzijnM ythologiesvan 1957 opnieuw uitgegevenl:een
verzameling van kortestukjes,geschreven tussen 1954 en 1956en maand
namaandgepubliceerd inLesLettresNouvelles.Stukjesovercatch,speelgoed,Le Guide Bleu,de Rondevan Frankrijk,denieuwe Citroën,enzovoort,fragmenten vanhetdagelijkselevenwaarvan Barthesdemythologie
blootlegt.Velevan diestukjeszijn alwatverouderd,ofbeter:hunbetekenis is verschoven.M aar Barthes' analyse blijft een m odel van datgene
waarvoordeSaussurevijftig jaargeleden alpleitte:een wetenschappelijke
benaderingvandebeelden en tekenswaarmeewedagelijksomgaan.ln een
theoretisch stukje,dathetboek besluit,'Le mythe,aujourd'hui',schrijft
Bartheso.m.:,schaqueobjetdumondepeutpasserd'uneexistencefermée,
muette,à un étatoral,ouvert à l'appropriation de la société,car aucune

loi,naturelle ou non,n'interdit deparlerdes choses''(p.194).Je kùnt
dingen openmaken,wantje kunteroverpraten.Van een ding kun jeeen
beeld,van een beeld kunjebeeld-spraak maken.
2
'La Frisée Belge'iseen soortsla.Geen vulgairekropsla,m aareen volumineusJugendstil-gewas.Binnenin zacht-geel,vertoonthetverschillende nuances,van geel-groen naar diep-groen, tot zelfs, aan de randen,blauw-

groene varianten.Deblaadjeszijn gekruld,uitgesneden,verknipt.lk heb
ergisteren een prachtig exemplaarvan gekocht,zo frisen gezond,dathij
mebijna uitdehand glipte a1seen vis;een grote medusa.lk heb er œn
mooie selder,tomaten,citroenen en druiven bijgekocht,allemaaldingen
dieik nieteenszo graag eet,en thuisheb ik hetvlug allemaalsamen op een

tafeltjegelegd,eenhoutenlepelerbij,waarschij/ijkom hetnogwatrustiekerte maken.M aarhetwasprachtig.Po1kwam binnen en vroeg me ofik
1 RolandBarthes,Mythologies,(Pocketreeks'Points'),Ed.Du Seuil,Paris,1970.
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een restaurantging beginnen.En toen besefte ik hetineensook.Ja,onbe-

wusthad ikeen van dieverleidelijkeillustratiesuitSchönerWohnenofuit
Avenuegereconstrueerd.En ikvoeldemeschuldig.Natuurlijk.
W antdefoto'sin SchönerWohnen en Avenuezijn nietgemaaktom nagebootstte worden.Zedoen welalsof,zesuggereren wel:zoen zo moetje
hetdoen.M aareigenlijk zijn zeeralleen om,â1sfoto,bewaard teblijven,
a1sirrealiseerbaarbeeldvan een mogelijke-onmogelijkewerkelijkheid.Het
zijnbanaleutopieën,ontwerpen voordaden diebevroren wordenopglossy
papier.M aar wordtdatmythe-beeld eenmaalconcreet,tastbaar,ruikbaar

in mijn eigen woonkamergeënsceneerd,dan wordtheteen dissonanteseen
absurditeit.Misschien moetjehetdan zien alseen overwinning op Schöner
W ohnen,een bezweringvan Avenue.Daar1ag deikonischeutopieop tafel,
tussen mi
jnboeken en kranten,mijn prullemand enmijn kachel.Enerwas

niets utopisch meer aan!

Ik had gedachtdatheteen saaie,triestedagzou worden,maarnu had hij

een apartegeurgekregen,een marktgeur,maarja

W athyper-banaal

dreigde te worden was trans-banaal geworden.Toch houd ik meer van
bloemen dan van vruchten en groenten:bloemen worden niet opgegeten,
m aar vergaan in hun tegendeel:ze verwelken,verdorren,verrotten.

P.S.

Vandaag heb ik mijn 'Frisée Belge'opgediend meteen vinaigrette-saus.
Eerlijkheidshalve moetik er nog aan toevoegen datik eergisteren The
Sandpiper van Vincente M inellihad gezien.Een prachtig melodram a uit
1964.Elisabeth Taylor wordterin verliefd op een dolninee,vertolktdoor
Richard Burton.Een van de mooiste scènesisdie waarin Elisabeth Taylor
trachtte weerstaan aan deverleiding van Richard Burton en daarom door
de tedere camera van M inelli- een meester in het strelen van ruimte,
voorwerpen en mensen - van derechterhoek van hetreuze cinem ascoopscherm naar delinkeruithoek wordtverdreven.Eventjes(hoelang'
?)aar-

zeltdecamera en verwijltbijeen struik gedroogde bloemen:een wazige,
im pressionistische vlek die het hele scherm vult en alles m eedeelt over
Taylors beweging van rechts naar links.M aar nog mooier vond ik een

andermoment:naastderijpe,appetijtelijkeTaylorverschijntergensinhet
decor een prachtige,genereuze bloemkool.lk eetechter nog mindergraag
bloemkooldan 'Belgischefrisée',en bovendien waren debloemkolen gisteren echtte duur.
Even daarna weerwatgebladerd in M ythologiesvan Barthesen daarstoot

ikophetstukje'cuisineornementale',waarinhijspreektoverdefoto'sbij
recepten inElle..,,11s'agitouvertementd'unecuisinederêve....(lespho-

tographiesd'Fl!e)nesaisissentleplatqu'en survol,commeunobjetproche
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M arcusiaanse repressievetolerantie,nietop die schizofrene manier die we
elders m ereken, maar met een gladheid en een brio die een constante

analysevan hetblad noodzakelijk maakt.Hetiseen beetje een Europees
ekwivalentvan hetverschijnselPlayboy,maardan op een totaal ander
vlak en in een totaalandere context.De mensen die deze bladen maken,

zijn voortdurend bezig piramidestebeklimmen en dietegelijkertijd aan de
andere kantweerafte dalen,en dezegelijktijdige antithetischebeweging
vormtjuistdebasisvan hethelebouwwerk.
ln hetzelfde nummervan Twen wordtdatprachtig gedem onstreerd in een
opstelvan een regelm atige medewerker,Fralzk Böckelmann.'W eihnachten
im Kaufhaus'heethetstuk:een modelvan bevestigende kritiek.Böckel-

mann analyseertscherpzinnig en metjournalistieke overtuigingskrachtde
verschillende manipulatiesystemen om van de verbruiker een nog betere
verbruiker te maken.Hi
jconstateertdat'in de bestaande verhoudingen'
behoeftenbevrediging onvermijdelijk gepaard gaatmetfrustratiegevoelens.

,sW ant een abstract(d.w.z.een nietdoor onszelf gezamenlijk bepaald)
winstbelangbeslistwelkebehoeften erzijn en hoezebevredigd worden''.
En verder:s,Kooplustisnietverachtelijk. W ijwillen nietmindervan
dezeconsumptiemaatschappij,wewillen meerdan zegeeft.W ijwillen niet
dat bevrediging van kooplusttegeli
jkertijd frustratie en onbehagen betekent'' Tot hier kan ik Böckelm ann volgen Zi
jn Opstel is een knappe
pogingom deconsumptiemaatschappijnu eensniettenegerenzoalszovaak
gebeurt(en dan meestalnogin een deelaspectervan,depubliciteitbijvoorbeeld),maarom ze kritisch te bejegenen,modellen te ontwerpen om er
bewustmee teleren omgaan en zeuiteindelijk tetranscenderen.Hetheeft
inznzersweinig zin deconsumptie in onze kapitalistischc maatschappijte
willen ontlopen.Elderssteektze dan toch altijd weerdekop op,zelfsin
andersgeorganiseerdemaatschappijen,zoalsbijvoorbeeld desocialistische,
.

waaraan consum ptiewordtgedaan meteen slechtgeweten. Aan consum p-

tiezitnatuurlijk we1degelijkeen motivatievast.M aarwaarschijnlijkisdie
zo vervormd,dat we er de diepe gronden niet meer van zien. Volledig
ingekapseld in prestatie en produktie, sociale statusen de hopeloze identi-

teitsbevestigingviadegelijkmakendefiltersvanhetbegrip 'massa',hebben
we de kwalitatieve aspecten van de consumptie volledig uit het oog ver-

loren (voorzoverweerooitoogvoorhebbengehadl) Consumptie(eigenlijk het omgaan metvoorwerpen,eigenlijk de omgang met de wereld,
eigenlijk deomgang metmezelfen de anderen)istebelangrijk om erzo
.

maarbotweg tegen aan te staan kijken meteen radicaal'neen'.Daarom
voelik we1iets voor Böckelnaann -- totOP zekerehoogte. W anta1shi
j
metpraktischevoorstellen voorde dag komt, kan ik hem nietmeervolgen.

Hijpleitnamelijk voor constlmentenbonden die ook weleenstotboycot
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zouden kunnen overgaan(zoalsRalphNaderin deV.S.,metsuccesoverigens)en controle kunnen uitoefenen op de planning van de consumptie.
Ook de sociale strijd voor hogere lonen en betere sociale voorzieningen
(vervoer,ziekenhuizen,enz.;cfr.hetprogramma van uw lokalepolitieke
partij)zou indirecteffectkunnen hebben op deconsumptiesector.Jawel,
allem aal m ooi,m aar heft dat de vervreemding van de consumptie op?
55Befreien wirunsereKaufhâuservon Unbehagen und Frustration!M achen
wir sie zum M ittelpunktvon Familien und Sexualleben.von Freizeitund
Unterhaltung!Lernen wirim Kaufhausfremde M enschen kennen,verwirklichen wir die SinnlichkeitderW aren in unserer eigen Sinnlichkeitl''Een
heelmooibesluit dat volgt op voorstellen waar ik enthousiastachter wi1

staan.Alleen,bevrijdtmendeconsumptievanhaarvervreemdend karakter
doornog meer produktie na te jagen,alwordtdie dan vergemakkelijkt
(niet vermenselijkt) door betere sociale voorzieningen? Op die manier
worden,vreesik,alleen de scherpe hoeken maarwatafgerond.

De strekking diehetopstelvan Böckelmann uiteindelijk krijgt,isnietzo
verwonderlijk a1s je merktdathijgeen enkele keerhet woordje 'bezit'
gebruikt.En dat ismerkwaardig.'Bezit'komttrouwensook nietvoor in
hetstuk datop datvan Böckelmann volgt.In de grote warenhuizen wordt

enorm veelgestolen;in de Bondsrepubliek zijn de diefstallen met500%
gestegen'
,40% van diedieven zijn vrouwen,30% zijn jongeren tussen de
14 en de 21,5% zijn kinderen.,,Klauen istzum Volkssportgeworden''
(Dickopf,PrësidentdesBtlndeskriminalamts).Twee interviewsmetzulke
warenhuisdieven moeten leren waarom er zoalgestolen wordt:om dat er

zoveelaanlokkelijkedingen ten toonliggen,omdathetzo simpelis,omdat
men te weinig verdientom aldie mooie dingen te betalen,om alde andere

motieven die de psycho-analyse allang achterhaald heeft.ln Twen blijkt
men echterniette stelen uit politieke overtuiging,omdat men tegen bezit

iszoalsdekapitalistischemaatschappijdatopvat.En datisnochtanseen
them a dathelem aalnietzo wereldvreemd is a1s men zou vermoeden.lk

ken jongensvan een politiekecommunein Londen dieheelbedreven zijn
in hetgappen van kleren bijM ark & Spencer;alszenietdirectdejuiste
m aatte pakken hebben ofals de kleurhen achterafniethelemaalbevalt,
gaan ze een paar dagen later de dingen gewoon ruilen.En zo laat ook

AbbieHoffmann op dekaftvan zijn Woodstock Nation drukken:jekunt
mijnboek bestpikken;hctza1we1een gimmickzijn,maartoch revclerend.
W at betekenen waren,watconsumptie in een maatschappijwaar voor
velen bezitvangeen belang meeris?Hetzijnvoorlopigmaarkleinewaardeverschuivingen in een systeem dat bezitcentraalstelt.Een ander klein
voorbeeld:in The Radical Therapist,een undergrotlndblad van Amerikaanselinkse psychiaters,leesik:.,no one willbe denied a subscription to

TheRadicalTherapistforreallackofmoney''.(Hetnormaleabonnement

kost 6 dollar;het augustus-septembem ummer is gewijd aan de vrouw.
Aanbevolen).
ln Traitédesavoir-vivret)l'usagedesjeunesgénérationsvan RaoulVan-

eigen3,een vandesituationisten diehetParijseM ei'68hebben voorbereid,
leesik:Hetfeitdatallemenselijkewaardenin regiewordengenomendoor
ruilmechanismen,holtdebegrippen 'ruil'en 'gave'uit.Nieuwemenselijke
relaties m oeten opgebouwd worden op pure gave.W e moeten opnieuw
plezier leren vinden in geven voor niets,geven uit pure overvloed.Tot

welkeprachtige 'potlachs'(ritueleverkwistingsfeesten)zonderenigetegenprestatie kan de welvaartmaatschappij willens nillens aanleiding geven
wanneerdejongeren in hun exuberantieweergaan ontdekken wathetis:
geven voor niets.De bi
jde jongeren steeds meer verspreide passie om
kleren,handtassen,wapens,juwelen te stelen,louter voorhetplezier ze
aan anderen cadeau te kunnen doen,isaleen gelukkig voorteken datlaat

zien hoezijdiewillenléven,deconsumptiemaatschappijkunnen gebruiken.
Eigenlijk had hetFwdn-opstelvan Frank Böckelmann mijhelemaalniet
moeten verrassen,wanthetboek dathijsamen meteen paarmedewerkers
heeft uitgebrachtonder de titelBefreiung des Alltagsnging alhelemaal
dezelfderichtinguit.Ergensisereen bewust-zijn vandevervreemdingvan
het alledaagse,maar het is een kritiek die zichzelf telkensweer recupereert.'M odelle eines Zusammenlebens ohne Leistungsdruck,Frustration
und Angst'luidtdeondertitel.Ook in ditboekjekunjejeeroververheugen
dat traditionele zondebokken zoals mode, publiciteit, consumptie eens
anders benaderd worden: als elementen die dialectisch ingezet kunnen

worden om onze dagelijksheid te bevrijden.Delucide analyse,de pertinentekritiek blijftechterofwelin hetluchtledigehangen,ofwel,wanneer
zeafgestemd wordtop een politiekestructureringsblijktze nietveelmeer
tezijn dan een nieuwe maniervan organiseren,van verbeteren zonderte
veranderen.,,DasProblem derObjektbeziehungen,dasProblem derBanalitât,dasProblem derHerausbildung von Bedûrfnissen,dasProblem einer
W elt,diewirpermanenteinkaufen,istein politischesProblem . W irwerden
zurSelbstbestimmung unsererBediirfnisse und zurBestimmung der M assstâbe unserer Konsumtion,d.h.zur Neubestimmung derPrinzipien, unter
denen getauschtwird,gezwungen.W enn wirden Kampfnichtaufnehmen,
bestimmen wirunsim Sinne derAusbeutungsideale des 19. Jahrhunderts''.

En nu zou jeverwachten daternogietsop zou volgen,hetbelangrijkste:
de consequenties van wat in deze paragraaf geponeerd wordt. M is.Voor
het 'te laat'is,houdtmen erm ee op.
3 Gallimard,Paris,1967.
4 Rogner & Bernhard,M unchen,1970, 185 pp..

Terzijde
Literatuur zondertaf
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Laatik meteen klein gedichtjebeginnen.Hetisvan dein 1914 geboren
Rus LezOzerov:
An oarislying on thecoastalsand;
lttellsmem ore aboutexpanse and motion
Than the entire,enormous,brilliant ocean
W hich broughtitin and tossed iton the land.

Hetherinnertmeteen aan andere kwatrijnen.Directin gedachte komter
een van Leopold,waarin de dichterverklaarttothetbesefvan de wereld-

oceaan tekomen,turend ineen helderewaterdruppel.En datkwatrijnvan
Leopold is heelwat beter dan dit van Ozerov.Leopold bewerkte Om ar

Khayam.En dienskwatrijnen roepen weerdewijsheidsboeken - Spreuken bijvoorbeeld - van hetOude Testamentin de herinnering.Ozerov
schrijftmetzijnlyrisch belerend versenmetzijn thema:hetmatelozeleren
kennen in de kleinem aat,voortaan een lange traditie.Zonderveelkennis
van poëzie zou hijditkwatrijn niethebben kunnen dichten:hij schrijft

poëzievanuitdepoëzie.Hetbelandtbijeenlezerdieietsvan poëzieweet:
hijherkent,herinneringen beginnen en tegelijk doen zich vergelijkingsmogelijkheden en daarmeebeoordelingsnormen voor.Diebeoordeling kan in
ditgevalweinig positiefluiden.(1k veronderstelhierbijdatde vertaling
adaequaatisaanhetorigineel).In e1k geval:een gedichtisbijdeschrijver
voortgekomen uiteen traditie en komtterechtin de traditie van de lezerm et-kennis.Die er dan weer over schrij
ftvoor degenen dieeraliets
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perkte cirkelafspelen.
van weten.Allesblijft
W aar gaat dit gedicht over? Over de herkenning van groot aan klein.

M aar,hetbovenstaandekan datmisschien uitwijzen,hetgaatvooralover
poëzie.N ietin dezin dathetverseen beeld isvan dichterofdichterschap;

hetreiktechterin zijn traditionaliteiten beperktheid nietverderdan a1s
poëzie een mededeling over bepaalde poëzie te zijn.Verondersteld:het
komtonderogen van iem and die nog nooiteen gedicht onder ogen heeft
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gehad.Hij zal metde mededeling nauwelijks raad weten en aan het
kwatrijn 'geen boodschap hebben'.Voorhem staaternietsin;de mededeling zalvoor hem een puurparticuliere blijven,metzijn wereld geen
verband houdend.M H e verondersteld datdie kennis-loze lezerin staatis
de tekstgeheelin zich op te nem en.Van waaruitschreef de dichter? W e1lichtvanuiteen particuliere gebeurtenis,een kleine verwondering:roeiriem

op strand.Voor de verwoording van die verwondering valthijmeteen
terugop detraditie:hijmaaktergeijktepoëzievan,waarmeezijn verwondering aan krachtverliesten hijnog alleen vooringewijden verstaanbaar
is.Endiekunnen dan hun spelletjegaan spelen.
DerondH ansvan ditkwatrijn maaktbijna e1k literairwerk.Literatuuris
een literairezaak,datwilzeggen:hetheeftbijnaallesvan doen metliteratuuralleen en krijgtalleen een geconditioneerdeecho bijdeop de herkenning voorbereidelezers.Daarmeeisvoorvelen literatuuren kennisvan
literatuur een herkenningsteken geworden,een m aatstaf ook voor ontwik-

keling en smaak.Ofjewiltofniet,wieliteratuurleesten erzich meerof
minderintensid meebezig houdt,krijgteen plaatsin de kring.En staat
dan metzijn rug naar hetlectuur-lezend publiek toe.Hetgeen niet wil
zeggen,dathijdatpubliek derug heefttoegekeerd.
Nu verdraagtdeze tijd zekerin bepaalde kringen steeds minder
specialiteiten en daarmee uitzonderlijkheden.En nog iets anders wordt
onverdraaglijk geacht:devrijblijvendheid,de ongerichtheid van bepaalde
levensverschijnselen.Datdeliteratuur,na dewetenschapsdeliturgiesaan
debeurtzoukomen,wasteverwachten.Nuvallen erbijdieconstateringen
van uitzonderlijkheid en vrijblijvendheid aan bepaaldezaken altijd enkele
dingen directop.De constateerderszijn altijd degenen diezelfdragersof
toekomstige dragersvan de specialiteitzijn.Deelite of toekomstige elite
stelthetelite-karaktervan zaken ofverschijnselen terdiscussie.Deactie
komt nooit van de 'buitenkant'. De cirkelbewoners zelf komen in het

geweer.W aardoor? Daarvaltslechtsvermoedensgewijsop teantwoorden.
Hetlijktmijnietonmogelijk dateennieuw schuldgevoel(opvolgervanhet
christelijke)hiereen ro1speelt:bezitgeeftschuldgevoelenstegenover de
bezitlozen,en dat niet zozeer in m ateriële dingen, als we1in geestelijke
zaken (zijhetzelden religieus-geestelijke zaken).Merkwaardig is,dat,in
tegenstelling totde strijd om hetmateriëelbezit,debezitlozen nu zwijgen:
een lectuurlezerza1zich ernietoverbeklagen dathetheilige derheiligen
van deliteratuur voor hem niettoegankeli
jk is.M aardebezittersteltniet
zonder ongerustheid:in Frankrijk leesttien procentvan de volwassenen

vijftigprocentvan deboeken.En bijna een derdevandeNederlandsebevolking kooptnooiteen boek.

Erisnog een andermerkwaardig verschijnselvastte stellen:deongelijk-
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heid van de bezittingen brengtde aard van hetbezitzelfzo in discussie dat
hetverdachtwordt.Sociale bewogenheid meta1sgevolg ontwaarding van
dezaak diede ongelijkheid schept.W anneerde afgrond tussen literatuur
en lectuur is gemeten,wordtde literatuur in staatvan beschuldiging ge-

steld.Endanbenjealgauw aanvragentoeals:wordtdeliteratuurinonze
maatschappijnietgebruiktom de gevestigdeorde teversieren;houdtde
literatuur, im mers voorrecht van een bepaalde klasse, daardoor niet de
onderdrukking van bepaalde klassen in stand? Uiteraard kan van de lec-

tuurietsdergelijksgezegd worden:deconsumentkrijgtvan degroot-producenten wathijwilofwathem pertraditiewordtaangepraatdathijwil,
en daarmeehoudtdeproducentdemachtoverdeconsument,houdthijde
gevestigde orde in stand.

W atmoetjemetaldie vragen,de eerlijke bewogenheid waaruitze zijn
voortgekomen,zijn er antwoorden,zijn de vragen zelf we1 reëel? Eind
oktober hebben de Nijmeegse neerlandici zich er drie dagen m ee bezig
gehouden,op een congres getiteld:Literatuur als elite- en als massaver-

schijnsel.Enkelehierboven vermeldegegevensen vragen ontleendeik aan
een dagbladverslag.Aan de vaststelling van specialisatie die de literatuur
in onze cultuur ondergaan heeft,valtniet te ontkomen.Er is tengevolge
daarvan slechts een kleine kring die zich met literatuur kan inlaten.De

grotemassa krijgt,op verzoek,leesvoer.Nu isdeontwikkelingdiedeliteratuurheeftdoorgemaaktmetgeen mogelijkheid terug tedraaien.Literatuurza1altijd,zelfsmetanti-literatuurisdathetgeval,op literatuurblijven
doorgaan.Maar de lectuur za1ook blijven voortbouwen op de lectuur.
W ie een aantal leesvoer-romans uit verschillende perioden grondig zou

onderzoeken,zou wel eens,bijalle tijdgebonden verschillen,totgelijke
uitkomsten kul
m en komen.Devraag kan ook gesteld worden,ofdelitera-

tuurzelfook nietin haareigen kleinekring blijftronddraaien.En datwil
zeggen rond een paaroergegevenheden alsliefdeen dood.En datzijn ook
de oergegevenheden van delectuur.Gesteld wordtdatde massa in devoor
haargeproduceerde lectuur zichzelfnietherkent.Die lectuur zou meren-

deels vlucht-literatuurzijn.Ofdie herkenning van die oergegevens niet
door de kitsch heen plaats heeft,waag ik te betwijfelen.W i1men die
lectuur'vlucht'noemen,mijbest,maardan mag men datescape-karakter
ook nietaan de literatuurontzeggen.En daarbijmeteen eraan twijfelen,
ofdie elitezichzelfdan in aldieliteratuurherkent.Jein literatuurverdie-

pen,isjeconfronteren met,maarkan ook zijn:jeonttrekken aan.Hetis
ernst,maarook vaak spel.

Nu is aanwijzing van 'vlucht-karakter' tegelijkertijd een beschuldiging,
wantescaperen of vluchten mag niet.Opvallend is,dat er in de huidige

maatschappijescape-mogelijkheden genoegzijn die getolereerd worden,of
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hetnu seks,drugs,drank ofgewoon suffenen voorjeuitstaren is.Alleen
dieescapeisverboden diejuistterdiscussiewordtgesteld:degodsdienst,
de vakidioterie, de literatuur. Vanwaar die angst voor die escape? En
onverdraagzaamheid tegenover de escape-zoekers op bepaalde terreinen?

lkgeloofdatmen bijbeantwoordingvan dievraagop dekern vandezaak
komt:demachteloosheid van bijvoorbeeld hetmedium literatuur.Literatuurwordtalsvrijblijvend ervaren;erwordtnietsmeeuitgericht,zijheeft
geen doel,vooralgeen politiek en sociaaldoel,althans die worden door

haarnietgesteld.En jehoeftgeen kennervan de wereldliteratuurtezijn
om te weten datde literatuur op aldie gebieden nauwelijks ietsheeft
uitgericht.

En nu gaik terug naarhetkwatrijnin hetbegin geciteerd.lk vond hettot
mijngroteverrassingin deonlangsverschenen uitvoerigebloemlezing The
Penguin Book OJSocialist Verse,verzorgd en ingeleid door Alan Bold.
Over Ozerov,van wie een gedichtwerd opgenomen,leesik in de biografische nota's:,,Hispoem sexploretheworld from theviewpointofthe postrevolutionary Soviet citizen''.Dat kan,alm oet dan vastgesteld worden,
dat de keuze van hetkwatri
jn een onmogelijke is.Hetgedichthad door
elke dichter in welk kapitalistisch land ook,geschreven kunnen worden.
Enhetkwatrijn isnietdeenigeverrassing uitdebloemlezing:hetgrootste
deelvan degedichten ismetgeen mogelijkheid tevangen onderhetetiket

daterdoordesamenstellerop geplaktis,alzijn erheelveelgoedeverzen
in de bundel.Zo weinig verzen laten zich van hetetiketvoorzien,datmen
zich afkan vragen,ofhetdoordebloemlezing gepretendeerde genre poëzie
welbestaat.En wie de zeerverwarde inleiding van de samensteller gaat

lezen,blijftmetdievraag zitten:antwoord komtniet.De auteurwringt
zich in essayistische bochten om te kunnen concluderen datgoede socialis-

tischepoëziemeertechniek vereistdan goedeinnerlijkelyriek;maarzegt
ook,dat een socialistisch vers op de eerste plaats een goed gedichtmoet

zijn en vaak stelthijaan zijn socialistisch vers(toteen omschrijving van
hetgenre komthijniet) eisen die elke wat veelvragende lezer aan e1k
gedichtwenstte stellen.Bold heeftm eer verstand van gewone poëzie dan

zijn programma toelaat.En wie de inleiding naveelkronkelsgemaaktte
hebben en veel valse beschuldigingen te hebben gehoord uit heeft, kan

moeilijk anders concluderen dan dat,wanneerbepaalde radicale ideeën
eenmaalpoëzie zijn gcworden,ze op hetzelfde momentkrachteloos zijn
geworden,allebedoelingenvandedichtersten spijt.Hoekomtdat?
De eerste oorzaak is de bovengegevene' aan poëzie schri
jven vanuitde
poëzieontkomtniemand,ook M ao tseTung niet:hijblijftin deChinese
traditie,alkan dietraditie in grotere kringen bekend zijn dan dewesterse
.

in haarwereld.Datweetik niet.De tweede oorzaak is, meen ik,deze:een-
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maalversgeworden,isdeidee(ik forceernueen scheidingtussen vorm en
inhoud)geïndividualiseerd.Vanuitdedichter(zie boven)maarook voor
delezer:de laatste moetgaan lezen en lezen isnu eenmaalde allerindividueelsteexpressiedie resulteertin een allerindividueelste em otie.W ie leest,
onttrektzich.Boeken binden niet,ze versplinteren.ln de bundelis uiteraard ook deInternationaleopgenom en.En daarwordtm en zich hetindivi-

dualismevanhetlezen (endaarmeeook dedwaasheid van deopnamevan
dezetekstin deze bloemlezing)scherp bewust:ik vind de Internationale

prachtig,mitsgezongenen datin een liefstgrootgezelschap.Ennukrijgje
hetallermerkwaardigste:heeftdie collectieve zang plaats,dan wijken de
woorden,deem otievan verbondenheid hechtzich aan demuziek.Die tekst
wordtdan iets voor piekeraars thuis.
Tengevolgevan de individuelehandelingdiehetlezen isen hetindividuele
karakterdatalleliteratuurdoordetraditiegekregen heeft,zaldeliteratuur

hoogstensbijeen individu iets uitrichten.Zijzalechter,geloofik,nooit
gehanteerd kunnen worden a1s een doelvan velen.En is ook nooit a1s
zodanig gehanteerd kunnen worden.Lezen scheidtde mensen.En de aard
van het lezen zelf meer dan hetkarakter van hetgelezen boek.W ie de
afgrond tussen literatuur en lectuurwiloverbruggen,schepthoogstens een
nieuwe groep individualisten.Leren lezen is onderrichtgeven in afzonde-

ring.W elke vanuitzijn socialisme schrijvende auteurisin Nederland bij
allebevolkingslagen bekend en geliefd geworden?Heijermans,en nietom
zijnproza,maarom zijntoneelstukken.Maartoneelvereistnu eenmaaleen
zaal met mensen.

Erisnog iets anders.De grote breuk in de westerse cultuur ligtbijde
Romantiek.Toen begon hetindividualiseringsproces bij kunstenaars en
'kunstgebruikers'.Vanuit een gemeenschappelijk wereldbeeld werd niet
langer geschreven èn gelezen.En de versplintering van hetwereldbeeld is
nog verergerd.En zal,geloofik,voorlopig nog doorzetten.M ethetgevolg
datde Kunststeeds meerin steeds minderm ensen za1resoneren.Althans

Nvattotop heden totde Kunstwordtgerekend.M en wijstaltijd op het
belang en dekwaliteitvan de alofnietondergrondse literattlurin dictatoriaal geregeerde landen.Er wordt gelezen en in het gelezene herkennen

velen zich,maarook elkaar.En datkan,dunktmij,alleen doorde verbondenheid die onderdrukking meebrengt.En de individuele situatie van
roman ofgedichtwordtdan heelgauw representatiefvoor de situatie van

velen.Literatuurkrijgtin zulkeomstandigheden ook een waarheidskarakter die hetin andere situaties ontbeert.En dat de lezers dat niet allœn

beseffen,bewijstde onderdrukking van dieliteratuur door de machthebbers.Fictie wordtgevaarlijk in een land waarmetgeweld een fictiefwereldbeeldin standwordtgehouden.Enhetzouweleenskunnen zijn,datin
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hetvrije westen de meesten zich zo verzoend hebben met een bepaald
maatschappijbeeld,datook een fictiefofleugenachtig karakterheeft,dat
defictiegewoonfictieblijftendaardoorkrachteloosis.
De breuk tussen watnu literatuuren lectuurheet,zalpasongedaan zijn
gemaakt in een totaalandere maatschappij.Wie lastmochthebben van
schuldgevoelensten opzichte van de m assa die hetmetlectuur moetdoen
en ten opzichte van zichzelf,gezegende metliteratuur,kan bH enken,dat
de literatuur zich door haar specialisatie langzamerhand zo isoleert,voor

nogzo weinigentoegankelijk is,datzegeleidelijk zichzelfzo kwetsbaarza1
maken,daterweinig voornodig zalzijn haaromverteblazen.Hillenius
heefteensoverde eilanddieren geschreven.Zijwaren gdsoleerd van het
vasteland en daarmee ook van debedreigingen daar.Hetgevolg:de wonderlijksteevoluties,de een nog mooieren gespecialiseerder dan de ander.
M aar die evolutie putte ook uit:vogels verleerden vliegen enzovoort.En
toen de invasie vanafhetvasteland kwam,bleken de specialisten machte-

loos.Aan die situatievan deeilanddieren moetik bijhetlezen van somm ige poëzie vaak denken.En hetopvallendeis,dateen grootaantallinks-

gerichteschrijversendichtershetmoeilijksttoegankelijkewerk schrijven.
En tenslotte:alle bezorgdheid om die lectuur of boekenloosheid van de
m assa,isdatgeen overschatting van hetfenomeen literatuurzelf? lk geloof

nietdatmijn literatuur-en lectuurloze buurman,voorwie zijn tuin een
open boek isen dielyrisch kan worden overzijn dagelijksaandachtvragend tropisch aquarium nu zo ongelukkig isdoorgemisaan literatuur.Als

hijin zijn tuin staattewerkenen ik in mijn tuintje,vaak voormijn werk,
zittelezen,zwaaithijlachend,maarook nietzonderleedvermaak.En een
beetje gelijk heefthijwel.

D e verbeelding aan de m acht
Een jaarNederlandse toneelstukken
Carlos Tindem ans

Hetis,bijalle ellende die het georgaiseerde theater thans doormaakt,
eigenlijk nog œn wonder dater auteurs zijn die blijven doorschrijven.
Uiteraard ishetbeeld datuitdegepubliceerde teksten spreekt,anders dan

hetresultaatvan een seizoen gespeelde stukken.De werkelijkebezigheid
en aandachtvan hetactieve theater is<et nauwkeurig af te lezen aan de
gepubliceerde teksten die,hoe dan ook,toch m eestalom hun dram atischliterairewaardedoordeuitgeverworden aanvaard.Hetvoorwerp van deze
kroi ek is dan ook alleen het toevallige aanbod van een jaarvan zulke
Nederlandse teksten.

Een voorbeeld van zo'n literaire tekstis Yugao,een Japanse verbeelding
die H.C.ten Bergem etzorgzame eerbid heeftvertaaldl.Enige uitvoering

opdeplanken heefthijkennelijk nietophetoog.HetYugao-verhaaliseen
fragmentuiteen (schier eindeloze)roman van MurasakiShikibu,Genji

M onogatari(10e eeuw);vijf No-spelen (door M otokiyo,M anzaburo en
Ujinobu)laatde vertaler bijdeze Genji- en Yugao-figuratie aansluiten.
De levenskern is een hiërarchische structuur,waarin de patricische sfeer
van het Schone hetnog stellen m oet zonder samuraïen theeceremonieel.

Mentaliteiten ritmezijn passief,argeloos,onderworpen,puur,geraffineerd
tot in het intieme detail, precies, kalm, kalligrafisch, litotiserend, in de
buurt van onze renaissancistische sprezzatura, vredig. Ten Berge vangt
dezeboeddhistische affecten,waarin defysischewereld slechtseen illusieis
en een melancholische drom erigheid een vormpedecte haiku-sm boliek
zoekt,op in een lenig,verstild Nederlands,metsuccesconcurrerend metde

(terecht) beroemde W aley-,Fenollosa- of Keene-vertalingen.Literatuur
van een adembenemende preciositeit waar zich het storm achtige actualiteitstheaterbestnietaan waagt.
Literairin de minderprettiN zin isM auritsM ok'sbewerking van hetboek
1 Yagao,een verhaalen vi# no-spelen.Toegelichten vertaald doorH.C.ten Berge.
-

Van Gennep,Amsterdam ,1969,99 pp.,J 6.50.

Job,een NcRv-televisieopdrachtz.Deze vertaling steuntop een door de
Amerikaan H .M .Kallen in Grieks-tragische vorm vervaardigde adaptatie

(1908,gepubliceerd 1959).Mok kreegerbovendiendehandicap bijook de
Duitseversievan M artin Bubertemoeten gebruiken (zelfsloothijernog
dievan hetNederlandse Bijbelgenootschap bijaan)en allesin ritmische
verzen teverpakken.W iehetzint,kan hetlegwerk uitzoeken.Hetresultaat

isbepaalddubieus.Dezetekstblijftop stelten lopen,tevaak noggevangen
in œn archaïsch ouderlingenidioom,metleesdramatischebijtoon.En toch
is er ook iets verblijdends.Deze Job-figuur is een solo-rol,ingekerkerd
tussen monologisch-luidruchtige (en valse)vrienden,maartevenswelk een
ontroerendeprojectiein een knappethematische verwoording:God op de
lippen,de mM emensin dekraag,Job oog in oog metliefhebbende gieren

en een kermendekreetom een hemeldieleegblijft.Teleurstellend iswel
de vorm ;een Grieksetragedie,koorincluis,isvandaag nietmeertehalen.
Dat M ok desondanks een existentiële eenm amheid weet uit te tekenen,

blijftverrassen;de sofalezer,aldan nietmetingebeelde scène,wordtbeloond,maar het theater mag dit terecht niet meer aantrekken.En voor

mijn part,evenmin detelevisie.
Dathettheaterblijftuitkijken naardenationaleauteursmethetaureool
van klassieken,kun jemerken aan GuusRekersdieBrd ero'
sDeSpaanse
Brabandereen grondigepoetsbeurtheeftgegeven3.M etrechtbli
jftBrederoSnaam OP deuitgaveprijken,maarintussen isertochheelwatgebeurd.
Hetisgeenbewerkingmetdelossepols,diebasisenvorm nauwelijkszou
Sparen*
,nee,Rekersredtnagenoeg alles,althans alleswat,vooreen skeptische theaterman-van-vandaag,nog functioneelkan zij
n.Regisseur Erik

Vos(NederlandseComedie,1januari1969),wiensvisieneerkomtop een
voorzichtig-beam ende herschikking van Bredero's betekenis,wordt door
Rekersnog eensbreed doorgelicht.VoorVoswashetuitgangspuntvan de

scenischerestauratie:gdnterpreteerdewerkelijkheid a1spersoonlijkewaarheid,werkelijkheid die ontstaat in de verbeelding van de toeschouwer.
EnkelOP deze basis zietVos de klassieken ook in hetheden hun bestaan

verantwoorden'
.,,De groten van vroeger zijn nietklassiek omdatze oud
zijn,maaromdatzevooronzegeneratieopnieuw invulbaarzijn''(p.152).
ln hoeverredetekstditverlangenaankan,kun jedanzorgvuldignagaanin
Rekers'tekstfatsoen,produktvan omwisselen,verknippen,schrappen,bijvullen van de originele spiegeltekst(d itiePrudon).Leesjezonderfilolo2 Job,een tragedie.BewerktdoorM auritsM ok m etmedewerking van David Koning
en Stefan Felsenthal.- Van Gennep,Amsterdam,1969,100 pp.,J 7.50.

3 G.A.Bredero,DeSpaanseBrabander.Tekst/dokumenten/achtergronden,samengesteld doorGuusRekers.- M oussault,Amsterdam,1969,166 pp.
-.
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gisch spijtna,dan kun jewe1instemmen metRekers'werkopzet:ss'onop
vallende'moderiseringvan niet-eigentijdse teksten voorniet-vakmensen''
(p.10).Zonderuitdrukkelijk een regie-manuscriptte zijn,is deze uitgave
nochtansbelangrijk omdatze nauwkeurig in staatsteltde directe relatie
tussen voorstelling en uitgangsscenario na te gaan.Literaire lezersworden

hierbijgevolg zondermeerafgehouden.
Kiezen tussen literatuuren drama kan ook,na Nietdoen,Sneeuwwitje,
Anton Koolhaasnietin zijn nieuwe stuk,Noachn.Wathijin hetvorige
stuk alsintentietoteen geslaagd resultaatbracht,n1.hetvervreemden van

hetvertrouwdeen hetoveraccentueren vanhetgeassimileerde,zethijthans
verderin een watkwistigebewerking van hetNoach-verhaal.Sneeuwwitje
kreeg nog een eigen kleur,ook a1s dram atisch werkstuk,door het spelen

metwisselstanden inhetauteursperspectief(bijgevolg ook in detoeschouwersrelatie);Noach echter dientalseerbiedwaardige schraagbodem voor
eenvinnigonbehagen.Sneeuwwitjetasttehijomstandigafnaaronontdekte
maaraanwezigedraagpunten;thansmanipuleerthijNoach om een vooraf
en buiten hetverhaalbestaande opinie in een demonstratieve lijstop te

hangen.Hetstuk vergeetzichzelfherhaaldelijk in de ijverige m ging om
ook dramatische literatuur te worden.

Koolhaas'geliefdedieren zijn uiteraard present,maarhijheeftzehelaas
totfiguranten verdoemd en de spullebaas van de ark in fikse oneigheid

metzijn rebelse kroostuitgebeeld.De bijbelse motieven zijn slechtseen
voorwendsel;hetbijbelseverhaaliszijnbodem kwijten uitdevertrouwde
plooien fladderen existentiële vragen op.ZoalsbijM .L.Kaschnitz(Tobias
oderDasEndederAngst)staatnietdepatriarch centraal,maardejonge
generatieen diedenkt(uiteraard)anders.Godsvoornemen wordtnog we1
volgensplan uitgevoerd;hetlevertdekreupeletijdsstructuurvan hetdrama op: vô6r, ti
jdensen na de natte tocht.Gods eerste (voorlopig ook
laatste,maar wiezalhetzeggen'
?)poging om corrigerend in te grijpen in
hetgedrag van de mens,m isluktfinaal'
,de aard van de mens is niet te

wijzigen,de ouwezonden blijven zoet.Godsinterveniërende machtbetekent niets'
,de zondvloed is een maat voor niks.

Deze oude skepsis formuleertKoolhaas nochtans met andere bijtonen.
Aanvankelijk blijvenhetkritischevraagtekens:hoevoeljejea1slid vande
uitverkoren horde,a1sjemetjehele bestaan gebonden ligtaan buuren
vriend?KanNoachvlekkeloosgoed zijn en alleanderen slechtzonderkans
op vergiffenis? VooralCham,wiens liefje de selectie weigerten,hoofd
rechtop, kiest voor solidariteit met de veroordeelden, raakt opstandig,
4 Anton Koolhaas,Noach.Spelin 4 episoden.- G.A.van Oorschot, Am sterdam,

(1970),119pp.,J'7.90.

twijfeltluidop aan Noachsen dus Gods wijze rechtvaardigheid.Wie het
beulswerk van de zondvloed goedkeurt, maakt zich onvoorwaardelijk
schuldig. Bovendien

een opwerping van de tweede orde,die dit aan

themata propvolle stuk topzwaardoetkantelen - watisuiteindelijk het
batige saldo als Noach,tenslotte gestrand op nieuwe grond,in het bezit

blijktvan preciesdezelfdeeigenschappen a1svôôrderamp,bijgevolg nog
steeds de lastvan de erfzonde torsen m oet en met vooruit te berekenen
zekerheid opnieuw de weg inslaatdie reedsgeleid heefttotde eerste verdelging?
Ditstuk heeft,voortdurend hardschreeuwsbezig m etproclam eren en stel-

len,een uitdagend en opdringerigkarakter.Koolhaasslaagterwelin,zijn
onfijnefiguren bekvasten meteenvolkseplatheid(incontrastmetNoachs
wijdingsvollebijbelplechtstatigheid)eindeloostegen elkaarop telatenbakkeleien,maarzijn potige stuk gaatnergensop in een sceische metafoor
(tenzijeveninhetparallelbeeld van deeindelozemestkruierijdiehetwerk
aan boord van de ark uitmaakt) en een virtuoze visualiteitsdialoog.De
dialectiek van hetdoelen degrovemiddelen iseigenlijk alafgebotin het
eerstedeela1sdeethischedraadbreektmethetverdwijnenvan Chamsverloofde.Haarelementairemenselijkheid klinktweliswaarluidenklaarnain
Chamsrebellievan demachteloosheid,maarpreciesditecho-effectbewijst
datde kern leeg is,lang vôôr de praatpret ophoudt.

Claus

lk behelp mijmeteen bepaaldevorm van naturalisme ofrealisme'',verklaartHugo Clausnaaraanleidingvan Vrijdags.Clauszoektin ditveeleer
,,

subtiele dan rauwe stuk inderdaad overalnaarwaarheid,à la Ibsen,maar

de speurtochtdringtin de binnenkant,totwatbijdezeenigszinsonteelte
proletariërs onder de toch nog grauwe opperhuid leeft.De verwijzingen
naareenmaatschappijstructuurmetrepressieve(gevangenis)enrecreatieve
aspecten (tven sport)bouwenweliswaareenexternkadermeeop,maarde
thematische obsessie,opgevangen in œn één-kleurige rui
mtelijke opsluiting,vormteen innerlijk drama.
Georgesheeftzich aan zijn dochterChristiane vergrepen.Niet tot de bekentenisin staatdathijop leeftijd komt,ishijbezweken voordezeverleidelijkc vrouw.Christiane is,na een brutaalafscheid aan hetbinnenhuiselijke erotisme,een wereld ingelopen waarvan ze nu slaafs afhankelijk is
méttegelijk hetvagebesefdatditnietdeuitkomstis;Georges'verleiding
5 Hugo Claus,Vrijdag.Toneelstuk in vijf scènes.- De Bezige Bij,Amsterdam.
1970(LRP 323),141pp.,,
f6.50.
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iseen wanhopige poging alsnog enige rechtvaardiging voor haar losse gedrag te vinden door het tragisch-grotesk te wettigen.Jeanne, de vrouw,

voeltevenœnshetjongelevenonderzich uitdoodbloeien,klitzich vastaan
de onbetekenende Eric als compensatie-objecten ontdektin hetnieuwe
moederschap een kansom over deklip van deleeftijd teklimmen.Eric,
sparring-partnertussen de half-gearticuleerde verwijten van hetechtpaar
in,bevestigtmetzijn prompteterugtochtdefixatievan en debehoefteaan
een moederfiguur.H etincest-motief,dramaturgisch erg zwak geëvoceerd,

isbijgevolglang niethetdieperegegeven vanditstuk.Deloutering,gesuggereerd door een weldadige finale,isenkelresignatie,een herwonnen zelf-

kennis:in hetbezitvan degeleden pijn en dediepvretendenederlaagvan
e1k derechtelieden tegenoverzichzelfen de andere,za1hethuwelijk weer
leefbaarworden,alza1geen van beiden volkomen van deknauw herstellen.

Hun jeugdisvoorbij.Ditteweten,maakthetleven nietmakkelijkermaar
hetmoet nu eenmaaldoorgaan.Een afgrond werd overbrugd m aar niet
gd empt.
DitPinteriaanse psychogram hanteertdedialoog a1shalf-luidezelfreflectie,

een mengselvan vinnig bewustzijn en scherpe intuïtie,in een dialectische
spanning tussen de voorbije daad en dedirecte speeltijd.Dramaturgisch
blijftditallemaalvertrouwd en zelfsconventioneel.Samengesteld uitbekentenismom enten-zonder-biechtaandrang,wordt het drama slechts daar

nieuwetijdswaar hettotalepsychische beeld traag opduikt uitonderbewustzijn en reëelverleden,voortdurend doorelkaargeschud mettragische
en komische momenten dieaan hetslotafgekloven mensfragm enten naast
elkaarlaten leven.Deze confrontatie van eros en tij
d metbehulp van concreet-tastbare woorden in een half-bewust waas wordtbegeleid door een
serie symbolische associatiesmeteen gewil
d-christelijke,veeleermythische
achtergrond.H et rituele stramien,door Claus zelf nogal beklemtoond,is
inderdaad analyseerbaar,maar uiteindeli
jk determ ineert het toch de betekenisvan spelen thema niet.De symbolen bli
jvenlouterdramaturgischstructurele pointesen verlenen de frustraties van de figuren geen m etafo-

risch karakter.Vrijdag isgeen allegorie,hetis ook geen ideeëntheater,
m aarconcreetmensentheater.De concentrische vorm is hier bindend voor

hetthema,maarisvoorClaushelemaalnietnieuw:Vrijdagiseen eminent

stuk theater,maarverbergtnauwelijksClaus'crisisvan de formeleinventie.Structureelis een conventionele acteursmachine metgeraffineerde psychologische uitrafelingen en toetsen.Een eigen krachtin Claus'ontwikke-

linga1stheaterauteurkrijgthetstukdoordepotentievanhetwoord (,,Voor
mijishetwoord overigensnog altijd een nobeleactie''),datin decommunicatie van zijn halve duidelijkheid,suggestiefraden en lange tastpauzes
inderdaad knap actie-opbouwend is.

De Spaanse hoer,van Claus,een eigenzinnigebewerki
ng van Rojas'oude
leesdram a,ismeer dan alleen een geslaagdepoging om een op historische

gronden gewaardeerd acteursdranaaweerbruikbaartemaken6.Rojaswijsvingerttijdgebonden naarde verdorvenheid en hetbedrog a1svoortdurende bedreigingen van demens;in zij
n moraliserende doeltreffendheid gaan
dwaze minnaars door hun passie ten gronde.Claus respecteert de meer
edele gevoelensin de m ens,hoezeer ook telkens weer lnisbruiktvoor een

primair materialisme,maar a1s iedereen iedereen blijkt te bedriegen,is
persoonlijkevrijheid eenpijnlijkefictie.EnditbrengtClaustotuitdrukking
door accenten en verschuivingen. De liefde tussen M elibea en Callisto

breektaf door de maatschappelijke conventie,niet door de verterende
passie.De knechten raken hun komische functie kwijten kunnen in de
nieuwe context enkel kiezen tussen stug in het gareel lopen of honds

creperen.ColumissarisCenturiovertegenwoordigteen maatschappelijk besteldatzichzelfmetleugen en bedrog overleeft.Dezeop zichzelfnarratieve

wijzigingen belasten de algemenetoonaard,die Rojas'positievemoralisering volkomen ombuigtnaareen cynisch-skeptischevrijbuiterij.
Claus introduceert in het oude barrokkomische them a een visie-vanvandaag op mens en wereld,toch niet zo ongewoon-nieuw datjeerecht

vanopkijkenmoet.Hijschraptenvoegtbij,steltdekoppelaarsterCelestina
nogwe1centraal,maarwijzigthaarfunctietoteen symboolvan deeeuwige
Eros,perversmetkwajongensachtigegewiekstheid,onuitroeibaaromdatze
delicfde belichaamta1seen volkomen OP deze kantvan de wereld betrok-

ken elementarisme.Hetliederlijke,demonische,afstotelijkevervangtClaus
door een verheerlijking van een primair vitalisme,gesublimeerd in een
chtonische lichamelijkheid.M eteen is de exotisch-spaanse basis Weggew erkt voor een universalisering van m ens en wereld,terwi
jlde Spaansfolkloristische façade behouden wordt a1s kleurige rommeligheid zonder

themabinding.Voor de toeschouwerblijftdeze discrepantie tussen voorgrondelijkepresentatieen diepereopenheid eenzwaredobberen detegenstrijdigeaspecten vallen nietzondermeerin depassendedimensie.Beeldcynisme,een ,,lawine van groot-en beeldspraak,verbeelding en versiering,

lenigheid en licht''(zoals J.P.Bresser overschuimend waardeert) zorgt
daarentegen we1voorliteraire verrukking.
Op grond van zowelhetaangetrokken thema alsde uitgewerkte vormoplossing isH .Claus'Tand om tand in Zuid-Nederland stevig gekraakt7.Dit

stuk iseen volkomen omgegooideversievan zijn TijlUilenspiegel.De in6Hugo Claus,DeSqaansehoer.Toneelstuk naarLaCelestinavan Fernando de
Rojas.- DeBezigeBl
j,Amsterdam,1970,149pp.,J6.50.
7 Hugo Claus,Tand om tand.Een spîegelgevecht.- De Bezige Bij,Amsterdam,
1970,146 pp.,J 7.50.
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trigeisgebaseerd op een toekomstprojectievan een Jan Van deMolen,
liedjeszangervan beroep,dieinzichallevoorwaarden totidentificatiemet
deTijl-idee ontwikkelt,een Tijlvan de toekomst,in een gefederaliseerd
Vlaanderen metfascistoïdekenmerken.Form eelhaaltClausenkeleniveaus
en dimensies door elkaar.Hetstuk startnetvôôrheteinde van Jan-Tijl,
met een proces datdoor de tv wordt uitgestraald (onderbroken door
nationalistische hoera-commercials)enwaarinflitsen uitJansleven worden

geflashbacktin een chronologische logica,terwijlhetzaalpubliek tegelijk
alstoeschouwerbijeentoneelstuk,tv-massa,rechterengetuigeinderechtszitting fungeert.Alleen reedsdeze m ultifunctionaliteiten het door elkaar

weven van verschillendetijds-en plaatsrelatiesmaken hetstuk dramaturgisch heel boeiend.Onder alle lagen van situaties en personages wordt
moeizaam een standpuntwaarneembaardatClaus'organische analyse van

hetfenomeentheatervandaaglijktuittedrukken.
Twee lijnen tekenen zich af:de chronologische ontwikkeling van Jan tot
Tijlen deomnbaretv-séancevan Jan-Tijl'sprocesen terechtstelling.Deze
tweesferen scheiden ook defiguren van hetstuk,m etJan a1sbindlid tussen

detweeen Goedertier(impresario-manager)a1sreconstructie-acoliet.Formeelisereen continueopeenvolging in detijd en tegelijk een actualiteitsprogressie op de voorgrond.H et biografie-reconstruerende deel van Jans

opgang maakt een zelfstandige (en conventionele) beeldenreeks uit;Jan
creëert,op zoek naarzichzelf,een reeksrelaties met telkens een dubbele
bodem .Behalve Goedertierkom tniem and van dezerelatiefiguren totenige

individualiteit;zijvertegenwoordigen de genormde maatschappijwaartoe
ze,functioneelenfunctionerend,behoren.H etontbreken van m ens-nuances
staatze niet eenstoe tot typen te verstarren;ze herhalen in klimmende
en dalenderetoriek deuitgeholde affirmatievan defederaleidealiteitwaar-

in zehunpersoonlijkheidkwijtzijngeraakt.
Jan (bepaaldgeladenmetautobiografischeClaus-trekjes)blijftals'psychologisch'eigenwezen onbepaald,meteen tendenstotsuperpersoon,een ideeigheid die nietconcreetofreëeleen eigen idealiteitvertegenwoordigt.M is-

schien staathijnog hetdichtstbijeen personificatie van hetonbehagen,
de tegenzin,en ditdan zelfs 'realistischer'dan de verbeeldingsinkadering

dulden kan.Hijstaatgeïsoleerd van deoverigeVlamingen,ook omdathij
ditisolement(alskunstenaar,ofom heteven welk niveau zijn hitcroonerij
ook haalt)nodig heeft.Zijndwarseopstellingkomtmindervanuitzichzelf
dan vanuitzijn omgeving,situatieen maatschappij.Ditartistiekein Jan is
echterwe1fundamenteel,omdathetdestellingvan devrij-zinnigeenkeling
in demaatschappijnadrukkelijk reliëfverleent.Hetgaatbijdezeprojectie
nietexclusief om de relatie tussen auteur en publiek ofom hetprobleem
van hetisolationisme'
,allebeidienen ze m eera1s opening naar een m odel
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van een actueelen boven-vlaamsthema:demensop zoek naarzijn identiteit.

M ethodisch lijktmeditaspectmeerdieptetebezittendan jeaanvankelijk
zou vermoeden.De scènemag dan enkelde spanning tussen beeld en tegenbeeld aangeven,hettrekken van de synthese,de ideologisch-humanistische

conclusiehieruitblijftde toeschouwer voorbehouden.Claus verkiesteen
open dramaturgie,een niet-gesloten handelingscontinuïteit.ln de vorm van
bericht,demonstratieen commentaar,afgewisseld m etdramatischesituatie-

gesprekken,bewust voorgesteld alstussentijdse episodes,creëerthijeen
gespannen,maar niet-spannende dialoog,die nergens toelooptop een beslissingsmom ent. Gespreksmomenten fungeren niet meer a1s initiatie in
karakters; de psychologische zelfstandigheid is opgelost in een boven-

persoonlijk patroon dat,samen metvele andere,fungeertals psychische
herkenbaarheidsmodusvan een spirituele,ethische en politiek-economische

realiteit.A1sClausdeze dwergfiguren totontmaskering in hetbewustzijn
van de toeschouwerbrengt,dan ishethem nietbegonnen om hetdoorprik-

ken van rechtstreekse maatschappelijltheid,maar om hetinzicht in een
moralistisch idealisme,dat gestalte krijgtin satirische ontgoocheling en
ethisch-morelegeloofwaardigheid.Hetvrije,schone,ware wordtbijClaus
ergens nog uitgedrukt a1s oppositie van hetleugenachtige.Claus gelooft

blijkbaarnietin descenischerealiseerbaarheid van dewaarheid;zijn dram aturgische bedoeling ligtin de ontm askering van de scenische waarheid
als bedrog.
En dat is een eminent-theatrale instelling.Alshet theater nog tot iets in
staatgeacht kan worden,dan precies om,van de realiteit uit,een kunstm atige wereld op tebouwen en,misschien ook nog,vanuitdezefictie terug
in te werken op de realiteit.Via hetptlbliek geeftde kunstmatige wereld

openingop dewerkelijkheid,ontstaaterrealiteituiteen irreëlefunctie.ln
hetpubliek resp.deindividuele toeschouwer ontstaatwatop de scène betekend wordt.Zonder de toeschouwer isde fictieve wereld van het sceni-

schegebeuren nieteensmogelijk.Hijvervultzijn functie alstoeschouwer
wanneer hijzich bewustblijft van het in hem geïncorporeerde verschil
tussen spelen realiteit,van de grens tussen hetfictieve en hetreële die
dwarsdoorhem heen loopt.

Decontroversetussen Janseigen persoonlijkheid en demaskerachtigecollectiviteitwordtopgezeta1seen metamorfosedieop de dood uitloopt,niet

alleenfysisch,maarookinnerlijk:Jan-Tijliseenlaatsteflakkerendelevensvonk van een hum anistische ethiek.Dramaturgisch houdt deze opstelling
van leven en dood in,datinventiefdrama en geënsceneerdereal
iteit(Vlaan-

derens maatschappelijk en geestelijk klimaatin een nabije toekomst)in
elkaargrijpen,datautonoom karakteren satirisch symbool,actieen kritiek
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geopponeerd worden.Claushoudtinterne actieen openbaremaatschappe-

lijkheid nietgescheiden,maartoontze simultaan in œn gecompliceerde
afhankelijkheidsverhouding.Dezemethodeismeerdan hetbijeenbrengen
van tegengestelden.Jansstrijd om zijnidentiteitistegelijk een analysevan
een maatschappijdie hem hetvooroordeelvan een hermetisch opgelegd
m ensbeeld voorhoudt.Claus plaatst dus zi
jn Jan,dé mens,nietmeerin
t
ot
a
een privé-sfeer.ln een tijd waarin de le mensheid in gevaar wordt
gebracht,zodathet1otvan dei
dividuelemensnagenoegonbelangrijkwordt,
tracht Claus de onpersoonli
jke,anonieme maatschappijzelftebetrekken
in hetspelvan dedialectiek.In deze techniek van contrapunctuele repliek
weespiegeltzich het dilemma van hethedendaagse drama.De mens,wie

allewaarachtige beslissingen overleven en zijn uithanden worden genomen,kannietmeergeldiggetoondwordenop eenillusiescène;hijiswezenlijk en radicaalondramatisch geworden.PrecieshierisClauser blijvend
op uit de toeschouwer door diens emotionele afstandelijkheid (het gaat
helemaalnietom mij,toch gaatheteigenlijk om ons)te betrekken in de
discussie op de scène.De toeschouwer die in staatgesteld en gedwongen

wordtbinnen te treden in Jan-Tijl,herkentin deheld-figuurtegelijk zijn
onmachten zijn verlangen.Clausheefteen eigen variantvan deVerfremdung bedacht.

Zitten eraan hetstuk dangeen negatievekanten? Eigenlijk zietClausaf
van enigetaalcompositie;de scatologische sierwoordjesmaken reedsdeel
uitvan de smalltalk in hetNieuw-Babylon-klimaat.Hijtrachtenkelte
komen tot het pasticeren van het deficiënte Nederlands in het Vlaamse

openbare leven en daar slaagt hijboosaardig knap in,cfr.Goedertier,
Voogd,de Jan-Thijs-tv-commentator.Bovendien blijven de opvulfiguren
schaduwprojectiesvan Claus'interpretatieveafwijzingvan actuelesymptomen,d.w.
z.artistiek blijvenzeergbleek,doorzichtiggemaakt,on-persoonlijken afhankelijk van buiten-textueleconsideraties.En tenslotte verloopt
de handeling naar een modeldatvan buiten uitopgelegd wordt;de constructietechniek isnietvoldoende werkimmanent.Claus brengtditmoedeloze beeld als geïnterpreteerde fictiviteit,als hypothetische ervaring.Dat
verklaarthetopgeven van hettraditioneleillusietheateren hetmerkwaardig

dicht bereiken van een epische theatraliteit.Datis verdienstelijk in de
functie:meteen bepaald doel(ontmaskeren)voorogen een verhaalvertel1en waarvan detoekom staccenten erkenbaarin hetheden gesitueerd liggen.

Door Jan echter totTijlte abstraheren,verabsoluteerthijde actie,die
m eteen haar interne autonom ie verliest en te sterk in hetoog springend

onderworpen blijftaan deautoriteitvan deauteur.Dittheaterbouwtgeen
gestalten uit,maar ontwikkelt een argumentdat,door hetafdwingen van
publiekscontact,overtuigen wil.Van schouw-spel tot schouw-proces. De
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dramaturgische logica wordtzachtjesaan geweld aangedaan en hetresultaatbehoudtde wrange smaak van een tour de force.H eeftClausditzelf
reedsopgevangen doorditagressievestuk a1sondertitel'een spiegelgevecht'

meete geven? Natuurlijk refereertdezeterm naardeUilenspiegel-ondergrond,maaralsM arcusmod eloos-leegroeptom 'hetniets',repliceertTijl
meteen tekstdiein Claus'analysevoortaan meerbelangzoukunnen krijgen:,,Jezegthetteveel.Jelijktmijwel.Ik benjespiegel''.(p.109).
Uiteraard is hettoevallige aanbod van een jaarNederlandse speelteksten
erg heterogeen.Dat de grootste aandacht binnen dit nieteens zo karige
contingent naar Hugo Claus dient te gaan,is niet eens meer verrassend.

HijschrijftnietalleenmeerdanalleanderelevendeNederlandsschrijvende
toneelacteurs,dekwaliteitvan zijn produkten blijftbovendien altijd,zowel
in haartekorten alsin haarconstructieveverwezenlijkingen,een puntdat
een rechtstreekse relatie totde diepere gronden van hetfenomœ n theater

inhoudt.Natuurlijk isClausook een literairauteuren waardezeonstuitbare drang er met hem vandoor gaat,duiken telkens hiaten op.Telkens

echterstaan evenzovelestructurelewaarden voorop.Vrijdaglaatzich zonderalteveelmoeiteinschakelen in een Europesetendens'
,de desintegratieneigingen van de hedendaagse mens toont Claus door een gedragsmanier

dieinzichten verschaftin eenwijzevan zijn en voelen.Emotionaliteitiser
nietbij,tenzija1stoeschouwerseffect.En dezediepereblik in watde roerselen blijken te zijn van een menstypein een postindustrieeltijdperk dat
waarden heeftveroverd maar waardigheden heeftvernield,wordtgerealiseerd door middelvan taal.Een taaldie nietmet zichzelf staat te koket-

teren (zoalsherhaaldelijk welinDeSpaansehoerhetgevalis,aldraagtdit
aspectbijtotdeachtergrondschetsdiemoettoelaten een ethischehorizont
teconstrueren)maar dielouter instrumentis,rudimentair,brutaliserend,
on-af,moe.De econom ie van hetwoord,de beeld-spreiding,destructurele

vervlechting (dieook in Tand om tand een pijnigendelogica krijgt,a1sje

eindelijk achterde verhouding tussen de diverse schalen en niveaus bent
gekomen),de ethischefundering,hetzijn allemaaleigenschappen die momenteelgeen enkelNederlandstoneelauteurweetaan tewijzen.W ebeseffen waarschijnlijk slechtsheelvaag welke titaan hier zonderonderbreking
aan hetwerk isen welk oeuvre hijbezig isbijelkaarteschrijven.

Joodsejongeren
in deV erenigde Staten en in W est-Europa
M .van F@

Hetdiepgaandeverschiltussen denaoorlogsejoodsejeugdinW est-Europa
en diein deVerenigdeStaten ligtvastverankerd in een diepgaand verschil

in joodse ervaring,welke ervaring met één woord te omschrijven is:
genocide- volkerenmoord.De naoorlogsejoodsejeugd in Europa isgetekend doordegruwelijkeervaringen vanhaarouders,dieop een ofandere
manier Hitlersreusachtig grootsopgezettepoging om metde joden ook
hetjodendom te vernietigen hebben overleefd,en die zonderenigetwijfel
door hun trauma's hun kinderen blijvend hebben bdnvloed.De W esteuropesejoodsejongereisjoodsbewust.HijmagaldannietreligieusZiJ-ns
aldan nietzionistisch,hijweettotin zijn merg,dathijjoodsisen blijft,
desnoodstegen wilen dank.

In hettijdsckiftM idstream van december1968 stond een discussietussen
debekendeFrans-joodse schrijverAlbertM emmi,auteurvan Portretvan
een jood en andere boeken,en een groepjejoodse jongelui,die aan het
studentenoproervan mei'68 te Parijshadden deelgenomen.De discussie
ging hoofdzakelijk over de relatie tussen hun joodse identiteit en hun
revolutionaire aspiraties, een boeiend gesprek,waarin vooral de vraag:

'Betekentde Nieuw-Linkse revolutie voorons,joden,ietsgoedsofniet'
?'
uitvoerig aan deordekwam.Van grootbelang echterleek mijook M emmi's slotsom :,,lk zou graag een conclusie trekken uitde algemene strekking van deze discussie.W athierin nieuw is en historisch van belang,is

dezeomn en strijdlustigehouding van de joodsejeugd.ln vorigegeneraties weigerden joodsepolitieke activisten zich te laten betrekken bijde
joodse zaak.Jodendom interesseerde hen nietlanger.M aarvandaag de
dagligtdatanders....Vandaagdedagnemen joden ookwe1verschillende standpunten in,maarze zijn bereid dejoodse kwestie onder ogen te
zien.Erheeftin hetjoodsbewtlstzijn een zekeredoorbraak plaatsgevonden.lk vind dateen zeerpositieve ontwikkeling''.
Ikben datmetAlbertM emmieens.Hetvoorde oorlog zoveelvoorkomen-

detypevan deassimilerende Westeuropesejood bestaatnauwelijksmeer.
Ik herinnermijgoed,hoe mijn vaderzichzelfbeschouwdea1seen Neder-
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landse socialist,die toevallig van joodse origine was.MaarHitler dacht
daarandersoveren mijn vaderwerd te Auschwitz vermoord.Daardoor
werd mijn leven bepaald.Om een oud en wrang joodsgrapjete citeren:
k ben ertrotsop eenjoodtezijn.Enalwasik erniettrotsop,danbleef
,,l
ik toch eenjood.Kan ik ermaarbetertrotsop zijn''
ln de VerenigdeStaten ligtdatallemaalvolkomen anders.Derom ansvan
Chaim Potok,dieik hierbespreken wil,spelen in hetland waarde grootste

joodsegemeenschap van de wereld gevestigd is.Ruim vijfmiljoen joden
leven daar(tegenovertweeëneenhalfmiljoen in lsraëlen drie miljoen in
Sovjet-Rusland),zijn redelijk welvarend,redelijk vast verankerd in de
'American wayoflife',watgeneraliserend gezegd inhoudtdatjededingen
in ditleven vooralvan depraktischekantbekijken moeten datjeniette
veeltijdmoetgeven aan niet-renderendezaken,zoalsdaarzijn:filosofieen
godsdienst.
H etis een gemeenschap van imm igranten.Grootvader was om streeks de
eeuwwisseling arm als een synagogerat naar Amerika komen oversteken.
Aan depogrom s,de dwang en dewillekeurvan hettsarenrijk ontkomen,

had hijvoetaan wa1gezetopEllislsland,vastbesloten indeUSA teblijven,nu hijerdaneindelijkwas,om zich erbovenop tewerken in ditland
van ongekendemogelijkheden.Liep Opanogrond metbaard en zijlokken,
in eenkaftan dikwijls(deuiterlijkekenmerken van dejoodse orthodoxie),
sprak hijnog Jiddisj en slechtsenkele woorden Engels met een zwaar
accent,ginghijnogdagelijksnaarsjoelofin e1k gevalnogiederesjabbat,
zijn zoon wenste zoveel mogelijk typische immigrantenkenmerken af te
werpen.Zoonliefging clean-shaven doordewereld,sprak vloeiend Engels,
had een 'college'doorlopen of was eigenaar van een kleine maarveelbe-

lovendezaak,had zijn krotin deachterbuurtverwisseld voor een aardig
huisjeofeenleukeflatin een suburb en,bijzonderkarakteristiek,hijhad
met zijn joodse habitus ook zijn joodse naam afgelegd.Gedurende de
twintigeren devroegedertigerjaren van onze eeuw werd W einstein W instons Schoenberg Belmont, Ginsberg Gaines, Horwitz werd Orwitt en

Cohen werd Priest.Doch jood blijftjood.
Denaarhetuiterlijkzo ontjoodstejood in de Verenigde Staten leefde en
leeftinbetrekkelijkerusten welstand - ook alvormtderancunevan de
driehonderd jaarlangontrechte en vernederde zwarte Amerikaan een heel
reële bedreiging van die rusten die welstand - maar dat gaf hem naar
eigen oordeelnog niethetrechtzi
jn zoveelonfortuinlijkerbroedersin Eu-

ropa tevergeten.En datwaren dikwijlszijn broedersin deletterlijkezin
van het woord.En ook de zonen en de kleinzonen van de immigranten
beseften m aar al te goed,dathet enige verschil tussen hen en hun met

uitroeiingbedreigdePoolsemedejodenhierinbestond,datdeeen z'nvader
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deboothad kunnen nemen diede anderz'n vadergemisthad.En ditwerd

dan we1 de voornaamste karakteristiek van de joodse gemeenschap in
Am erika: men gaf aan de hulporganisaties met een gulheid die nooit
ergens terwereld werd geëvenaard.De 'Joint',de overkoepelende Am eri-

kaans-joodse hulporganisatie,verzamelde tijdens de eerste wereldoorlog
voor15miljoen dollaraan voedsel,kledingen medicamenten,die zijverdeelde onder de ontwortelde joodse gemeenschappen van Oost-Europa.
Toen steedsvreselijker rampen steeds meer joden in Europa troffen en
m etveri etiging bedreigden,werden steedsgroteresom men van de Am eri-

kaansejoden gevraagd en verkregen.Tussen 1945 en 1954 alleen al350
miljoen dollar.VoorPalestinawerd in detien jaren na 1945 nietminder
dan een miljard dollar bijeengebracht,terwijlde Bond-voor-lsraël-actie
tijdens de eerste zesjaar van haarbestaan,d.w.z.tot1957,250 miljoen
dollaropbracht.Zoals Harry M ulisch ergens smalend opmerkt:de Ame-

rikaansejoden gaven hun geld inplaatsvan zichzelf.Op praktischedaden
ingestelde filantropie dus en het vage doch diep gewortelde besef toch

'ergens'bijhetgrotejoodsevolk tebehoren,hetgeen vaak totuiting komt
doorhetm eestalnominale lidmaatschap van een liberale of'conservatieve'

synagoge (de religieuzegroepering die tussen deliberale en de orthodoxe
in staat)- ziedaardeAmerikaans-joodsegemeenschap in een notedop.

Dezelijn van 'ontjoodsing'en assimilatiekan nog verderworden doorgetrokken.AbelH erzberg heefthetin hetNieuw lsraëlietîsch W eekblad van

31januari1969 overhetjoodse aandeelin de 'movement',de beweging
der opstandige studenten in de wereld.Naar aanleiding van een artikel
in hetAmerikaanse maandblad Fortune van prof.Natan Glazer,professor
in de sociologie aan de universiteitvan Californië te Berkeley en bekend

publicist, constateert hij dat het verschijnsel verbonden aan de naam
'Cohn-Bendit'allerminstuitzonderlijk is.Integendeel,de ro1diedejoden
in het studentenactivism e spelen,isbi
jzondergroot.Nietminderdan eenderde totde helft van zowelde leiding a1s de volgelingen van de 'm ove-

ment'komtuitjoodse kringen.De joodse studenten maken vijf procent
van de hele Amerikaanse studentenbevolking uit. Hun aandeel in dit
Amerikaanse radicalism e is dus zeven tot tien m aal hoger dan met hun
getalsterkte overeen zou komen. Als m en bovendien nog bedenkt, dat
joden relatiefsterkervertegenwoordigd zijn OP de universiteiten dan niet-

joden,dan krijgen deze cijfersnog een extra reliëf.
Deze joodse jongeren,aldusmr.Herzberg,hebben de laatste stap gezet.
H un oudersen grootoudershebben eruitalle machtnaargestreefd netzo
teworden a1shun niet-joodseburen,zi
jhebben zich gehaasthun zeden en

gebruiken,hun normen en gedragsregelsovertenemen en datdaarbijhun
joodsbewustzijn in de knel moestkomen.datspreekt vanzelf.Politiek
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waren zijliberaalen linksgeoriënteerd,omdatzijalsminderheid tenslotte
alleen maarmochten hopen in een li
beraleen tolerantemaatschappijzon-

dervrijheidsbeknotting tekunnen leven - welnu,hun activistische zonen
en dochtersstaanin devoorsterijen derhervormersvandiemaatschappij
en kennen aan hun joodse origine geen enkelbelang meer toe.Als de
buitenwereld datnu ook maarnietdeed,dan wasergeen vuiltjeaan de
lucht.

M aarde scherptewaarmeedebuitenwereld ditverschijnselwaarneemten
registreert,maakthetonsmogelijk,'methethorlogein dehand'tewachtenop hetogenblik datdeeenofandereextreem-rechtseen/offascistische
organisatie ditfeitzalmisbruiken voor hetmaken van antisemitische pro-

paganda,ophettijdstip datdehele'movement'zalworden uitgekreten als
een pogingtothetvestigen van een joodsesuprematie.Dan zaldebuitenwereld dezejoodse'forerunners'hard in hetgezichtslaan,wantjood blijft
jood,ook tegen wi1en dank.
ln dezegemeenschap,tegen deze achtergrond speeltde roman van Chaim
Potok The Chosen en hetvervolg daarop ThePromi
sp.Ze gaan nu juist

nietoverdeniet-joodsejoden van de'movement',maaroverhun jeugdige
tegenvoetersin desteedsslinkendejoodse orthodoxie.De hoofdpersonen
zijn tweejoodsevadersenhunveelbelovendezonen.Devaderskomen uit
hetvoor-revolutionaire Rusland.Hun joodseidentiteitwerd hun doorhet
antisemitische tsaristische regime van buitenafopgelegd.De zonen echter,

levend in de'open'Amerikaanse maatschappij,hebben hun joodseidentiteitvan hun vaders geërfd,zonderdatde wereld waarin zij opgroeien,
hun die opdringt.Deene vaderiseen orthodox talmoedgeleerdevan groot
form aat,een enthousiast zionist en een harteli
jk en vriendelijk man.De
andere vader is een chassidische rebbe,een van die ultra-orthodoxen die

destaatlsraëlnieterkennenomdatzevoortijdigwerdgestichtdoorjoodse
'gojiem',die niet geduldig op de komstvan de messias hebben willen
wachten.Ondankshun grootverschilin aanleg en milieu worden de jongensboezemvrienden.En m eteen grote aandachtvoorhetdetailschildert

Potokhetorthodoxe,maarvooralhetchassidischemilieuvandedoorzijn
eveneens uit Oost-Europa gevluchte volgelingen a1s een heilige vereerde
rebbe,waar de studie van de talmoed met commentaren zo'n overweldigende plaats inneemt.

Opvallend ishet,hoeweinigdetweedewereldoorloghetleven dezerjoden
bdnvloedt.Natuurlijk,men volgtmetspanning devorderingen dergeallieerden.M en vreestmetgrotevreze voorhetlotderjoodsegemeenschap1 Chaim Potok,The Chosen.Tancett Publications,USA, 1967,$0,95.
2 Chaim Potok,The Prom îse.Heinemann,London,1X 0,359 pp.,.
f 19,60.
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pen in nazi-bezetEuropa.Maarhetblijfttoch allemaalvervan hun bed.
Dejongenshebbenhetdrukmethun school,hun talmoedstudie,hunverhouding tot elkaar en tot hun ouders - hun verhouding tot de religie.

Debriljantezoonvan dechassidischerebbeweigerttenslotteinzijn vaders
voetstappen tetreden.Hijza1hem nieta1srebbeopvolgen,maarvolgtzijn
hartewens en gaatpsychologie studeren.

ln bijna tederebewoordingen schetstChaim Potok deverhouding tussen
de vadersen hun zonen.Erisgeen sprakevan een open generatieconflict,

ook algaan dejongenshun eigenweg.Dejongenshoudenvan hunvaders
en zelfsa1sdechassidischerebbejarenlang geen woord meertotzijn zoon
spreektbehalve bijhettalmoedonderwijs,blijftde jongen zijn vader bewonderen en vertrouwen.Hoewelhijnietbegrijptwaarom zijn vaderhem
ditaandoet,weeten voelthij,datderebbedaarzijn redenen voorheeft,
welkeredenenonsaanheteindvanhetboekduidelijkworden,alsChaim
Potok deuiteindelijkeconfrontatievandevadersmethun thansvolwassen
zonen op zijn eigen kristalheldereen in feitezo eenvoudige en bescheiden
wijze beschrijft.
ln hettweedeboek,ThePromise,trektPotok deze lijn door.H oofdpersonen zijn weerDanny,de aankomende psycholoog,en Ruben,de zoon
van detalmoedgeleerde,dierabijn wordten geen docentin dewiskunde,
zoalszijn vadereigenlijk had gewild.Ook aanditboek liggen enkelejaren
van milieuresearch ten grondslag.Thanskomtdederdejoods-Amerikaansegeneratiein hetbeeld:dekleinkinderen deremigranten.Zijmoeten hun
joodse identiteitzelfopbouwen,zelfbewustop een of andere wijze het
jodendom gaan aanhangen.Datzijdaarbijdenodigemoeilijkheden ondervinden,spreektvanzelf.Danny krijgtzo'n exempel,zo'n metzijn joodse
identiteiternstig in de knoop geraakte jongen totpatiënt.En in Rubens
leven krijgtdetweedewereldoorlog eindelijk watduidelijkergestaltein de
vorm van orthodox-joodseoverlevenden uitdeconcentratiekampen,diede
Tora(dePentateuch)endemondelingeoverleveringzoalsneergelegdin de
Babylonische en Jeruzalemm er talm oed,methand en tand tegen elke vermeende aanvalverdedigen.Typisch ishetdatRuben deze aan de nazi-hel

ontkomen scherpslijpers toch voornamelijk a1s 'troublemakers',a1s lastposten in zijn wereld beschouwt.Hoogtepuntvan hetboek vormen dan
ook detalmoeddebatten tussenRuben en zijntalmoedleraarraw Kalmann,
diemetdezelfdemoedenbitterheid waarmeehijeensdenazi'sweerstond,
nu zijn opvatting van deheiligeonaantastbaarheid van de joodsetraditie
verdedigttegen Rubensm ethode van 'source criticism ',bronnenkritiek.

Thechosen isonderdenietgeheeljuistetitel'De Rechtvaardige'3in een
3 Chaim Potok, De Rechtvaardi
ge. De Branding, Antwerpen, 1969, 261 pp.,
BF.235.
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vertaling van P.Klein, onlangs in het Nederlands verschenen.lk hoop,
datook The Prom ise,hoewelnietzo m eeslem nd en dwingend geschreven
a1s The Chosen in het Nederlands vertaald zal worden.W ant het boek
voert de lezer rechtstreeks naar de kern van de problem atiek van een
gezag dat het van de traditie en van orthodox-religieuze dwang hebben

moet.Problemen,waarmee vandaag de dag nietalleen hetjodendom te
kamm n heeft.

h,

*

Politiek O verzicht
lnternationaal

Verenigde Staten
Op 3 novem ber w erd een van de heftigste verkiezingscam pagnes in de Verenigde Staten afgesloten.Op die dag viel de beslissing over de sam enstelling
van het H uis van Afgevaardigden,bestaande uit 435 leden m et een zittings-

periodevan2jaren;werden35 senatoren gekozen- deSenaattelt100 leden
meteen zittingstijdvan 6jaar,waarvan om detweejaren 1/'
aaftreedt;moest

in 35 staten een gouvemeurworden gekozen;moesten er zo'n 61
/a duizend
afgevaardigden gekozen worden voor 44 staatsparlem enten en spraken tenslotte in somm ige staten de kiezers zich uit over diverse onderwerpen als

verlagingvan dekiesgerechtigdeleeftijd,luchtverontreinigingenz..
V anzelfsprekend waren de verkiezingen voor het Huis van A fgevaardigden en

deSenaathetbelangrijkst,terwijldievoordegouverneursposten mogelijkeen
aanwijzingzoudenkunnengeven overdekansenvanenkelekandidaten bijde
presidentsverkiezingovertweejaren.Hetisbegrijpelijk,datdepresidentvan
de V erenigde Staten grote waarde hechtte aan de uitslag van deze m id-term

ook we1off-year genoemde verldezing;hijis n.1.een van de weinige
presidenten in deVerenigdeStaten,diebijzijnverkiezing werd opgescheept
met een oppositionele m eerderheid in beide delen van het Congres, waar de
D em ocraten de overhand hebben.Er was de Republikeinen veel aan gelegen

winstin dezeverkiezingsstrijd tebehalen,wantdezewinstzou Nixon kunnen
uitleggen alseen goedkeuringvan zijn politiek doorde kiezers.
Hijhad erdusallebelangbijde 'zwijgendemeerderheid',waarop hijzowel
alszijn vice-presidentAgnew zich herhaaldelijk hebben beroepen,nu te mobiliseren,m aar of het daarom goed is geweest dat beiden zich zo uiterst actief

in deverkiezingsstrijdhebbengeroerd,iseen anderevraag.Depresidentheeft
zich volledig partijman getoond en zijn tegenstandersnietalleen scherp maar
ookvaakopeenminderwaardigemanieraangevallen;hetonpartijdigekarakter
van hetstaatshoofd isdaardoorzwaaraangetasten daarmeeverscherpte hij
detegenstellingen tussendepartijen,hetgeenzijnprestigenietten goedekwam
en zijn positie kan verzwakken ook in deresterende ambtsperiodea1shijer
nietin zou slagen zi
jn parti
jinderdaad dezo gewenstemeerderheid tebezorgen.
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En ditishem nietgelukt.Zijn voortdurend hameren op hetlaw and orderthema,zijn verdachtmakingen,waarbijieder,die hetnietmethem eensis,
voorstandervan radicalisme en onwettigheid wordtverklaard,zijn duidelijk
onjuistzwart-witzienhebben hem dekansdoen missen om a1sverzoenerop
tetreden endaarmeezijnpartijeengrotediensttebewijzen.Bovendiengafhij
de D em ocraten daardoorde gelegenheid te praten over kwesties,die voorde

kiezerzekergroterewaardehebben,zoalsdegrotewerkeloosheid en destijgcndeprijzen,waardoorhettebesteden inkomen steedskleinerwordt;vooral
de eerste kwestie raaktvelen,die norm aliter op de Republikeinen stem den.

Hetresultaat?Nixon juicht,maarnu omdathijnietnog meerverloren heeft.
Normaalverliestde presidentiële partijbijdeze midterm-verkiezingen,maar
Nixonvergeet,dathijspeculeerdeop eenmeerderheidin hetCongresen probeertzich nu ermeetetroosten,datdescheidingslijn tussen conservatiefen
progressiefdwarsdoor departijen heenloopten datde balanstoch gunstig
voorhem isgeworden.In werkelijkheidheefthijnuinhetHuisvanAfgevaardigden tekampen meteen grotere democratische meerderheid,terwijlslechts
in de Senaatdeze meerderheid ietsis geslonken (54 democraten,44 republikeinen en2onafhankelijken).Derepublikeinsepartijisdaarom nieterggelukkig m etdezeuitslag en erwordtzelfs gesproken oververkwisting van geld en

tijd aan deverkiezingscampagne.Men begintzich erg veelzorgen temaken
over de presidentsverkiezingen in 1972; de dem ocraten zullen N ixon in de

komendejaren zoveelmogelijk devoetdwarszetten en hem verhinderen zijn
prestige te herstellen.

Nixonvanzijnkantza1erine1kgevalallesaan doen.Hijza1zijnpositiezeker
uitbuiten;hijzalm indervan dehogetoren blazen,proberen de econom ie weer
onder controle tekri
jgen,mindernaaruiterstrechtsoverhellen en terugmoeten naar het centrum en zo proberen door alsnog een verzoenende positie
boven departijen in tenemenzijn kansen opherverkiezing te behouden.
N aastN ixon worden aan Republikeinse kant genoem d Rockefeller,die voor de
4e m aal a1s gouverneur van de staat N ew York werd gekozen, en Reagan,

ë,dieechterzijn voorsprong kleinerzagworden.Bij
gouverneur van Californi
de D em ocraten zi
jn devoornaamste kandidaten Humphrey,vice-presidentvan
Johnson en tegenkandidaat van Nixon bi
jde verkiezingen van 1968;Edward
Kennedy,die zijn senaatszetelbehield en rond 65% der stemm en kreeg,

hetgeen hija1seen teken zag datde moeilijkheden rond zijn persoon op de
achtergrond raakten;en lastbutnotleastEdm und M uskie,senatorvan M aine,
dievan zijn partijdeopdrachtkreegom Nixon voordetelevisievan repliek
tedienen en ditdeed op een rustigeen zeerefficiënte wijze.Volgensopinieonderzoekingen zou hijzelfsop ditogenblik een groterepopulariteitbezitten
dan N ixon.

Chili
ZesjarenlangheeftdeChristen-democratischepresidentFrey degelegenheid
gehad zijn vooruitstrevendeprogram ten uitvoertebrengen.In deze periode

heefthijzich nietlaten verleiden totdemagogischekreten maarheefthijgeprobeerd zijn gedachten praktisch teverwezenlijken.Dathijhierin nietvolledig is geslaagd, zal niem and verwonderen; integendeel, het is eerder een

opzienbarend feit,dathijvoortdurendkon blijvenproberen degesteldedoelen
zoveelmogelijk tebereiken.Zowelinzakedewerkeloosheidsbestrijdingalsde
woningbouw,verbeteringvanhetonderwijs,dechilenisatiea1seerstefasenaar
een eventuelenationalisatie van in buitenlandse handenzijnde kopermijnen,
destaalindustriee.a.heefthijsuccesgehad.Hijslaagdenietoveral;zijn plan
tot landhervorm ing,waardoor honderdduizend boeren eigen grondbezitzouden
verwerven ten koste van de grootgrondbezitters, kon niet voldoende van de

grond komen voornamelijk doorgebrek aan voldoendemiddelen,diehadden
moeten komen uit de chilenisatie van de kopermijnen.Deze kwam pasna
grotemoeilijkheden in 1967 totstand,toen dehelftvan Frey'sambtsperiode
wasverstreken,zodatnauwelijkseenkwartvanhetgesteldedoelwerdbereikt.
Hijslaagdeernietin deinflatieeen definitiefhalttoeteroepen,evenm in a1s
hethem lukte devakbeweging,dienaaraanleiding van de stijgendeprijzen
hogere lonen eiste,binnen zekere perken te houden.Zijn pogingen om de
uitvoerende machtteversterken mislukten en hijwistbovendien debereikte
successen propagandistisch nietvoldoendeuittebuiten voorzijn partij.Misschien zou een tweedeambtstermijn hem alsnogdekanshebben gegeven zijn
doeltebereiken,maarvolgensdegrondwetwashijnietherkiesbaar.

Om gekozen tezijn moeteen kandidaateen absolute meerderheid verkrijgen
in een directe verkiezing;luktditnietdan kiest hetCongres tussen de twee
kandidaten die de meeste stemm en behaalden.In eerste instantie kreeg Allende,kandidaatvan hetV olksfront- een coalitievan linkse groeperingen inclusief com munisten - niet de absolute,we1een gewone m eerderheid.N orm aal
kiesthetCongresin zo'n gevaldegene die dem eeste stemm en heeftbehaald,
m aarnu achtte men de kans aanwezig,dathier van werd afgeweken ten gunste
van de 2e kandidaat,Allessandrini.H et Volksfront heeftn.1.voor de verkiezing van Allende de steun nodig van m instens een deelvan de christen-dem ocratische afgevaardigden en angst voor een m arxistische regering zou er toe

kunnen leiden,datdezesteunnietzou worden gegeven.Men vreesdebijeen
linksbewind nietalleen aantasting van de dem ocratie m aar ook grote nadelen

voordeeconomie.Eenonmiddellijkbegonnenkapitaalsvluchtmaakteduidelijk
hoe zwak de econom ische situatie was en hoe bepaalde kringen dachten over
hettoekom stige optreden van Allende.Totnu toewashetleger steedsneutraal
gebleven,m aar m en vreesde,dat ditnietlang zou duren en erwerd gesproken
ovel- een staatsgreep om de m achtsovernam e door A llende te verhinderen.
M en was tevens benauwd voor reacties uit het buitenland, speciaal van de
V erenigde Staten;naast Cuba en Bolivia,waargeneraal Torres begin oktober
de m acht greep en een links-nationalistische regering vorm de,zou ook Chili
in het linkse vaarwater komen en dat zou W ashington, dat traditioneel grote
econom ische en politieke belangen in Zuid-Am erika heeft, we1 eens te veel

kunnen zijn.
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Allendewistechtereen aantaltwijfelaarsgerusttestellen;erzougeen marxistischeregeringkomen;hijzouzijn oorspronkelijk programma,datnietsocialistisch en niet radicaal is, handhaven en bovendien werden de burgerli
jke
rechten nogeensuitdrukkelijk in degrondwetvastgelegd.Zo wisthijtebereiken,datzijn enigeopponent,Allessandrini,zich terugtrok en hetCongres
hem metgrotemeerderheidbenoemde.Ook bijhetsamenstellenvan zijnregeringgafhijnietdeveelbetergeorganiseerdecommunistischepartijeen overwichten men verwacht,dathijderaadvan zijn Cubaansevriend,Castro,za1
opvolgen om de Verenigde Staten niet door al te radicaaloptreden voor het

hoofdtestoten.VeelzalervanafhangenofAllendein staatzalzijndeinnerlijketegenstellingen binnen hetVolksfrontte overwinnen en een goede sam enwerking met de christen-dem ocraten te handhaven.

Duitsland
De regering van bondskanselier Brandt werd in de laatste m aanden bedreigd
door afbrokkeling van de toch alniet al te grote m eerderheid in de Bondsdag
als gevolg van m eningsverschillen binnen de liberaleFD P.H etoverlopen van

een drietal conservatieve leden van deze partij naar de CDU verkleinde
Brandts m eerderheid tot een haast onaanvaardbaar minim um en veel hing
daarom afvan de uitslag van de landdag-verkiezingen in H essen en Beieren.

Zouden deliberalen daareen nederlaaglijden dan stond deregeringin Bonn
zo zwak,dat m en met aftreden en i euwe Bondsdagverkiezingen rekening
m oest gaan houden.In beide gevallen brachten de liberalen het er echter
buiten verwachting goed af.Beide keren bleek ook dat de uiterst rechtse N PD

vanvon Thadden geenschijn van kansmeerhad.Minderhoopvolachten wij
de grote overwinning van de CSU of beter van Strauss in Beieren.G esterkt

doorzijnzegeza1dezezijn demagogischetalentennunogmeergebruiken om
de machtin Bonn tekrijgen en ditlijktonsgeen prettigvooruitzichtvoorde
dem ocratische ontwikkeling in de Bondsrepubliek.
D e CDU -CSU oppositie richt haar aanvallen zowelop de binnenlandse als op
de buitenlandse politiek van de socialistisch-liberale regering. Deze heeft n.
l.
de beloofde hervormingen OP sociaal-cultureelgebied tot nu toe niet tot stand
gebrachten evenm in een eindegemaaktaan dei
nflatie,hetgeenmedetewijten
is aan de aarzelende houding van de FDP.
D e nieuwe Ost-politik van Brandtisde gehele CD U ,m aar speciaalStrausseen

doorninhetoog.En opditterreinbereikenBrandtenzijnministervanbuitenlandse zaken,de liberaalScheel,hun grootste successen.N a de parafering van
hetverdrag m et M oskou werden in november de onderhandelingen afgesloten

metW arschau,waarbi
jBonnpraktischdeOder-Neisseliniea1sWestgrensvan
Polenerkende.Hetisteverwachten,datookmetTsjecho-slowakije,Hongarije
enBoelgarijeonderhandelingenzullenbeginnen enwijzouden kunnen stellen,
dat zich hier een ontwikkeling voltrekt die vreemd genoeg de Oost-Duitser

Ulbrichten deW est-DuitseCDU in elkaarsarmen blijkttedrijven.
U lbrichtisn.l.erg bang geheelgeïsoleerd te worden in hetOostblok en laatop
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allerleimanierenzi
jn ontstemmingblijken.HijheefttotnutoedeinErfurten
Kassel(maarten mei'70)begonnen besprekingen tussen Oost-en W est-Duitsland nietvoortgezet;ostentatief bleef hijvorige maand weg bijhettiende
partijcongres van de Hongaarse communistische partij in Boedapest,waar
Brezjnev zijn zegegafaan degematigd liberalekoers,die Kadarprobeertte
volgen metbehoud van hetmonopolievandecommunistische partij.Jammer
voorUlbrichtzegtMoskouerggebrandtezijnop beterecontacten metWestEuropaenvooralophetbijeenkomen vaneen Europeseveiligheidsconferentie.
D aar Brandt a1s voorw aarde voor ratificatie van het Duits-Russisch verdrag

verbetring van detoestand rond Berlijn heeftgesteld,kan Moskou hetniet
dulden,datUlbrichtblijft tegenstribbelen en hetwegverkeer tussen WestDuitsland en West-Berlijn belemmert,ook nieta1sditgebeurtnaaraanleiding
van een demonstratievebijeenkomstvandeCDU inW est-Berlijn,diewe1eens
gepland kon zijn om de verhouding tussen Oosten Westte vertroebelen.
Natuurlijk valtMoskou Ulbrichtnietopenlijk af,maarop dehaastigbijeengeroepen topconferentievan de leidersvan de landen van hetpactvan W ar-

schau rond 1decemberinBerlijn,waarzelfsdeRoemeenCeaucescu aanwezig
was,zijn niet de kwestiesVietnam of hetMidden-oosten de voornaamste
onderwerpen van gesprek geweest,m aar we1 de verhouding tussen Oost- en

West-Duitsland.En laten wijmaaraannemen,datUlbrichtde 'goede raad'
heeftgekregen eenbeetjesoepeltezijntegenoverBonn.
6 -12 -'70
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België

Buitenlandse studenten
Aan deuniversiteiten,vooralteLeuven,isvrijonverwachtgroteheibelontstaan rond hetstatuutvan debuitenlandse studenten.HetKoninklijk Besluit
van 21 decem ber 1965 bepaalt dat y,geen vreem deling België m ag binnen-

komen tenzijhijin hetbezitisvan een geldig paspoort,afgegeven doorde
overheid van zijn land''.Bovendien moethijvooreen verblijfvan meerdan
drie naaanden eenmachtigingtotvoorlopig verblijfkrijgen van de Belgische
diplomatiekeofconsulairevertegenwoordigerin zijn land.Ditbetreftdushet
binnenkomen.Om een verblijfsvergunningteverkrijgen moetdebuitenlandse
student zich wenden tot de vreem delingenpolitie.D e vergunning wordt slechts

gegeven alshijin hetbezitisvaneen inschrijvingsbewijsvan deuniversiteiten
een bankuittrekselwaaruitblijktdatdestudentovertenminste50.000 F.beschikt. Dit K .B.w erd nooit strikt toegepast. D e oorsprong van de huidige

moeilijkheden isdeafkondiging van deministervan JustitieVranckx datdit
we1zou gebeurenvanaf1december.Demeestwaarschijnlijkeverklaringvoor
deze beslissing isdevreesvoorde extreem -linkse '
herrieschoppers'die er ook

onderdebuitenlandsestudenten- zoalstrouwensonderdeBelgische- zijn.
WordthetK.B.striktertoegepast,dan kan deoverheid een duidelijkerbeeld
krijgen watvoorbuitenlanderserzoalin Belgiëvertoeven.Men kan moeilijk
ontkennen datditthuishoortin de tendens die zich delaatste tijd aftekentom

via een reekswetsontwerpen en m aatregelen watm eer'weten orde'in hetland
te brengen.D e regering wordt hierin gesteund door de christen-dem ocratische

krantendieweinig enthoesiastzijnoverdebemoeienissen van deMarxistischLeninistische studentenbeweging in bepaalde ondernem ingen.
De bewegingen voor buitenlandse studenten wendden zich tot m inister

Vranckxom destriktetoepassing vanhetK.B.,dieaanvankelijk voor1oktoberwasgepland,te doen uitstellen en een nieuw statuutte krijgen voorde
buitenlandsestudenten.Op ditlaatste puntkregen zegeen voldoening.Ook de
contacten met politici en rectoren bleven zonder resultaat. Op 30 novem ber
begonnen 66 studenten een hongerstaking in de H allen van de Leuvense Sedes

Sapientiae.Deacademischeoverheid beslisteeen beroep tedoen op derijkswachtom de hongerstakersbuiten te zetten.H etgevolg hiervan w as:algem ene
staking, een eerste betoging m et 2.000 studenten en op 3 december een m assale optocht m et 10.000 deelnem ers.
W anneer de vereniging voor buitenlandse studenten een nieuw statuutwi1voor

debuitenlandersbeoogtzevoomamelijk tweedingen:demogelijkheid scheppendatookbuitenlandersa1swerkstudentaandeuniversiteitverblijven- dus
afschaffingvan hetbewijsvan debestaansmiddelen- en demogelijkheid dat
studenten zich inschrijven aan een Belgische universiteitook zonderhetakkoord van deoverheidvan hetland van herkomst.Hetvoorafgaande bewijs
van de bestaansm iddelen brengt mee dat uit som m ige ontwikkelingslanden

hoofdzakelijk studenten uitde kapitaalkrachtigeklasse aan een buitenlandse
universiteit kunnen studeren. Dit zou inderdaad een bevestiging van de bestaande structuren en m achtsverhoudingen betekenen en de uitsluiting van hen
van wie in de eerste plaats verwacht m ag worden dat ze de bestaande structuren zouden doorbreken.D it geldt nog meer voor de procedure die op het

ogenbliknodig isom hetpaspoorten demachtigingtotvoorlopigverblijfte
verkrijgen.Een duidelijk voorbeeld - datvan Indonesië- kan ditillustreren.
Een Indonesische student die universitaire studies wi1volgen in eigen land of

een paspoortwi1verkrijgen om in hetbuitenland testuderen,moetovereen
'Suratpernjataan/penguakuan'beschikken.Dit is een 'verklarings-en bekenningsbrief'die bevestigtdatde kandidaat-universitair nietbetrokken is geweest

bijdestaatsgreepvan 30 september(1965),toegeschreven aan deIndonesische
Kommunistische Partij.De Suratvereisteen enquête overhetverleden van de
student,een interview overzijn politiekeopinie en een verklaring van twee
getuigen.Wieeenpolitiekeopinieheeftdiedeoverheidnietaanstaat,krijgtde
Suratniet,magdusgeenuniversitairestudiesdoen,kangeen paspoortkrijgen,
en ookgeenmachtigingtotvoorlopigverblijfbijhetBelgischeconsulaat.Voor
anderelandengeldthetzelfdeschema:zonderbewijsvangoedgedragenzeden
volgensdenormen van deplaatselijkeoverheid komtmen Belgiënietbinnen.
D e actie van de studenten ging niet zozeer om de enkele 'gevallen' waarin
studenten bevolen ishetland te verlaten,m aar wilde vooralbereiken datde

studenten diehetnieteenszijn methetregimevan hunland demogelijkheid
krijgen in België testuderen.
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Socialistische Congressen
Injanuarizullen tweecongressen plaatshebben dieoorspronkelijk voordecembervoorzien waren:datvan deBSP en datvan hetABVV .
H etBsp-congres.Voor het uitstellen van het Bsp-congres kunnen twee rede-

nen aangehaald worden:detribulatiesrond hetvoorzitterschap van departij
na hetvoornem en van Collard zich nietmeer kandidaatte stellen en de m oei-

lijkhedenmetdeBrusselsefrancofonefederatie.
De vorige voorzitters van de BSP,M ax Buset en Leo Collard,waren W alen.

DeVlaamsesocialisten zijnnuvan oordeeldatditnietnoodzakelijk zo hoeft
teblijven.Inhetverleden1agdemachtspositievandeBSP vooralinW allonië.
Thanswordtdeze parti
jdaaraangevreten door de RassemblementW allon,
zodat de Vlaam se BSP m instens kan inroepen m inder snel achteruit te gaan.

Bijgebrek aan gegevensoverdeledencijferskunnen deVlamingen aanhalen
datzijmeer kiezershebben voorde partijdan de Walen.Om tegemoette
komen aan deze eisstelde Leo Collard voordatde voorzittervan de partij
voortaan om devierjaaralternatiefeen Vlamingen een W aalzou zijn.
In het politiek overzicht van oktober verm eldden we de Vlaamse kandidaten

en hunkansen.Uiteindelijkbleek hetvrijmoeilijk eensgezindheidtebekomen
over één kandidaat.Toen kwam onverwachtde kandidatuur van ondervoorzitterJosVan Eynde tegenover dievan 'kroonprins'Leburton.Voor de W aalse

federaties bleek Van Eynde als algemeen voorzitter moeilijk aanvaardbaar,
gezien zijn somshardehoudingtegenoverdefranssprekenden in hetm litieke
debat rond de federalisering.Om uit de impasse te geraken,stelde het BSP-

bureau voorgedurendedeeerstetweejaartweevoorzittersaantestellen:een
Vlam ing en een W aalofm etandere woorden:Van Eynde én Leburton.
D e voorbereidende Congressen in de federaties leken dit echter niet al te best
te slikken.Te Antwerpen b.
v.waser een strekking om hetvoorzitterschap voor

Van Eyndealleen op teeisen,terwijlmen teLuik - hetbastion van de viceprem ier Cools - niet zo enthoesiast was over de kandidatuur van Leburton.
In de W aalse federaties werd bovendien verteld datin hetcomprom is voorzien

wasdatLeburton devolgende énigevoorzitterzou zijn en datVan Eynde zich
natweejaarterugzoutrekken.W atdeVlamingen waarschijnlijk nietenthoesiast stem t en vele W alen de bedenking ingeeft waarom men Leburton dan
nietineensvoorzitterm aakt.Van Eynde zelfverdedigde te Antwerpen datm en

hem nietmeer moetgeven dan datgene waarmee hijzelftevreden is.Ook
Leburton kom t een overgangsperiode niet ongelegen.

Het(enige)voorzitterschap vandeBSP iseenzeerbehoorlijkbezoldigdefunctie m etstatutairverbod van bepaaldecum ulaties.D ebedoeling isdatdevoorzitteralzijntijdaanzijnfunctiezoubesteden.Meteengedeeldvoorzitterschaponbezoldigd zoals de ondervoorzitters - kan Van Eyndehoofdredact
eurblijvenvanVolksgazet,terwijlLeburton defunctieskan cum uleren van voorzitter
van de BSP,m inister,parlem entslid, burgem eester van Borgworm ,voorzitter

van desocialistische mutualiteiten,enz. .Bijditallesmoetmen rekening
houden metdem achtspositie van Leburton a1svoorzitter van de kapitaalkrach-
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tige m utualiteit,watzowelvoor dew einig florerende Volksgazeta1s voor het

armeennodig aan een vernieuwing toezijndepartijsecretariaatvan belang is.
VoorLeburton komteen overgangsperiodevooralgelegen om zijn partijgenoten tewennen aan decombinatie partijvoorzitter-minister.Hijzou namelijk
eenleiderschapnastreven naarEngelsLabour-model:eerste-ministeren partijvoorzitter,watzou moeten mogelijk maken dateen partijprogramma zuiver
om gezet wordt in een regeringsprogram m a.

Detweedereden voorhetuitstelvan hetBsp-congresligtbijdehoudingvan
Sim onet en Co rond de grondwetsherziening. Zowel V lam ingen a1s W alen

zouden dehoofdstedelijkepartij-ontuchtgrondigbeu zijn.DeVlamingenkunnenhetmoeilijknemendatdeFranstaligeBrusselaarsblijvenstreven naareen
gemakkelijke uitbreidingsmogelijkheid van de Brusselse agglomeratie. De
W aalse socialisten drom en van hun econom isch federalism e,waaraan niet eens
een begin van uitvoering gegeven kan worden om dat de Brusselaars de zes
randgem eenten w eigeren aan de Vlaam se Economische Raad.Een congres in
decem ber zou zo goed als zekertot incidenten leiden,m et de eistotuitsluiting
van de Franstalige Brusselaarsuitde parti
j.Wanneerhetcongresin januari
doorgaat,kan m en hopen datde knelpunten in de grondwetsherziening er door

zullen zijn en despanningen watgeluwd.Dan blijfterkansdeeenheid in de
partijte behouden.
H etABvv-congres. Het ABvv-congres werd aangekondigd a1s een zeer be-

langrijkideologischcongres.Hetniettijdigklaarkomen van verschillenderapporten en de besprekingen daarrond wordt als voornaam ste reden aangehaald
voor het uitstel.V olgens som m igen zou een ideologische verdeeldheid in het
ABvv-bureau er ook we1ergens tussenzitten.
Op basisvan rapporten van specialisten zoals de professoren Janne en Spitaels

werden doorcommissiesdiscussiedocumenten uitgewerkt.Uiteindelijk werden
erdrieverspreid:hetrapportJanne datde maatschappelijke evolutie ontleedt,
het rapport Spitaels over de ro1 van de vakbonden, en een herwerkt verslag
over de arbeiderscontrole.Een tekst van prof.Piet Frantzen over de econo-

mischedemocratiemeteen marxistischeinslagwerd nietvrijgegeven.Volgens
deenenomdathetniettijdigklaarkwam,volgensanderenwerdhetgeweigerd.
Piet Frantzen publiceerde het op eigen initiatief in het Vlaam s M arxistisch

Tiidschrijt.Prof.Janne zalzijn oorspronkelijk rapporttrouwens ook uitgeven
in de M araboutreeks.
D e rapporten Janne en Spitaelskregen felle kritiek uitde meestlinkse hoek.
H et rapportJanne legt sterk de nadruk op de uitbuiting langs de consum ptie.
U itbuiting van de arbeider a1s producent kri
jgtnietmeerdenadruk,en bij-

gevolgworden deobjectievenvoorsocialistischesyndicaleactieook nietmeer
gelegd in een vorm van '
zich m eesterm aken'van deproduktie-zuil,m aareerder gericht op een beheersen van de consum ptie via een oriëntering van de
bestaande produktiesectoren.De klassieke i
deevan deklassenstrijd lijkthier
niet meer te bestaan.

Hetrapport Spitaelsvaltvooral op door zijn kritische bedenkingen over het

vakbondsfront.V olgens Spitaelsspeeltdithet meest in hetvoordeelvan het

A.C.V.,omdatditlangszijn bindingen metdeC.
V.P.altijdeen voetheeftin
deregering,zelfsa1sheteen rechtseis,en tegelijkerti
jdin devakbondsstrijd,
waar de frontvorm ing hetook nog eens aan bod doet kom en in streken w aar

zeandersnietstezeggen zouden hebben.In zijn analysevan desociaal-economischesituatiegeeftdesocioloogSpitaelsbepaaldeinterpretaties.W anneerhij
nieuweoriëntatiesvoorhetvakbondsbeleid suggereert,gaathijervan uitdat
hetsocialismeaangepastmoetwordenaan zijnvisieop debestaandetoestand,
die zondermeer aanvaard wordtalseen vastgegeven.(B.v.De massa isapathisch - dus moeten er structuren worden uitgewerktom actieve m inderheden

te laten participeren:depolyarchie).
D e harde syndicalisten van Luik,Brussel en Gentverwerpen deze rapporten
om dat ze naar hun m ening de vakbond willen integreren in het bestaande

systeem.A1sanarcho-socialisten,in degeestvan Renard,richten zijzich op
de m assale com bativiteit van de arbeiders om het neokapitalisme globaal te

verwerpen en te vervangen door een socialistische maatschappi
j.A1s hun
tegenpool in het ABVV kan m en de zgn.sociaal-dem ocraten beschouwen, die

hetmeerhouden bijeen stoerevertegenwoordiging in naam van dearbeiders
om geleidelijk en geordend verbeteringen tebereiken.
Algemeen secretarisDebunnewilbeidegroepenachterzijneindrapportkrijgen
datop 7 decemberpubliek wordt.Hierin komtvoornamelijk de arbeiderscontrole naar voren.M en kan ditbeschouwen als een om m ezwaaiin de poli-

tiekvan hetABVV,waarsedertdecongressenvan 1954 en 1956 doorM ajor
herhaaldelijk hetgeloofin demedezeggenschap werd uitgesproken.Debunne
wilnoch deintegratie,noch demarginalezuiverrevolutionaireopstelling.Hij
wi1de socialistische vakbond zien meespelen in hetbestaande bestel,m aar dan
in een contesterende rol.Indien het A BVV D ebunne hierin volgt, dan m ag

logischerwijzevrijvlugeen tweedecongresverwachtworden overdehervorm ing in de vakbond zelf.Om de bestaande structuren te hervorm en,m oet de

vakbond in één blok kunnen optreden.W at betekent dat de klem toon moet
komen te liggen op de interprofessionele acties,en datstandpuntm oet worden
genomen ten overstaan van categoriële eisen, waartoe Debunne stakingen als

bijM ichelin en Citroën rekent.OfDebunne dit gedaan za1krijgen bijde
sterke beroepscentrales die het interprofessionele thans meer in tweede orde
zien, is nog een andere vraag.

Grondwetsherziening
Van zohaastdemaandnovemberoverdehelftliepenhetnietmeermogelijk
wasalgemeneverkiezingen voorhetjaarwendeteorganiseren,ishetpolitieke
klim aatom geslagen.H ernieuwde onderhandelingen m etde PVV ,gevolgd door

tumultueusebesprekingenbinnen deregeringspartijen steldenEyskensin staat
op 19 novembermeteenlichtgewijzigdetekstvoordeKamerteverschijnen.
Demededelingvan dzpremierwerddoordeoppositieop algemeen stilzwijgen
onthaald.Hetgold evenwelgeen 'cum tacentclamant',wantdeaanvankelijke
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goodwillbleek slechttegen detijd bestand.Naaraanleidingvan een Tv-debat
waarop Voorzitter D escam ps en Snyers d'Attenhove van de Brusselse PVV

metdeperswerden geconfronteerd,ontploftedetijdbom.Dealtelichtinnige
interpretaties,bedoeldom deW aalsepartijgenotenzandindeogentestrooien,
wakkerden deVlaam se achterdochtterdegeaan.,,D etrein m agnietin dem ist
vertrekken'',schreef G azet van Antwerpen, D e Standaard blies alarm . D e
Vlaam se Volksbeweging riep alle voorbehoud in en hetD avidsfonds toonde
zich bezorgd.TerwijldeVolksunietotscherpeaanvallen overging verklaarde

hetfrancofoneBrusselsefrontdestrijd voorttezetten.Ook dePLP leek wel
hetliedjetezingen:JaGaston,neeGaston.Eyskenszag zich genoodzaaktde
gem oederen te bedaren en de verspreide dubbelzinnigheden op te klaren door
precieser teomschri
jvenwatnujuistaan hetregeringscompromiswerd gewijzigd.

Hetgaatvooralom driepunten.1)In de Grondwetwordthettweetalig gebied

beperkttotBrusselHoofdstad,een wijziging van de taalwetomschrijft dit
gebied tot de 19 gemeenten door uitdmkkelijk de zes randgemeenten met
faciliteiten in hetVlanmselandsgedeelte onderte brengen.2)A1stegenprestatiewordt de 'vrijheid van het gezinshoofd'betreffende de schoolkeuze te
Brusselvanaf1septem ber 1971hersteld.Van deze datum afkan vaderBeule-

mansvrijelijkBeulemanskinderennaardeFranseschoolsturen.3)Voordeze
toegeving kregen de Vlam ingen de waarborg dat eveneens voor 1 septem ber
'71 de nieuwe structuren zouden opgericht zi
jn,metnamedecultuurcommissies,de agglom eratieraad en hetquasiparitaire agglom eratiecollege van Brussel.Bovendien kom t er a1s sluitstuk een gordel van Vlaam se Federaties van
gem eenten diebewustde verfransende olievlek binnen de 19 gem eenten m oe-

ten indijken.Debetekenisvan ditvergelijk isduidelijk.Aangezien defeiten
bewezen hadden datnoch de vroegere taalverklaring van de vader betreffende
de huistaalvan de kinderen,noch het taalonderzoek effectief de verfransing
tegen kon gaan,gooit m en het voortaan over een andere boeg.M en laat de

huidigeBrusselaarzijngangen gaan,maardooreen politiekvan scholenbouw
en infrastructuur door de nieuw op te richten Com missie van V lanm se Cultuur

wilmen het zeker voorde nieuwkomersmogelijk maken datzijals Vlaming
te Brusselkunnen overleven.
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Rita Jolie-M ulier en W ard Bosm ans

Forum
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selarijin de 18een 19eeeuw,dathijmet
oneindig veel geduld,grote objectiviteit

De invloed van occultisme en illuminis- en een uitgebreide eruditie uit gedrukt
me in de geschiedenis van hetEuropese materiaal en talloze archiefdossiers sa-

geestesleven blijft een intrigerend pro- menstelde.Vanwegedeomvang van zijn
bleem. René Le Forestier heeft er om werk kon hi
jer geen uitgevervoorvinzo tezeggen zijn hele leven aan gewijd, den,zodat het a1s een verborgen schat
en het resultaatvan die arbeid dat ons i
n zijn archieven bleefliggen,toen hijin
nu,twintig jaar na zijn dood,beschik- 1951 overleed.Gelukkig heeftAnt.Faibaarwordt gesteld,is ronduit een mees- vre het daar ontdekt en met de steun
tem erk te noemenl.
van hetCentre Nationalde la Recherche
Le Forestier werd geboren in 1868.Na Scientifique kunnen publiceren. Gelukzijn studies aan het Lycée Louis-Le- kig,wantditwerk vulteen grote leemte
Grand te Parijs, behaalde hij in 1902 in onzekennisvan hetllluminisme.
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n ven,m aar we bleven in het duister om-

trentzijn ware aard,zijn oorsprong en
Zjn hartwashijhistoricusen alde tijd zijn invloed.Le Forestier heeft op dit
die hem vrij bleef,besteedde hij aan alles het volle licht geworpen. In een
gescM edkundige onderzoekingen. Getui- uitvoerige inleiding geeft hij een overge hiervan en tevens van het terrein zichtvan ontstaan en groeivan de z.g.

waarop hij zich verder met voorliefde symbolische vrijmetselarij,die in Engebewoog,waszijn doctoraatsthesisin de land op de oude geledingen van de metletteren, Les lllum inés de Bavière et la selaarscorporatie werd opgebouwd en
Frcnc-M c onnerfc,grotendeelsuitBeier- hij laat zien hoe daar waarschijnlijk
se archieven opgebouwd.De historische reedsin de 3e graad alchimistische en in

ro1die de vrijmetselarijin hetzo inge- de toegevoegde - want eigenlijk geen

wikkelde patroon van het godsdienstige, 4e - graad van de Royal Arch kabbaculturele en politieke leven van de 18e listische invloeden van de Rozenkruizers

en 19e eeuw vervult,blijfthem boeien. merkbaar zijn. Eveneens aan de hand
Hijwijdtdan ook verschillende werken van ritualen en instructies - want de
aan hetoccultisme van allerleiaard,dat auteur gaat steeds op de bronnen terug

deFranseen Duitsevrijmetselarijin die en hij analyseertdie kritisch en nauweeuwen zo sterk beheerst.Van 1928 tot keurig - metde daarin vervattemythen

1950,dus 22 jaar,arbeidde hijaan het en legenden,laat hij zien hoe op dit
systeem in Frankrijk een gehele zeer
Tempeliers- en occultistische vrijmet- geschakeerde gradatie van riddergraden

hier voorgestelde grote werk over de

1 René Le Forestier,La Franc-M açonnerie templière et occultiste aux XVII1e etX1Xe
siècles,publiépar Antoine Faivre avec addenda etindex,préface d'Antoine Faivre,introduction parAlec Mellor.- Nauwelaerts,Louvain,1970,1118pp.,geïll.,BF.1.200.

is gegroeid,ook daar m et occultistische
invloeden.
ln het Duitsland van de 18e eeuw was
het occultisme in allerlei vormen zeer
verspreid. Een grote uitbreiding vond
daar de gedachte van de Tempeliers-

revue passeren en dit totin details,zodatmen ze op de voetkan volgen.Het

is onmogelijk hier een boek van zo'n
omvang naar verdienste samen tevatten
lk moet dan ook volstaan met de ver
melding van de titels van de 4 'boeken

Vrijmetselarij, volgens welke de oude waarin de auteur Zjn werk heeftingeTempelorde in bezit zou zijn geweest deeld. 1. De Strikte Observantie, het
van oude, uit het Oosten afkomstige systeem waarin Baron von Hund, de
initiatiegeheimen,welke in de hoge gra- hoofdpersoon om wie in deze afdeling

den van de vrijmetselarij zouden zijn alles draait,de uiterlijke vorm van de

overgegaan. Deze legende is door de Tempelorde wilde herstellen,m etlucramoderne historici gedementeerd en Le tieve en occulte doeleinden.II.Dit sysForestier laat precies zien hoe ze ont- t
eem keerdenaardebakermatFrankrijk
staan is.Toch duiktze nog altijd weer terug in de ChevaliersBienfaisantsde la
in een of andere vorm op, onderm eer, Cité Sainte.Hieren in de volgende boezijhetvoorzichtig,bijP.Naudon,His- ken isde hoofdfiguur de koopman J.B.
toire et Rituels des Hauts Grades M a- W illermoz uit Lyon. Deze bewaart van
çonniques (1966). De Tempeliers-vrij- hetDuitse systeem deuiterlijkevormen,

metselarij,in eerste aanleg in Frankrijk maarin wezen maakthijereen organi-

alsoccultistischeplantjeworteld op de

bodem waar de symbollsche acasia (de
Engelse vrijmetselarij) groeide, heeft
altijd een hybridisch karakter vertoond.
Nu eensdoetzijzich voora1seen rid-

satie van initiatiecentra van met sterke

mystiekeinslag,geheelgebaseerdopeen
enlgszins verchristelijkte bewerking van
het systeem van de Elus Coens van de
kabbalist M artinez de Pasqually. Boek

dersysteem, waarvan de leden zich pa- l1Ibevateenuit
voerigebeschdjvingvan
reerden metschilderachtige kostuumsen het Convent van W ilhelm sbad, waar
oude titels,dan weer verschijnt ze a1s W illermoz zijn systeem aan de Strikte
een groep speculanten,die de oudetem- Observantiewistop te dringen.ln Duitspelorde willen herstellen om zo met de land verloorhetsysteem langzamerhand
oudeen nieuwe goederen een rentefonds levenskracht,behalve bi
j enkele mystievoor hun oude dag te stichten;nu eens ken die hun eigen weg gingen en waar
kan m en de leden houden voor een ook allerlei rationalistische stromingen
kleine kerk van protestanten, verleid i
n devrijmelelarijontstonden.IV.Het
door de prachtvan de katholieke litur- systeem bleefinFrankrijkbestaantotde
gie, of a1s een sekte van quasi-mystie- dood van de energieke leider W illerm oz
ken, die zich overgeeft aan magie en in 1824. M aar de Franse Revolutie theurgie,dan weer laatze zichop sleep- datde vrijmetselarijdaarmee nietshad
touw nem on door bedriegers, die de uitte staan,toontLe Forestieruitvoerig
leden - 1es hommes de désir,die naar aan
had hetreeds ondermijnd.Het
verborgen kelmis zoeken - verblinden leefde nog een zwak bestaan in de 19e
m eteen voorgewende kennisvan allerlei eeuw,om in de onzeweerin gewi
jzigde
vormen van occultisme:alchimie,m agie, vorm teherrijzen.
kabbala,enz.E1k van deze aspecten do- Voorzi
jn beschrijving van de Angelsakm ineert om beurt, zonder evenwel de sische Vri
jmetselarij heeftLe Forestiel
andere geheelte verdringen.Vaak zijn jammer genoeg geen gebnzik gemaakt
ze allen dooreen verstrengeld,zodathet van de degelijke studies van de Engelse

onmogelijk is in een synoptisch over- wetenschappelijkeLoge,deQuatuorCozichtblijvendetrekken in diewisselende ronati.Vanzelfsprekend zijn hem ook
gestalteaan teduiden.
andere detailstudies ontgaan.Bovendien

Om deze geschiedenis te schrijven,laat zijn erna zijn dood,vooralinFrankrijk,
Le Forestier een voor een de talloze belangri
jke aanvullende studies verscheriten diebeweerden datzijeenvoortzet- nen en zijn er ook nieuwe archiefvondw
ting van de oudeTem pelorde waren,de

sten gedaan.Om deze leemte aan te vul-

len, die echter aan de w'
aarde van het die vergeefs krabbelen aan de poorten
boek niet veel afdoet,heeft de uitgever van de uitgeverijen van culturele tijdallerlei bibliografische gegevens samen- schriften, in hun antwoorden stevig te
gevat in addenda (pp. 987-1018). Het keer gaan tegen de oudere generatie die
werk is ingedeeld in veelvuldige para- zich van de machtspositiesheeftmeester

grafen,zodathetoverzichtgemakkelijk gemaakt.Toch doen zijdatmethetnois en tevens is het voorzien van een di
geonderscheidingsvermogen.Zijkeren
nauwkeurig namenregister.Het is over- zich in hun ranctm e niettegen de wer-

zichtelijk,helderen buitengewoon boei- kelijk grote schrijversa1sNaguib Mahend - m etdenodige hum or - geschre- fuz,58,Yusuf Idrîs,43,en nog minder
ven. Het vereist wel enige voorkennis tegen de ook in Europa bekende repu-

van de Vrijmetselarij.lk kan besluiten tatiesvan de'oudjes'(Taha Husein,81,
met de woorden van A. M ellor: ,,Ce Tawfiq al-Hakim,72,YahyaHaqqi,65),
livre fera date''.
P.Grootens

JongeEgyptischeschnjvers
in opstand
Een goede vriend uitAlexandrië maakte
m e attentop een enquête,gehouden on-

derjonge Arabische auteursen georganiseerd door een belangrijk Egyptisch
m aandbladl. De resultaten van dit on-

die allen steeds een zekere onafhankelijkheid ten opzichte van de politieke
trend hebben weten te bewaren.Ze ageren tegen mindere goden a1s de criticus
Luis Awad, 55,Yûsuf al-sibâ'i,hoofdredakteur van het blad AkMr Sâ's, en
Ihsân Abd al-ouddûs van Akhbâr alYaum, auteur van vele zwi
jmelende
bourgeoisrom ans. De jongeren hebben
deindruk datzijmetde generatie boven
hen totaal niets gemeen hebben. Geen
criticus van de gevestigde nieuwe orde

derzoek zijn te veelomvattend om ze neemthetvoor hen op.W e1kijken ze

hier allemaaluitde doeken te doen,een
paar m ag ik er misschien uitlichten,
zonder in de details van de vele statistische gegevens te treden.
Een eerste opvallende zaak is,dat voor

op tegen de eerder genoemde grote
schrijverswaarvan ze zich de opvolgers
voelen.

hebben ze nooitgekend.Hetisvoor hen
prehistorie, zondeval en corruptie. Dat
* 1nietzeggen datmet de revolutie het

geworden.Demaatschappijisnietsver-

hun kostmoeten verdienen in het zweet

de weldaden van de industriële,techno-

Hun grote desillusie is het mislukken
van de socialistische revolutie, die het
deze jonge schrijvers de geschiedenis teveelgezocht heeftin snorkende kreten
begintin 1952,hetjaar van de Egypti- en heldhaftige taalen de privé-ondernesche revolutie. A1 wat daarvoor ligt, mi
ng van een handjevol potentaten is

anderd sinds 1952,vinden ze.Hetisge-

bleven bijdefraaie'verhalen van intelaardsparadijsvoorhen isverwezenlijkt. lectuele drom ers',de bevolking geloofde
Integendeel,de debuterenden klagen a1- er ni
et in.De jonge schrijvers roepen
1en overdemoeizamemanierwaarop zij om realiteitszin. Aan het gezwets over

hunsaanschijns;alsambtenaartjein een logische maatschappij moet een einde
of ander staatsbureel, als onderwijzer, komen,Egjpte isnog steedseen arm,
in e1k geval in activiteiten die hen te
weinig ruimte en inspiratie bieden om

hoofdzakelllk van landbouw levend

gen freewheelen op een stipendium.

ontwikkeld'.
Tegenover lsraël moet de Egyptische/
Arabische eer gered worden.M aar nog
meer dan militaire uitdaging is lsraël,

land. De schrijvers prikken door het
hun schrijverschap waar te maken.Er eufemistische 'ontwikkelingsland' heen,
zijn ernlaareen paardie een jaar nao- en noem cn Egypte zonder meer 'onderM eer nog dan in Nederland zijn in Egypte publikatiemogelijkheden in handen van het gevestigd schrijverschap.
Geen wonder dat de jonge schrijvers,

volgens de jongeren,de uitdaging van

1 Al-Tali'ah, politiek maandblad, dochteronderneming van Al-Ahram,sept., okt.,nov.,
dec-, 1969,febr-,m rt-, 1970.

een ontwikkeld land tegenover een onderontwikkeld. En dat brengt hen en
ons weer terug op wat hen het meeste
bezighoudt: de noodzaak van verandering van de Egyptische samenleving,

beste en drukst bezochte inzendingen
geworden. In de vaderlandse publici-

teitsmedia is er behoorlijke aandacht
aan geschonken.Deze berichtgevl g was
echter fragmentarisch en incidenteelvan

géén fabeltjesmeerovertevreden en ge- aard en slaagdeernietin een duidelijk
lukkig glimlachende fellahin,geen zelfbevrediging van de nieuwe bourgeoisie,
wé1 aandacht voor de boeren,alfabetisatie en politieke vorm ing ook van de
armsten,uitbouw van een socialistische

totaalbeeld over te brengen van wat
door tallozen als een fascinerende presentatie werd ervaren.
De Vereniging voor Erkende Reclam e-

adviesbureaus(VEA)teAmsterdam,die
democratie, waarin het volk werkelijk dit jaar het vijftigjarig jubileum viert,
heeft alvroeg hetinitiatief genomen het
aan bod komt.
Van de kapitalistische wereld die zolang Nederlandse volk - na afloop van de
van hun armoede geprofiteerd heeft,ei- Expo - werkelijk ietste laten beleven
sen de jonge Egyptische schrijvers,met van de sfeer in het Nederlands pavil-

een beroep op de gelijkgezinde anti- joen.Oorspronkelijk werd gedachtaan
kapitalistischewesterse jeugd-in-opstand, gehele ofgedeeltelijke overbrenging en

voor hun land de financiële steun die herojst
elling van defeitelijkepresentahet nodig heeft.Het gaat deze Egypte- tie (fllms en diaseries),maar de kosten
naren nietom een subsidiem eer ofmin- hiervan waren dermate hoog dat men

der,zij vechten om hun droge boter- zijn toevluchtmoestnemen toteen eenham.Ik hoop datze die gauw krijgen, voudiger vorm. UiteindeEjk werd aan
misschien mogen wevan hun schrijver- de cineastJan Vrijman,die een belangschap dan ook nog watverwachten.
rijk aandeel had in de presentatie in
Ed deM oor

Japan,opdracht gegeven tot het maken
van een docum entaire over de manier

Expo

waarop ons land tijdens de wereldtentoonstelling werd gepresenteerd en de

Tijdensde voorbereiding van de Neder- wijze waarop door de bezoekers werd
landse inzending naar de wereldtentoon-

gereageerd.De VEA heeft de opdracht
stelling in Osaka stelde ik aan de com- verleend samen m et het ministerie van
missaris-generaal de volgende vraag Cult
uur, Recreatie en M aatschappelijk
(Streven, december 1968): ,,Fr zullen W erk,de Voorlichtingsraad,de gemeenrelatiejweinîg N ederlandersJzlstaatzil?4 ten Amsterdam en Rotterdam en de
onsplvi/jtlcn te bezoeken.Vl
s
ndt u het stichting Nederland -Osaka. IJs en wenodig hetNederlandse volk een rdrr /- der dienende vindt de eerste confrontawoordingt# teleggen/''Mr.J.M .L.Th. tie m et de film plaats op dinsdag 2
Cals antwoordde: ,,Beslist. Uiteraard m aart 1971 in het RAI Congrescentrum
door een officieel rapport aan de rege- te Amsterdam,in aanwezigheid van o.a.
ring,maar ik denk ook aan pers,radio leden van het kabinet en m r.Cals.Een
en televisie''.lk vroeg daarop:,,U bent werkgroep gevormd door de opdrachtdan aangewezen op de redactîonele me- gevershoudt zich intussen bezig m et de
dewerking van de publicîteitsorganen. vraag op welke m anier dedocumentaire
Zoudt u zich kunnen voorstellen dat de verder za1worden gehanteerd.De VEA
overheîd haar onderdanen voorlicht heeft het initiatief genomen vanuit de
door middelvan cfgcn publikaties,:f/- overtuiging dat er in Osaka een stuk
voorbeeld C?l de vorm van advertenties professionele presentatie en communicain de dagbladen/'' De heer Cals ant- tie totstand isgekomen dateigenlijk in
woorddebevestigend,maarlietduidelijk principe nietverschilt van hetdenk- en
doorschem eren dat het geld daartoe werkpatroon dat in een goed, modern
ontbrak.
reclamebureau leeft (zij het toegespitst

Het Nederlands paviljoen in Japan is op andere produkten en diensten).
ondanks hetonwaarschijnlijk lage budgetvan 12 miljoen gulden een van de PaulM ertz

Boekbespreking

Binnengekomen boeken,aan hetbegin van iedere

rubriek vermeld,wordenbesproken naarmogelljkheid.

THEOLOGIE

1959,van dogmatiek en dogmageschiedenis
te Mûnstersinds 1963 en te Tûbingen sinds

1966,,,wi1ertoe bijdragen hetjeloof opnieuw te verstaan a1s een mogehlkheid om
Becker S.J., Karl J.- Der priesterliche
D ienst11.- Herder,Freiburg/Basel/W ien,
1970, 178 pp., DM .19,50.
Feiner, Johannes und M agnus ZJJlFe;'
M ysterium Salutis.Das Christusereignis.Benziger, Einsiedeln, 1970, 745 pp., DM .
42,- .
Fries,H einrich,H rsg.- Handbuch theo-

echtmens te zi
jn in onze tegenwoordige
wereld,hetuitte leggen zonderhette vervorm en tot een gepraat dat slechts met

moeite een ware leegte in het geestelijke
verbergt''.H etontstond uiteen reeksvoor-

drachten welkehijhield voorstudenten uit
alle faculteiten.Zodoende heeft R.onder
de veranderde om standigheden van onze

logischer Grundbegrijje 3.- DTV, Miin- tijd op nieuw terhand genomen watKarl
chen,1970,472 pp..
Adam bijna een halve eeuw geleden met
Holstein,Henri- Hiérarchie et peuple de zijn Wezen vcnhetKatholicisme,op meesD ieu d'après Lumen Gentium . - Beau- terlijke wijze heeft ontworpen.A1s grondchesne,Paris,1970,191 pp.,FF.21,- .
K amphaus,Franz- DePaasverhalen.Van
Exegese tot verkondiging 1.- K atholieke

patroon is het traditionele symbolum aangehouden,zonder dat nochtans de eenheid

van het boek en de gedachtegang daarbij
schade lijdt. Zo draagt de zeventig bladK asper,W alter- G laube und G eschichte. zijden tellende inleiding a1s titel'1k geloof
Bijbelstichting,Boxtel,1970,102 pp..

-

M atthias Griinewald Verlag, M ainz,

1970, 448 pp., D M .39,- .
K ûng, H ans - W at is K erk? - Paul

-

Amen' en bespreekt eerst 'geloven nu,

in dezehuidijewereld',daarna 'dekerkeli
jke vormgevlng van het geloof'.De drie

Brand,Bussum /Romen & Zn.,Roermond, delen die hierop volgen geven uitgebreid
1970,158 pp..
antwoord op de drievoudige vraag die bij
Rahner S.J., K arl - Konjrontationen. het doopsel aan de kandidaat gesteld ple-

Schri
jten zurTheologie9.- Benziger,Ein- gen te worden.Zijhandelen over God,die
siedeln,1970,594 pp.,DM .32,- .
van de bijbelen van de filosofen zowelals
Ruiz,JOJJ M .Gonsalez - Het Christen- deGod waarin wi
jnu geloven en diedriedom isgeen H umanisme.- N elissen,Bilthoven,1970, 214 ppo j14,90.
Spûlbeck, O tto - Grenzjragen zwischen
Naturwissenschajt und Glaube.- Verlag
Ars Sacra,M iinchen,1970, 189 pp., DM .
14,80.

JosephRatzinger

De kern van ons gelooj
Lannoo, Tielt/Den Haag, 1970, 312 pp.,
BF.295.

een is;vervolgen over Jesus Christuswaar-

bij aansluitend wordt gesproken over de

oorsqronkeli
jke formulering van de christologle, zijn goddelijkheid en zijn mensheid, de diverse richtingen in de huidige
christologie, en de zogeheten m ysteria
Christi zoals ze in het symbolum worden
vermeld; tenslotte over De Geest en de
Kerk.

W ijmenen datditboek in elke bibliotheek

ook van particuliere christenen die zich
aan hun geloof gelegen laten, aanwezg

moetzijn.Zijzullen hetdikwi
jlsterhand
Ditboek,schrijftprof.Ratzinger,profes- nemen en bewonderen hoe Ratzinger,besor fundam entaal-theologie te Bonn sinds slagen a1shijis in de geschiedenis van de

theologie,ook op de hoogte is van diverse

dialoog tussen christenen en marxisten,met

en pluriformestrekkingen diezich dejong- weinig nieuwe gezichtspunten, maar te
ste tijd op ditgebied hebben voorgedaan. waarderen als htlder overzicht.
M aar er is meer dan wetenschap alleen Hoe de 'horizontale theologie' in praktijk
aanwezig.Ineen niettemoeilijkesti
jlpro- gebracht wordt, kunnen we lezen in het
beert R.zijn lezerspubliek op het verrij- artikel van W .V room over D om H elder
kende en ook op het onvolkomene der

Camara,ook hierin weinig nieuws.

nieuwe tendensen te wijzen.Hi
j doet dit F.Nieuwenhof
op zo een wi
jze datmen telkens zijn ge-

lovig priesterhart a1s het ware voelt kloppen.H etboek heeft aldus tevens een verkondigend en getuigend karakter.Hetweze
dan ook aanbevolen a1s een klassieker.
S.DeSmet

H einrichFries,Hrsg.

H andbuch theologischer G rund-

begrijje.Bd.l
Deutscher Taschenbuch Verlag, Miinchen,
1970,420 pp.,D M .6,80.

Theologie van de Revolutie
Kernvraag.Uitgave van de werkgroep
#;O orlog en Vrede'' van de gem eenschap-

pelijkedienstvan degeesteli
jke verzorging
bijdekrijgsmacht.'s-Gravenhage,juli1970,
op aanvrage gratisverkri
jgbaar.
Een ongetwijfeld interessante brochureover
het probleem van Christendom en geweld,
in ditgevalhetrevolutionaire geweld.Prof.

M et enige spanning heb ik de uitgave van
dit theologisch lexicon tegemoet gezien.

Het zou immers het eerste zi
jn dat voor

een redelijkeprijsteverkrijjen is.Van de
andere kant is het een herultgave van een

werk datin de jaren 1962 en 1963in twee

delen verschenen is. De bange vraag was

uiteraard: zou dit - toenterti
jd goede en

goed bruikbare - woordenboek de stormachtige ontwikkeling in de tussenliggende

P.J.Roscam Abbing schrijftover 'theolo- periode van 7 jaren zonder schade doorgie van de revolutie'.Theologie van de re- staan hebben? lk moet eerlijk zeggen, dat

volutie is sinds 1966 een veel gebruikt begrip, toen de Amerikaan Richard Shaull
een toespraak hield getiteld 'Theological
Perspective on Revolution'.Shaullstelde in

dit eerste van 4 delen waarin het nu ver-

zijn speech het probleem van de sociale
ellende in LatijnsAmerika aan de orde en

tikelen tot op de dag van vandaag bijgewerktzijn.Zekerisook datjuistdezebij-

vroeg de theologen om een visie vanuitde

schijnt,op zich alleen deze vraag nog niet
helemaalbeantwoord heeft.Zekerisdatde
literatuuropgaven achter de uitvoerige ar-

werking aantoont, dat de gekozen tref-

bijbelop de menselijke ellende in ditwe- woorden (slechts 157 in getal) inderdaad
relddeel.Dat sinds 1966 nog weinig baanbrekends op dit gebied verricht is, m oge
blijken uit Roscam Abbing's artikel; hij
stelt vast dat het evangelie a1s revolutionair werkende grootheid geïnterpreteerd

'grondbegrippen'te pakken hebben,getuige hetfeit datde m eeste van deze onderwerpen voor een groot deel in de actualiteit

over weinig helder,er zo iets zou kunnen
bestaan als 'theologie van de geschiedenis',
zodat ook hierde parallelm ethetm arxism e zou opgaan.W anneer Roscam Abbing

allicht niet zullen willen compromitteren.

gestaan hebben de laatste jaren en nog
staan.En tenslotte is zeker dat de m edekan worden,en dat verder,alis hij daar- werkers theologen van naam zijn,die zich

Tr
ouwens,de uitjebreide artikelen beginnen steeds metultvoerige en gedegen stu-

dies op bijbeltheologisch en dogmahisto'de ethiek van de strijd om veranderingen' risch gebied,die echtniet achterhaald zijn.
aan de orde stelt komt hij aandragen met Alleen lezing van enige system atisch-theo-

de vraag naar de 'rechtvaardige revolutie' logische beschouwingen heeftbovenvermelen verdeelthi
jlanden volgenshetcriterium de vraag nog enigszins open gelaten. Het
'welof geen democratie'.
wachten isdusop de volgendebandjes om
Prof. Rasker ziet 111 'het revolutionaire ook in ditlaatste puntzekerheid te krijgen.
m arxism e' zowel antithese a1s voortzetting Als geheel genomen li
jkt de pocketuitgave
van hetChristendom.Hijprobeertbeide te van dit gerenommeerde 'Handbuch' een
verenigen OP basisvan het adagium: ,,A1le weldaad voor ieder die zich dieper wil
Verhâltnisse umzuwerfen, in denen der oriënteren in eigentijdsetheologie.M etnaM ensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, me omdatvoor heteerst een werk van dit
ein verlassenes, ein verâchtliches W esen formaat binnen (financieel) bereik van een
ist'' (M arx, Einleitung zur Hegelschen norm aal belangstellend mens gebracht is.
Rechtsphilosophiej. Zijn artikel is een D italleen al strekttot aanbeveling.
voortzetting van de reeds jaren durende S.Trooster

GODSDIENST

De Biibel.- Geïll.Pers,Amsterdam /De

zi
jn de inleidingen op de afzonderli
jke
boeken. Helpt het ons bi
jv. wanneer we
weten datLucasdokterwasof wanneerwe
weten voor wie M arcusprecies geschreven
heeft?

P.Beentjes

Spaarnestad,H aarlem ,1970,36 pp..
D irks,W alter u.a.- D ie Chance der:rlï-

derlichen Gemeinde. - (Publik Bûcher),
M atthias G riinewald Verlag, M ainz, 1970,
96 pp.,DM .8,80.

GonsalvM ainberger

um sonst.Sötze, die
Fortmann, Han - Hoogtiid. - Ambo, Jesus starb
Bilthoven,1970,143 pp.,j8,50.
wi
r
noc
h
gl
aube
n können
Grabner - Haider, A., Hrsg.- Praktitisches Bibellexikon. - Herder, Freiburg,
1969, 1275 pp., DM .36,- .
Jungmann,Joseph Andreas - Christliches
Beten. - Verlag Ars Sacra, M iinchen,
1970,200 pp.,DM .14,80.

Herder,Freiburg,19702,184 pp.,
DM .15,80.

M et onverholen afgrijzen is mi
j dit boek

onder ogen gebracht. W el, het valt alle-

Schilling,Aljred - Votivmessen 1.- Ver- maalechtwe1mee.Hetboek bevatdetekst
1ag H ans D riewer, Essen, 1970, 285 pp.,
D M .17,80.
Zink, Jörg - W ie wjr beten können.Kreuzverlag,Stuttgart/Berlin,1970,277 pp.,
D M .12,80.

H et Nieuwe Testam ent
W illibrordvertaling,Schooleditie,
M alm berg,'s-H ertogenbosch,1970,583 pp.,

/7,50.

Na 9 jaar is er een schooleditie van de
W illibrordvertaling verschenen. Dit is een

toe te juichen initiatief, om de volgende
redenen:

a. ,,Er is zo weinig mogelijk gewerktmet
indelingen en ondertitels,omdat dergelijke
indelingen in hetonderwijs eerder storend
werken'' (p.VI). Een opmerking van belang,wantnu komtde tekstin alzijn rijkdom op onsaf.W e worden nietmisleid en
afgeleid door 'zogenaamde' verklarende
noten en opgedrongen indelingen.

b. De tekst van het N.T. wordt in zijn
geheel afgedrukt. D aardoor wordt de indruk vermeden datde uitgave gecensureerd
is voor kinderen.

van enige seriespreken,voorgedragen in de
S. Josefskerk in Luzern. De eerste serie
trachttegen de achtergrond van de moder-

ne bijbelwetenschap de betekenisvan persoon,leven en werken van Jezus uiteen te
zetten.Dit gebeurt echter m et instructie in
de methoden die in de hedendaagse exe-

gesegebruiktworden:vollediq open kaart
dus. Bovendien heeft de domlnicanerpater

M ainbergereenbeni
jdenswaardigvermogen
totformuleren.D aardoorworden deze preken,hoewelvoorsomm igen watongewoon,
toch uitermateinstructief.Ik kan ermetde
bestewereld geen onvertogen woord in vinden;zou integendeel lezing en overweging
van deze teksten graag willen aanbevelen.
Het 'um sonst'sterven van Jesus wordt a1s

volgtverstaan:Jezusheeftuitzi
jnlijden en
dood geen enkele menselijke waarde wil1en puren. Had Hij dat we1 gedaan, dan
zou Hij hoogstens een held geweest zijn.
Jezuswilde echtermenszijn totin de laatste nood toe.Juistwaar de mens zich losm aakt van de laatste aardse waarden,
wordtde openheid geschapen voorde ontmoeting metG od.D at is in Jezus'sterven

en verri
jzen op unieke wijze werkelijkheid
geworden. Daarin zi
jn wij verlost; want
daarin is voor ons de weg geopend tot

leven metGod:menselijkerwijze 'umsonst'
c. Het aanhangsel (pp.512-573) metna- leven.D e volgende series preken spreken
men,begrippen,kaartjes,tijdstabel,zalde- mijminderaan.Vooraldieovereen 'nieugene die met de leerlingen hetN.T.leest, we moraal'lijken mijnodeloosingewikkeld
tothulp kunnen zijn.
geformuleerd.Ook klinkteen en anderwel
A ldus beschouwd moeten we de initiatief- een beetjepedanten eigengereid (de ondernemers totdeze schooluitgave gelukwensen. titel van het boek b.
v.
). M aar a1s geheel

Mogedezeuitgaveveel(en joedl)gebruikt zal men dit boek met veel vrucht lezen.

worden,want,,we moeten nletlezen om de

verhaaltjeste leren kennen.Hetgaat.
om ons zelf''(p.3).

Hetenigewaarik nietzo gelukkig meeben

Mainberger heeft ons beslist geholpen het

'oude geloof'in eigenti
jdse formulering te
brengen.
S.Trooster
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Eglise,sauras-tu aim er?
Casterman, Tournai, 1970, 160 pp.,
BF.120.

Boekbespreking
eformuleerd:,,contemplatie is toezien met
llefde,is de graad van liefde in de wereld
doen toenemen, is de comm unicatie instandhouden tussen God en de wereld.
God is deze liefde. lndien er voldoende
liefde in de wereld was, dan zouden we
merken dat hetgeld slechtverdeeld ziten

Zoals in het zoëven besproken boek van
j zouden hetbeter zoeken te verdelen''.
Pierre De Lochtvinden we hier andermaal wi
een uitzeggen van het eigen beproefd ge- S.DeSmet
loof.Hier is een priester aan het woord,
geen hfstoricus of theoloog,die zo alniet

vertwijfeld dan toch metpassie een gesprek Pour une nouvelle image de l'
Eglise
met zi
jn lezers-gelovigen wil aangaan.Na D uculot,G embloux,1970,266 pp.,
jaren van moeilijke zielzorg slaagt deze BF.180.
pastoor van te lande erin de m oderne gelovige op weg te zetten naarhetheilen de

Franse versievan reedseerderin hetltali-

betekeniste verduideli
jken van authentiek aans verschenen docum enten van het te
eloof,waarachtig geestelijk leven,christe- Rome en Genèvegevestigde IDOC.De bijll
jke ethiek die zi
jn grond vindt in het dragen betreffen de geschiedenis,de oecuevangelie.
S.DeSmet

menische uitwisseling en het aggiornamen-

to van de Kerk.Bijzondere aandacht weze
gevraagd voorde bi
jdrage van S.Lyonnet
Le mystère de l'Eglise selon S.Paulen van

JeanlleTiger

J.RatzingeroverHorsdel'
Eqlisepointde

Religieuses aujourd'hui,demain

In verband met het oecumenisme li
jken

Casterman,Tournai,1970,144 pp.,
BF.95.
Soeur J.Tiger, auxiliatrice, is werkleidster
aan het lnstitutsupérieur de pastorale ca-

salut wat de historische peillngen betreft.
ons vooral belangwekkend N . Edelby Un

catholique ori
ental jace tl l'ecclésiologie
latine en J.Grootaers,La jonction du peup1e chrétien dans la théologie orthodoxe.
S.D eSm et

téchétiquetePari
js.Haarboekbehoorttot
het beste watwij over het religieuze leven RobertG uelluy
delaatstetijdhebben kunnen lezen.Hetis
geschreven door een vrouw die zich hele- Présence de Dieu
maalin haarti
jd weetin televen en wier (Vivre et Croire),Casterman,Tournai,
grote belezenheid en open blik op alwat
het religieuze leven van thans doorm aakt,
gepaard gaatm et een heldere en zeerper-

1970,196 pp.,BF.135.

Toteen van de m eesttypische geloofsuitin-

soonlijke evangelische overtuiging. Reso- gen en geloofservaringen van de christen
luutstelt zijzich op het standpuntvan de behoorthetgebed.Hetis duidelijk datbi
j
vrouw en schroom t er zich niet voor de velen de beproeving van dit geloof ofwel
dingen bijhun naam te noemen.Aldusziet leidt tot het uitschakelen van het gebed,
zijheelscherp de huidige toestanden in het ofwel tot de herontdekking ervan. Alleen
religieuze leven en waagt het desondanks voorhen die aandachtig zijn voorde totale
daarin toch te blijven geloven.Het is geen realiteit van dit bestaan in alzijn dimenboek a1s zovele andere,nog eens herhalen
wat al zo vaak is gezegd en geschreven.
Hetiseen deelname aan een dialoog waarm ee werd begonnen in de uitzendingen van

sies,is de G od van Christus Jesus levende

werkeli
jkheid.

Guelly's boek bestaat uit twee gedeelten.
Een eerste deelis m eer theoretisch.Daarin
vorig jaardoorRadio Luxemburg,toen het worden de diverse facetten van het a1s
initiatief werd genomen mensen uit het werkelijkheid ervaren Godsbeeld en wekerkeli
jklevennaardestudio tehalen,hen reldbeeld toegelicht.Het tweede gedeelte is
aan hetpubliek voor te stellen en de door van praktische aard.Hetbevateen bundetalri
jke luisteraars en ki
jkersgesteldevra- ling van 26 geredigeerde gebeden inhoudegen te doen beantwoorden.Aan heteinde li
jk aansluitend bijwatvoorafgaat.Bijzonvan deze levendige en gedegen brochure dere aandacht verdienen o.i.ook nog de

citeert de schri
jfster een antwoord dat al- suggestiesvoor hetbidden afzonderlijk en
dus door een priorin uit de Carmel van
Verdun over het beschouwend leven werd

in gemeenschap.
S.D eSm et

revolutie wil verdrijven om het gehate
W IJSBEGEERTE

communisme in hetzadelte helpen.Uithet

bttoogvandeschrijverblijktdatHitlerdat
doet door middel van de vestiging van

nieuwestereotypen.Hoewelwi
jditnogdagelijksom onsheen zien,b-v.in de cam-

Bork,Siegjried - M isbrauch derSprache. pagne tegen de Antillianen,weten we nog
Francke Verlag, Bern/M ûnchen, 1970,
140pp.,Schw.Fr.16.50.

altl-ld niet hoe dat in hetwerk gaat.Verdere bestudering van de nazi-taal en het

Etudes Philosophiques,Les - La dialectique. - Presses universitaires de France,

taalgebruik in beyaalde Nederlandse kran-

Paris, 1970,juillet/sept.
Lepeniss, Wolj, hrsg.- Orte des wilden

lijk niet bezij houdt met de verhouding

-

ten zou onsdaarbljkunnen helpen.Jammer
istenslottedatdeschrijverzich uitdrukketussen de fasclstische taalen defascistische

Denkens. Zur Anthropologie von Claude
Lévi-strauss. - Suhrkam p, Frankfurt,
1970,427 pp.,DM .16,- .
Paassen,Dr.C.R.van - lnleiding tothet
G riekse denken.- J.H .D e Bussy,Am -

werkelijkheid.Toch zou datheelbelangri
jk
zijn omdat deze taal vaak woorden en

denis van het begrip natuur.- W oltersNoordhoff, Groningen, 1970, 78 pp.,

ondermeerom datbegrip ook leeg te houden.

woordvolgorden creëerde die in de werkeli
jkheid alleen betrekking hadden op lege
verzamelingen.Een deelvan de inspanning

van hetfascisme wasjuistgerichtop het
leeghouden van die begrippen.Zo was bijsterdam,z.
j.,143pp-,/9,90.
voorbeeld het woord socialistisch in de
Vos,Proj.Dr.H.de- Beknopte geschie- N SD AP leeg.D e m oord op Röhm diende
j12,50.

C.J.Boschheurne

LutzWinckler

Studie zurgesellschaftlichen
Funktion jaschistischer Sprache
Suhrkam p Vtrlag, Frankfurt, 1970,
148 pp..,D M .4,- .

G.M .-M .Cottier

H orizons de l'
athéisme
Les Editions du Cerf,Paris,1969,183 pp.,
F.19,60.

In hoofdzaak behandelt dit werk de taal H et eerste hoofdstuk is een geschiedenis

van M ein Kampj.Daarbijhechtde schrij- van het moderne atheïsme in zijn hoofdver nogal wat belang aan de titel van dat
ijnen.In de voljende hoofdstukken worboek,blijkbaar zonder te weten dat Hitler l
den bepaalde caplta van deze geschiedenis
oorspronkelijk een andere titel had geko- nader uitgewerkt, m et speciale aandacht
zen. ln het fascisme ziet hij vooral een voor het m arxism e.H et tweede deel van
nzislukte consolidering van het kapitalis-

het boek geeft enige reflecties over het

me.In hetfascistische taalgebruik ziethi
j atheïsme, waarbi
j de noodzaak van een
dan de innerlijke tegenstri
jdigheid van het metafysiek wordt beklemtoond. De auteur
kapitalism e tot uiting komen.

is goed belezen,legt de nadruk op respect

Uit de voorbeelden die hij aanhaaltblijkt voor iedersovertuiging,m aar ziettoch we1
overigens datH itler rustig implicaties om-

draait of op andere wi
jze gelijkstelt aan
equivalenties. De norm ale regels van de
logica worden niet inachtgenom en en de

wat veel de negatieve kant van filosofen
die met hem van mening verschillen.Ook
het aspect van indifferentisme,van de on-

machtom te geloven in een tijd van secuvraag is eigenlijk: hoe kon dat. Feitelijk larisme, kom t te weinig ter sprake. H ierzegt Hitler b.v. dat alle joden behoorden door bli
jfthet werk teveelin de sfeer van
tot de groep die de W eimarregering in
stand hield en dat het dus hun schuld
was datalleszo slechtging,om onm iddel-

li
jk daarop te zeggen datalle joden behoren tot de groep die de regering door een

hetspeculatievevastzitten en ligt de grootste verdienste in dehistorische beschouwingen der eerste hoofdstukken.
J.H .Nota

GESCHIEDENIS

geschiedenis moet zich dus meer dan ooit
bezinnen op haar wezen,haar taak, haar
nut,haar plaats.

Zijheeftdatin de looy van de eeuwen al

Bollmus,Reinhard - Das AmtRosenberg
und seine Gegner. - Deutsche VerlagsAnstalt,Stuttgart,1970,360 pp.,DM .20,- .
Colson,M .- D e rapporten van de kantonkomissarissen. 1797-1800. Deel 1.
M aaseik. - D eputatie van de provincie
Limburg,Hasselt,1969,188 pp.,BF.72.
Galanopoulos, A. G. and Edward Bacon
Atlantis.The Truth behind the Legend.
Thomas Nelson and Sons,Sunbury on
n am es,1970,216 pp.,geïll.,84/-.
Gaulle, Charles de - M émoires d'Espoir
1958-1962.- Plon,Paris,1970, 315 pp..
M essens. G uido - Repertorium van de
Oostvlaamse pers,1784-1914. - Nauwelaerts,Leuven,1969,467 pp..
Strayer, Joseph R. - On the M edieval

herhaaldelijk gedaan;z1jheeftzélf aleen
lange geschiedenis.Zijheeftöök perioden

doorgemaaktwaarin haar arrogantie - de
opvoedster van koningen! - groter was

dan haarwerkelijkewaarde- de'schaaren-li
jmpot-wetenschap'.
Dielangeweg nu van voortdurende zelfbe-

zinning beschrijft professor Arthur M arwick in ditboek en daarbijhandelthijin
overeenstemmingmet een van zi
jn stelli
ngen,dat hettot de taak van de historicus

behoortleesbaar proza te schrijven.Helder

en met joed gekozen voorbeelden beschrijft hiJ de wijze waaro? de geschied.
schrijvers in verschillende tljdo hun taak
hebben opgevat.Zi
jn meestbelanjwekkende beschouwingen echterwijdth1Jaan de
plaats die de geschiedenis inneemt tussen

Oriqinsoj theModern State.- Princeton de andere wetenschappen.Daarbijbetoogt

U mv.Press,Princeton N .J.,1970,114 pp.,

hijtegenoverdenatuurwetenschappen,dat
$5.
de gescMedenis haar eigen nut heeft voor
Thqs,A.- Repertorium van de pers in de de mensheid en tegenoverdesocialewetenprovincie Antwerpen.- Nauwelaerts,Leu- schappen,datzijzich nietdoordezeweven,1970,363 pp..

tenschapjen exclusief kan laten annexeren
Ziegler,Philiq- TheBlackDeath.- Pe- omdatz1J,met alle respectvoor haar binlican, Penguln Books, H armondsworth,
1970,331 pp.,8/-.

dingen met deze wetenschappen, soortge-

lijkebindingen heeft metverschillende andere - de literatuur en de wijsbegeerte
bijvoorbeeld - die methetzelfderechta1s

de socialewetenschappen van haardiensten
gebruik kunnen maken.
Een interessantboek - ook voor de leek
ArthurM arwick
die van geschiedenis houdt. A1 ware het
The Nature 0/ History
slechts omdathetgrondig afrekentmethet
M acmillan,London,1970,272 pp.,Paper- lachwekkend gedoe van televisie-quizm asm ac editie 15/-,hard cover 50/-.
ters,die de goêgem eente willen doen gelo-

ven datwie maar jaartallen,portretten en
Isgeschiedeniseen wetenschap? Zo ja,wat
voor wetenschap? W at wi1 zij? W at voor
nut hxft haar beoefening? W aar staat zij
tussen de andere wetenschappen? M etwat

de voorvaderen van god-weet-welke lang
vergeten vorst kan opdreunen,'geschiedenis'kent.
H ansH erm ans

voor materiaal werkt zij? M et wat voor
problemen worsteltzij?
Het is voor de beodenaars en de litflwbbers van de geschiedenis we1 eens nodig
deze vragen onder hetoog te zien want de

Vlaanderen W est
geschiedenisheefterin dezetijdeen harde Lannoo,Tielt-utrecht, 1970, 104 pp., 148
dobber aan om haar aanzien en haar zelfstandigheid a1s wetenschap te handhaven.
Haar aanzien heeft het hard te verduren
tegen de storm loop van en naar denatuurwetenschappen en haar zelfstandigheid
wordt bedreigd door de sociale wetenschappen,die de geschiedKishelemaala1leen voor zich opeisen en iedere historicus

diezijn eigen weg gaat,aan de verachting
proberen prijs te geven.Dewetenschap der

p1., BF.700.

Vlaanderen W est draagt alle sporen van
een boek dat in opdracht is gemaakt en
niet vanuit een inspiratie is ontstaan.De
inleiding van Karel Jonckheere niet te na
gesproken, kan dit foto-album best vergeleken worden meteen officiëletoespraak,
waarin veel woorden worden gebruikt om

weinig te zeggen. Knappe,mi
nder knappe
en ronduitbanale foto's van W .De Mu1der, Jean M il en Roger Vansevenant belichten plichtmatig alle aspecten van het
landschap en van het leven van de bevolking.Ze wisselen elkaar af zonder dat er
uit hun samenstelling ergens een vonk
slaat.Ze worden toegelichtdoorJozef De1eu en begeleid door een keuze poëtische
teksten, gekozen door André Demedts.
V laanderen W estwas iets m eer en levendigers waard dan dit dure boek.
S.H eester

toezichtop hen uit.M .vindtde universaliteit van het geloof in contradictie met de

herlevingvandeheidensestad,waarvanhij
zich onbewustde voorvechtermaakt.Door
een bewonderenswaardige analyse van de

teksten laat S.zien, dat M .ondanks zi
jn
verzettegen hetkerkeli
jk gezaggeen voorloper is van bepaalde democratische stro-

mingen van onze tijd en plaatst hij, gesteund door een enorme eruditie van de

auteurs die aan M .zijn voorafgegaan,deze
auteur geheelin hetmidden van zijn tijd.

W ant M .bleef ondanks alles een middeleeuwer.In hetderdeonderdeellaatS.zien,

datM .geen oorspronkelijke jeestis ge-

weest.Daarom vindtm en in zlln werk zo-

GeorgesDeLagarde

La N aissance de l'esprit laïque au
déclin du M oyen Age,
Ill Le DefensorPacis
N auwelaerts, Louvain, 1970, XX en 390
Pp.,BF.530.
M arsiliusvan Padua isgeen auteur die nog

in brede kringen gelezen wordt, maar zijn

werk staat nog we1 steeds midden in de

veelcontradicties.DeDejensorPacisiseen
machtige uitdrukking van hetgeen reeds
door Frederik 11 in beweging werd gezet
en hetwerk heeft de sterke invloed onder-

qaan van de'gemeentepolitiek'van de ltallaanse steden in zi
jn dagen en van de

averroistische filosofie.
D itwerk,waarvan dezeweergave maareen
heel summ ier overzicht kan geven, is een
voorbeeld van historisch-kritische benadering van een veel besproken middeleeuws
auteur.

belangstelling bij vakgeleerden en sinds S. P.Grootens
van ditwerk een eerste uitgave publiceerde
is er heelwatverschenen,waarmee hijzijn
voordeelkon doen of waartegen hijmeen-

de te moeten reageren. ln het eerste deel

plaatsthijM arsiliusin zijnhistorischeom- RonaldJessup
geving,behandelt hij de verschillende uitgaven van de Dejensor Pacis, maakt hij South-EastEngland
uitvoerig m elding van de moderne vorsers
die zich metdit werk hebben beziggehou-

Thames and Hudson / Denis Borgerhout,
1970,273 pp.,75 p1.,57 tek.,geb.BF.307.
den en geeft hij een algemeen overzicht
over de auteur,zijn werk en dehandschriften.ln het tweede onderdeelbespreekthi
j Het gebied Zuid-oost Engeland heeft van
dan heel uitvoerig de hoofdthem a's van

in de vroegste Europese geschiedenis een

het werk van M arsilius.Hetburgerlijk be- grote rol gespeeld door de aantrekkingsstuur is de wezenlijke bescherming van de kracht die hetuitoefende op de bevolking
vrede.Daarom moetaan hetburgerlijk ge- van het vasteland. Het deed dienst als

poorttot Groot-Brittannië. Ronald Jessup
behandelt de geschiedenis van dit gebied
zijn alle gezagsdragers onderworpen. Om vanaf de prehistorie tot aan de inval van
de bevrijding van de gemeenschap te vol- de Saksen of het einde van de Romeinse
tooien m oet aan hen die zich de dragers bezetting.Door de belangrijkheid van het
van de geestelijke machtnoemen,hetrecht gebied,maar ook door de manier van beontnom en worden om zich voor te stellen handelen, o.m .door de aandacht voor de
a1s de geëigende vertolkers van een door archeologische methodiek,gaat het belang
God geopenbaarde waarheid. M . ontkent van dit boek ver boven de lokale geschieniethetgoddelijk karakter van hetpries- denis uit: hetgeeft een inzicht in de hele
terschap,maar hi
j holt het uit, door het ontwikkeling van de W esterse beschaving
alleen de taak van prediking en onderrich- totaan de vi
jfde eeuw voorChristus.Het
ting toe te kennen.M aar ook daarop dient bevat uitgebreide bibliografie en voor de
zag de volmacht van haar macht gegeven
worden en we1op alle dom einen.D aaraan

hetburgerli
jk gezag in de persoon van de
vorst toezicht te houden. Deze wijst de

candidaten aan,onderhoudthen en oefent

eventuele bezoeker een lijst van de vindplaatsen die kunnen bezochtworden.
G.Bekaert
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SalaudsdeJeunes
Ed.Denoël,Paris, 1970,242 pp..

Bakewell,Joan, en Nicholas Garnham The new priestllood.British television today.- Allen Lane,London,1970,314 pp.,
50/-.
Berteaut, Simone Piaj.- Allen,London, 1970,440 pp.,60,-.
Bruyn,Frans de, en Fernand W uwerc Vlaanderen vandaag.- Bruna, Utrecht
Antwerpen,1970,256 pp.,BF.185.

Ditboelcisduidelijkgeschreven voorFranse volwassenen die onbegrijpend staan
tegenover het voor hen angstaanjagend
jeugdfenomeen.Zonder in jeugdidolatrie te

vervallen,vanuit een oprechte bekommer-

nis en bewogenheid voor de jongeren en

een besef van wat deze discriminatie be-

ale sfeer in
Dermott,Benjamin - Supergrow.- Go1- tekentvoor de sociale en ment
e
en
even effiFr
a
nk
r
i
j
k
,
b
e
r
e
i
k
t
S
i
g
us
s
e
o
p
lancz,London,1970,128 pp.,40/-.
Elgozy, Georges - Les dam nés de l'opu- ciënte a1s briljante manier de groep lezers
lence. - Calmann-l-évy, Paris, 1970, 331 die hijop het oog had.Zijn pleidooivoor
gCWOOn Cen erkenning Van de jonge naens
PP..

in de Franse maatschappijschrijfthijneer
in dieaparteFransejournalistiekestijldie
men 'rageur'kan noemen (een koelbloedige
woedel)en stoffeerthi
jmettallozefeiten,
gesprekken met onderwijzers, professoren,
Schulz,CharlesM .- Een maaltje Charlie 'bachot'-juryleden,interviews van jongeren
en ouders.Hij vertrekt vanuit het opvoemetSnoopy toe.- Bruna,Utrecht,1970.
Schulz, Charles M . - Niemand is vol- dingsprobleem: y,het Franse onderwijssysmaakt, Charlie Brown.- Bruna, Utrecht, teem leidtonvermijdelijk totjeugdcriminaliteit''iséén van zijn leitmotieven (die hi
j
1970.

M elly, George - Revolt into style. The
p0p JF/'îin Britain.- A llen Lane,London,
1970,245 pp.,50/-.
Revel,Jean-François- N iM arx,niJJJI/J.
Laffont,Paris,1970,266pp..

LeoRiedé

M annen onder elkaar
Drie homofielen over zichzelf en anderen.
A rbeiderspers,Am sterdam ,1970,169 pp..

in de m ond legt van zowel een lyceum directrice a1s van een professor; eigenaardig genoeg dezelfde uitlating kon m en ook

lezeninDesprojesseurs,pourquoijaire/j.
Uitdewijze waarop Sigusse dan overgaat
naarandereproblemen (zoalsdefamiliale)
en de meer sensationele gevallen die de

Drie homofielen, 35, 62 en 48 jaar oud, koppen van de pers halen (drugs, zelfpraten over hun ervaringen en verhoudin- moord,abortus,jeugdmisdadigheid op z'
n
gen; aangevuld met een momentopname ruimst) merkt de lezer vlug dat deze stelvan een groep homofielen 'onder elkaar'. ling allesbehalve een goedkopejournalisL.Riedé heeft oog en oor voor het schil- tieke leuze is.HetFranse onderwijssysteem
derachtige detail, de kleurri
jke taal, en is inderdaad 'crim ineel', en S.weet er de
stem t vooral af op het 'ongewone'.Hetis

lezerbovendien attentog temakendateen

van een irriterende journalistieke vlotheid, linkse regering hierweinlg of geen verbetem aar afgezien van het vertrekpunt - de
conceptiedie achterde hele opzetzit,heeft

ring in zou kunnen brengen: de kwaal zit
veeldieper.Totslot,een opmerking:type-

een boek a1s dit ongetwijfeld z'n nut bij rendleekmijdaterzoweinigoverseksuaeen deelvan hetpubliek.H et functioneert

liteitgesproken wordtin ditboek.Eén van

namelijk zo:metjroteflairvoorhetsen- de geïnterviewde jongeren zejt:,ydatprosationele heeft Rledé personages gekozen
die op de een ofandere manier de nieuwsgierigheid van de lezer kunnen prikkelen;

bleem hebben we niet''en u1t de context

klinktheelduidelijk dathijzich dat probleem 'nog niet'kan permitteren!Hetont-

maarhijheeftzetevensgekozen ook van- breken van deze problematiek in die conwege hun geruststellende burgerlijke ge- textleek me erg kenschetsend voorhethele
woonheid.'Eigenli
jk zi
jn hetgewonemen- Franse leefklimaat in de jaren zestig. Je
sen'is de leidraad van dit boek.Hethoeft
dus nietgelezen te worden door lezers die

kunt dit leefklimaat vanuit België gemak-

reeds goed geïnformeerd zi
jn of ernstige

met onze rug naar het Noorden gekeerd

keli
jk aanvoelen:omdatwe toch nog altijd

inform atie wensen. H et is dus m eer de

staan, met ons gezicht naar Frankrijk.
'werkwi
jze'dan de 'mentaliteit'die er ach- Daarom een erg bruikbaarwerk voorZuidter schuilgaat,die ik hier wenste te verdedigen.
E.D eKuyper

Nederland.
E.DeKuyper
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Ferwey,D rJ.< .D.e.a.- H ele?1hem el.
De rolvan de katholieken in Vietnam.-

(Anthos)Bosch enKeunig /In den Toren, S .M .Enzensberger,S re .
Baarn,1970,143 pp.,/7,50.
Freisprûche
Revolutionöre vor Gericht
Suhrkamp,Frankfurt, 1970, 460 pp.,
DM .20,- .

BorisM eissner

D ie deutsche Ostpolitik 1961-1970
K ontinuitötim W andel.
D okum entation
W issenschaft und Politik, Köln, 1970,448
PP.,D M .38,- .
De auteur onderscheidt in de Duitse O0stpolitiek drie vlakken:de betrekkingen met

ln deze bundelvinden we de verdedigingsredes of ook de laatste woorden die tal-

ri
jke,bekende,maar ook onbekende revolutionairen ti
jdens terechtzittingen hebben
gesproken.Nederland levertalleen een bij-

drage met het pleidooi van M ohammad
Hatta voorde rechtbank in Den Haag.Het

zou overigensmogelijk zi
jn om alleenvoor
onsland een dergeli
jke bundel samen te
stellen met pleidooien van anarchisten en

de Sovjet-unie,die met de andere oost- socialisten van het einde van de vorige

bloklanden en ten derde die metde DDR. eeuw of hetbegin van deze.Het is alleen
ln de ontwikkeling van de oostpolitiek zijn de vraag of de teksten nog te vinden watwee fasen onderscheiden.De eerste begon ren. De verzamelaar heeft deze teksto
met de conferentie van de ministers van vooralin de instituten in M oskou en Ambuitenlandsezaken in Berli
jn in 1954,hield sterdam kunnen vinden.Verder za1 er wel
zich uitsluitend bezig met de verhoudingen niet veel meer bestaan.

metde Sovjet-unie en bereikte een hoog- In zijn slotwoord wijstEnzenbergererop
tepuntin 1955 methet aanknopen van diplomatieke betrekkingo tussen M oskou en
Bonn.In detweede fasetrachtte de Bondsrepubliek contacten aan te knopen met de
andere oostbloklanden.Dit begon in 1961.

dat verdedigingsredes van deze soort niet

meervoorkomen in degolitieke processen

van dezetijd.In de vonge eeuw en in het
begin van deze was er nog een soort we-

derzi
jds respect tussen revolutionair en
In dezetweede fasezijnnog drie stadiate rechter. Nu ontbreekt dat volkomen. De
onderscheiden: de overgang tot een flexi- schrijverwijstin dat verband op hetproces
bele oostpolitiek (1961-1966), de nieuwe tegen Bobï Seale, waarbij de rechter de
oostpolitiek van de grote coalitie CDU- verdachte hetknevelen,de verdedigers verSPD (1966 -1969) en de politiek van de oordeelde en degetuigen intim imeerde,tercoalitie tussen de SPD en de FD P. D e wijlde verdachten van de zitting een hap-

overgang toteen flexibele oostpolitiek werd
vooral bevorderd onder Adenauer en Erhard door de toenm alige minister van buitenlandse zaken dr.G.Schröder.Het tastbare resultaat van deze politiek was het
aanknopen van handelsbetrekkingen met

pening probeerden te m aken.Een dergell-lk

gebrek aan wederzijds respect bleek ook
bij het Haarlems proces tegen de Beverwi
jkse bezetters. Men mag wel aannemen
datde revolutionairen van toen de rechters

beschouwden a1s integere vijanden en de

Polen,Roemenië,Hongarije en Buljarije. rechters hunnerzijds toen OP Cen soort
Onder Kiesinger, met Brandt a1s mlnister
van buitenlandse zaken, werd vooral de

nadrukgelegd op de betrekkinjen metde
Sovjet-unie.Daarbij werden dlplomatieke
betrekkingen aangeknoogt met Roemenië,

neutrale m anier hun plicht meenden te
doen.Nu voelen de rechterszich duideli
jk
persoonlijk bedreijd,zoals in ons land zo
duideli
jk bleek u1t het optreden van de
Heer Nomes in de M aagdenhuisprocessen.
Van dekantvan de revolutionairen bestaat
er geen FCSPCCtDACCr VOOr de DRannen aCh-

de diplomatieke betrekklngen met Joegoslavië werden hersteld en in Praag werd
een handelsmissie gevestigd.Deze toenade- ter de tafel, die zij alleen maar kunnen
ringspolitiek wordtdoor de huidige coalitie zien als een verlengde van hetpolitieappa-

voortgezet. Natuurlijk waren er tegensla- raat.
gen vooral door de houding van de Sov-

C.J.Boschheurne
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te historische-, therapeutische- en praktisch-organisatorische notities. W at betreft
laatstgenoemde notities hebben de bewer-

kers(een Nederlanderen een Belg)inforA ndriessen,Drs.H .C.J.- G roeien grens
in de volwassenheid. - Dekker & v. d.

matie toegevoegd voorzover van belang
voor de voorzieningen en regelingen in Ne-

derland en België.Quaopzetverdientdeze
Vegt, Nijmegen / Van Gorcum, Assen, uitgave alle respect.W at de lezer inhoude1970,371 pp., /29,50.
lijkvoorgeschoteldkri
jgtsteltechterteleur.
A ubry, Jean-M arie - Dynalnique des De oorspronkelijke Engelse uitgave pastal
groupes.- Ed.Universitaires,Paris,1970,
105 pp..

nietin hetten onzentaanvaarde denkraam :

Bourdain,Alain - M cLuhan.- Ed.Universitaires,Paris,1970,142 pp..
Cooper,David - Psychiatrie en anti-psychiatrie.- Boom,M eppel, 1970, 138 pp.,
f10,- .
Geets, Claude - Psychanalyse et morale
sexuelle.- Ed.Universitaires,Paris,1970,
143 pp..
Cressant, Pierre - Levi Strauss. - Ed.
Universitaires,Paris,1970,155 pp..
Griend,D r.Ir.P.C.van de - D e onge-

vertallng laat te wensen over, in enkele
formuleringen zo zelfs datde terzakekundige lezer zich afvraagt of de Engelse auteurs hun authentieke visie er in zouden
terugvinden. In de toevoegingen van de

de benadering van ettelijke psychiatrische
Bol,E.- Injormatie over leren en onder- begrippen is verouderd of geheelobsoleet,
wijzen.- W olters-Noordhoff, Groningen, noj afgezien van hetfeitdatdeuitvoerig1970,139 pp.,/15,- .
held ?er onderwerp sterk uiteenloopt.De

disciplineerde qedagoog. -

bewerkers,waaraan zeker moeite en tijd is

besteed, zitten onderdelen die niet of althans niet meer kloppen met wat actueel
dienend is.
Dat deze bespreking overwegend negatief
is uitgevallen, kan samenhangen met het
Wolters- hoge verwachtingspatroon van de recen-

Noordhoff,Gronlngen,1970,23 pp.,j2,80. sent.Anderzi
jds meent ondergetekende dat
Klink, Thomas - Pastoraat - een per-

spectiej op het persoonlqk eigene.- Van
Gorcum,Assen,1970,146 pp.,/12,90.

hetonderhavige boek veelhad kunnen winnen met een kritischer afwerking.

Kollaard,Dr.U.H.- Schoolen Weten- J.J.C.M arlet
schap. - W olters-Noordhoff, Groningen,

1970,152 pp., /19,50.
Palmier, Jean-M ichel - Lacan. - Ed.
Universltaires,Paris,1970,156 pp..
Reuben, David - Alles wJf u over sex
w/u weten.- Bruna, Utrecht,1970, 288
pP..

Sprenger,< .H .- Een alternatieve pedagogische academie. - V an Gennep, Am -

D r.< .M euwese

Onderwnsresearch

sterdam,1970,98 pp.,/5,90.

Aula nr.439, Spectrum,Utrecht,1970,
W ulm s,G uido,en M ielVlecken - D okter, 439 pp..

dokter,ln#n schoolis ziek.- Desclée De
Brouwer,Brugge,1970,63 pp., BF.65.

A.Elkes en J.G.Thorpe

Ps chiatrisch vademecum
(Prisma-compendia),Spectrum,Utrecht/
Antwerpen,1970,205 pp..

H eteerste watiem and die zich metonder-

wijs bezig houdt,moet kunnen is belangstelling wekken bijzijn leerlingen voor de
kennis,hetinzichtofdevaardigheid die hi
j
voornemensishun bi
jtebrengen.
Leestmen echterditboekje,datnotabene
een inleidingbedoeltte zi
jn in demetho-

diek van de onderwi
jswetenschaq zélf,dan
krijgtmen deindruk datdeschrljverervan

deze gulden regel doodgewoon naast zich
neer heeft gelegd.O zeker, er staan interessante en behartigenswaardige dingen in.

Ditboekje bedoeltte zi
jn een samenvat- Overdenoodzaak bijvoorbeeld om zich in
tendoverzichtvan deysychiatrieendekli- hetonderwijsduidelijk en zoconcreetmonischepsychologie.BiJe1k afzonderli
jk on- gelijkvoordejeesttestellen wéârmen de
derwerp wordt een definitie gegeven gevolgd door relevante hoofdbegrippen, kor-

leerlingen precles heen wi1 brengen en op

welke wi
jze men gaat aftasten in hoeverre
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men ditdoelinderdaad heeftbereikt.Maar
om dezeinteressante en behartigenswaardi-
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den in de mond worden genomen.A1s de
psychotherapie nu een patiënt moethelpen

ge dinqen te vinden dientmen zich door om datgenewatnietindemaatschappijtot

een brilberg van wetenschappelijk (of be- erkenning mag komen, in een relatie met
ter:quasi-wetenschappelijk) bargoens heen een ander aan het woord te laten komen,
te worstelen. Neem nu een passage a1s
deze:
'#Toepassing van m ultivariate m athem ati-

wat is dan nu de sector die verdrongen

clusteranalyse kan leiden totopspormg van
fundamentele dimensies, waarmee de verzameling kan worden beschreven.Een verzam eling doelstellingen waarvan de dim ensionaliteit en de hiërarchische ordening op
prioriteit is vastgesteld kan worden geëvalueerd op volledigheid,overbodige elementen en afleidbaarheid uit de doelstellingen
van het grotere systeem, waarbinnen het

Van den Berj beantwoordtdezevraagmet

wemelt dit boek. Ten dele volkomen

verdoven door een leven m et velen. Het

wordt en waaraan velen lijden, 'gekenmerkt door een mild, haast vriendelijk
sche technieken zoals factoranalyse en soortongeluk'(p.38).
hetwoord 'splritualiteit'.ln deze sectorbevindtzich '
het een en ander'.Van oudsher

heetdat een en ander:'God'(p.36).In
het hedendaagse maatschappelijk leven is
'God'een witte sector geworden.Dit ver-

schi
jnsel, secularisatie geheten,brengt de
mensen tot een eenzaamheid, waar men

nietmeer met zijn God alleen kan zijn.
beschouwde onderwi
jssysteem wordt ont- Dit heefttot gevolg datmeer dan ooitde
mens behoefte heeft aan gezelligheid, aan
worpen''(pp.22-23).
Van dit soort abracadabra - een mode- gemeenschappelijkheid,aan 'samenplakken'
verschijnsel in de sociologische literatuur teneinde het tekort aan de Ene te doen
-

overbodig.Dr.Meuwese achthetbi
jvoor- onderlinge woord camoufleertde eenzaambeeld nodig op p. 14 van zi
jn boek een heid.Woordenzijn erbijgebrek aan stilte.
nagenoeg ondoordringbare wiskundige form ule uitte werken van een 'rationele beslissing', alleen om op de volgende blad-

Wanneernu,zo gaatVan denBerjverder,

zijde doodleuk te vertellen, dat het ook

men die plaats van zijn God nlet meer
kent,dan kent men ook zijn eigen plaats
en dievananderenniet.Hetsamenzijn van

eenvoudiger kan. D it is niets anders dan
nietter zake doende,flauwe wetenschappe-

mensen is vaag geworden.Er ligt een m ist
in de relaties. 'Een m ist van onware,on-

lijke arrogantie.
eerlijke,waardoorchaotische menselijkereDr.M euwese verwijt de onderwijspractici, laties.Degenen die in de chaos verdwaaldat zi
j een welgcdefinieerde taal missen. den, heten neurotici. M et deze chaos om
W at hém ontbreekt is het vermogen om zich heen belanden de neurotici thans bij
zijn bevindingen en beschouwingen in kla- de psychotherapeut'(pg.47/48).De taak
re, verstaanbare Nederlandse taal mee te
delen.W i1men weten wat er aan hetonderwijs,metname aan hetuniversitair on-

van depsychotherapeutlsdan ook,volgens

schoolvoorbeeld van hoe het niet moet.

therapeut de ordening van zijn gehele
maatschappelijke leven,zijn eigen plaatsin

Van den Berg,advocaat te zijn van een
menselijke ongelijkheid, door de patiënt
derwijs in Nederland mankeert,dan moet zi
jn eigen onvervreemdbare sngel#k/leitfte
men proberen ditboek te lezen;hetis een laten vinden.De patiëntzoektthansbi
j de
HansH ermans

dat leven.De patiëntzou dat niet hoeven
te doen,wanneer de sector van spiritualiteitniet onbewust was geraakt.D e therapeut wacht totdat deze witte sector door

onze maatschappijwordterkend.Hijwacht
tot hij wordt afgelost, zo zegt Van den
Berg.Laatonshopen,zo besluitde schrij-

Proj.Dr.J.H.van#cz2Berg
ver,dat dit spoedig gebeurt.'Ja,laat ons
< Jf is psychotherapie
uitzien,dat de bewuste terugkeert, die hij
Callenbach,Nijkerk, 1970, 55 pp., j5,90. vervangtl'(p.52).TotzoverVan den Berg.
De rest zullen we wellicht horen in een
D e vraag:wat is psychotherapie? kan m et
rechtgesteld worden nu de sectoren seksualiteit en agressie in de mens, in tegen-

volgend boek van de veelschrijvende en
toch eenzaam bli
jvende therapeut,die Van
den Berg is.Terecht is dat velen in onze

atschappijdie eigen naam zijn vergeten,
stelling tot vroeger,door de maatschappij ma
waarmee ze door hun m oeder en God van
uit hun frustrerend verzwijgen zijn verlost de straatworden geroepen.
en door de spraakm akende gem eente in
onze maatschappij als vanzelfsprekendhe- G .W ilkens
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te verschaffen met de nadruk op de artspatiënt-verhouding onder bepaalde omstandigheden.M ede op grond van inhouden uit
de ontvangen verslagen komen slotbeschouBierman, M arten - Krakende ruim te. - wingen tot stand met betrekking tot de
verhouding arts-patiënt-gezin.
Katernen 2000,Amersfoort,1970,7/8.
Carrière,R.en <.Verburg - Het tweede Deze lofwaardige studie verdienteen aparte
ontwikkelingsdecennium.- Katernen 2000, hulde omdatDr.de Geus er in is geslaagd
een boek te schri
jven datook voor nietAmersfoort,1970/6.
Dessauer,Friedrich - Kooperative Wirt- medicibeqri
jpelijk is,nog afjezien van de
jlwaarin hiJzijn gedachschajt.- Knecht,Frankfurt,1970,185pp., voortreffelljke sti
ten goot.
DM .14,80.
Enzensberger,H ans M agnus - Bouwdoos J.J.C.M arlet
voordetheorie van demassamedia.- Katernen 2000,Amersfoort, 1970/5.
Ferris,Paul- M en and M oney.- Peli- EdwardJames
can,Penguin Books,Harmondsworth,1970, A merica AgainstPoverty
310 pp.,8/-.
utledge & Kegan Paul, London, 1970,
Furtado, Celso - Economic Development Ro
1
2
8
pp.,E 1,5.
0/LatinAmerica.- CambridgeUniversity
Press,London, 1970,271 pp., f 3.5 c10th, Armoede is iets,dat de gemiddelde Ame22/- paper.
rikaan maarmoeili
jkin hetbeeld van zijn
Gordon, Donald C. - The M oment t# land kan plaatsen.
Power.- Prentice H allInternational,Eng- Bli
jvende armoede,we1te verstaan.
lewood Cliffs, 1970,178 pp.,30/-.
Ve
elAmesrika
nen gaan ertrotsoq dathun
M itscherlich, A .- D e stad van de toe- voorouder
straatarm naar Amerlka kwékom st.- K aternen 2000,Amersfoort,1970/ men ofdatzijzelfin hun jeugd arm wa4.
ren, arm begonnen. M aar a1s iemand in
Nuyens, Dr.F.J.C.J.- M aatschappii- een land van onbegrensde mogelijkheden
leervoorjonge mensen.- W olters-Noord- arm bliijtmoet er toch ietsaan hem manhoff,Groningen,1969,159 pp..
keren.Dan ishijeen mislukking.Nietopgewassen tegen de uitdaging van een weliswaar harde m aar toch oeverloze kansen
Dr.C.d.deGeus
biedende wereld.
SOCIALE WETENSCHAPPEN

H uisartsen kankerpatiënt
Sinds een aantaljaren echterisdit beeld
(M edische Reeks M ens en Gezin), Van van de armoede in de gedachtenjang van
deAmerikanen aan hettanen.VrljweldaGorcum,Assen,1970,172 pp.,j17,50.
gelijks worden zij door de publiciteit met
H et voorliggend boek is de handelsuitgave hun neus op de cijfersgeduwd,die onloovan een proefschrift. In de eerste hoofd- chenbaar uitwijzen datmeer dan een vijfde
stukken heeft de schrijver zi
jn gedachten van de hele bevolking der Verenigde Sta-

neergelejd overgezwelgroeia1seen proces
in derulmte en in detijd en de wijze waaro? dit proces - datin het lichaam een
zlekte teweegbrengt- zich aftekentbinnen

ten leeftvan een inkomen beneden hetbedrag dat daarginds a1s bestaansm inim um
wordtaangenom en.In armoe dus.D ie arm oe ziet er weliswaar anders uit dan de

de verhouding m ens-milieu,onheilbrengend

armoe elders,in Latijns Amerika of India

en onheilspellend.De ylaatsdie de kanker bijvoorbeeld, maar armoe is nu eenmaal
in de belevingswereld lnneemt dringt zich
op aan zieken en gezonden. M et 'de gevreesdeziekte'binnen de gezichtskring dient
de huisarts een poging te doen haar aanwezigheid in de antropo-pathologie ook in

een relatiefbegrip.De Amerikanen hebben

te sluiten in zijn opvatting van demens.

verder,alleen omgekeerd.Zi
j zien hetnlet

de laatste tijd de armoede in hun eigen
land 'ontdekt'!
M aar - ook weer typisch Amerikaans -

zijdenken in hetzelfdepatroon a1svroeqer

meer zo dat Amerika de armen uitdaagt,
maar dat de armoe Amerika uitdaagt.
verder uit, hierbij voortbouwend op de En hoe Amerika dieuitdaging beantwoordt
vanafRoosevelttotNixon - ishetthevoorafgaande beschouwingen.
Vervolgens werkt de auteur het vraagstuk
van de hulpverlening aan de kankerpatiënt

Om een indruk te kri
jjen hoe dezehulp- ma van dit uitstekende en heldere boekje
verlening door de hulsarts de facto ge- overdesoci
alewetgeving van deVerenilde Staten.Een voorde Europeaan moeililk
scMedt,verzocht de schri
jver aan 60 colle-

gae om hem hierover casuïstisch m ateriaal

te begrijpen wetgeving omdat zij is aange-

past aan het ingewikkelde federatieve sys- Fawcett, een der leden van de Europese
teem van het Amerikaanse staatsrecht. Commissie voor de mensenrechten, heeft

Maarjuistdaarom zo'n nuttig boekje.
H ansHerm ans

dezejurisprudentie verzameld en erin dit

boek een overzichtvan gegeven.

HijinterpreteertdeConventienietzelf.Hij

gaatartikelvoor artikelen somsvoorieder
artikelzinsnedena zinsnede na,overalprecies aangevend watdeverschillende instanDe artijiciële lncn.
ç
Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, ties die ermee te maken kregen,erover te
zeggen hadden. Hier en daar, waar ver250 pp.,j5,- .
schillende van die instanties elkaar tegen-

HaroldM .Schmeckjr.

In een goede vertaling (van P. F. Ken- spreken,laat hi
j we1 een duidelijke voor-

ni
nck)lijthiereen boek waarvan de oor- keur vooréén interpretatie doorschemeren,
spronkehlke titel luidt 'n e semi-artificial
maarhi
j neemtdie dan ook geheelvoor
zi
jn persoonli
jke rtkening.
Zo'n verzameling jurisprudentie biedt nal
a
nd
s
e
t
i
t
e
l
we
g
g
e
v
a
l
l
e
n
e
n
v
e
r
v
a
n
j
e
n
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een specifieker bepalende ondertltel. W ie tuurlijk geen enkelewaarborg vooreen a1iets wi1 lezen over laboratorium-mensjes gehele doorlichting van de Conventie. De
moeteen anderboekjepakken.Hetonder- mate waarin ditgeschiedt,hangt af van de
havige is geschreven door een journalist, mate waarin de verschillende artikelen van
wetenschappelijk medewerker van de New de Conventie voor de rechtsprekende inm an'.

De bepaling 'semi-'is uit de Neder-

York Times.Een uitstekend leesbaar verhaalover de ontwikkeling van kunstm atige
organen en over orgaantransplantatie. De
auteurheeftzich terdege in hetonderwerp

stanties werden aangevoerd.De artikelen 5

aandacht.
Hoewelbepaalde ethische aspecten van de
problematiek door Schmeck al worden
aangeduid,is a1sslotbeschouwing een rede-

deze twee artikelen alleen.Andere moeten

en 6 bijvoorbeeld,handelend over de vri
jheidsbeperking en de verzekering van een

eerlijk rechtsgeding,kwamen veelmeer in
verdiept,watnietalleen blijktuitde pas- discussie dan een derandere.Fawcettheeft
sage over onze landgenoot Kolff.De nier- niet minder dan 120 bladzijden van zi
jn
transplantatie kreeg in dit boek de m eeste boek nodig voorde jurisprudentie rondom
hetmeteen paarbladzijden doen;zijkwamen in derechtszalen nauwelijkstersprake.Ditisechter een euveldatnu eenmaal

voering van Belding H.Scribner (1964)bi
j alle jurisprudentie aankleeft.Jurisprudentie
de opening van het iaarli
jkse congres van bedrijven is materiaal verzamelen en om

de American Society for ArtificialInternal m ateriaal te verzam elen m oet het er ook
Organs opgenomen. Deze medicus denkt zijn.
over etMsche vraagstukken bijhetgebruik Iniedergevalisditeen bijzonderwaardevan kunstmatige organen nogal rigoureus. vol boek voor ieder die a1s advocaat of

Zi
jn betoog biedt veeleer stof tot dieper- rechter met de Conventie te maken krijgt.
gaande discussie dan dathetweloverwogen
oplossingen aandraagt. De trant is overi-

H ansH erm ans

gens even bevatteli
jk a1s van Schmeck.
J.J.C.M arlet

seymourM artinLipset

J.E.s.Fawcett

The Application oj the European

Revolution and Couterrevolution
Change and Persistence in Social
Structures

Convention on H um an Rights

H einem ann, London, 1969, 466 pp., 63/-.

Oxford University Press,Oxford,1969,
368 pp-,75/-.

Geschiedeis en sociologie vullen elkaar
aan.

De Europese Conventie tot bescherming
van de mensenrechten en van de funda-

Lipset,hoogleraar aan de Harvard Univer-

siteit,socioloo! van grote vermaardheid,

mentelevrijheden dateertvan 1954.Sedert- geeft daarvan m dit boek getuigenis. En
dien zijn debepalingenvan dezeConventie een voortreffeli
jk getuigenis.
herhaaldelijk aangevoerd in rechtsgedingen Voortreffelijk is bi
jvoorbeeld zi
jn eerste
voor allerleirechtsprekende collegesin Eu- opstel,waarin hijaan dehand van allerlei
ropa.Er heeft zich dus rondom de Conventie een zekere jurisprudentie gevormd
en vastgelegd in ongeveer 3000 uitspraken
in alle landen en talen.

historischelegevensdeAmerikaansevolks-

aard vergehjkt metde Canadese.Beiden,
de Amerikanen zowel als de Canadezen,

hebben van het Oosten uit geleidelijk het
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socialistische omwenteling. Industrialisatie

hebben datop een heelanderemanier!e- W2S m.2.W.CCR VOOfW2RfdC VOOf hCt Ontdaan dan de Canadezen.ln Amerika gln-

staan van een socialistische maatschappij.
gen de 'pioniers'voorop.Vrijbuiters, die D at het tsaristische Rusland niet geïnduszich van God noch gebod iets aantrokken
en waar de dienaren van het staatsgezag,
die achter hen aan kwamen,naderhand dt
grootste moeite mee hadden. ln Canada
echter werd de ontsluiting van het W esten
van staatswege gepland. D aar gingen niet

de
yioniersvooropmaardesoldatenen de
polltie.D e mythe van de pioniers en van

trialiseerd was, bleek dan ook een groot
probleem voorde revolutionairen van 1917:

Lenin moest voor zi
jn eerste agrarische
program teradegaan bijdelinksesociaalrevolutionairen.
Stalin trachtte vanaf 1927 een oplossing te
vinden doordelandbouw te collectiviseren.

Dit leidde tot een daling i.p.
v.een stijging

hetwilde W esten leeftdan ook in Canada van de landbouwproduktiviteit in de Sovhelemaal niet.De neiging tot gezagstrouw jetUnie.
en tot onderwerping aan de wetis er veel Ook nu blijktdatcollectivisatieàlaRusse
groter dan in Amerika. Dat is overigens een weinig aanlokkelijke oplossing isvoor
maar één van deverschillen tussen de aard de problem en in de landbouw.W aarom ?
van Canada en die van Amerika; Lipset De schrijvers menen het antwoord tekungeefterveelmeer aan.
nen geven doortewijzen op hetverschi
jn-

ln zijn tweedeessayvergelijkthijdeAme- se1 bureaucratie, dat haast noodzakelijk
rikaanse ondernemersmentaliteit met die verbonden li
jkt met de plan-economie.
van Latijns-Amerika en gezien de toene- Hierin hebben de schrijvers ongetwijfeld
mende betrekkingen tussen het Amerikaan- gelijk;het boerenbedrijf vereist snelle bese en het Lati
jnsamerikaanse bedri
jfsleven slissingen door de niette controleren prois een dergeli
jke vergelijkingbijzonderbe- duktievariabelen a1s 'stand van het gewas'
langwekkend. Ook voor Europese bedri
j- en 'weersomstandigheden'.
ven overigens,die metLatijns-Amerika za- Men doetneta1s ofin deajrarische secken doen.

tordezelfde produktieomstandlgheden heer-

ln weereen anderessaybehandelthi
jzeer sen a1s in de fabriek, waar het hele ar-

uitvoeriq de verhouding tussen godsdienst beidsproces van a totzbeïnvloed kan woren politlek in de Verenigde Staten en re-

den.

kenthijafmetdemisvatting dat,gegeven Vervolgens worden de 'boeren-fabrieken'
degrondwettelijkescheidingtussen kerk en gesocialiseerd en in de plan-economie inStaat, de godsdienstige overtuiging van de
kiezers geen ro1zou hebben gespeeld in de

jevoerd.Hetgevolj hiervan voorde SovJet Unie is vaak mterstinefficiënt gebruik

grotepolitiek.Datheeftzi
jvan hetaller- van de produktiemiddelen. De schrijvers
eerste begin wél.
vergelijken deze situatie met de USA,en
Een vierde essay handelt over de achtergronden van de toenem ende rechtse sym pathieën en de anti-neger gevoelens in

Amerika.Een vijfde over de modernisering

van de politiek in hethedendaagse Europa.

concluderen dan tot een verwerping van

hetlandbouwsysteem in de SovjetUnie en
im plicietvan 'het com munism e'.

Bij de vergelijking tussen beide staten en

'systemen'houden de schrijversbijna jeen

En zo heeft hijtwaalf studiesbi
jeen ge- rekening metde zeer verschillende kllmabracht.

tologische om standigheden in beide landen.

Een bijzonder belangrijk en zeer lezens- Zelfswal
m eerin de SovjetUnie het'Ame-

waardig werk.
H ansH erm ans

rikaanse systeem' zou worden ingevoerd,
dan nog zou het produktieniveau van de
USA nooit gehaald kunnen worden. D e

D .Roy and BettyA .Laird

opmerkingin ditverbandvan deschrijvers,
dathet Keizerlijke Rusland graan expor-

SovietCom munism and agrarian
Revolution
Pelican Books,Harmondsworth, 1970,
158 pp..

teerde,m ag een indicatie vormen voor de
beperkte bekendheid met hongersnoden en
sociale omstandigheden onder de boerenbe-

volking ti
jdenshettsaristischeregime.

Ma
rx heeftweinig jeschreven overagrari- Uit het mislukte collectivisatie-experiment
scht problemen. H1J analysterde de com- trekken de auteurs de conclusie, dat 'het
plexe problemen van de gdndustrialiseerde

communisme'de agrarische problemen niet

slechtering van desituatie van de arbeidende klasse de basis werd geltgd voor een

sing voor sociale problemen.
F.Nieuwenhof

kan oplossen.W aaraan we dan m aar toesamenleving in de 19e eeuw.Hij meende voe
gen: het kapitalisme heeft geen oplosdat door accumulatie van kapitaalen ver-

enz.) liggen niet uit elkaar,maar schuiven
FILA4

in elkaar. De acteur is een schakel,even

belangri
jk a1s elke andere schakel. A1s
acteur studeerde je een ganse situatie in,
die je a1sgeheelbracht.M en brengtniet,
Adorno, Theodor < .und Hans Eisler Komposition /Jr den Film. - Rogner & zoals nu, fragmentjes van situaties. Heel
Bernhard, Miinchen, 1969, 215 pp., DM . deze situatie is nu omgekeerd (Gish beschrijftdie ommekeerheellucide)toteen
10,- .
reeks verticale, hiërarchische verhoudingen
n het ploduktieproces.M aar ook de rela(M odern film scripts),Lorrimer,London, i
tiesmethetpubliek veranderen:hetpubliek
1970,120 pp.,geïll.,12/-.
Bowser,Eileen - Film notes.- Museum zaggeen aangrijpend verhaalmeer,hetzag
of modern arts,New York,1969,128 pp.. stars in een aangrijpende situatie.Grifftih
Cowie,Peter - Sweden 1.- Zwem mer, heeftzi
jn stempeljedruktop hetleven en
het denken van Glsh. Het overgrote deel
London, 1970,224 pp., geïll., 18/-.
Cowie, Peter - Sweden 2.- Zwem mer, van het boek is aan hem en aan Gish'
werk methem gewi
jd.Je krijgtop die maLondon, 1970,256 pp.,geïll., 18/-.

Bergman,Ingmar - W ild strawberries.-

jk beeld van de toenGibson,Arthur - The silence oj God.# nier een vrij duideli
creative response to the jilms 5/ Ingmar malige produktietechniek en ook van een
Bergman.- Harper and Row,New York, mentaliteit: wat vroeg het publiek toen?
hoe kon je het boeien? welke was de ro1
1969,171 pp.,$2,25.
Higham,Charles- Hollywood cameramen.. van ditmedium in de samenleving? Grifftih
sources 0/ light. - Thames and Hudson, is één der eersten die zich deze vragen
London/Dennis,Borgerhout,1970, 176 pp., explicietheeftgesteld,terwijlhijovergeen
enkel analyse-instrument beschikte, noch
gdll.,BF.144.

Kracauer, Siegjried - Theorie des Films. een duidelijk geformuleerd doelmoestbeSuhrkamp, Frankfurt, 1964, 454 pp., reiken.DatGish'persoonlijk leven nauwegdll.,D M .18,- .
lijkstersprakekomt(haarrelatie totGrifRopars-W uilleum ier, M arie-claire L'écran de la mémoire.- Le Seuil,Paris,
1970,242pp.
Roud,Richard - Jean-Luc Godard.- D enis, Borgerhout, 1970, 192 pp.,geïll., BF.
144.
Windeler,Robert- JulieAndrews.- Allen,
London,1970,253pp.,geïll.,35/-.
Lilian G ish

fith was volledig gesublimeerd in het sa-

men-werken)verwondertniet.Zijisbi
jzonderpuriteinsen moralistisch ingesteld;heel

haarleven en datvan anderen beschrijftze
vanuit een economisch gezichtspunt: je

wordt beloond naar arbeid.Gish'interpretatie van haar eigen emotionele dorheid en
van Griffithsvervalmistnuance en dramatiek.Een onm isbaarboek.
D.Lauwaert

TheM ovies,M r.Grifjith,andM e
Jean-LucG odard
W .H .Allen,London,1969,388 pp.,50/- . Pierrotle Fou
De autobiografie van Lilian Gish (grote Lindsay Andersonez3David Sherwin
star van Griffith)behoorttotde boeiendste //...
'archeologische literatuur'overfilm.V erder
is heteen bijzondermooi uitgegeven boek, Jean Renoir
meteen reeks onvoorstelbaar knappe foto's
erin.VoorLilian G ish betekende acteren in
de eerste plaats arbeid.Hetging haar om
die arbeid. Haar autobiografie is vooral
daarom zo boeiend omdatzezelfeen intelligente visie heeft gehad op haar eigen

TheRulesojtheGame
(M odern Film Scripts 15,16, 17)
Lorrim er,London,1969 en 1970, 104,168,
172 pp.,gdll.,15/- perdeel.

Naast de Capelli-uitgaven, naast L'Avant-

werk.Uithaarherinneringen blijktook wel Scène du Cinéma, naast de Duitse uitgave
datm en in de voor-industriële periode van Cinelnathek heb je sinds kortook een Brithetfilmmaken een dergeli
jke visie kon heb- se reeks die volledige scenarios publiceert.
ben.De ganse cast wordterbij betrokken W einige van de bestaande formuleszijn bedatde film zo goed mogeli
jk wordt.Overal vredigend. A1s uitgever van zo'n reeks
primeren horizontale,organische verbindin- wordt je wel voor een aantal problemen
gen:deganse ploeg participeertop hetzelf- gesteld,die de meesten echter niet zo duide mom ent aan de creatie.D e produktie- delijk schi
jnen te onderkennen.Je hebtna-

fasen (scenario, montage, opname, decor, tuurlijk de vraag naar de keuze van je
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films:klassieke films,ja,maar ermoeten

liefst ook actuele filmstussen zitten,zodat
de reeksvoor een ruim publiek aantrekke-

TON EEL

lijk wordt (vandaarbijv.in de Britse reeks
de absurde uitgave van If...). M aar de Barry, Jackson G .- D ramatic structure.
belangri
jkste vraag blijft:waarom geef je - Univ. of California Press, Berkeley,
scenario'suit? Vroeger ging men vaak niet
verderdan een geromanceerdena-vertelling.
Datwashetim merswatfilm toen betekende:een rom an in beeld.Naarm ate de kennis van het film medium groterwerd en de
hotlding tegenover film veranderde, ging

1970,261 pp.,93/-.
Bednarz, Klaus, - Theatralische Aspekte
der Dramenûbersetzung.- Notring,Wien,
1970,299 pp.,US 120,- .
Buddingh,C.en BertSchierbeek - < .en

men aandacht krijgen voor 'filmische opbouw' en dat soort dingen (montage,
beeldcomposities enz.
). Het volstond niet
meer om een dialoog-scenario te geven (in
de Britse reeks kri
jg je dialoog-scenario's

Varelsen,Fie - Ik heb ze gekend.M#n

< .oj voor moedersis hetJ!/## hetergste.
DeBezigeBij,Amsterdam,1970,72 pp.,
f4,50.

gouden uren :# hetNederlands toneel.-

De Nederlandsche Boekhandel,Antwerpen,
van Pietrot le Fou en Wild Strawberries), 1970, 135 pp.,geïll., BF.210.
men wenste meteen een technische décou- Claus, Hugo - Het leven en de werken

page (elk shortmetbeeldformaaten duur vlnLeopold I1.- De BezigeBij,Amsteren eventuele camerabewegingen beschre- dam,1970:136 pp.,/7,50.
ven). Deze technische découpage li
jkt de Horvàth,tl#ln von - Gesamm elte W erke.
meest objectieve oplossing. Toch schuilt Band 1.- Suhrkamp,Frankfurt,1970,656
achter die werkwijze een vrij 'technische' PP.,DM .58,- .
visie op film.Hetis belangrijk geweesteen
dergelijke objectiverende afstand tegenover
film bij een zo groot mogeli
jk publiek te
stim uleren.Datstrookte m etdemaniervan W illiam Shakespeare
filmm aken en aan film kritiek doen: in de Verzam eld W erk.D eel 111.K oningszestigerjaren primeerde een manipulerende, dram a'
s
monterende visie op film.Erzi
jn we1dege- vertaald door W illy Courteaux
li
jk andere formules mogeli
jk om filmmo- De Nederlandsche Boekhandel,Antwerpen,
nografieën uittegeven.Pasolini's scenario's 1970,1081 pp.,BF.550.

bijv.zi
jn geen afgietsel van de film (noch
van zijn verhaal,noch van zijn structuur), Devolharding ende i
jverbi
jdezeShakesmaarstaan autonoom naastde film a1seen
earevertaling, die toch wel een blijvend
stuk literatuuren theorie (overfilm en over p
nument belooft te worden, zijn ook
literatuur),diezijn filmmaken hebbenbege- mo
leid.Een Am erikaanse reeks film scenario's thansvoorbeeldig.Courteaux'versie van de
oningsdrama's (Koning Jan, Richard II,
probeert elke film in een (filmlculturele k
context te plaatsen.Een uitgave van M as- Hendrik IV (1 en 2),Hendrik F,Hendrik
culin-Féminin wordt dan een dwarssnede V1(1,2 en 3),Richard IIIenHendrik Ffffl
it in hetvertrouwde schema:algemene invan de filmcultuur in Frankrijk en in de z
leiding over de problem atiek van het koStates,toen.Bijdezefilm-culturele aanpak ningsdrama (enkel i.v.m. historische coris een duidelijkerbeleid mogelijk watkeuze
rectheid,niet over de dram aturgie van het
van te verwerken film s betreft.Je vertrekt chronicle play of de variant-dimensie met
van een vrijafgeli
jnde visie op de filmgeschiedenis van de laatste decennia.Je laat hetgeschiedenisdrama)en meerprecieze be-

adering van e1k drama afzonderlijk met
de samenstelling van je reeks niet bepalen n
doorpopulariteiten verkoopbeleid.Je reeks vlugge historischelijnen en de marge waarwordt m eer dan een verzam eling klassieke in Shakespeare van zijn bronnen afwijkt.
jfik bijmi
jn standpuntdatCourfilm s,die nooitm iszitten,avantgarde film s, Toch bli
teaux'technische precisiewerk een resultaat
waar je graag nog wat over naleest, en aflevertvoor de boekenkastofhetliteraire
enkele populaire films,die je reeks moeten contact en niet voor de spreek- en speelstofferen.Alles bijelkaar geen erg benloe- scène; mijn indruk wordt bevestigd door
digende reeks.O ja,ik vergathethaast,in het feit dat de prozafragmenten ongemeen
elk deeltje staan een oftwee teksten van de rijker, snediger, pittiger, lippiger, fonetifilmmakers zelf.M eestal slechtgekozen en

scher geschakeerd liggen dan de prosodi-

altijd zonder redactionele omlijsting.Slor- sche trouw (inderdaad trouw,en in die zin
dig dus.
technisch bewonderenswaardig geslaagd)die
D. Lauwaert

gedisciplineerd de ingewikkelde Engelse
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valkuilen ontloopt maar daarbij zichzelf en Zynismus omschrijft en ze vervolgens
herhaaldeli
jk een Nederlands beentje licht. plaatst binnen het biografisch-ideologische
C.Tindemans

ontwikkelingsbeeld van G.Buchner, waar-

bij,op grond van de pathologische categorieën,een op de persoon van zi
jn objectauteur betrokken bepaling van determinis-

PavelKohout

me,fatalisme, athdsme en nihilisme (1

DreiTheaterstûcke

Sisyphus-context)aansluit.Dezeideële cri-

terla worden dan toegepast op hetdramaVerlag C.J.Bucher,Luzern,1969,304 pp., tische werk.Het resultaat is helaas nietzo
SF.16,80.
opzienbarend,tenzi
j datde tekstparafrasering vanuitde nieuweoptiek leidttotandeDe Tsjechische toneelauteur(geb.1928),in re delineaties,interferenties van figuren en
hetrecente nieuwsom zijn aandeelin het motieven en dramatische focusfuncties,het
manifestvan de2000 en hetnavranterelaas knapstgedemonstreerd t.a.v.Woyzeck.Een
Aus dem Tagebuch eines Konterrevolutio- eigen conclusie wordt vermeden, omdat
nlrl,bundelt3 stukken,aaneengepraatmet deze resultaten slechts zin opleveren in het
informatieve (en onthullende) biografische complexe totaliteitsbeeld van G. Bûchner,
details en artistieke standpunten. So eine een opdrachtdieS.nietdezijnemochtach-

Liebe (1957) is een pluisstuk waarin de ten maarwaarvoor hijvitale gegevenster
doodvan een jongevrouw,gereconstrueerd beschikking heeft gesteld.
door een geweten-verteller,wordtverklaard
a1s collectieve schuld van een in gebreke

C.Tindemans

bli
jvende gemeenschap.Reise um dieErde
in 80Tagen (1961),uiteraard een J.Verne- WoljgangWittkowski
versie, spot parodiërend en karikaturaal
met de nadruk op de anti-illusoire kracht-

DeriungeH ebbel.ZurEntstehung

patserij van de theatertechniek. August, und zum W esen der Tragödie H ebAugust, August (1967), een circussjel, bels
graaft dieper naar relaties tussen enkellng
en autoriteit,mensen God,ideaalen wer-

W .de Gruyter,Berlin,1969, 309 pp.,

keli
jkheid. ln burlesk-farciale flarden op- DM .48,- .
gevangen,isheteen uitstekend spel-dram a,

waarin de objectieve pret autonoom blijft S. (op dit thema te Frankfurt gepromoen toch de vingerwijzingen nietdooddrukt. veerd,doorde brain drain verscheept naar
Deze stukken doen a-,zonietanti-golitiek Ohio StateUniversity)intergreteertdejonaan;ze zoeken schijnbaar het indivldualis- ge Hebbela1s een ethicusd1e zich van het
tische1otopofspelenverstoppertjemetde christelijk theïsmelosrukt.Daarmee wordt
doctrine in kundig-gewaagde theatrale Hebbelgepromoveerd tot 1id van de Provondsten (zij het door herhaling vrij ver- metheusbeweging en dat in tejenspraak
moeiend).Toch houdtjuist dit zich enga- metvele gehandhaafde opinies d1e Hebbel
geren in de zinvolheid van het theater a1s

veeleer sam enbrengen m et relativism e en

theater een duidelijkebeslissing in,een pro- nihilism e, waardeverval en tragische anti-

testteqen de(socialistisch-reah'
stische)ideo- transcendentie.N u heeftS.geen m oeite en
logiserm g van het theater: precies de afwezigheid van de objectief-politieke motie- vooraljeen woorden gespaard om de beven betekent een politieke positiekeuze.
C.Tindemans

M ario Carlo Abutille

Angst und Zynismus bei Georg
Bûchner
Francke,Bern, 1969, 143 pp.,SF.20,- .
H et positieve aspect van deze detailstudie

trekkelilk geringe tildsperiode (1813-40)
volledig uit te kam men m et m etafysische

peilapparaten en existentiefilosofischedieyzinnigheid, die de leesbaarheid zeker met
bevorderen.Na een inleiding die de geesteshistorische achtergronden van de bestaande hedendaagse Hebbelvisie wi1 sa-

menvatten (zeer grondig én rechtvaardij),
valtde studie in drie stukken uiteen:Schll1er a1s leef- en denkvoorbeeld,Schiller als
ideologische antipode,Judith als anti-lungfrau von Orleans.Zolang Schiller fungeert
als codex, ontwikkelt Hebbel de spannin-

en tussen zijn horizontale en verticale
lijtin hetafbakeningshoofdstuk waarin S. g
u1t de filosofisch-psychologische vaklitera- wereldbeleven,uitlopend op hetstellen van
tuurde werkbegrippen Angst,Verzweiflung

de mens a1s maatvan alle dingen (neerge-

legdinM irandola,1830).Na1835komthi
j von Lohenstein. Untergehende Wertwelt
in verzet tegen Schillers metafysische idea- und östhetischer Illusionismus, Brugge,
lisme en Hebbels dualiteit van natuur en 1964)heeftLohenstein (1635-'83)detradiGod wordt fundament voor het dualisme t
ionelesqiritueleideeën aaneen inhoudelijk
in hettragische;inzi
jn eigenlevenzoalsin ontwaardlngsproces onderworpen, dat op
zijn dramatische personen legthi
jdespan- een radicale ethetisering isuitgelopen.Deze

ningen in de onmogelijke samengang van stellingqoojtS.alsnogtebeantwoorden en
een subjectiefethosen een objectieve waar- in een fllnzlnnig spelvan subtiele tekst-en
denorde. In Judith za1 hij de autonomie scène-analyse bevestigthi
j de zonietintact,
van de mens affirm eren, door S.m eester-

dan toch herkenbaar gebleven verticale ver-

lijk ontleed en geëvalueerd in motieven, bondenheid tussen Mens en God. Meteen
handelingen, verknopingen en consequen- wordt de secularisatietendens a1s minder
ties.
krachtig vooropgezeten worden de themaC.Tindemans
tische cycli(redeen passie)erkend a1s ana-

loge ideeën;yolitiekedrama's in een nietM ichaelM .M etzger und
GerardF.Schmidt,Hrsg.

DerHojmeister und die Gouvernante

christelijkmilleuwerden doordetijdgenoot
geïnterpreteerd a1s gelijklopend met de
martelarenstukken terwijl schema'
s werden
aangegeven die de vernieuwing van de in-

houd bijeen volgendegeneratiezoudenbe-

vorderen.
W alter de Gruyter,Berlin, 1969, 118 pp.,
C.Tindemans
DM .9,80.

Dit s-bedrijven-Lustspiel door een onbekend auteur, te dateren om streeks 17901800,wordt niet om de intrinsieke waarde
behandeld,m aarom hetmodelkarakter.Het
bevat inderdaad alle denkbare clichés,topoi,typologische situatiesen figuren,senti-

H elen Gardner,editor

mentele ti
jdssir alen, dramaturgische mo- F.P.W ilson
degegevens die elders we1 correcter uitge- Shakespearian and other studies

werkt kunnen liggen, maar niet z6 voorkomen a1sin dezeopgestapelde samenhang, Clarendon Press,Oxford, 1969,345 pp.,
een yrachtig voorbeeld van de grensover- 75/-.

schrildingen tussen burgerlijke komedie en

uitgesproken Rv rstûck.Dit stelt de tekstbezorgers in staat tot een scherpzinnige

analyse die! zoals alti
jd in deze boeiende
serie tekstultgaven,dramatologisch,them atologisch en theaterhistorisch voorbeeldig is
en waarvan de analoge behandeling ook
verhelderend zou uitvallen voor ontwikkelingen binnen het N oord- en Zuidnederlandse drama uit dezelfde periode.
C.Tindem ans

H. Gardner ruimt met deze bundel de
werktafel af van de beraam de Britse literairhistoricus F. P. W ilson. Twee grote

brokken (over Shakespeares history plays
en comedies),ontwerpen voor S.'s aandeel
in de m onum entale Oxford H istory ofEnglish Literature,dem onstreren de grote au-

toriteiten hetoordeelsvermogen,hetrijpe

en rustige reliëf dat voor geheide Shakes-

pearekenners nog altijd een uitermate innemende synthese biedt. Andere bi
jdragen
zijn lecture-teksten,somsonafdoor de occasioneleopdracht,meestalbezig mettaal-

UlrichFûlleborn

Die barocke Grundspannung
Zeit-Ewigkeitin den Trauerspielen
Lohensteins. Zur Frage der strukturellen Einheit des deutschen Barockdram as
J.B.Metzler,Stuttgart,1969,49 pp-,
D M .5,80.

aspecten (spreekwoorden, taalgebruik van
de doorsneemens,lectuurachtergrond),een
enkele keer een meesterlijke compilatie
('The EEzabethan Theatre'
). Boeiend en
ontroerend zijn twee herdenkingsbijdragen
over bekende Shakespearescholars, E. K .
Chambers en W . W . Greg, in vererende
dankbaarheid en lieve ontroering een be-

minnelijk modelvoor watnu over S.zelf
kan worden geschreven.

Volgens Prof. Dr. E. Verhofstadt (D. C. C.Tindemans
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jj-umstead

The Birth 0/M odern Comedy in
Renaissance Italy
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opstellen van debalans,vrijschamele duideli
jkheid bezorgt.S.exploreertdeintriges,
de figuren,de gdnverteerde wereldschetsen,

deobsceniteiten(bijJonsonjetemperd door

The University of Chicago Press,Chicago, het puritanisme van de soclale actualiteit),
de satire en hetdidacticisme,deimitatie en
1969,285 pp.,113/-.
de adaptatie. D e conclusie is dat Jonson
Deze erudiete studie van de commedia eru- evident naar Aristofanes heeft getracht te
rken terwi
jlhijzichzelftoch bleefdwindita laatnauweli
jkséén auteur(indien één we
gen naarhetstructuurmodelvan Plautusen
stuk)ongeciteerd die,vanPetrarca(+ 1330) Terentius; uit deze dubbelslachtigheid is
totBeolco(t 1533),zich heeftopgehouden geen eigen watermerk voortgekomen.
met het ontwikkelen van een eigentijdse, C.Tindemans

eigenvormelijkekomedieuitdePlautus-en
Terentiusconventie.S.beschrijften ontleedt
detheoretischestandpunten,deLati
jns-humanistische werkopvatting, de geleidelijke

zelfstandigheid der middelen en de thema- GustaveAttinger
tisch-rebelse oppositic die tenslotte alle L'espritdela Com media dell'Arte
voorwaarden levert voor de groei van een
àllfrc français
m odernekomedie,dienietlangernationaal- dans le f
Italiaans blijft maar internationaal-Euro- SlatkineReprints,Genève,1969,489 pp..

pees wordt.Bijzonder nuttig zijn twee appendices met de plot-samenvattingen van

de Latijnse resp.ltaliaanse stukken. Jammer ishetuiteraard dathetbeschrijvende
opsommen van de objectieve kenmerken
(thematisch, structureel, prosodisch, scenisch) nergens aanleiding wordt tot een
duidelijke evaluatie van deze teksten.De

De bdnvloeding van het Franse theater
doorde Commedia dell'Arte zietS.a1s een
osmose van troepen en auteurs,van teksten

spel,van werken interpretatie.Zi
jn analyse

legtde kenm erken van hetItaliaanse voorbeeld bloot:het romaneske, het spektakel,
intrige, de komische lazzi, de centrale
mentale en formele schakeltussen deze ko- de
ro1
van hettype en de primauteit van het
medieen b.
v.de Brits-Elizabethaansewordt
we1naar excentrieke opvallendheid aange- spel.Zijn speurtochtbijdeFranse acteurs
n auteurs verwijlt uitvoerig biJ M olière
haald m aar niet naar aard en effect ont- e
m aar dringt door tot M arivaux en zelfs
leed.D itregister-karakterbeperktdebruik- Copeau.Zo weet S.de Commedia de11'Arbaarheid van deze studie zelfs voor kenners te-kern op een formule te brengen: een
van deze periode.
plastische opvatting van het theater. Het
C.Tindem ans
s
yektakelisde enigeeenheid,hetantireallsm e de stilistische structuur,heteffect is
spel dat zich niet a1s interpreet autonoom
m aakt m aar als schepper van idee een
CoburnG um

volksverbeelding en een ti
jdperk in beelden
opvangt.S.'ssynthese (in 1950gepubliceerd,
Ben Jonson
maar sedertlang onvindbaar)legtdan ook
er nadruk op hetgeestelijke dan
A Comparative Study 0/ Jonson and toeprechhettme
lichamelijke gehalte, een verbeelA ristophanes
dingstechniek dieexpressievermochttezijn
M outon,Den Haag,1969,207 pp.,/30,- . van een houding en een instelling t.o.v.

TheAristophanic Comediesoj

mensen wereld.
C.Tindem ans

Deze in het eindresultaatén in de tastbare
incidenten toch we1 teleurstellende studie
tracht van een reeds lang gesignaleerde
overeenkomst een nieuwe benadering te
form uleren.W aar vroeger de plotidentiteit JacquesBrenner

(mét de verwerking naar een veranderde Les critiques dramatiques
ti
jdgeest toe) tussen Aristofanes en Ben Flamm arion,Paris,1970,260 pp.,

Jonson we1 opgem erkt werd, tracht S. nu
door te dringen tot niet alleen de verbale FF.20,- .
overeenstemming,maarvooralnog de mentale.Datleverteen speurtochtop die vrij S.tekenthierin onvolledige en alte anec-

automatisch verloopten uiteindelijk,bijhet dotische lijnen het ontstaan en de evolutie
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van het ambachtvan de theatercriticus (in a1s een contra-theïstisch wereldbeeld tot
Frankrijk)uit,zonderdatdeverdiepingop formele codificatie ziet ontwikkelen, leidt
zin,vorm en ontwikkeling van de bedrij- Festugière 'tragisch'en 'tragiek'precies uit
vigheid zelf ergens aan bod komt.De be- de religieuze monomanie af.De schi
jnbare
handeling van de eerste vertegenwoordigers

knoop is methodisch te verklaren; Festu-

(b.v.J.L.Geoffroy,J.Jain,Th.Gentier, gière ziet b.v.Euripides'resignatie a1s een
Barbey d'Aurevilly,F.Sarcey,J.Lem aitre, bekennende onderwerping, terwijl DuvigE.Faguet)isadembenemendtriviaalen uit- naud er de m achteloze revolte van intereindelijk volkomen inadequaat. Deze me- preteert die de innerlijke verantwoording
thode handhaaft S.ook voor de 20e eeuw

van de dramatische vorm en meteen hét

(van P.Léautaud totG.M arcel)om badi- systeem aantast.Uit een onverwachte hoek
nerend te eindigen bij tien hedendaagse brengt Mack bevestiging,alblijftze quasipraktizanten, keurig geselecteerd om hun onleesbaar. Hij perst denksystemen,theopolitiek spectrum,zonder duideli
jkheid om rie-esthetische ideologieën en persoonlijke
hun persoonli
jke vermogen, betekenis en belijdeniscodices van auteurs en filosofen
verdienste: J. J. Gautier, J. Lemarchand,
J. Dutourd,B.Poirot-Delpech,P.M arcabru,M .Galey,R.Kanters,G.Dumur,G.
Sandier,F. R.Bastide.Een teleurstellend
geheel.
C.Tindemans

uit de D uitse 20e eeuw samen in een be-

hoefte totvolledigheid die nauwelijks ruimte laatvoorenig inzichtin periodische aansluiting of contrastering. M et het begrip
compendium te hanteren alseen verzam elcentrum waarin de auteur zelf niet meer

corrigerend ofwi
jzend moet tussenkomen,
levert hijweliswaar ontzaglijke informatie
maar verwaarloost de zo noodzakelijke
JeanDuvignaud

Spectacle et société
Denoël/Gonthier,Paris, 1970,167 pp..
#.J.Festugière

bindtekens, die des te dringender dienen
aangebracht door de lezer die deze trits
boeiende opstellen ergens op elkaar moet
zien afte stem men.
C.Tindem ans

D e l'essence dela tragédiegrecque
Aubier-Montaigne, Paris, 1969, 145 pp.,
FF.24,10.
DietrichM ack

A nsichten zum Tragischen und zur
Tragödie
Ein Kom pendium der deutschen
Theorie im 20.Jahrhundert

KUNST
Rubin, W illiam S.- Frank Stella.- M useum ofm odern art,N ew York, 1970,176

PP.,geï11..
Stermer,D ugald,en Susan Sontag - D e
W .Fink,M iinchen,1970,178 pp.,
kunst van de revolutie.- Bruna,U trecht/
D M .19,80.
Antwerpen,1970,142 pp.,BF.305.
Vinkenoog,Sim on - Appel's oogappels e?;
W at J.D uvignaud bezighoudt a1s theater- het verhaal van Karel Appel. - Bruna,
socioloog, is het theater als afspiegeling U trecht/Antwerpen, 1970, 175 pp., geïll.,
van het maatschappelijke leven.Dat bete- BF.240.
kent niet naïef het theater als autonoom

beschrijven en dan aan de overkant even
bekijken wat ervan terechtkomt in de
maatschappeli
jke realiteit;hijzietintegen- FritzM ierau,Hrsgb.
deel de ambivalentie zowel a1s de inter- Links!Links!Links!
penetratie van de twee polen periodisch tel- Eine Chronik in Vers und Plakat,
kensandersbeklemtoond,maar a1ssysteem
intact.Deze thans toch sterk gedeelde in- 1917-1921
zichten weet hij (van de Grieken tot post- Rûtten und Loening,Berlin-DD R, 1970,
mei68) alsfrisse thesete stellen,telkens in 455 pp., DM .27,- .
een relevantvoorbeeld dat historisch m ode1 weet te worden voor continuïteit én
essentie.W aar Duvignaud de tragedie zich

Hetthema 'kunst en revolutie'in de meest
liberale fase van de geschiedenis van de
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USSR wordtin ditvoortreffelijk verzorgde overbetere hulpmiddelen door toedoen van
werk aan de orde gcsteld.Hetrevolutionai-

deDeutscheForschungsgemeinschaftenkan

replakkaat,hetqedichtenliedvormen be- men bescMkken over een uitgebreide kring

langrijkewapensln derevolutionairestrijd, van medewerkers.De belofte van een grozijbinden destrijders,doorverbeeldingvan tere regelmaat in hetverschijnen dervolde gemeenschappelijke idealen en creatie gende afleveringen zit er dus zeker in.
van een revolutionairetaal,waarin de revo- Volgens de traditie uitgestippeld door de
lutionaire filosofie totgestalte komtin het eerste uitgever Otto Schmitt,verzamelt het
dagelijkse leven.Het ging de kunstenaars Lexikon 'realia',positieve gegevensomtrent
om democratisering van de kunst ter wille de beeldende kunsten haar historischeont-

van hetsocialistisch ideaalder Bolsjewiki. wilckelinj in de Duitssprekende landen.Er
De betekenis van deze gedemocratiseerde ismaterlalenstudiein verwerkt(bijv.Esche,
kunst werd a1s volgt samengevat door de Erzstug,studie van voorwerpen (Escarpe,
Russische kunstschilderen architectLissitz- Eselshuf,Estrade,Etagère etc.
)en van de
ky: Ons publiek werd de massa,die voor personages waarmee deze soms verbonden
de helftuit analfabeten bestond.De revo- zijn (bijv.Esther,Estherrolle),en daarnaast
lutieheeftvan onsongelofelijkveelopvoe- onderwelpen die een kunsthistoricus inter-

dings- en propagandawerk gevraajd.Het esseren (alsbijv.'EtinArcadiaego',Ethik,
traditioneleboekwerd in afzonderlljkepa- Etimasie etc.).Hoe moeili
jk de gestelde
gina's verscheurd,honderdvoudig vergroot, opgave we1 is, za1 de gebruiker duidelijk
bijgekleurd en a1splakkaatop de straatge- worden bijeen artikela1s 'Eucharistie'dat
bracht.. W anneer deze plakkaten nu ter
grootte van een gewoon boek gereproduceerd en thematisch geordend zouden worden, zou daaruit een origineel werk ontstaan. Decreten en legerbevelen a1s stripverhalen.
De uitgave van dit revolutionaire strip-ver-

100 kolommen telt en waarin niet minder

dan 61 zwart-wit reprodukties zi
jn opgenomen uit een voortreffelijk en voor velen
wellichtonbekend fotomateriaal.Toch werd

bi
j dit artikel ook nog een kort leerstellig

overzichtoggenomenen behalve een tame-

li
jk uitgebelde maar selecte literatuuropgahaaliszowelin oorspronkelijk Russisch a1s ve,zeer uitgebreide iconografische referenin hetDuits.Een voortreffeli
jk boek voor ties. Een standaardwerk dat een geheel
iederdiezich wi1verdiepen in hetprobleem eigen bijdrage tot de wetenschap levert.
kunsten samenleving.

S.De Smet

F.N ieuwenhof

SirarpieD erN ersessian

LudwigHeynrichHeidenrecht& Karl-

The Arm enians

AugustWirth (Hrsg.
)
Reallexikon zurdeutschen
K unstgeschichte

n amesand Hudson,London,tDenis,Borgerhout),1969,216 pp-,78 p1.,48 tek-,
BF.365.

Lieferung 60,6l,62,63.
.
Erutuje- Eulenspiegel

ln de serie Ancient Peoples and Place'
brengtSirarpie DerN ersessian,een van de
Alfred Druckemûller Verlag, Stuttgart, beste kenners van de Arm eniërs,een uitstekend overzichtvan ditbetrekkelijk klei1967-1970 (Bd. 5, kol. 1409-1535; Bd. 6, ne
beschavingsgebied,hetoude Urartu,nu

kol.1-351).

verdeeld over Rusland en Turkije. Het
heeft een belangrijke ro1 gespeeld in de

Tussen deverschijningsdatum van de eerste eerste eeuwen van hetchristendom.De talband,1937,en de laatste afleveringen waar- rijke kerkruïnes getuigen hier nog van,
mee men nog niet verder kwam dan de

m aar ook de vele m anuscripten. N a een

letter E in 1970,ligteen hele tijd.Dadeli
jk historische inleiding wi
jdt de auteurafzonna de tweede wereldoorlog is de redactie
we1 opnieuw aan het werk getogen, m aar

derlijkehoofdstukken aan demaatschagpe-

gave. Gelukkig beschikt de uitgever thans

G .Bekaert

li
jke, economische, religietlze en artistleke
het overlijden van de vroegere redacteur aspecten van de Armeense beschaving.De
ErnstGall,en de aanstelling van zijn me- illustratie is uiteraard overwegend gewijd
dewerker Freiherr von Erfa tot Direktor aan het christelijke tijdperk, daar uit de
van het kunsthistorisch instituutin Firenze, voor-christelijke tijd slechts weinig kunstbrachten aanzienlijke vertraging in de uit- werken tot ons zijn gekomen.

D E B IJ B E L
aIs tijdschri.
ft

Elke week een kortdeelvan debijbelop uw tafelin een aantrekkelijk gezinsblad.
Vierentwintig bladzijden rijk gei
'llustreerde bijbeltekst.Geen saaie compacte tekst,
doch frisen goed leesbaar.ln een degelijke vertaling geleverd doorhetNederlands
Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting.
Daarrond tien bladzijden verklaring door ssereldspecialisten,talrijke reproducties
van kunstwerken en oude voorwerpen,actuele foto's van historische plaatsen,plattegronden en kaarten:alles in vierkleurendruk.Bovendien verklaring van alle namen

diein deBijbelvoorkomen,specialebladzijde '
w'
aarop bijaangepaste illustratiehet
bijbelverhaalspeciaalvoorkinderen verteld wordt.

D E B IJ B E L
in 3000 royaalgeïllustreerde pagina's,m etinleidingen en verklaringen voormensen

van onze tijd.Verschijntin 96 afleveringen die daarna in 7 kunstverzamelbanden
kunnen opgeborgen worden.

D E B IJ B E L

Desclée De Brouw er

W ijngaardplein 15, Brugge
Nieuw e G racht 24a, Utrecht
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Zowelvoorplaatsingen aIs voorkredieten
biedtIppa U een volledig gamma.
Plaatsingen?Zonderofop

Kredieten?Allebedragen:van

termi
jn,opnaam ofaantoonder, 10.000Ftot10miljoenenmeer.
maaralle even voordelig.En een Alletermi
jnen:van 12 maanden
verzekering tegenongevallen
tot25jaar.All
evormenvan
vooralle houdersvan rekeningen terugbetaling:de Ieningen van
enboekjesmetofzondertermijn. Ippaworden naarm aatgemaakt.
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HOGER INSTITUUT VOOR GRAFISCH O NDERW IJS
OudeHoutlel38 Gent-Tel.09/23.22.23 of25.35.73-BroedersvandeChristelijkeScholen
FXTERNAAT
INTERNAAT
specialisatie : Typograaf, Linotypist,Offset- Diep- en Zeefdrukker
Monotypist,Typodrukker,Chemigraaf,Boekbinder,Grafieker
seholing : LagerSecundairTechnische School

Aanvaarding in 1e Jaar: na 69 IeerjaarLagere School
in 2e Jaar: na 1e jaar humaniora of 1e jaar LST
In 3e Jaar: na 2e jaar humaniora of2e jaar LST
HogerSecundajreBeroepsschool - HogerSecundaireTechnische School

lndustrieelWetenschappelijke School

Aanvaarding na 4e humaniora,3e middelbare of LTS

HogerTechnisch onderwljs (Graduaaten Technisch lngenieur)

Aanvaarding na HST ofvolledige humaniora met ofzonderexamen

Een mooiberoep in dienstvan de gemeenschap: V ERP LEG EN D E
HET SINT VINCENTIUSINSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
.
bestuurd door de Zusters van Liefde van Gent.
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- Gegr
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3 jaar
Gegradueerde soclale verplegende
4 jaar
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- Ver
pleegassistente
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- Zi
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1 jaar
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DO N BOSCO - TZCHN ISCH INSTïTUUT
lnternaut Externclt
90,Guldendallaqn.. Brussel 15 (Sint-pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.Q1.Q6
Erkend cloor de stcct: K.B. 7.5-193) - N 2.340.005/693 Nederlandstalig Franstclig

LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
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Personalia
Prof. Dr. S. Trooster S.J., geboren 1915. Promoveerde aan de Gregoriana te Rome in de
thcologie. Was professor aan de Katholicke
Theologische Hogeschool Amsterdam. Publiceerde o.a. 'Evolutie in de erfzondelccr' en 'God
voor ons menscn'. Adres: Kloosterweg 36, Bunde (L.).
Dr. L. L. S. Barialils, geboren 1933. Studeerde
sociale wetenschappen aan de Katholicke Economische Hogeschool te Tilburg en pronioveerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op
'Ungarn und der Anschluss'. Is thans verbonden
aan het John F. Kennedy Institute te Tilburg.
Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.
Frans F. Bocnders, geboren 1942. Studeerde
Gcrmaanse filologie en filosofie le 1 euven. Rcdacteur van het literaire tijdschrift 'Ruimten'.
Producer bij de BRT. derde programma. Adres:
Plantijn en Moretuslei 40, Antwerpen.
Dr. Th. /'. M. de Jong, geboren 1938. Studeerde van 1955 tot 1969 aan de Universiteit van
Groningen sociologie cn economische geschiedenis. Adres: Brede Englaan 6, Huizcn
Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan
het Institut des Arts de Diffusion en aan het
Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding
cn Toneel te Brussel. Stage aan de University du
Thifltre des Nations te Parijs. Programmator bij
de filmdienst van de Vlaamsc Tclcvisie. Medewcrker 'Kunst- en Cultuuragenda'. Adres: Kapitein Crespelstraat 13, 1050-Brusscl.
K. Fens, geboren 1929. Na het gymnasium studeerde hij Nederlands. Thans doccnt Nederlandse letterkunde aan de Bibliotheek- en Documcntatieschool te Amsterdam. Literair medewcrker
van 'De Volkskrant'. Was redacteur van 'Merlijn' en publiceerde enkele boeken met opstellen
cn kritieken. Adres: Wilhelminawcg 23, Zandvoort.
Carlos Tindemans, geboren 1931. Doctor in de
Germaanse filologie Gent. Doccert aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolkcn, Rijksuniversitair Centrum Antwerpen: aan het Rijkshogertechnisch Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding te Brussel. Lid van dc Hogc Raad
voor Nederlandstalige Dramatische Kunst Medewerker 'K en C-Agenda'. Adres: Jan van Mirlostraat 1, 2520-Edegem.

\l van Tijn studeerde aan de openbare kweekschool te Amsterdam, was in het onderwijs
werkzaani. Geeft lessen in Hebreeuws en Judaica. Is vaste medewerkster aan een aantal dagbladen en tijdschriften. Adres: Arisstraat 17,
Wormcr.
Drs I M H. Oomes, geboren 1909. Studeerde
geschiedenis tc Nijmegen. Thans leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum tc Hilversum en
conrector van het Contardo-Ferrini-avondlyccum
te Amsterdam. Adres: Snclliuslaan 39, Hilversum.
Rita Jolie-Mulier. geboren 1934. Doctor in de
Rechten. I id Hoofdbestuur C.V.P. cn Nationaal
Bureau C.V.P.-Jongercn. Adres: Van Putlci 13,
2000-Antwerpen.
Ward Bosnians, geboren 1934. Maatschappelijk
assistent. Lid Nationaal Bureau C.V.P.-Jongeren. Dicnsthoofd Huisvesting Comit6 StudentcnvooTY.ieningcn Katholicke Universiteit Leuven. Hoofdredacteur
'Radikaal'. Adres: De
Ster 56, 2540-Hove.
Dr. P. L. M. Groolens S.J., geboren 1910. Naast
de gewone studies van filosofie cn thcologie studeerde hij geschiedenis aan de R.K. Universiteit
van Nijmegen, waar hij in 1941 promovecrde op
'Dominicus Baudius' cen Icvensschets uit het
Lcidse humanistenmilieu. Hij was verbonden aan
het Ruusbroccgenootschap te Antwerpen tot
1953. Daarna biblothecaris te Maastricht tot
1956.
Van 1956 af vrijgestcld om een nieuwe levensbeschrijving samcn te stellcn over dc Nederlandse jezuietcngeneraal Jan Filip Roothaan. Adres:
Wavcrse baan 220, Heverlec - Lcuven.
Ed de Moor, geboren 1936. Studeerde wijsbegecrtc te Nijmegen. Verbleef daarna vier jaar in
het Nabije Oosten, eerst als student Arabisch in
Beiroet. daarop als stagiairc in een Kairo's internaat Studeerde in Lyon enige jaren thcologie
en Arabische filosofie cn voltooit thans zijn
studie Semitische taal en Ictteren aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Adres: Rijnlaan 193,
Utrecht.
Paul Mertz, geboren 1938. Directeir van een
groot Amsterdams reclamebureau. Adres: Reinier Vinkeleskade 69 ' " '
Amsterdam.
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Godsdiensten ontwikkeling, p.45l
D evraag of de Islam ,hetBoeddhism e,hetChristendom ,enz.,de ontwikkeling
van de volkeren bevorderen of niet, gaat van verkeerde vooronderstellingen

uit.Volgensdeschrijver,diezijnmening in ditartikeltoelicht,zalde godsdienst a1s leer zich steeds minder kunnen uitspreken over de m anier waarop
problemen opgelost m oeten worden,m aar zich m eer m et de m otivering bezig
m oeten houden.

Rondtochtdoor hetM idden-oosten,p.464
Eind m aart,begin april 1970 m aakte een heterogene groep van zeventien m an

een tochtdoorhetM idden-oosten om zich persoonlijk in destreek teverdiepen.De tochtwerd voorbereid door een serie lezingen en discussies,terwijl
tijdensdereisdeervaringen werden uitgewisseld en besproken.Daarnawerd
een evaluatie-weekend gehouden.De reis ging door Libanon,Jordanië,Egypte
en Israël. Het artikel is een poging tot samenvatting van de daar opgedane
ervaringen.

Een gekozen M inister-president ?, p.473
Doordetaak en de functie van de minister-presidentteanalyseren,zijn bevoegdhedenen zijnverhoudingtothetparlementen depolitiekepartijen komt
de auteur totde conclusie datde vraag om een gekozen m inister-president nog

we1enigeoverwegingverdientvöörmendaarzondermeerjaop zegt.

Concretepoëzie in Nederland en België,p.481
Een in Am sterdam gehouden tentoonstelling,thans in Antwerpen en later nog

volgend in anderestedeninEuropaisaanleidingom hetverschijnsel'concrete
poëzie'te analyseren en er een paar voorbeelden van te geven.

En Passion van Ingm arBergm an,p.493
EenbesprekingvanBergmansjongstefilm,EenPassie.Bergmanbeeldtvragen
uitdiepsychisch explosiefzijn.Wiezich metzijn werk bezighoudt,kan niet
meer vrijblijvend met zichzelf bezigzijn. Bergman werkt inderdaad altijd

verder,herwerkt,diept uiten evolueert,legt de puzzelstukken telkens weer

andersom devoorhem juistecombinatie,dejuistecompositievan dewaarheidsvraag tevinden.

Experilnenten in m editatie-training, p.503
Voorjongeren is'meditatie'een magisch woord geworden.Hetmeditatiecentrum 'De K osm os'in A msterdam verheugt zich in een grote belangstelling.
ln dit artikel worden enige ervaringen verm eld en enige gedachten weergegeven van iem and die ook in een m editatie-centrum ,'H etCenakel'te Oirschot,

werkzaam is.Tussen mei1969 en juni 1970 kwamen daarongeveer 100 deelnemers,waarvan 80% jongeren.

M etabletica //psychologie van hetgeschieden,p.511
DehistorischepsychologievanVan denBerg in zijn 'metabletische'boeken is
eenleervandegrondslagen,van deeeuwigeen dussteedsnieuwewijzewaarop de m ens sam en met en tussen de wordende,geschiedende,levende dingen
wordt, geschiedt,leeft.

Generatie U p.523
Geen enkelvan de voorgaande interviewsiszo sterk ingekorta1sdit.D e ge-

interviewdehadhetkennelijk goedvoorbereid.Hijiserzich voortdurendvan
bewust,datwathijvertelt,herinneringén interpretatieinéén is:zijn '
persoonlijkemythologie',zoalshijzegt.

G odsdiensten ontw ikkeling
Thom Sicking

Dereden voorde klooftussen de ontwikkeldewereld en de ontwikkelingslanden wordtvaak gezochtin de cultuur,metname in de godsdienst.De

lndiërszouden mystieken zijn,diemakkelijk hun 1otaanvaarden en Animisten mensen die diep doordrongen zijn van een passieve houding ten
opzichtevandenatuur.Delslam zoudeoorsprongzijnvandefatalistische
houding van veel moslims, enz. H et christendom daarentegen zou de

ontwikkeling en dewelvaartbevorderen vanwege zijn personalistische en
progressieve instelling.Bijna alle denkbare positieszijn op deze manier
verdi igd.W atde lslam betreft bijvoorbeeld:,,De moslim is wezenlijk
fatalistisch,en ditfatalismeheeftalsbijverschijnseldeonverschzigheid,de
filosofie van de m inste inspanlzing''l.JacquesAustruy daarentegen:s,zich
baserend op hetopnieuw krachtingeblazen begrip van de Oemma,de ge-

meenschap van degelovigen,zou de originele wijze van ontwikkelen van
deislamitischelanden natuurlijkem ijzeuitlopen op planificatie:deformidabele krachtvan de Koran zou dan de ontwikkeling op zich nemen''z.

Een 1id van delchwân al-M oeslimîn3tenslotte:,,A1sdevoorschriften (van
deKoran)zouden wordenopgevolgd,evenalsdeaansporingen totsolidariteitdiein dereligieuze teksten van delslam tevinden zijn,dan zou men
kom en toteen humanistisch socialisme van ongeëvenaard niveau''4.
1 Geciteerd door P.M arthelot,in L'Islam et Ies problèm es du développement, in:
lslam,Civilisation etReligion, Recherches et Débats du CCIF,Cahier 51,Fayard,

Paris,juin 1965,pp.17-18.

2 JacquesAustruy,geciteerd door P.M arthelot,0p.Cl
*t.
., P.27.
3 Ichwân al-M oeslimîm : Door Hassan al-Banna gestichte organisatie, die aan de

Islam zijn oorspronkelijke krachttenlg * 1geven dooreen herbronning.Denaam
betekentletterlijk:moslim-broedersen daarin ligteen verwijzing naar de mystieke
broederschappen dierond deeeuwwisseling zeertalrijkwaren.Hetleven wordtin al
zijn facetten doorde lslam bepaald.,,
onze constitutie isde Koran'',zegtHassan
al-Banna.,,De Islam omvatalleswatmenselijk is,en daarom een leer,een cultus,
een vaderland, een nationaliteit, een godsdienst, een spiritualiteit, een actie, een
l:oran en een zwu rd''
4 Geciteerd door M .Rodinson,in Le poids de l'Islam surle développem ent économique etsocial,in:Frères du M onde,Cahier 33,1965,p.17.ln ditartikel,datkort
voor zijn boek Islam etCapitalisme,Le Seuil, 1966,verscheen,vat Rodinson dat
boek kort sam en.

Tegenstrijdigeconclusiesa1sdezetonen aandathetonmogelijk istezeggen
welke deinvloed van een bepaalde godsdienstop de ontwikkeling is.Vele

christelijke landen in de wereld hebben een hoog levensniveau bereikt,
maarmisschien even vele maken deeluitvan deonderontwikkelde wereld.
Onder de vraag,of de lslam,het Boeddhisme,het Christendom enz.de
ontwikkeling bevorderen ofniet,gaateen aantalverkeerde vooronderstel-

lingen schuil.ln ditartikelanalyseren wijdeze,om daarnateproberenhet
probleem in watbruikbaarder termen te stellen.

D e m islukte m onistische aanpak
W ievan een godsdienstdeofficiëledoctrinebesttldeertals een monolitisch
blok,kom tmisschien totde conclusie datde geestvan die godsdienstpast

ofnietpast- bijde eisen die de ontwikkeling vandaag stelt.Maar
verderkan hijnietgaan,wanthijstruikeltdan dadelijk overdeverschil-

lende m anieren waarop een en dezelfde godsdienst beleefd en gdnterpre-

teerd wordt.ln LatijnsAmerika bijvoorbeeld moethijonderscheid maken
tussen minstens vier verschillende katholicismen: 1) het establishmentkatholicisme van de grootgrondbezitters: integristisch en aristocratisch;

2)heteschatologischekatholicismevandeboeren:uitziendenaarœn soort
paradijs,waarin deboeren zonderland land zullen bezitten'
,3)hetsociaal
katholicismevan deverlichtehiërarchie:bewustvan desocialewantoestanden wilhettoteen hervorming kom en,m aar het wordt geremd door de

grenzen die hetzich gesteld zietdoorhetkerkelijk gezag en de sociaal
christelijkenormen'
,4)hetlaagkerkelijkeen kritischekatholicismevanhen
die erop rekenen datmetdemaatschappijook dekerk zalveranderen:
hetvoertzijn actiesamen metdeniet-christenens.
Hetisonmogelijk tezeggen welke de invloH van hétkatholicisme isin
LatijnsAmerika,wantwelkevan dezeviertypen ishétkatholicisme?
De grote vooronderstelling van de m onistische aanpak is,dat één gods-

dienstaltijd maarééninvloed uitoefent,altijd en overaldezelfde.Maarde
invloed van degodsdiensthangtin belangrijke mate afvan degenen die
zich op die godsdienst beroepen. Dat betekent vaak dat God als een

kameleon van kleurkan wisselen:nu eensmoethijeen kapitalistischeen
liberale wereld verdedigen,dan weer een revolutionaire protestbeweging,
nu eens de 'verstandige m iddenweg',dan weer rassendiscriminatie.Hetis

evidentdatiedere gelovige zijn politieke overtuiging moethebben,maar
nietdathijdie overtuiging staaftmetreligieuze argumenten.Hetisheel
5 Cfr.H .Desroche,Sociologîes religieuses, PUF, Paris, 1968, p. 168. Zie ook P.
W iem ers, 'Braziliaans' katholicism e, in Streven, nov. 1969, pp. 135-145, en id.,

Godsdienstin een ontworteld continent,in Streven,jan.1970,pp.376-383.

goed mogelijktoteen bepaaldeovertuigingte komen vanuiteen religieuze
inspiratie, maar m eestal za1 deze overtuiging steunen op een bepaalde
interpretatie van dereligieuzeteksten,waareen andere interpretatie tegenover gezetkan worden.En om dc waarde van die verschillende interpre-

taties te beoordelen,beschikken we alleen over de redenering.Vrijwel
iedere godsdienstza1aansporen totrechtvaardigheid.M aaralshetgaatom
de middelen te vinden waarm ee die rechtvaardigheid gerealiseerd moet
worden - revolutie? geweld? verdraagzaamheid? - dan za1 men voor
ieder middelargum enten kunnen vinden.
Een tweM e vooronderstelling,die logisch uit de eerste voortvloeit,isdat

hetmogelijkzouzijndegodsdienstaparttebestuderen,1osvan deconcrete
situatiewaarinhijbeleefd wordt.Ook datiseen valsspoor.Heeftbijvoorbeeld de H ervorming de ontwikkeling van hetkapitalisme in Europa bevoordeeld,ofheeftjuisthetkapitalismedeHervorming bewerkt? De twee

beweringen zijn even waar.De godsdienstmaaktaltijd deeluitvan een
geheel,bestaatnietzonderdatgeheel.Daarom moetmen voordebestudering van de relatie tussen godsdiensten ontwikkeling:

1)onderscheid maken tussen drie verschillende niveaus binnen deVOdSdienst.,,Degodsdienstsociologiebestudeertnietéén gemeenschap,maarde

betrekkingen tussen drie gemeenschappen'
.een georganiseerde menselijke
communauteit'
.hetinwendige'
,daarnaast,deinteractiemetdeciviele maat-

schappijwaarin dezecommunauteitingebed isofwaaroverzijheerst'
.het
uitwendige'
,daarboven,de gemeenschap van hethiernam aals'
e''
. hethoger

(G.leBras).Vooronzestudielijkthettweedeniveau hetbelangrijkste.
2)veelaandachtwijden aan deverhoudingen tussen degodsdiensten zijn
ml
*jI
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Godsdiensten m ilieu
Se/milieu legtaccenten.Deomgeving maaktdatmen ditofdataspect

van deleeronderstreepten dateen andergeen enkelenadruk krijgt.Nooit
wordenallewaarden van een godsdiensttegelijk beleefd,maarmen maakt
steedseen keuze.Deze keuze vindtm eestalnoodgedwongen plaatsen gelei-

delijk.Zeisdusnooitvastgelegd in formuleringen,omdatdie makkelijk
ketterslijken.Ervinden dusaccentverschuivingen plaats zonderdatdie
doordegelovigen opgemerktworden:wateensbelangrijkwas,wordtvergeten,en waarvroeger niemand aan dacht,wordthoofdzaak.Hetcontact
met de sociale context.die zelf voortdurend in verandering is,bli
jft zo

bewaard,terwijlhet essentiële zijn krachtvan leer en boodschap blijft
behoudenB.W ie bi
jvoorbeeld destelling wi1verdedigen dathetchristen6 P.s4arthelot,op.cît.,p.20.

dom aanspoort tot conservatisme en passiviteit, hoeft slechts teksten te

onderstrepen als:,,M aaktu dusgeen zorgen overdevraag:watzullen wij
eten?''(Mt.6,31-32).W iedaarentegen wilaantonen dathetevangelie

totactieaanzet,za1bijvoorbeeld deparabelvandetalentenkiezen (Mt.25,
26-27).Op dezelfdemanierzijn erin de Koran en de Soenna teksten te
vinden om een fatalistischelevensopvatting krachtbijtezetten,maareven
makkelijk kan men vanuitdezeteksten eenprogressievemaatschappijverdedigen.De lchwân al-M oeslimîm doen dit,evenalsvele 'modeY stische'
moslim sen welwillende oriëntalisten.
Hetmilieu m aaktnietalleen een keusuitde verschillende elementen van
een doctrine, maar bdnvloi t vaak ook de interpretatie van œ nzelfde
gegeven.De predestinatieleer is er een god voorbeeld van.De moslims

zouden zeggen:waarom zich moemaken a1smen toch nietsaan zijn 1ot
veranderen kan? M ax W eberdaarentegen beschouwtde calvinistische predestinatieleera1s een stimulansvoorde ontwikkeling:gegeven hetfeitdat

welvaarteen bewijsvan uitverkiezing is,zaliedereen werken wathijkan
om teslagen en zo zijn uitverkiezing te bewijzen.
2. Hetmilieu introduceertelementen dieaan dedoctrinevreemd zijn.De
omgeving voertsomselementen in de doctrine binnen diedaar vreemd aan

zijn,maardiedoorvelegelovigen a1seen belangrijk bestanddeelvan hun
geloofbeschouwd worden.Andere,somswezenlijkeelementen worden a1s
onbelangrijk beschouwd.Zo heeft Germaine Tillion in haar boek Le
Harem etlesCousinsdevolgende regelkunnen formuleren:,,A1seen godsdiensteen gebruik datouderis danhi
jzelfheeftgeaccepteerd,versterktde
praktijk,zonderuitzondering,de wet.Als de godsdienstzich daarentegen
tegen een gebruik verzetheeft,geefthetaantalovertredingen van de religi-

euzewetonsdemeestserieuzeaanwijzingen overhoediep hetgebruik in
kwestiegeworteldwas''.Enzijgeefterverschillendefrappantevoorbeelden
van (vasten,sluier).Deplaatselijkemaatschappijmethaarovertuigingenen
gebruiken heeftœ n grote invloM op de godsdienst,zeker a1s deze gods-

dienstin een bestaande maatschappijbinnen is gevoerd,zoalsdatgeldt
voorhetchristendom en de lslam.

Om aldezeredenenmenenwijdat,om deverhoudingtussengodsdiensten
ontwikkeling te bestuderen,de godsdienstbenaderd moetworden,nieta1s

œn openbaringofeen onveranderlijk systeem,maara1seen culturelestructuur.

H eteigen karakter van de godsdienst
Dezeculturele structuurheefteen heeleigen karakter.Vooronsonderwerp

zijn enkelekaraktertrekken van bijzonderbelang:

H etabsolutekaraktervandegodsdienst.Dereligieuze waarheid,die steunt

op de absolute autoriteitvan hettranscendente,is œn persoonlijke en
gemeenschappelijkeovertui/ng,diegeentegenspraakduldt.W iehandeltin
overeenstemming metde godsdienstheeftaltijd gelijk,en wie ermee in
tegenspraakkomtaltijdongelijk:uitzonderingenzijnerniet.Daarom geven
veelpolitiekeleidersenpartijen zich veelmoeiteom degodsdienstaan hun
kantte krijgen.
M aarjuistomdatde religieuze waarheid geen uitzondering duldt,is de
godsdienstbuitengewoon kwetsbaar.Krijgthijop één puntongelijk,dan
wordthethele gezag van de godsdienstop losse schroeven gezet.Slaag ik

er bijvoorbeeld in om œn animistische boer ervan te overtuigen datde
vruchtbaarheid veelm eer een gevolg is van goede kunstmestdan van de

zegen dervoorouders,danzalzijn helegeloofgeschoktzijn.
lH ermensheeftom œn evenwichtigepersoonlijkheid te kunnen zijn een
zekeremate van veiligheid en zekerheid nodig.In deze geborgenheid speelt
de godsdienstofde levensovertuiging een belangrijkerol.Een mensdiein

zijngeloofofovertuiginggeschoktwordt,wordtinzijnhelewezengeraakt.
Daarom isde verdediging tegen id ere aanvalvan buiten zeer fel.

De absolute waarheid van de godsdienst vindt zijn uitdrukking in een
cultus,in voorschriften,in œ n organisatie en andere tastbare fenomenen,
die allen in zekere m ate delen in de onfeilbaarheid van de godsdienst en
diensonschendbaarheid.
Nietalleen de waarheid van de godsdienstisabsoluut,m aarook hetgezag
datdoor de godsdienst geheiligd wordt.In veel onderontwikkelde maat-

schappijen zijn religieuze,politieke en rechterlijke machtéén.De civiele
m achtdeeltdaarom in hetsacrale en absolute karakter van de religieuze
m achten in de onfeilbaarheid ervan.

Alduskunnen wij- vooronsonderwerp - degodsdienstdefiniëren als:
een algem ene uitleg van de wereld en van de plaats van de mens in die
wereld

1)dieabsoluutisengeen tegenspraak duldt,omdatzijberustop hetgezag
van hettranscendente;

2)dievorm krijgtin œn - vaak hiërarchische- organisatieen dieeen
absolutem achtgeeftaan degenen die zich op hetgezag van de godsdienst
baseren'
,

3)dieaandegelovigen een gemœnschap geeft,richtlijnenvoorhun gedrag,
een doelaan hunhandelen (hetheil)en een persoonlijkeen gemeenschappelijke zekerheid.
Dit alles maakt de godsdiensttot een m achtig wam n in de handen van

degenen diede traditie en de bestaande orde willen verdedigen maar som s
ook toteen inspiratiebron van hen die een vernieuwing voorstaan.

Enkele voorwaarden van de ontwikkeling
Bevordertdegodsdienstvooraldestabiliteitin een samenleving,de ontwikkeling eistdaarentegen een grote m obiliteit.

Alseen traditionelecultuurdoorcontactmethetW estengedwongen iszijn
economie te hervormen,moetzijhaar hele cultuurhervormen:hetene
elementtrekthetanderemee.Vaak vindtdithervormingsprocesgeleidelijk
plaats,zodattwee verschillendeculturen,dieiederhun eigen logica hebben,

tegelijk bestaan.Daarin ligtde voornaamste reden van de wanorde,de
onsam enhangendheid in veleontwikkelingslanden diedewesterse bezoeker

zo treffen.Ditpijnlijke conflicttussen twee culturen wordtbijvoorbeeld
behandeld in œ n roman van cheikh Hamidou Kane,L'aventure am biguë.

ln dewestersebeschavingwordendoeltreffendheiden winstheelbelangrijk
geacht,duidelijk belangrijkerdanbijvoorbeeld vroomheid.En datisschokkend voor degene die doortrokken is van een cultuur waar een andere
waardenschaaloverheerst.Een van dehoofdpersonen uithetboek zietzich
dan ook voorhetdilemm a gesteld:hetwerk ofGod?
Men kan moeilijk tegelijkertijd een eersteplaatsgeven aan detraditie en
aan de wetten van de economie,de aanbidding van de natuur combineren

metpogingen om dieaandecultuurteonderwerpen,zijnblik op hetverleden richten en zich metplanificatie bezighouden.De culturen die door de
westerse cultuurworden 'aangevallen',kunnen heterslechtslevend afbren-

gen alszebereid zijn deprijsvan een totalehervorming tebetalen.Vaak
verlangtm en alm in ofm eernaardiehervorm ing.M aardatverlangen kan
slechts gerealiseerd worden indien aan een serie voorwaarden wordt voldaan:
zonderindustrialisatie isergeen onafhankelij
kheid mogelijksnoch een
optrekken van delevensstandaard;

zonderwetenschappelijkemethoden kan ergœn industrialisatieplaatshebben en kan de economie nooitevenwichtig worden;
-

zonderveranderingenindehelecultuurisergeenveranderingmogelijk

in heteconomisch gedrag;
de economischeontwikkeling veronderstelteen grondgebied van zekere
afmetingen7;

zo'n radicaletransformatievan een cultuurisnietmogelijk zonderdat
ereen sterke eensgezindewilbestaaten alle beschikbare krachten worden

ingezet.Datlijktonmogelijk alsernieteen sterkenationalemachten een
7 Cfr.F.Perroux,L'Ecolloml
'
e des J:I/?1c.
s Nations,PUF,Paris.1962.
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nationale coherentie achter staat.Daar iseen ideologie voornodig die de
mensen perspectieven biedten hen bereid maaktde nodige offerste accepteren.

De onderontwikkeldemaatschappijen hebben geen keus:dewesterse cultuur isalbinnengedrongen en heeftde traditionele orde al ondermijnd.
M aardatbetekentnog nietdatdezemaatschappijen nu de helewesterse
cultuurmoeten accepteren.H etdilemma tussen de westerseen de traditionele cultuuriser geen:de traditionele cultuurisnietmeerde cultuur van

de ontwikkelingslanden,juistomdat zijhaar coherentie verloren heeft,
maar de westerse cultuur is evenmin de hunne.Voor de ontwikkelingslanden za1ereen nieuweweg gevonden moeten worden,diecorrespondeert
aan de eisen die het milieu vandaag aan deze landen stelt.Deze ieuwe

weg zalnietzondercontinuïteitzijn metwateraan voorafging,wantverschillendefactoren van hetmilieu zijn nietveranderd.M aarhijza1evenmin een pure voortzetting van het verleden zijn,omdat,juist door het
contactmetandere culturen,hetmilieu belangrijke veranderingen heeft
ondergaan.

D e ontwikkeling van de godsdienst
Voor de godsdienstgeldt watgeldt voor de cultuur in haar geheel:er is

verandering én eriscontinuïteit,en hetismoeilijk duidelijk afteperken
water absoluut isen wat niet.Ondanks de verscheidenheid van situaties
zijn tenminstetweegrotelijnen aan tegeven volgens welke de godsdienst
in de ontwikkelingslanden zich za1ontwikkelen,a1shi
jtenminstenietgeont
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1. Differentiatie

de cultuur in vele ontwikkelingslanden >1moeilijk gehandhaafd kunnen
blijven.In dit soort cultuur wordt hetgM rag vooralbepaald door de
traditie,de culm s soms.De wetten van de economie,van de landbouw,
van de industrialisatie ofde planificatie treden in conflictmetdie traditie.
Elk van deze domeinen za1naareenstee sgrotereautononlie streven:met

dedag zaldeinmenging van degoddienstmoeilijkerverdragen worden.
De Islam biM thier œn frappant voorbeeld.Hijkentgeen onderscheid
tussengodsdienstenstaat:M ohammedwaseenprofeeten tegelijkertijd een
s
taat
f;l
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tgevingvooralleterreinen vanhetleven.
uitgebreide codex samengesteld,redenerend vanuitde Koran:omdatde Profeetin diebepaalde omstandigheid

zo'n gM rag voorschreef,zou hijin ditconcrete gevalverordend hebben
dat.. Op ditsoort analogieën isde hele Shari'a (de W et) gebaseerd.
M aartoch ziet men overalin de Arabische wereld een aarzeling. Slechts

weinige Arabische staten baseren hun constitutie en wetgeving op de

Koran en deShari'a.DeTurkseregering heeftopenlijk voordescheiding
tussen godsdienst en staat gekozen.ln de laatste,voorlopige,constitutie

van Syrië (april1969)staatnid meerdatdelslam degodsdienstvan de
staatschefmoetzijn.DehoudingvanEgypteisambigu,m aarin id ergeval
is het regim e sterk tegen hetintegrisme van de lchwân al-M oeslimîm ge-

keerd.Demeestemoslimlanden neigen naareen duidelijk onderscheid,zo
nieteen scheiding tussen godsdiensten staat en zoeken een uitleg van de
Koran te vinden die aantoont dat men deze scheiding kan accepteren

zonderdaarom optehoudeneengod moslim tezijn.Datisoverigensook
wat er in het W esten gebeurd is: ,,ln hetW esten hebben zich de actieve

handelscentra gevestigd (grote ontdekkingen)en de industrie,terwijlhet
kapitalisme aan de aldus gevorm de en uitgeruste technische beschaving

eennooitgeëvenaardeexpansiekrachtverleende.Erontstaat- endat#ng
nietineens- een nieuw soortbetrekkingen tussen maatschappijen godsdienstdatzoweldeœn a1sdeandertekent:demaatschappijlaïciseertzich
geleidelijk aan,terwijlde godsdienstzich,metwisselend succes,van de
meestdrukkende sociale beperkingen probeertvri
jt0 DZMCIIS'S*
2. Rationalisering en individualisering van het gedrag. De ontwikkeling
van de grote steden is een constante die we bi
jna in alle ontwikkelingslanden terugvinden.Die ontwikkeling houdteen individualisatie in van de
godsdiensten van hethele gedrag.De ontm oeting metandere mensen en
andere gewoonten ontneemt aan de gebruiken die m en had,hun vanzelf-

sprekendheid.Zo krijgtook de godsdienst een minder uitgesproken gemeenschapskarakter.Vroeger was het feit datm en totde dorpsgemeen-

schap behoorde,voldoende om zijn religieusgedrag te motiveren;in de
stadmoetdemenszelfzijngM ragwaarmakenen zijngeloofverantwoorden.Ook de toenamevan hetonderwijsdringtde godsdienstterug.W at
m en vroegerdeed omdatdegodz iensthetvoorschreef,doetm en nu omdat
hetlogisch is en doelm atig.En een grootdeelvan de gebruiken die niet

directinzichtelijk zijn,dreigt te verdwijnen.Uitalle domeinen die niet
explicietreligieuszijn en die geregeerd worden dooreconomische,mMische,sociologische ofpsychologische wetten,zaldegodsdienstlangzamerhand terug moeten trekken.

Ideologieen godsdienst.concurrentieofsamenwerking?
Een diepgaande transformatie van de onderontwikkelde maatschappijen
vraagtgrote offers.Om de bevolking bereid te maken dezehoge prijste
betalen,iseen sterke motivering nodig.Datisde ro1van deideologiein de
8 P.M arthelot,op.cît.,p.22.
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ontwikkeling.De vraag isnu:kande goddienstdie rolvervullen? Zo niet,

kan men zich van deze 'hinderlijkeconcurrent'ontdoen? En a1sdatook
onmogelijk blijkt,watdan?
M aximeRodinson heefthetdilemma waarvoordepolitieke leiderzich gesteld ziet, scherp geanalyseerd voor het gevalvan de lslam .Van de ene

kant,zegt hij,staatzich anti-moslim verklaren gelijk methettegemoet
snellen van de mislukking.M aar daartegenover staat dat ,,het nog niet
genoeg iseen bepaaldepolitiekeofsociale optie alsislamitisch te bestempe-

len om zich van zijn succesteverzekeren''g.Hetlijktonsinderdaad haast
onmogelijk deinstemming van debevolking teverwerven zolangmen zich
vijandig ofzelfsmaarneutraalopstelttegenoverdediep gewortelde overtuiging die de bevolking dierbaaris.Van de andere kant:wie zich m oslim

verklaart,steltzichop aandekantvandetraditiediemenjuistwi1hervormen.Rodinson geeftdrie redenen aan waarom hetniet wenselijk isde
godsdienst als ontwikkelingsideologie te gebruiken'
, beter kan men ,,de
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Diere enen zijn devolgende'
.
1. De ambiguïteitvan degodsdiensten zijn haastonbeperkte mogelijkheden van interpretatie. ,,Degenen die de lslam in een progressieve zin

willen 'gebruiken',moeten we1bd enkendatheteven goed mogelijk ishem
in de tegenovergestelde zin tegebruiken''

2. Hetgevaardatdepolitiekeleiderzijn autonomieverliest.W athijook
doet,hijza1nooittegelijkdereligieuzechefworden.A1shijzich eenvroom
gelovigetoont,zalde gewone man hem in die vroomheid navolgen

én

zijn vertrouwen stellenin devertegenwoordigersvandegodsdienst.A1ser
œn conflict uitbreekt,zalde gewone man de representant van de godsdienstvolgen.En,terloops gezegd,de categorie van de oelem a's,die een
soortmoslim -clergévormt,m unt,op z'n zachtstgezegd,nu nietbepaald uit
.

doorzijn revolutionairegeest.
3. H etgevaar Van fanatisme.Hetidentificeren van hetindividuele,exis-

tentiële aspect (de godsdienst) met de sociale ontwikkeling vormt ,seen
Laatm en oppassen voor eventuele
mengselvan een geduchtgeweld
conflicten.Hetstaatnog te bezien ofniethetfanatisme van de dienstaan
God de overhand zalhebben,en ofnieteen ofandere m araboutof valse

profeetdemassa makkelijkermeezalslem n dan de politieke leider,ondanksdiens manifeste vroomheid''lo.
H etzelfdeprobleem vinden we,watm inderdramatisch,terug in de landen
waarverschillendegodsdiensten samengaan,ofwaarverschillende groem n,
9 M .Rodinson,op.cit.,p. 19.
10 M .Rodinson,L'Islam etlesnouvelles indépendances,in Partisans,1963,No.10,
pp.113-114.

traditionalisten en progressieven,elkaar het gezag van de godsdienstbe-

vechten.Deinvloed van degodsdienstisdan watminderrechtlijnig,en de
politieke leiderheeftwatmeervrijheid van handelen.Hetprobleem kan
bovendien nog verzachtworden doordatandere factoren,zoals nationaal

bewustzijn,klassebewustzijn,taal,enz.,een min of meer belangrijke ro1
spelen.
Tenslotte kan er een zekere evolutie geconstateerd worden in hetaandeel
van de godsdienst in de ontwikkelingsideologie.De eerste etappe is vaak

de strijd om deonafhankelijkheid en daarmee samengaand een terugkeer
naarvroeger:de godsdienstspeeltdan nog een buitengewoon belangrijke
rol.lsde onafhankelijkheid eenmaalverworven,vaak dooreen revolutie
van de bourgeoisie,dan wordtvaak hetbourgeois-regime op zijn beurt
omvergeworpen door 'de gewone m an'.Egypte is een klassiek voorbeeld.

MetM ohammedAbdoh en debewegingvan deSalafiyya (de'voorlopers':
vooraldeeerstegezellenvanM ohammed)zetdeterugkeernaardebronnen
in.Daarna komtdeWafd-partijaan demacht,waarin debourgeoisievertegenwoordigdis.ln 1952heeftderevolutievan deVrijeOfficieren plaats,
dieop datm omentdoorde lchwân al-M oeslimîm gestetlnd worden.Beide
groeperingen zijnvooralgerecruteerd onderde gewoneman.PresidentNasseris bijvoorbeeld de zoon van een postbeambte uit opper-Egypte.De

strijd tussen deVrijeOfficieren en delchwânal-M oeslimîm na 1952duidt
op de vermindering van de ro1van de godsdienst.M aar we1m oet#oed

voorogen gehouden worden datgeen van dezeetappesde vorigein zijn
geheeluitsluitll.Dekleinebourgeoisieisopgevoed metdereligieuzeideeën
van M ohamm ed Abdoh,Rashid Rida en anderen;hoewelhetregime dat
aan de m achtis,trekken van technofilie vertoont,is de klerk in hem nog
altijdaanwezig.Bovendien wijsthetregelmatigterugkerenvan de oppositie
van de lchwân al-M oeslimîm op hetfeitdatde ro1van de godsdienstnog
lang nietui
tgespeeld is.Hetideaalvan parlementairevrijheid,datvooral
doorde W afd belichaamd werd,leeftook nog steedsvoort.
Hetprobleem is dusltietzo acuut in landen waar meerdere godsdiensten
bestaan of daar waar de godsdienst niet meer zo'n allesoverheersende
plaatsheeft.M aar hoedan ook,hetdilemma bli
jftbuitengewoonmoeilijk
op telossen.Vaak isdeontwikkeling hetwerk van revolutionaire krachten
die vooral uit de steden komen en een minderheid vormen.De dorpen
staan ervaak zeer wantrouwend tegenover.Dathoudtin datde ontwikke-

ling gedragen wordtdoor slechts enkele personen die in staat zijn het
11 Voor deze schem atische indeling in drie etappes.'cfr..
A..Laroui,Idéologie arabe
contemporaine,M aspéro,Paris. 1967,pp.19-28.

imm obilism een hettraditionalisme aan tevallen,tweehoudingen die vaak
doorde godsdienstgedektworden.

Godsdiensten nationaalbewustzqn
Hetprobleem van de onderontwiltkeling staat in nauw verband metdat

van deonafhaA elijkheid.Daardoorkrijgtdeconstellatienatie-klasse-taalgodsdiensteen enorm belang:het verlangen van zelf-affirm atie,van continuïteitm etzichzelfis er de zielvan.
Som sishetgevolg daarvan datkleinenatieszich verzetten tegen elkaar,en
zich opsluiten in een fanatiek nationalisme.Totoverm aat van ramp worden deze onenigheden vaak op een gewetenlozemanieraangem od igd door
commerciëleen strategischebelangen van deontwikkeldewereld.Lang niet

altijd speeltdegodsdienstœn belangrijkero1indezestrijd,maaralshijde
hoofdrolheeft,kan menzekerzijn van een fanatiek engeweldvolgevecht.
Hetverlangen naarzelf-affirmatiekan ook heelnuttig zijn.Birma,lndonesiëendeFilippijnengeven erhetvoorbeeldvan.,,Deéénmakendekracht
van degodsdienstoefenteen belangrijkeinvloed uitop denationalistische
beweging.Deze aanwezigheid van een geloof als katalysator was buitengewoon betekenisvolin de gebieden waargeen enkele andere factor van
spmensm elting zoals de taal,de cultuur,de geschiedenis of een gem een-

schappelijk grondgebied zich aanbood.Degodsdienstverschafte een emotionele basisvoorhetnationalisme en een steunpuntvoor de ambitie van
de politici''le*
Tenslottekanhetverlangen naarzelfaffirmatieook een ambiguëinvloed op
de ontwikkeling uitoefenen:positief,inzoverre heteen factor van éénm aking isen een stimulanstothetrealiseren van grootse prestaties;negatief,
doordatheteen verzetinhoudttegen alles watnietuitheteigen verleden

voortkomten een haattegen alleswatvandeonderdrukkerlijkttekomen,
ookwatdaarinnuttigen zelfsnoodzakelijkisvoordeontwikkeling.
aveerdere godsdi
ensten.& a

natie?

H etkomtvaak voordatm eerderegodsdiensten samenleven op één grondgebied.Libanon is een land datditprobleem buitengewoon scherp voelt:
sunnieten,m aronieten,chi'ieten,druzen,arm eniërs,m elkietenenverschillende andere kleine groeperingen moeten ersamenleven;Syrië vechtook m et

hetprobleem,zijhetin een meergematigde vorm.De politieke onstandvastigheid van deDerdeW ereld hangtnauw metditprobleem samen:vaak

zijn degrenzen artificieelen groeperen ze geen coherente gehelen.Soms
heeftdevroegerekolonialemogendheid datjuistzogewild:zelfstandigheid
12 F.R.M ehden,geciteerd door H .Desroche,op.cit.,p.158.

werd gegeven aan landen die inwendig altijd verdeeld genoeg zouden
blijvenom nooiteengevaarlijkeconcurrenttewordcn!
Toch is er ook een positief facet.Ten zuiden van de Sahara bestaan verschillende godsdiensten naastelkaar.H.Desroche onderscheidter hettraditionele geloof,de gdm porteerde godsdiensten (lslam,katholicisme,pro-

testantisme),allerleisyncretismen en messianismen en ten slotte de nietgelovigheid.A1deze tym n hebben één gemeenschappelijk kenmerk van
grootbelang:sssted sgaathetom een verbintenismeteen 'maar':ik ben
katholiek,maar
;ik weeg dewaardevan hettraditionele geloofzwaar,
maar....;ik behoor niettoteen godsdienst,maar....9913.Dithoudtzin

voorrelativiteitin.Een katholiek'
.,,Hetkatholiek onderwijsheeftvaak het
onderwijszondermeermetzich meegebrachtenheefteen bredesectorvan
hetlager en landbouwonderwijs op zich genomen. De omstandigheden
maken dathetvaak de prom otor van de economische en sociale vooruitM aar datbeletniette erkennen datde buitenlandse kathogang was
lieke hiërarchie maaraltevaak geweigerd heeftonzeei
genpersoonlijkheid
te erkennen ....Bovendien waren haarbelangen te nauw verbonden met
die van de machtvan hetogenblik ....''.Een moslim:,,De lslam schept
een eenheid van inzichten en ideeën,een scherpe zin voor solidariteit....

Hijheeftde ontwikkeling van œn nationaalbewustzijn mogelijk gemaakt
M aarzijn aanhangersraden degenadelozestrijd aan tegen degenen
die deze wetnietaannemen....Hijkan een instrument worden in de
.....

handen van één klasse:de marabouts,de religieuze broederschappen,die

weerstand bid enaan alleprojecten en deneiginghaddenrigoureuzevoorschriften en negatieve taboeszich te laten vermenigvuldigen''l4*Hetzijn
waarschijnlijk in hoofdzaak geschoolde mensen die zo praten,naaar hoe
dan ook,de relativiteitszin is kostbaar en opent de weg naar een aan de

ontwikkeling aangepastegodsdienst.En datzou een positievevruchtzijn
van het samengaan van verschillende godsdiensten.

Conclusie
De godsdienst plaatstde politi
eke leidervaak in een moeilijke situatie.
Hijheeftnietveelkeus:degodsdienstiseren heeftinvloed op dem ensen,

hijmoeterdusrekeningmeehouden.M aarhoe?lsdegodsdiensta1svisie
op de wereld tegebruiken voordeontwikkeling? M oetmen een volk aan-

sporen aan zijn ontwikkeling tewerken uitreligieuzemotieven?Moetmen
van de religieuze leiders eisen datze tevenspromotoren van de ontwikke-

ling zijn,uitnaam van degodsdiensten methetgezag ervan?
13 H .Desroche,op.cit-,p.162.
14 ibid., p. 164.
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Hetlijktonsnietwenselijkdatdegodsdienst'gebruikt'wordt,d.w.z.ondergeschiktgemaaktaan een doel.Alsde politieke leiderzelfeen gelovige is,

za1hijtrouwensnietspreken overhet'gebruiken'van degodsdienst;hijza1
zeggen dathijerzich op baseert,zich erdoorlaatinspireren.En omdathij
gelooftdatzijn godsdienstdegoedeis,za1hijnietaannemen daterœn
obstakelin zitvoorwatgoM is.Maarzelfshijza1vaak verplichtzijn te
erkennen datin de instellingen,de gewoonten,de organisatie van de gemeenschap,de interpretatie van de leer,kortom hethele uiterli
jke kader

veelzalmoeten veranderen om zijn godsdienstverenigbaarte maken met
de ontwikkeling.Alsde politieke leider nietgelovig is,zalhijmisschien
mindergegeneerd zijnom degodsdienstte'gebruiken',maarzijn positiein
deogen van zijn landgenoten za1daardoorook meerambigu worden.
Hetgaaterdaarbijnietom datdegodsdienstzich uitbepaaldedomeinen
uitalle domeinen,behalve één:het religieuze - terug moet trekken.
Godsdienst gaat de hele mens aan.De religieuze leiders zullen doorgaan
m etzich overalin tem engen.M aarwaterverandert,isdem alzierwaarop
-

zijzich erinmengen.Huninterventieskulmennietlangerhetgezagvan de
godsdiensttegenover die van de rd enering stellen.De godsdiensta1sleer
zalzich steedsminderuitkunnen spreken overde tevolgen m ethode,over
de manier waarop de problemen opgelost moeten worden,maar zal zich
steeds m eer metde motiveringen bezig moeten houden.Dit onderscheid
tussen methode en motivering is erg vaag en schematisch,maar hetgeeft
een richting aan.Om hetin preciezer termen te stellen,m oetmen over de
individuele godsdiensten gaan praten; de verhouding tussen politiek en

godsdienstligtbijvoorbeeldtotaalandersvoordelslam danvoorhetchristendom.ln plaats van concurrentie tussen godsdiensten ontwikkeling of
van ondergeschiktm aking m oet er sam enwerking kom en.M aar laten we

onsniettevroeg blijmaken meteen idealistische conclusie:de moeilijkheden zijn serieus,soms haastonoplosbaar.Conflicten tussen traditie en
verandering zullen zich blijvenvoordoen.Degoddienstzalnoglang doorgaan methetvoorstellen en opleggen van oplossingen die door de experts

schadelijk worden geacht,methetbestrijden van oplossingen die doorde
expertsworden voorgesteld.M en hoeftslechtshetdossiervan degeboorte-

regeling en de reacties van christelijke,islamitische en andere religieuze
leidersdaarop te bestuderen,om ervan overtuigd te raken.Hetprobleem is

oud en nog lang nietopgelost.Van de ene kantdreigteen onmenselijke
technocratie,van de andere kant een onvoorzichtige improvisatie en een

makkelijkeoverheersing doorœn kleinegroep machthebbersdiede godsdienstnaarhun hand weten te zetten.

Rondtochtdoorhet M idden-o osten
J.m Schneider S.J.

Opeenrotsachtigeheuvel,dievrijsteiluitdeM iddellandseZeeevenboven
Beyrouth oprijst,slingertzich een wat smalle weg rond dituitsteeksel.
Daarlangs,in de rotswand,wordtmen telkensgeboeid dooreen in de steen
uitgehakt plateau dat met min of meer leesbare inscripties de doortocht,
in feite de overwinning,van een langstrekkend leger memoreert.M etont-

stellendgemak looptmen langsduizenden jaren geschiedenis,van spijkerschrift tot de wat gezwollen taal van een zeer recent verleden.M eteen

beseftmen hoelangsdezevitale aderin hetNabijeOosten de enebeschaving de andere overspoeld heeft,hetene volk hetandereheeftverdrongen,
de ene overheersing deandere heeftafgewisseld.Hoezeerandere middelen

en andere theorieën in deplaatszijn gekomen van devroegere,men ontkomtmoeilijk aan deindruk datde huidigecrisisin hetMidden-oosten
degrilligehistorischelijn voortzeten dathetgebied zijn geografische tol
betaaltaan zijn ligging,waardriecontinenten samenstoten en overelkaar
schuiven.
Een actieverefase van hetpanarabisme stootop nationalistischetendensen,
zionisme verm engt zich methet doordringen van een meer ontwikkelde
westersetechnischebeschaving en geesteshouding,vaak kortweg aangeduid
a1simperialism e,revolutionairsocialism evechttegen ditimperialism eeven
goed a1s tegen depolitieke en sociale onderontwikkeling in de Arabische

wereld,verbeten strijdvaardigheid mengtzich mettwijfeloverdezin van
oorlog,godsdiensten botsenop elkaarmaarzijn ook innerlijk gevangen in
despanningen tussen religieen politiek,terwijldeinvloed van grotemogendheden dit gistingsproces polariseert. Iedere poging om in simpele
trekken het hele probleem te analyseren,moet derhalve reddeloos schip-

breuklijden,terwijlhetvoortoeschouweren belanghebbendebeidevrijwel
totdeonmogelijkheden behoortnietop een ofanderemanierzich meteen
derstromingenen derhalvemeteen derpartijen verwanttevoelen.
Een eerste indruk die zich opdringt aan de trekker in dit gebied, is de
onontkoombaarheid zich m et de crisis bezig te houden. H et M idden-
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Oostenleeftop eninzijncrisis.Deenepartijnadeanderestorteenstroom
van inzichten,partispris,feiten en argumentenoverde bezoekeruiten het

zounaiefzijntedenkendatmenmetwetenschappelijkekoelheidgelijken
ongelijk,rechten onrecht,juistheid en onjuistheid scherp kan ontleden.
Zoparaderen lsraëli'smethuneigendomstiteldatzijeen woestijntotbloei
hebben gebracht,terwijlmen van de andere kant,somsenige malen per
dag,hetverhaalaanhoorthoedejaffa'svan hetvoormalig Palestina het
bewijsvoorhettegendeelvormen.
Beyrouth

Een ernstige schietpartijin Ramallah,de ernstigstegebeurtenis sindseen
tientaljaren,vormde een achtergrond voorde kennisnamevan deinnerlijke spanning dieLibanon beheerstl.Beyrouth,van meerbetekenisvoor
Libanondan ParijsvoorFrankrijk,heefternstiggeledenvan deoorlogvan
1967,hetheeftveelvan zijnbetekenisa1svluchthavenvoorArabisch kapitaalverloren,zijn toerisme heeftduchtig schade geleden en zijn handel
blijftenigszinsprecair.Libanonheeftveertigeeuwen lang gebalanceerd op
derand vanuiteenvallen doordeinnerlijketwisten tussen zijn bevolkings,

groepen en de vraag isofdenieuwe dimensie,doorhetA rabisch-lsraëlisch
conflict,niette veelgaatworden voorde balanceerkunst.M en isvoor de

Arabieren,maargedeeltelijk voorde fedayin,maarmen voelthetmeest
vooreen eigen Libaneseidentiteit,dietoch leeftin ditland metzijn merkwaardige tegenstellingen.De democratie voert een watschimm ig bestaan,
men kan van verbazingwekkende gevallen van corruptie horen, men

spreektoverhetbestaan van persoonlijkelegersenhetbestaan van sterke
clanswordtdoorniemand in twijfelgetrokken.Iedereen blijktiedereen te
kennen en heeftvriendjesin de keuken ofvoorkamersvan devoornaamsten in hetland en men isdusdoor een uitermate vruchtbaar systeem van

geruchten van allesop de hoogte.24 Uurna de schietpartijin Ramallah
hadikalvijfuiterstplausibeleenvoorhoogstauthentiek verklaardeversies
van deeigenlijke toedrachten de diepere betekenisen achtergronden gehoord,hetgeen,naarmijverzekerd werd,ten enenmale karakteristiek is.
Even verrassend isde omstandigheid,die men ook regelmatig en vooralde

laatstetijdin Jordaniëkan waarnemen,datbinnen dekortstekeren deop
elkaarschietendepartijeneindeloosaandetafelkunnen gaan zitten om de
zaken uit te praten.Overigens is dit een punt waarmee de lsraëlische
onderhandelingstechniek tegenover de Arabieren geen rekening wenst te
houden en vandaardatmen we1schietofsomsook niet,maar nietonderhandelt.
1 Cfr.Thom Sicking,Libanon neutraal/,in Streven,oktober 1970,pp.13-24.

In Libanon houdtmen geen volkstelling,wantdeuitslag zou de constitutionelefictievan een fifty-fifty verdeling tussen christenen en m oslim skunnen

verstoren.Toch lijkthetwaarschijnlijk,dathetgroterkinderaantal(vanwege de mindere ontwikkeling?l)van de moslimsde balansin feite wat
heeftdoen doorslaan.De Palestijnen zijn veelaldie van 1948 en zijzijn
langetijd min ofmeeropgenomen indeLibanesemaatschappijen hebben
het Libanees staatsburgerschap gekregen,maar er blijven ook kampen
over,terwijlonderArabischedruk geen naturalisatiesmeerplaatsvinden.
Devluchtelingen zijn vooreen nietonaanzienlijk deelchristen.Hetgedrag
van dePalestijnen,diezich algauw a1smeestersin eigen huisgedragenen
de politie de toegang totde kampen praktisch ontzegd hebben,wordt a1s

genantervaren.Een aalmoezeniervertrouwdemijtoedatdewerving,met
namein dechristenkampen,nieterg goed liep en datmen eigenlijk alleen
maardevrijjongemannen kon bewegen totdienstnamebijdefedayin,dit
zeer tegen de wensen van de ouderen.

Libanon issterk afhankelijk van Syrië.Men isnietgeheelgerustop de
twee-totdriehonderdduizend Syriërsdie m etname in de bouwvakken in
Beyrouth werken.Van deanderekantbetekenen de geldovermakingen van
deze groep toch wellicht een rem op al te straffe Syrische m aatregelen.
Syrië kan door het sluiten van de grenzen,waardoor vooral aan bederf
onderhevige landbouwprodukten getroffen worden,de Libanese economie

snelinvrijgrootgevaarbrengenendezetactiekwordtnogaleenstoegepast
evenalshetzenden van fedayin,waarvoor de regering een oog dichtm oet

knijpen wi1een handelsboycotdeze beweging geen vernietigende kracht
bijzetten.
Libanon zal steeds a1s tweede iM er akkoord ondertekenen,ziedaar de

delicatepositiezoalsmen diein ditland zelfervaart.Erzijn groeperingen
die nietzozeerde Arabieren als de fedayin om m in of meer ideologische
m otieven hun sympathie schenken.Ofdatook geldtvoorde hele studen-

tenwereld isnietduidelijk,waarschijnlijk slechtsvooreen zekergedeelte.
M eer georiënteerd OP de buitenwereld dan de andere Arabische staten
herbergtLibanon groeperingen die in die richting sympathie zoeken voor

watdeArabischezaak heet,waarbijhetnietsteedsduidelijk lijktofArabieren fedayin identiek zijn.Naaraanleiding van een aantaluitlatingen
kan men zich ook afvragen ofdie poging voortvloeit uitovertuiging voor
de Arabischezaak ofuiteen behoeftede wereld telaten horen dathiereen
probleem ligtwaarvoorzezich heeftte interesseren.De traditionele scheiding in sympathieën voorde anti-lsraëlische zaak looptmin ofmeerlangs

dievan moslim enchristen,maarhetismogelijk datdiescheiding aan het
verschuiven is.Erisin Libanon echternieteen echte pro-en anti-stemming
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maareen scheiding tussen gehele en gedeeltelijkesympathie,tussen Libanon dienstig gemaakt aan de anti-lsraëlische campagne en Libanon dat

zijn eigen identiteitmoetlaten prevaleren.
Am man
Jordanië leeftvan en inhetconflicten men kan ermindervri
jblijvend met
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zijn ontwikkelingraaktiedereen.Een vaak troosteloosstuk woestijn,waar
de eenheid meer in het algemeen Syrische vlak ligt,omdat vroeger deze
gehele regio Syrisch was,meer dan in een nationale Jordaanse eenheid,

waarin detegenstellingen maaralteduidelijk zijn.De Palestijnen maken
praktisch de helftvan debevolking uit,maar op een ongelijke manier.
Er zijn kampen waarin in een primtieve en troosteloze behuizing grote
groepen leven in een sombernostalgisch verleden,dathaast ziekelijk in
zichzelfgekeerd is,m aarwaarin ook velen thuishoren die ofdoorscholing

ofdoorwerk aan hetleven van deJordaansestaatdeelnemen.Erzijn de
fedayin die ook hier vormen van aanwezigheid erop nahouden die niet
nalaten 'echte' Jordaniërs diep te grieven en de bloedige gevechten van
onlangszijn geen verrassing voor wie de tweespalt heeft kunnen voelen
enige m aanden tevoren.De toenm alige miistervan voorlichting hield een
redevoering die dooriederewoordvoerdervan defedayin uitgesproken had
kunnen worden en men was geneigd zich af te vragen: voor ons of uit
overtuiging? DeUNRW A ,die namensdeVN voorde vluchtelingen zorgt,

heefteen personeeldatvoor 99% uitvluchtelingen bestaaten heeftdus
weinig politieke armslag.
D e scholing onder de vluchtelingen neem t sterk toe en m isschien ligthier

op deduurde mogelijkheid om een bevolkingsgroep weg tc halen uitde
mentaliteitwaarin oorlog de enige hoop betekent.W ie isvluchteling,wie

isfedayin,wie isJordaniër? Voorallen bestaatdewerkelijkheid van de
oorlog tegen lsraël,maarkan Jordaniëop enigerleiwijze zijn eigen weg
gaanineenregelingmetlsraël?Nasserwerd ongetwijfeld noggezien a1sde
enigeman dieeenweg uithetmoeraskon wijzen en doen aannemen.De
vraagisnatuurlijk ofeen min ofmeercollegiale Egyptischeregeringveel
van die autoriteitzalblijven behotlden.ValtEgypte echter uit als een
dwingend element in een regeling,dan blijven nog de Palestijnen,wier
denkbeelden weinigtwijfeloverlaten en dievoorJordaniëalleen makkelijk
een te grote brok kunnen blijken.
Hetisduidelijk datonderdefedayin groteverschillen bestaan.Naasteen
soortoorlogsroesdiedenktin termen van bevrijdingvan Palestinazijn er
diedenkenin termenvan bevrijdingvoordeArabischemassaen voorwie

deArabische regeringen,althanseen aantal,ongeveereven erge vijanden
zijn a1sde zionisten.Fanatiek,emotioneel,revolutionairin debeste vage
zin van hetwoord,leeftdelaatste groep meervan een ideaaldan van een

concreetactieplan,hoewelstrijd tegen lsraëlopeen ofanderemanierdeze
revolutie niet te kort doet maar toch slechts a1s œn eerste stap gezien

wordt.Ook hierschijnen de scheidingslijnen nogalvaag.Deidee dateen
overwinning op lsraël of minstens op de zionisten de ontwikkeling van

deArabischemassa'skan helpen lijktwe1algemeen.
De oplossing die men voorziet,afgezien van de watromantische integrale
terugkeernaar de grond en de bezittingen waarvan men verdreven - of

gevlucht- is,isbijnaaandoenlijk doorzijnsimpelheid:eendemocratische
Palestijnsestaatmetgelijkerechtenvooriedereen,ookjodenenchristenen.
M etdien verstandetoch,schijnthet,datheteen Arabischestaatmoetzijn,
metrechtvan terugkeervoorallePalestijnen,maarverbod van immigratie
voordejoden.Ditisook hetbeelddatbijmeerlinksgeoriënteerdechristenen elders in de wereld gretig onthaalvindt,getuige het congres vlak na
onsvertrek in Beyrouth georganiseerd.M en is tegen de zionisten,a1s verlengstuk van de imperialisten,a1sexpansionistische veroveraarsdienietsin

dezestreken temaken hebben.Maarmenisniettegen dejoden,dieeerder
een soortbroedersinhetgeloofzijn,hetgeloofvanhetboek.M en zietde
moeilijkheid van dezeformulering a1smen in lsraëlhoortdatpraktisch
iedereen zionistis,maarhetwoord,zoalswijzullen zien,heeftœn nogal
verschillende betekenis in beide kampen.Voor de Jordaanse staat is een
regeling heel anders,maar niet minder ingewikkeld: teruggave van het

bezettegebied,eindevandestrijd en,hoopvol,een eindeaan detweeslachtigheid diedeze natietoch eigenlijk verscheurt.
Cairo

De sfeervan censuurlijktzwaartedrukken,een bewijsdathetregeringsapparaatin Egypteverderontwikkeld isen datde staatveelverderdoor-

dringtin deorganisatievanhetheleleven.Menmaakteen duidelijk onderscheid tussenhetprobleem van Egypte:teruggavevangebied,waarbijmen
panarabisch welde anderebezette gebieden min ofmeermoetinsluiten,en

dekwestievan PalestinaofdePalestijnen.Hettweededientheteersteniet
te verhinderen,een houding die Nassersaanvaarding van hetplan Rogers
kan verklaren.M en tiltzwaaraan deoorlog a1seen tezware belasting voor

hetland,maarzal(te)optimistischeverhalen ophangen overhetopvangen
van denederlaag.DeRussen zijn ook hierdevrienden diedeArabierenin
hun vernedering tehulp zijn gekomen en dieniethetexpansionistischeen
imperialistische lsraëlsteunen zoalsde Verenigde Staten.De gewone man
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lijktechtermindermetzijn wezenbijdestrijd betrokken'
.hijheeftgeen
direct voor- of nadeel bijhetbezitvan '
œn stukwoestijn'maarwe1bij
economischeverbetering.M aarook zijn de Russen de mensen die deAswan-dam gebouwd hebben dietotœ n soortnationalem ystiek geworden is

en waarvan men moethopen datde gouden beloften op kortere termijn
werkelijkheid gaan worden.
Toch zijn deRussen nietgeliefd:zijgeven nietop groteschaalgeld uitin
œn land datzijn toeristische industrie bijna vernietigd heeftgezien,zij
houden zich afzijdigen gaanslechtsingroepen uiten leven apart.Overde
mogelijke onmogelijkheid zich aan Russische invlod te onttrekken praat
menniet.DeRussen schijnenook wanhopiggewordentezijn om hetleger
te moderniseren en hebben daarom geavanceerde eenheden zelf ter hand

genomen.ReH sinhetvoorjaarwasdewegnaarAlexandriëvaak versperd
voorm ilitairecolonnesen materieeldatontscheeptwas.H etgetaldatmen
hetmeestehoorde,1ag toen rond detwintigduizend.De huidige versterking

van deSuezkanaalzonelijktvan Russische originetezijn:nietzozeerhet
tegenhouden van een mogelijke lsraëlische aanvalop hetbinnenland van
Egypte,maar een duidelijke markering waar de Russische invloedssfeer
nietmagworden overschreden enin Sovjetrussischeogen betekentdat,dat
er nietsofniemand in zo'n zone kan doordringen.
Egypteheefteen laaiend bevolkingsprobleem.Om hetgevaarvan intellectuele werkeloosheid op te vangen heeftieder van de talloze studenten een

baan wanneerhijklaaris.Egypteheeftzwaarbehoefte aan vredeen heeft
nietzoals Jordanië weinig zorg voorzijn deviezen.lsraëlzou door een
starrehouding wellichteen uniekekans voorbijkunnen laten gaan.Een
Egyptedatbevrijd isvan deoorlog en bevrijd ook van deerfenisvan een
Nasser die eigenlijk te veel hypotheken verenigd had op Egypte door
zijn pioniersfiguur in verschillende opzichten, dit Egypte maakt het
meestekanszich op korteternzijnop zichzelfterug te trekken en zich te
wijden aan de meer dan voldoende problemen die zijn interne toestand
betreffen.

De Aswandam alleen isnog nietheteinde voorde Egyptische moeilijkheden.Kan hetenorme elektrischepotentieelvoldoendenaarde gebruikers
gebrachtworden tegen œn pri
jsdiede hooggespannen verwachtingen en
beloften nietteleurstelt? ls er nietteveelwaterverliesdoor verdamping en

lekkagedoorderotsen en krijgtdeNijldeltabenedenstroomsvan dedam
welvoldoende water voor een eeuwenoude doorspoeling van de gronden?
Kan een chemischeindustrie en kunstmestsnelgenoegeenmogeli
jk deficit

opvangen in de overgangsperiode? Suezkanaalen toeristenindustrie zijn
verlamd en kunnen deze snelgenoeg weerop peilgebrachtworden, vooral

a1sdebereidheid van deoliestaten om bijte springen in hetdeficitgaat

verminderen? Ook hier kan het verdwijnen van Nasser onberekenbare
gevolgen hebben.Of is het aannemelijk datde Sovjet-unie voldoende
bijspringtin burgerlijk opzicht?Demogelijkheid dateen akkoord metde
gemeenschappelijke markt veelkan opvangen,moet uitgesloten worden
geacht,zekerin denabijetoekomst.M etaldezeproblemen ishetzeerde
vraag ofeen Egyptedatde vrede teru% ewonnen heeft,veelzin zou hebben

hetoorlogspad te blijven kiezen.Hettegendeelligteerdervoorde hand.
Israël
H etland maaktnietdirecteen indruk van een oorlogvoerende natie zoals

Cairo datdeed,metzijn halve verduisteringsmaatregelen,zijn op wacht
staande soldaten achterhalfleeglopendezandzakken en de alte opvallend
afwezige toeristen.Voor een westerling ishet binnenkomen in lsraëleen

beetje een thuiskomst,na Jordanië en Egypte.Jerusalem,datik van de
verdeeldetijd kende,had desporenvandevroegeredeling verloren.Taxi's
zagen ernieuw uiten werden metdeskundigheid bereden.M aarJerusalem

blijfteenstadin tweehelften,waariederezijdespmektoverdeanderekant
achter een sterk gevoelde maar onzichtbare scheidingslijn.Toeristen en
welvaartgaan nu grotendeelsnaarhetjoodsegedeelte en eriseen soort
bittereberusting in hetArabisch gedeelte overdezewellichtnietaltijd zo
bedoelde m aar in feite welwerkende discriminatie.
De lsraëli'shebben een diep gevoeld nationalism e,waarvan hetzionisme

waarschijnlijk het belangrijkste ingrediënt is.Een diep gevoel over de
rechtmatigheid van hun aanwezigheid in ditland,waarmeezijeen geestelijke verbondenheid voelen en waarin zijde bijbelkunnen lezen in zijn
natuurlijk milieu.Hetideedatzijbijhetland maarook datland bijhen
hoort,is een band die uitgaatboven die van een traditioneel grondbezit.

Hetjoodsevolk isdooren metde bijbelopgegroeid en rondgaan in dit
land is ronddwalen langs de eeuwige paden van hetOude Boek.Dit is
lsraëloferisergeen.lmmigranten voelen zich haastnog meerthuisin dit

landdanzijdieergeborenzijn.Geen wonderdat,nu dewestoevervande
Jordaan bezetismetzijn berg van de tien geboden,Gilboa en alzulke
plaatsen,het opgeven ervan in een vrd esregeling heus wat meer is dan

een strategisch stukjeland.Voor strategischeplaatsen zijn oplossingen te
vinden,voor ditzionistisch probleem niet.

I)e zkrabieren in lsraëlzijn uiteraardop hun plaats,voorhen bestaater
niethetmelancholische terugverlangen naar huis en haard waarvan zij
verdreven zijn.M aarhun probleem ishun minderheid:zijzijn een soort
vreemdelingen in eigen land,min of meer verdachte vreemdelingen. Dit
geldtvooralvoordegenen diein hetbezette gebied leven.De Arabieren in
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hetlsraëlvan 1947 hebben,nu zijin één land (voorlopig) wonen met
andere Arabieren onder bezetregiem,er eigenlijk een identificatie-probleem bij.M en waardeertdejoden om hun efficiëntbestuur,zijwetenheel
goed datzijhetheelwatbeterhebben dan omringendeArabieren of,in de
bezettegebieden,veelbeterhebben gekregen;zijzijn hetvoorwerp - ook
de bezette Arabieren - van verschz ende vormen van sociale zorg,iets
wathun in vele eeuwen,zoalooit,nietisoverkomen;debezette Arabieren
Zen misschien m et enige schrik de dag tegemoetdat ditweer ongedaan
gemaaktwordt.M aarhetbloed kruiptwaar hetnietgaan kan.ln Jerusa-

1em zijn veleArabieren diehetjuistslechtergekregen hebben,hetPalestijnsverzetheeftietsromantisch en heroïsch,loyaalsamenwerken metde
joden,hoezeer ook door vele Arabieren gezien a1s eerzaam en voor de
hand liggend en eigenlijk a1sdebesteoplossing,kunnen zijnietofwillen
zijniet,mede onderdruk van de guerilla's ofmethen samenwerkende
Arabieren in lsraël.Men kan overtuigd zijn van de humaniteitvan de
joodse bezetting,voorde bezetten isditlzietsteeds even duidelijk en de
bezetting wordtdoorzuiveringsacties steeds weergevoeld.

Arabieren willenwelsamenwerken,maarvoelen zicheigenlijk demindere,
een voor Arabieren harde Ilil. Joden willen graag sam enwerken, maar
voelen zich somshopeloos superieur.Een egal
itairestaatisvoordejoden

anathema,en isin feiteeen utopievoordetijd datmensen zo perfectzijn
datonderlinge verschillen samenwerking nietin de weg staan.De lsraëli's

zijneen volkdatsamengesmeed isdoorvelejaren oorlogen druk,datzich
staande houdtdoor een zeer overtuigde en geslaagde poging het moreel

hoog tehouden,dateen soortmystiek geloofheeftin de krachtvan zijn
leger.Hetis een houding die totgrote prestaties leidt,m aar niettotgrote
soeplesse in de ogen van de buitenstaander,hoewelde lsraëli'sdaar optim istischer over denken.W atdatbetreftisereen soortovereenkomsttussen deGaulle,beschreven a1s'l'homm ede défi'en lsraël,datdoordezelfde
de Gaulle beschreven werd a1s 'le peuple de défi'. W ellicht is daar de

diepsterMendatzijbeiden hetnietkonden vinden.

Toch isdelsraëlischesamenlevingnietzohomogeen a1shetsomslijkt.Er
zijn dekwestiestussen orthodoxejoden,dieeigenlijk destaatnietwillen,
tussen praktiserendejoden en niet-praktiserende,tussen gelovigeen ongelovigejoden diebeideechterdebijbelvasthouden en op schoolals verplichtvak leren,tussen dejoden uitOost-Europa diehun stempelop de
staat drukken en de anderen uit het W esten die dat weinig waarderen,

tussen aldejoden uithetW esten en dieuitdeArabische staten die zijn
gdmmigreerd en met een half wantrouwend oog worden aangezien. Een

hoogstsympathiek en aristocratisch denkend Palestijnse Arabier maakte
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onsde misschien ware opmerking,datalsde Arabieren onM ddellijk in
1967 vrH ehadden gesloten,lsraëlditniethad kunnen weigeren en spoH ig

daarop zozeerin eigen problemen zou zijn verstriktgeraakt,datdathet
eindezou zijn geweest.Hetzou in zijn eigen boezem teveelfundamenteel
verschzende opvattingen herbergen die het nu,dankbaar,door oorlogsspanning trachtte maskeren en te overwinnen.

lsraëlis,zekervoordegelovigebezoeker,een fascinerend land.Ongetwijfeld isheteenoasetemidden vandemeestalbarrewoestijnomgevingin het
Midden-oosten,metzijnkiboetzim dieoasesin deoasezijn,metzijn door
oorlogsdruk m erkwaardig weinig belaste atm osfeerin hetdagelijkseleven.
lsraëllijkteen volk metongehoord grote geestelijke en morele reserves,
een juichend gevoelvan nationalism e en een soort fam iliesaamhorigheid
die helaas scheidend werktin hettotaalderbevolking.Er isoorlog,maar

hetverkeertussen west-en oostoevervan deJordaan isvrijlevendig.Er
zijn heelwatmensen die op pensioenen van Amman leven en die daar
gaan halen en diegeen Arabierkennen diezo schoon Arabisch spreektals
Abba Eban,de minister van buitenlandse zaken. Het is een wereld waar

methistorischeclaimsvan duizenden jaren wordtgeschermd alsofhetde
levende historie van gisteren was.Een streek waar 'fact and fiction'zo
onontwarbaaren emotioneelgeknooptliggen daternietmeeruitte komen
valt.W aarmetontstellend gemak aan hetbestaande en vermeende onrecht
taaiwordtvastgehouden en overrevolutionaireveranderingen totoplossing
wordtgM iscussieerd,kortom waar het ergste kan gebeuren en het meest
ongd room de waarheid zou kunnen worden.M aar œnmaal 1os van de

grond en meteen snelzich verwijderendehorizon vanhetMidden-oosten
realiseertmen zich,datmen uiteen soortkwadedroom ontwaakten daarin
ligtwellichtde matewaarin hetconflicternstig is, om datm en a1shetware

blijishette kunnen ontlom n en de verantwoordelijkheid ervan,ja aan
wie,te kunnen overlaten?

Een gekozen M inister-president?
H .Senior

ErisdelaatstejarenheelwattedoengeweestoverdevraaghoeNederland
zich een M inister-presidentm oet aanschaffen.

Langetijd heeftmen metdezevraagnietgoedraadgeweten.Aanvankelijk
was de M inister-president niet meer dan een ,,tij
delijk voorzittervan de
Raad van M inisters''.Zéér tijdelijk zelfs.Hijwerd iedere drie maanden
opnieuw doorde Raad gekozen.ln 1854 werd zelfsbepaald datalle minis-

tersbijtoerbeurtvoordetijd vandriemaandenhetvoorzitterschapvan de
Raad moesten bekleden,tenzijzijhun beurtvoorbijwilden laten gaan.
Abraham Kuyper lietzich ditnietwelgevallen en veranderde de regels in
diervoege datde Kroon deM inister-presidentvoorbepaalde ofonbepaal-

detijd benoemde,doch na zijn aftreden werd hetoudesysteem weerin ere
hersteld.ln principe weesdusôfde M inisterraad ôfde Kroon de premier

aan,zulksmetdien verstandedatzijnvoorzitterschap vandeministerraad
een tijdelijk karakter droeg.
Langzamerhand heeftzich echterindepraktijk een andersysteem ontwikkeld.Erisgeen sprakemeervandatdeministerraad zijn eigen voorzitter
kiest.W ie als m inister-president zal optreden over een nieuw -gevorm d

kabinet,wordtin feitebepaald bijdeformatie van ditkabinet.DeKroon
wijsteen formateuraan metde stilzwijgende bM oeling datdeze,a1s hij
erin slaagteen Kabinette vormen metvoldoende steun in het parlement,
ook voorde volle levensduurvan ditKabinetde leiding ervan op zich zal
nemen.Op die regelkomen we1uitzonderingen voor.Een formateur kan

ook een Kabinetvormenwaarhijzelfgeen zittinginneemtofwaarvanhij
hetvoorzitterschap nietwi1bekleden,maardan blijfthijhettoch die de
Premieraanwijst.
Deaanwijzingechtervaneen formateur-premierofvan cen premicrdôôr
deform ateurisgeen daad van willekeur.Dieaanwijzing geschiedtin overleg metdepartijen,wiersteun hetKabineteen meerderheid in hetparlementmoetverzekeren.Dit overleg begintaldirectna de verkiezingen als

de fractieleiders één voor één bijhetStaatshoofd worden ontboden om
advies uittebrengen overde politieke situatie die doorde verkiezingen is
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ontstaan en over de baan waarin onder de gegeven omstandigheden de
vorming van een nieuw Kabinet moet worden geleid. De fractieleiders
stellen naderhand hun adviezen op schriften wanneerde Kroon op grond
van hetgepleegdeberaad een formateur- ofeen informateur,diezelfniet

formeertdoch deformatie alleen voorbereidt- aanwijst,krijgtdeze de
beschikking overdieschriftelijk uitgebrachteadviezen,zodathijop grond
daarvan verderkan werken.

Hoedie adviezen totstand kwamen,onttrok zich lange tijd aan iedere
waarneming van buiten.Gaven de fractieleiders alleen hun persoonlijke
mening ofpleegden zijoverlegmethun fracties?En âlszijoverleg pleegden,waaroverdan? Alleen overhetprogram datde formateur aan zijn
Kabinetwilde meegeven ofook overde 'mennekes',zoalsRuysdeBeeren-

brouck hetuitdrukte?Ofraadpleegden zijhunpartijbestuur?
Ten aanzien van de formaties der coalitiekabinetten tussen de beide wereldoorlogen isdaarweinig overbekend.Overhetregeringsprogram werd

waarschijnlijk betrekkelijk summier overleg gepleegd binnen de Kamerfracties; in de keuze van de m inisters genoten de formateurs nagenoeg

volledige vrijheid van handelen.De aangezochte kandidaten mochten er
zich desgewenstvan vergewissen dat hun benoeming hun partijof hun
fractieleidernietonwelgevallig was,de formateurhad daargeen boodschap

aan.Hijkooszijn 'mennekes'naareigen inzichten op eigen verantwoordelijkheid zonder- officieelalthans- ruggespraak metwiedan ook.
Na de tweede wereldoorlog hebben de fracties zich in steeds toenemende

matemetdekabinetsformatiesbemoeid en bepaald gemakkelijkerhebben
zijhetformeren naarmee nietgemaakt.Vô6rde oorlog duurde een kabinetsformatieinde regelnietmeerdan een paarweken - m etuitzondering
van 1925,toen de ene form ateur na de andere strandde op de breuk in de
coalitie.Na de oorlog behoorden formatieperioden van drie, vierm aanden
niet tot de zeldzaamheden,eer tot de regel. Tot in de kleinste details
wensten de fracties gehoord te worden'
,iedereen moesten zou zijn zegje
hebben'
,iedereen eiste van iedereen concessiesin hetregeringsprogram en

iederefractiewildehaarooilammeren ofhaarkneusjeskwijtin hetKabinet.De formateurmoestkolen en geiten sparen bijde vleeten dan nog
maarafwachtenofhem uitdemassalekoehandeldierondom zijn formatie
werd bedreven,nog mogeli
jkheden totdevorming van een aanvaardbaar
Kabinet overbleven.

Datditonappetijtelijk gehaspelmetde vorm ing van hethoogste college
van uitvoerende machtweerzin en misnoegen opwekte,lietzich begrijpen
en zo zijn dan na de laatste kabinetsformatie stemm en opgegaan voor een
algehele herziening van de gangbare procedure.
Daarbijisdegedachtegeopperd om dezeherzieningteconcentreren op de
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aanwijzing van deM inister-president.Niet meer door de Kroon ofdoor
de formateur,maar bij onderlinge afspraak tussen de partijen in een
akkoord dat vôér de verkiezingen wordt gesloten en bekend gemaakt,

zodatdekiezersbijhetuitbrengen van hun stem weten wiezijdaarmeein
de voorzitterszetelvan de M inisterraad tillen.ln feite dus een democratische verkiezing van de premier.

Datklinktnatuurlijk prachtig,maarhetroeptweleen aantalvragen op.
Ten eerstedevraagofeenakkoord tussenpartijen overdepersoonvan de
toekomstige minister-president een haalbare kaart is.Zo'n akkoord kan

moeilijk totdeaanwijzing van een premierbeperktblijven.Immers:heeft
m en eenmaalzo'n akkoord gesloten,dan zitmen aan de man vast.Dan

kan men nietnadeverkiezingen zeggen:mijnheer,uw program bevaltons
niet;wijnemen maarlievereen ander.Datzou nietsmeerofminderzijn
dan kiezersbedrog.M etandere woorden:zo'n akkoord za1zich (sék over

hetregeringsprogram moeten uitstrekken.De partijen die zo'n akkoord
sluiten,zullen hetzowelonderling a1sm etdegewenste kandidaatvoor het
premierschap eersteensm oeten worden over hetprogram.Ditbetekentin

feite dathettouwtrekken,dattotnu toe tijdensdeformatie plaatsvond,
wordt verschoven naar de periode vt
sér de verkiezingen.Goed,za1 men
zeggen,dat levert tenminste in zoverre winst op,dat de formatieperiode

zelf,dievoorhetinterimkabinetnoodzakelijk eenperiodevormtvan inactiviteit,aanzienlijk kan worden bekort.
M aaris datwelzo? Een akkoord over hetregeringsprogram voorafgaand
aan de verkiezingen m oetworden gesloten op grond van de verhoudingen
in het scheidende parlement.De uitslag van de verkiezingen kan in die

verhoudingen aanzienlijkeverschuivingen teweeg brengen.Kleine partijen
kunnen groter worden en bijgevolg meer eisen; grote partijen kunnen
verzwakken en zich aldusgenoodzaaktzien een toontje lager te zingen.
Dergelijke verschuivingen kunnen hethele akkoord op losse schroeven
zetten en dan begintgegarandeerd hettouwtrekken na de verkiezingen van
voren afaan.
Verschuivingen kunnen nietalleen verandering brengen in de verhouding
tussen diepartijen die een akkoord hebben gesloten,m aar ook de noodzaak oproepen om naaranderecoalitiegenoten om tezien dan waarop deze

partijen oorspronkelijk hetoog hadden gerichten methetoog waarop zij
hun programakkoord sloten.Zijkunnen dwingen totuitzien naarandere
partnersin de regeringscombinatie - methetgevolg dater wéér aan het
program moetworden gedokterd.W éér touwtrekken - metalle kansdat
de kandidaatvoorhetpremierschap die men den volke heeftaangeboden,
er de bruiaan geeft.M ooie vertoning!
Een tweede vraag is:hoe staathet dan metde keuze van de ministers?

476

S.Senior

M oeten die ook van te voren worden aangewezen in hetoverleg tussen de
samenwerkende partij
en en de aspirant-premier? M aarhoe wilmen een
zetelverdeling in hetKabinetovereenkomen op grond van een zetelverde-

ling in deTweH eKamervlak voordatde kiezersdegelegenheid krijgen
deze laatste omvgrtewerpen en vôôrdatmen nog weetofmen welmetde

combinatieza1kunnen regeren diemen zich oorspronkelijk heeftgedacht?
Kortom men loopteen redelijke kans datook overdeverdeling van de
ministerportefeuilleshettouwtrekken na de verkiezingen van voren afaan
begint.
Neem tmen eensaan datin hetsysteem van een gekozen premiertenminste
twee combinatiesvan partijen meteen kandidaat-mi
nister-presidentvoor

de dag zullen komen,dan kan men op zijn vingersuittellen datdiehele
walgingwekkende parlementaire koehandel,die zich in de jaren na de
oorlog om de kabinetsform atie heeftafgespeeld, in iedergevalverdubbeld,

zonietverdrievoudigd wordtin omvang.Hetideealleen alisom misselijk
van te worden.

Hetiswelduidelijkdatditnietdebedoelingisvandegenen diedegedachte
van een gekozen premiernaar voren schuiven.Zijhebben waarschijnlijk
zeer welbeseftdatdatsysteem alleen dan efficiënterkan werken wanneer
men aan hetambtvan M inister-presidenteen andere inhoud geeft.

Zôa1sdatambternuligtishetdemoeitevanenigtouwtrekkennauwelijks
waard.
Nietdatheteen sinecure is;verre van dat.

Een Minister-presidentheeftheelwatzorgen aan zijn hoofd.Nietvanwege het'departement'dathijbeheert.Hetzogenaamde Ministerie van
Algem ene Zaken is temidden van de andere nietmeer dan een heelklein

geval;en datkén ook nauwelijksanderswant'algemenezaken'van enig
belang ressorteren een voor een onderandere ministeries. W atervoorhet

Ministerievan AlgemeneZaken overblijftzijn enkele restantjes,die nergensanderspassen maardieook nauwelijksietsbijdragen aan hettotaalbeeld van hetregeringsbeleid. De grote zorg van de premier is hetKabinetsbeleid.Anders echter dan de A merikaanse President, die zij
n eigen

premieris,en andersdan zijn Britsecollega,dePrime Minister,heeftde
Nederlandse M inister-presidentrechtensgeen grotere stem in hetkapittel

dan dk vanzijnmede-ministers.Zijn stem isnietdoorslaggevend zoalsdie
vandeAmerikaansePresidentenhijkan ook nietnaarbelievenzijnministersontslaan ofnaarandere departementen overplaatsen wanneerzijzich
nietaanzijninzichtonderwerpen,ofhenmonddood houdenindevergadering van de ministerraad,zoals de Britse premier datkan Zijn mi
nisters
zijn allemaaleven wijs,even machtig en even goed - behalvemisschien
deM inistervan Financiën,die in de regelnietwijzeren betermaarwel
.
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machtigerisdan deanderen.E1kvan zijnministersheeftzijneigenproblemenenvechtvoorzijneigen zaken,nietalleeninhetlandsbelangmaarook
in hetbelang van zijn eigenpolitiekeambities.Amerikaanseministershebben geen enkele politieke verantwoordelijkheid en in de regelook geen
enkele politieke ambitie; Britse ministers hebben wèl politieke ambities

maarzijn erzich goed van bewustdatdeverwezenlijking daarvan in aanzienlijke mate afhangtvan de mate waarin zijin de pas lopen metde
Prime M inister.De Nederlandse M inister-president moet dus zien zijn
team bij elkaar te houden zonder dat hijover enig machtsmiddel van
betekenisbeschikt.Zijn enigehulp komtvan buiten.Hetenigedwingende
bindmiddeldathetKabinetbijeenhoudt,isdealgemenepolitiekeconstellatiemethaarrisico'sbijeen uiteenvallenvan deregering.Deenigemidde1en diedepremierten dienste staan,zijn tacten overredingskracht.Tact
en overrd ingskrachtechterzijn eigenschappen,dieeen staatsman van formaatwe1te paskunnen komen;zonderoverredingskrachtkan hijhetin
een democratisch bestelzekernietstellen.M aarzijzijngeen maatstafvoor
grootstaatsmanschap.Daarisméér voornodig.
De M inister-presidentleidtdevergaderingen van de M inisterraad.Daaris
nog een andere eigenschap voor nodig dan tact en overredingskracht:

efficiency.DeM inisterraad isallerminsteen kletscollege.ln zijn vergaderingen moeten talrijke en vaak belangrijke beslissingen worden genomen.
Diteistvan devoorzitterdathijdekunstverstaatom,deugdelijk voorbereid,hoofdzaken van bijzaken teonderscheiden en degedachtenwisseling
totdeeerste te beperken en naareen besluittoe te leiden.Hijmoetmet
anderewoorden een goed manager zijn'
,maar ook een goed manager is
niet perse een grootstaatsman.
De M inister-presidentm oetvoorts hetK abinetsbeleid voorhet Parlem ent
en daardoor in de openbaarheid verdedigen.Ook dât is een kwestie van
tacten overredingskracht,zi
jhetietsandersgenuanceerd dan in gesprek-

ken ondervierogenmeteenmede-ministerin zijn werkkamerophetPlein
1813ofindebijeenkomstenvan deM inisterraad ofvan andereambtelijke
raden op ministerieelniveau,waarhijalthanseen zekerematevan homogeniteitmag veronderstellen.M aar hetblijven in wezen dezelfde eigenschappen,nuttig vooreen staatsman maarnietbepalend voordegroot-heid

vanzijn staatsmanschap.Een redenaarhoefthijnog nieteenstewezen in
hetvervelendcNederlandseParlement.Alshijallesvan papieropleesten
zichdoorinterruptiesnietvandewijslaatbrengen,ismen allangtevreden.
Dichter komtde M inister-presidentbijhetechte staatsmanschap in zijn
taaktoetezien datdebeleidslijnvanhetKabinetbinnen debanen vanhet
regeringsprogram blijft.Hijmoethetoog op hetregeringsprogram gericht
houden.Hijmoethetschip van hetKabinetin de koershouden van het

program .Dateistinderdaad staatsmanskwaliteiten.M aarin deze kwaliteiten bestaan nuances.Een grootstaatsman iseen man m eteen brede visie,

eenmandiein groteconceptieskandenken,eenman metpersoolzlijk overwichten doortastendheid.De grote staatsman isnietiem and die een pro-

gram volgt,maardieeen program maakt.Hijiseen program.
Dâtnuhoefteen NederlandseMinister-presidentmaarzelden tezijn.Dat
kânhijzelfsnietzijn zolanghijzijn regeringsprogram eenvoudigkrijgtopgelegd van departijen,de Kamedractiesofde formateuren zolang zijn
eigen bijdrage aan datprogram nauwelijks meer is dan wat passen en
metenom hetzoveelmogelijk iedereen naardezintemaken.lnhetNederlandse systeem van Kabinetsformatie zoalshetzich na de tweede wereldoorlog heeft ontwikkeld past alleen een premier die trouw en bekwaam

deaanwijzingen volgtdie hijbijzijn optreden meekrijgt.Vooreen echte
staatsman van groter formaatis alleen dan plaats wanneer zich buiten-

gewoneomstandigheden voordoen zoalsin deeerstejarennadeoorlog.
W at moet men bovendien in de bestaande praktijk met een gekozen
premier? W athaaltmen erzich mee op de hals?

Een gekozen premierlaatzich nietzo maaraan dedijk zetten nöch door
deKroon,nochdoordepartijen diehem aanhetbewind hebben gebracht,
noch doorhetParlementin een nachtvan wie dan ook.Hijheefteen
mandaat rechtstreeks van de kiezers.Datbrengthem weliswaar nog niet

in depositievan deAmerikaanse President,die grondwettelijk helemaal
terzijde staatvan devolksvertegenwoordiging,aan haargeen verantwoording schuldig is en doorhaar niet naar huis kan worden gestuurd,maar

zijn constitutionele afhankelijkheid van hetParlementwordterwe1sterk
dooraangetast.Daarbijdoethetweinig terzake ofmen zijn veranderde
positie in de Grondwet verankertof niet.O ok zonder dat verandert die

positie en wanneerhijeen sterkefiguuris,een echte staatsman,kan hij
vanuitdieveranderdepositiezowelhetParlementa1szijn medeministers
voorhoogstonaangename verrassingen zetten.

En een 'sterkeman',daargââthetjuistom.
De pleitbezorgersvan een gekozen M inister-presidentverwachten van het

systeem datzijvoorstaan,twee dingen,die oorzakelijk altansenigermate
metelkaarverband houden.Zijstellen zich ditsysteem zo voordatniet
iedcrepartijautomatisch zijn lijsttrekkervoordcTweedeKamera1stoekomstig kandidaat voor het M inister-presidentschap presenteert, maar

datbepaaldecombinatiesvanpartijen naasthunlijsten voordeKamerverkiezingen 6ék een kandidaat-premier stellen,waarop de kiezers afzonder-

lijk hun stem kunnen uitbrengen.Daarbijopentzich demogelijkheid voor
dekiezersom hun stem meergenuanceerd uittebrengen.Zijkunnen hun
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stem uitbrengenvoordepremier-kandidaatvaneen anderepartijofpartijcombinatie dan die waardoorzijzich in de Tweede Kamer willen laten
vertegenwoordigen - zoals dat in Amerika ook het geval is,waar de

kiezershun stem kunnen uitbrengen voorbijvoorbeeld een Republikeinse
President,maartegelijkertijd vooreen Democratisch Congresman ofSenator.In hetNederlandse meer-partijensysteem zou dithierop neerkomen,
datde kiezersdusdoende een voorkeur vooreen bepaalde coalitie te kennen zouden geven en een coalitie naarhun zin zouden kunnen afdwingen.

Theoretisch zou hetbijvoorbeeld denkbaarzijn,dateen combinatie van
confessionelepartijen 40% van de Kamerzetels wint,maardatde Partij
van de Arbeid metde zege gaatstri
jken in deverkiezing van deM inisterPresident.Dan zit er voor de confessionele parti
jen niets andersop dan
Samengaan metde Partijvan de Arbeid.Die theoretische mogelijkheid
echterkan alleen dân realiteitworden,wanneereen kleinepartijofgroep
van partijen een kandidaat-premiernaarvoren schuiftdieduidelijk sterker
is dan de kandidaat ofde kandidaten van de anderen.Een 'sterke man'
dus voor het M inister-presidentschap.Dat is de tweede verwachting der
pleitbezorgersvan de gekozen prem ier.

M aarisdieverwachtingdatdepartijen voorhetpremierschap een'sterke
m an', een staatsman van eni
g formaatdus,naarvoren zullen schuiven,wel

helelnaalgerechtvaardigd? Wat de partijen zonder enige twijfel zullen
zoeken iseen stemmen-winner.Een populaire kandidaatdus,m aarofdat

noodzakelijk ook een sterkeman za1zijn ofzelfsmaareen goedM inisterPresidentin demagere conceptiezoalswijdie thanskennen,iseen open
vraag.Populariteitwordtnietaltijd verkregen doordeugdelijk staatsmanschap.Kijk maarweernaarAmerika,waar een filmstertotGouverneur
van Californië werd gekozen en een serieuze gooideed naarhetPresident-

schap en waarettelijke generaalsen andere staatkundige onbenullen of
dilettanten metvlag en wimpelhet W itte H uis haalden,louter en alleen

omdatzijdoorhetvolk a1soorlogshelden werden vereerd ofomdateen
kostbare en efficiënt opererende propagandamachinehen den volke voorstelde a1sdereddende engelvoorAmerika.Dekansismetanderewoorden
maaraltegrootdatin dewedloop om hetpremierschap de besteen zeker
de middelmatige staatsm an hetaflegttegen de m an diehetbeste reclam e-

ofpublicrelationsbureau weetin teschakelen.BijdeKamerverkiezingen
van 1967 isgeblekcn datzelfsdepartijen zich daaralvan bewustaanhet
worden zijn.Hetisbepaaldgeengeruststellendvooruitzichtdathetland in
feite zijn premier opgezadeld krijgtdoor de reclame-jongens.Dan toch
m aar liever de Koningin!
Verondersteld echter dat de m eest populaire kandidaat toch de 'sterke

man'blijkttezijnwaarmen ophoopt,watvoorsoort'sterkeman'za1dat
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dan naarallewaarschijnlijkheid zijn? W anterzijn 'sterke mannen'in de
zin van 'staatsman-van-formaat'in verschillende soorten.De man die m et

hardehand orde scheptin een toestand van wanorde,kan zondertwijfel
een staatsman van formaatzijn;demandieeen bredetoekomstvisieinzijn
regeringsprogram weetteleggen en anderen in die visie weette doen delen
en de man die totde verbeelding van hetvolk spreekt en hetweette be-

geesteren voorstaatkundigeideeën ofidealen - datzijn éôk staatslieden
van formaat.M aar wie za1 het winnen? Nederland heeft in de dertiger

jaren ook een periode doorgemaaktwaarin de roep om een sterke man
weerklonk.Een m an die de problemen van wereldcrisis en werkloosheid
dwars tegen de politieke versplintering zou kunnen oplossen.De man die

meendeaan dezeroep gehoortekunnen geven,Dr.Colijn,heefteralleen
maarzijneigen politiekereputatieaanversplinterd.M aarhetfeitdatgrote
groepen van het Nederlandse volk in hem - in de man die bevel had
gegeven op de muitende 'Zeven Provinciën'te schieten
hetprototype

zagen van de grote staatsman,de 'sterkeman',wijsterwelop naarwat
voor soort'sterke man'de keuze van hetNederlandse volk neigt â1s het
voordekeuswordtgesteld.Deman m etdegrote,sociaalbewogen visie en
de charism atische leiderm aken de grootste kanshetaf teleggen tegen de
harde orde-hersteller.DeNederlandersvormen nu eenmaalgeen volk waar

visie en charisma gemakkelijk bijaanslaan.Men dientzich metandere
woordengoed terealiseren datâlsin een vrij,democratisch Nederland de
'sterke mannen'die hetKabinetgaan leiden,doordegunstvan de kiezersmassa moeten worden aaI
3gCWCZCII,de kansop een krachtpatser die de
orde we1eens za1 herstellen,groter is dan die OP een m an m et visie of
charism a.Of datde bedoeling is van de pleitbezorgers voor hetgekozen

premierschap valtte betwijfelen.
Tenslottezalmen bijdeinvoering van hetsysteem van degekozen Minister-presidentzich ook ernstig m oeten beraden overde vraag welke constitutionelegrenzen aan diensm achtmoeten worden gesteld.Eén grens iser

a1:detijdslimietvanvierjaren,diedeafstand tussen tweeKamerverkiezingen vormt en daarmee ook de afstand tussen twee premier-verkiezingen.
Alleandere bestaande begrenzingen echter,gelegen in de verantwoordingsplicht van de M inisters tegenover het Parlement,boeten aan kracht in
tegenovereen premierdie een regelrechtmandaatheeftvan de kiezers.De
gevolgen van een conflicttussen Kabineten Parlem entzullen nauwkeuriger
m oeten worden geregeld.W aar haalt men daartoe de voorbeelden vandaan?
Roepen om œn gekozen M inister-president is een gulle kreet, m aar het
systeem heeft consequenties,die men tevoren goed onder de ogen moet
zien wi1men achterafnietbedrogen uitkomen.

Concrete poëzie in N ederland en België
Een voorlopige balans
Erik Slagter
Poëzie is nietlangerde dienstm aagd van prinsen,

prelaten,politici,partijen of zelfs van hetvolk.
Zijiseindelijkzichzelf''.
PauldeVree

Op hetogenblik dat de concrete poëzie internationaalin een crisispositie

verkeert,werd op 6 november 1970in hetStedelijk Museum van Amsterdam een vriendschappelijk spelletje tafeltennis gespeeld ter opening van
een tentoonstelling waarin meerdan honderd kunstenaars waren vertegen-

woordigd.Hetspelletjepingpongherinnerdeaan eenvandeeersteconcrete
gedichten van Eugen Gom ringer.De crisissituatie kwam totuitdrukking in
een vraagteken voor de titel '? Konkrete poëzie, klankteksten, visuele
teksten'.ln haar toelichting totde tentoonstelling m emoreertde organisatrice,Liesbeth Crommelin,datin de lente van 1970 een aantalbekende

dichtersin hetEngelse tijdschriftStereo-Headphones de concrete poëzie
dood verklaarde.Ook Paul de Vree plaatst een vraagteken achter zijn
artikelZijn de dagen van dekonkrete poëzie geteld? (in De Tafelronde,
oktober 1970).ln toenemende mate vinden de dichters in de concrete
taalstructuren onvoldoenderuimtevoorhun maatschappelijk engagement.
Recentegebeurtenissen (Parijs1968,Vietnam,BiafraenPraag)lokten ook
bijhen reactiesuitdie nietbeperktkonden blijven totesthetische inform atie alleen.Vooranderen bleefde concretepoëziedefrisse wind ,sdie tot

fascinerende creaties leiddeen nog veelverderkan''(DeVree).Ook op
ander terrein dreigtde tweespalt.Daarvan geeftde tentoonstelling die na

4 januari1971totmaartin hetlnternationaalCultureelCentrum teAntwerpen en vervolgens in Stuttgart,Neurenberg,Liverpool en Oxford te

zien za1zijn,een indruk in hetlaatste deel,,waarmensen bijeengebracht
zijndieanderemiddelen zoeken dan dezuivertypografischeom depoëzie
konkreette maken''
Ter gelegenheid van de expositie verscheen behalve een uitvoerig gdllustreerde catalogus m etinleidingen van Paul de Vree,Reinhard Döhl en
Bob Cobbing,dierespectievelijkdevisuele,de taalkundigeende fonetische

aspecten beschrijven,een grammofoonplaatmetonder meertwee klankgedichten van De Vree,Riviera uit 1965 en Hetleven is een baccarat,dat

uit1962-'63 dateert.ln hetM useumjournaalvan november1970 schrijft

l)e Alree dat,,nog slechts weinig dichters zich vandaag metde term konkrete poëzie gelukkig voelen'' Velen geven de voorkeur aan de term

visuele poëzie,een poëzie diezich heeftverwijderd van hetlezen en het

,,

horen en in hetgebied van de beschouwing getreden is'
'@Erisanderzijds

een ontwikkelingnaardesound poetry,waarbijaan hetgeluid,ook muzikaal,een ieuwe betekenis wordttoegekend.De verwarring,die nu resulteertin de dood van de concrete poëzie,verklaartDe Vree uit,,hetbenadrukken van de affiniteitmetde plastische kunsten en de muziek''.M aar

in alle woeligheid op hetconcrete front ziethijjuist een teken dat de
concretepoëzieconceptiemeerlevend isdandood.Heehetook zij,duidelijk isdatdeconcretepoëzienatwintigjaareen afgerondgebied isgeworden,zoals ook in de catalogus wordtgesteld.
W atis concrete poëzie?

Hetiseen Nd erlandse dichteren beeldend kunstenaargeweestdievijftig
jaargeledengrondslagen gafvooreen nieuwepoëzie,diedertig jaarlater
in Zuid-A merika haartegenwoordige ontwikkeling begon onderde naam :
concrete poëzie.
Hoeweldeze'impopulaire'poëzievorm nu in Nederland een tientalbeoefe-

naren kenten er,metBelgiëmeegerekend,zekervijftijdschriften zijn die,
ten dele in eigen beheer en de meeste gestencild, concrete poëzie publiceren, wordt daaraan in de officiële literatuur geen aandacht besteedl.
M aarPauldeVree steltdatde nieuwe poëzieeen revolutiebetekentin de
literaire ontwikkeling. Een revolutie die het experim enteel onderzoek
voortzeten ereen nieuwe wending aan geeft:deconcrete poëziekiestvoor

een verdergaande reductie van de taaldoordegrafische vorm en/ofde
klank centraalte stellen.
ln een 'populaire inleiding tot im populaire poëzie' schreef 1.K .Bonset in

DeStijlvan mei-juni1923over'Symptomen eenerreconstructie derdichtkunst in Holland': ,,M en begi
ntte beseffen dathet vers uit zijn eigen
m ateriaalgeconstrueerd moetworden.H etheefteen eigen wezen,doch dit

isnietverbintelijk,d.w.z.:hetversisnietlangereen volkomen doorhet
subjectbepaaldeuitdrukking'' ,,Hetnieuweversbetrektook den lezer
in zich.Dezeblijftnietpassief,aangeziendegedénaturaliseerderangschikking derwoorden en syllaben,de dichterlijl
te beelding slechts doetontstaan,indien delezerze scheppend in zich verwerkttoteen geheel''.1.K.
Bonset,pseudoniem voorTheo vanDoesburg,gafhiermee hetgrondbegin-

1 HettijdschriftRaster wijdde hetwinternummer 69/70 aan hedendaagse literaire
bewegingen in het buitenland en gaf ook enkele voorbeelden van concrete poëzie.
In het nummer van herfst 1970 werden twee gedichten van Hans Clavin overge-

nomen uitdebundelHolland var.969.C.J.E.Dinaux besprak in Zo schrijven de

auteurs van ?1d
z (Contact 1969)hettijdschriftVers Univers.
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se1voorwatde Boliviaans-zwitserse dichterEugen Gomringerdrieëndertig
'
Jaar later concrete poëzie ging noem en.

ln eentweejaareerder,in 1921inDeStijlgepubliceerd artikeldefinieerde
1.K.Bonsetde 'Grondslagen toteen nieuwe versbeelding':s,poëzie isgeen

philosofie en allerminsthistorie.Zijdientniethetbegrip.Zijishetzijn
zelf,dat zich door klank, klankverhouding en klankcontrast uit''. ,,
H et
vers'', herhaal
thijin 1923,,.heefteen eigen wezen.De lezerisaltijd zelf

min of meerhet onderwerp van hetvers.De dichter is slechts de koele
constructeurdie hetmateriaal,volgens de uiterste economie,rangschikt''.

Later,in 1926,steedsinDeStijl,schrijfthij:,,
H etnieuweversberustopde
scheppendevinding,welke zonderabsolutedestructie van hetbegrip (en
alleswatmetdeordinaireredeverband houdt)en desyntaxisnietmogelijk
is'' Van Doesburg herkende het ,,open en vrije woord,hetwoord a1s
materie''bijde dadaïsten.,,Bijhen kreeg de syllabe een directe uitdrukkingskracht,terwijldoortypographische bepaling en indeeling een nieuw
element(reedsdoorMallarmé voorbereid)wezenlijk totde verskunstals
beelding ging behoren'' ..,,De typographischewoordcompositiegeefthet

woord zijn perfectiealsuitdrukkingsmiddel''.
De basisvoorde grondslagen van denieuweversbeelding legde Theo van

Doesburgreedsin 1918ineen 'AntwoordaanM ejuffrouw Edith Pijpersen
allen die haar standpunt innemen contra de m oderne beeldende kunst'.

Reedsin deeerstejaargangvan DeStijlvinden wezijn overtuigingdatde
kunstvergeefshaar zelfbestemming heeftgezochtin religie of sociologie.

Dekunstheeftzichzelftendoel.Hetisdaarom datzijzich in deloop der
tijden van alle secundaire oogmerken:hetopwekken van gevoelensvan
,,

humanitaire aard enz.enz.heeftafgewend.De beeldende kunstmoethaar
aesthetischen inhoud doorhaar eigen reine kleur-en vorm m iddelen totuitdrukking brengen''.

Detheorieën van Van Doesburg zijn zo belangrijk,omdatze alle fundam entele eigenschappen van de dichtkunstdie zich a1sconcrete poëzie aan-

diende in elementaire vorm duidelijk samenvatten'
.
hetversgeconstrueerd uitzijn eigen materiaal
geen filosofie,historie ofgevoel
grote waarde wordtgehechtaan de typografische rangschikking en
aan de creatieve daad van de lezer.
Voor een goed begrip van de historische ontwikkeling van de concrete
dichtkunstmoetvermeld worden datdenieuwe relatietotdetaalhetwerk
is van de futuristen.Onder invloed van de film kreeg de montage een

functiein depoëziewaaraan een ruimtelijkestructuurwerd gegeven.
Defuturisten,M arinettie.a.,kozen voorde 'woorden in vrijheid'.In mei
1912 verscheen hetTechnisch manifestvan deftlturistische literattlur,in
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augustusgevolgddooreensupplement.M arinettigafdaarinuitingaanzijn
ideeën over een vrije typografische rangschikking,klanknabootsingen en
interpuncties.Hijpleittevoorafschaffingvan desyntaxis,voorhetgebruik
vanwerkwoordenindeinfinitief.Hijstreefdenaareennieuweversbeelding
waarin de typografische plaatsing de samenhang uitdrukte tussen losseletters en uithun syntaxis gerukte woorden,door tekens en grafische hulpmiddelen en doorde richting van hetschriftversterkt.
Vervolgens waren het de dadaïsten en enkele Russische kunstenaars die

een nieuwetypografie hanteerden en nieuwe vrijlzeden toekenden aan de
letter,hetwoord en dezwart-witverdeling.Naastvisuele gedichten,a1shet
'i-Gedicht'van KurtSchwitters,ontstonden klankgedichten van Hugo Ball

e.a..,,Hetbruïtistischeversbeschrijfteen tram zoalshijis,deessentievan
de tram wagen m etde geeuwende rentenier Schouten en de knarsende remm en'',

staaterin hetDadaistisch Manijestvan Berlijn,april1918.Decol-

lage en de m ontage werden in de schilderkunsten in de literatuur toegepast.H ettoevalen hetautomatismegingen eenbelangri
jkero1spelen,o.a.

bijArp en 5chwitters.
Behalvedefuturisten endedadaïstenheeftApollinaireeen duidelijk stempelgedrukt op de poëtische ontwikkeling.Zijn Calligrammes uit 1918
bevatten figuratieve gedichten a1s 'l1pleut'waarin delettersin halfdiago-

nale vorm overdepagina druppen.ln 'De mandoline,de anjelieren de
bamboe'werden de woorden figuratiefuitgebeeld en versterktde typografie de visuele werking van hetgedicht.
Aan Paulvan Ostayen komtde eertoe a1seerste de grafische ruimte in de
Nederlandstaligepoëziete hebben aangewend.ln zij
n Feesten vanangsten

pijnwerktehijmetverschillen in delettergrootte,handschriften,ruimtelijke
verdeling en kleuren inkten om de optische indruk te versterken.O nder
invloed van Apollinaire en de Berli
jnsedadaïsten verwierp hijde sub@@je*ctieve verskunst en toonde zich een voorstander van de absolute POC
ZIC.

Hijkwam totletter-en woordisolatiesen doormiddelvan deze'ritmische
typografie'maaktehijde visuele en hoorbare woordvorm dienstbaaraan
deinhoud van zijn gedicht.,,Poëzie'',schreefhij,,,isniet:gedachte,geest,
fraaie zinnen,isnoch doctoraal,noch dada.Zijis eenvoudig een in het
metafysische geankerd spelmetwoorden''(Nogmaals poëzie,Verz.W .,
Prozad1.11,p.380).En overBezettestad,ontstaan inzijn Berlijnseperiode van 1919 tot 1921:,,Bezette Stad is nietenkelpoëzie;het is ook een
boek.Hetboek staatin verhouding totde poëzie alsde geschreven parti-

tuurtotdeinstrumentaleuitvoering''(Overdetypograjievan BezetteStad,
Verz.W .,Proza dl.1I,P.104).
Van Ostayen ging hetgd rukte woord beschouwen a1s ,,een vertaling van
hetmuzikale in hetgrafische''.Paulde Vree zietin hem daarom een voor-

loper van de visuele poëzie.Een voorloper om dat het hem nooit heeft

voorgestaanderuimtelijkheid vanhetgedichtalseen zelfstandigheid op te
vatten'
.s,Druk iszelfstandig a1s druk;tegenover de poëzie middel,secundair''.,spoëzie iswoordkunst.Nietmededeling van emoties.M aar we1de
visie wordt gelokaliseerd door de vorm van hetwoord.Ook zeker niet
mededeling van gedachten .. Gedrukte poëzie is gedrukte woordkunst.

Zo zijn demogelijkheden van dedruk inverband metdewoordkunsttot
hetlaatste uit te baten.Ziehier:hetklimmen en stijgen van de regels,
magere en zware letters,de cascaden van de vallende woorden over het
blad,zelfs verscheidene lettertypen:zoveelmiddelen die typografisch het
ritme van hetgesproken woord suggestief zullen weergeven.Bruggen van

dichternaarlezer.A1smiddelvandelezendeeenlezertemaken''(Etvoilà,
een inleidend manifest,Verz.W .,Prozadl.ll,p.89).

Devisueelconcretepoëziegaateen stap verder:hetgedichtdeeltzijn eigen
structuurmee.De nieuwe poëzie geeftgeen tekstweerdie ook zonder het
optische beeld nog iets kan betekenen. De schriftuur, de typografische
structuur zelf wordthetvoorwerp van het gedicht.,,De konkrete poëzie

onderscheidtzich o.a.van de'geobjectiveerdelyriek:Niethetlk van de
dichtertelt,maarhetlk van hetgedicht'(van PaulvanOstayen)doorhet
vermijden vantematieken metafysiek a1szodanigom destemeeraandacht
teschenken aan destructuuren hetritme,diemuzikaalen/ofvisueelzijn''
(De Vreein De Tafelronde,juli 1966).
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foto:de Gem eente M usea van Amsterdam .

o

ZoalsVanDoesburg schreef:,,hetversmoetuitzijneigen materiaalgeconstrueerd worden''.Bijna veertig jaarlatervoegde een naarZuid-Amerika
uitgewekenZwitsersedichterdedaad bijhetwoord.EugenGomringer,een
leerling vandeschilder-beeldhouwerM axBill,diedeinvloed van DeStijl
onderging,begon in 1951gedichten teschrijvendiehij'constellaties'noemde.M etdeNoigandresgroep,die een aantalBraziliaansedichtersverenigde,

kwam hijin 1956overeen de naam concretepoëzie tegebruiken a1s,,een
koepelbegrip voor een groot aantalpoëtisch-taalkundige pogingen,waar-

van hetkenmerk isdebewustewaarneming van hetmateriaalen van zijn
structuur,hetmateriaaldesom zijndevan alletekenswaarmeewedichten.
Deconstellatie die aldusontstaat,iseen werkeli
jkheid an sich en niet
een gedichtover iets'' Gomringer wist niet dat de Zweed Oyvind Fahl-

ström driejaareerderin Stockholm zijn Manifestfor konkretpoesihad
geschreven.Onafhankelijk van Fahlström en van Gomringeren zijn groep
werkte in M ilaan Carlo Belloliin navolging van hetfuturisme aan zijn
tavole visuali (1948).Ook in Duitsland en Oostenrijk werkten groepen
dichters aan een poëzie die door haar klank of visueelbeeld een directe
werking op de lezer uitoefenen moest.
ln 1967 stelde de ui
t Duitsland (Darmstadt-groep) naar de Verenigde
Staten geëm igreerde dichter Emmett W illiams een bloemlezing concrete

poëziesamen metwerkvan vijfenzeventigdichtersuittwintiglandenwaaronder Duitsland,Brazilië en de Verenigde Staten de m eeste namen voor
hun rekening nemen.De bloemlezing bevatte ook zes 'Nederlandse'con-

cretegedichten,vijfvan deVlamingPauldeVreeen een van FransVanderlinde.Hetwoord 'Nederlandse'we1tussen aanhalingstekens,want het
eerste gedicht van De Vree is uit Vlaam se woorden samengesteld, twee
andere m et Franse woorden en hetlaatste bestaat slechts uitde letters van

'Aprilin paris'die,aangevuld metrondehaken (vleugels),overhetpapier
dwarrelen alseen lentebloesemregen.H etgedichtvan FransVanderlindeis
een herhaling van hetwoord 'zee',typografisch gezetin de vorm van de

brandinglangsdekust.(HetblijktoverigensuiteenFranstijdschrifttezijn
overgenomen).

Paulde Vree en De Tafelronde
PauldeVree(1909)wordtweldebelangrijkstevoorvechtervan deVlaamse avant-garde genoemd na Jan W alravens.In 1965 verscheen van hem
DeVlaamseavant-garde,in 1968 gevolgd dooreen bundelkritieken,Onder
experimenteelvuur.De Vree schreefeen roman en tot1965 zeven gedich-

tenbundels.Dekritieken uitOnderexperimenteelvuurzijnvoorhetgrootstedeelafkomstig uitDeTafelronde,hettijdschriftwaarvan De Vreede
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FransVanderlinde:zee (1963)
foto:de Gem eente M usea van Am sterdam .

leideris.Van zijn poëtische ontwikkeling naardevisuele poëzie zegtDe
Vreezelf:,,...na een uiterstcombinatieve experimentele periode,die liep

van 1955 tot1962,tekende zich een kentering afdiehettijdschriftin het
verbindingsnetvan deinternationalekonkrete beweging bracht.H ethoofdaccentin 'DeTafelronde'ligtvandaag de dag op de poëzie in fusie,waarm ee de poëzie bedoeld wordtdie aan de hand van elektronische middelen

klank-enstemgeluidenbewerkten/ofdegrafischewaardevandegedrukte,
getekendeofhandschriftelijketekst(dietoteen enkele letterkan gereduceerd)integreert.Uiteraard herleidtzich deaudiopoëziemeeren meertot
hetsamenstellen van teksten ofpartituren dienog we1audiovisueelkunnen

aanspreken,maardietoch voorrechtstreeksstudiowerk bedoeld zijn.De
poëzie- ofverbografie daarentegen komt ten volle in 'De Tafelronde'tot
haar recht.Tematisch en technisch heeft de konkrete poëzie sedert het

door dedadaïsten gelanceerde Lautgedichtweer een werkelijke vernieuwing in depoëzieverwezenlijkt,n1.hetvisuelegedicht.Hierisomzichtigheidgebodeninzakereincultuur.Deletter,hetwoord,dezinzijn nooitlos
van de klank,de optische indruk van de vorm is echter overwegend wezensbepalend,onder vorm verstaan de tekens die worden aangewend.'De
Tafelronde'huldigthetstandpuntvan een evolutieve poëzie,waartoe ook
resultaten van progressief-experimentele en nieuw realistische poëzie be-

horen.lnzijnprogrammaisDada-vorsingopgenomen''(LiterairAkkoord,
1969).
ln een interview met zichzelf,opgenom en in Gazet van Antwerpen van

13 november 1969,zegtde Vree over zijn poëtische evolutie:,,ln mijn
poëzieheeftzich dereductievan debewustzijnsstroom voltrokken toteen

(voorlopig)synthetisch ideogram,datik grafisch ofaudiovisueelmonteer.
Aan de ene kantben ik in mijn esthetische informatie een taaltekenaar
geworden,aan de andere kantwerktzich de lyriek in een klankmontage

uit''.Op een vraag ofzijn poëzie dan verband houdtmetde plastische
kunstopvattingen reageerthij:,,Technisch beantwoordtde evolutievepoëzie (concreet,spatiaal,grafisch,audio-visueel) aan haar taaleigen discipline:de semiotiek ofde leer dertekens,maarhetiseen feitdatde inte-

gratietendensvan de op art(Vasarely),dezerobeweging (Uecker,Macke,
Piene),het essentialisme (J.Verheyen) en het nieuw realisme (Arman,

Klein,Villeglé,Spoerri)nietvreemdzijnaanhetontstaan ervan,om niette
spreken van hetconstructivisme''.
Door ZiJ
*n inform atieve artikelen en stim ulerende contacten was Paul de
Vreeverantwoordelijk voorde introductie van de nieuwe poëzie in België

en in Nederland.Hijwasdaarnaastzelfa1sconcreetdichteractief.In zijn
bundelh.îros.hima uit 1965 staan reeds enige gedichten die preluderen op

zijn latere concrete werk.In 1968verschenen Poëziei?kfllsie,een bloemlezing concretepoëzie,voorafgegaandooreenuitvoerig essay,en zijnbunde1Zimprovisaties (de titelwordtverklaard a1s'zin-improvisaties').Een
voorbeeld van een concreetgedichtishettienregelige 'een kleine reusviel

in debeek verloren',datEmmettW illiamsin zijn Anthology OJconcrete
poetry verklaartm et:,,the poetimitates the desperate gestures and sounds
of a little giant who drowns in a brook''.De Vree herhaalt hier steeds

dezelfderegel,maarlaatsteedsmeerlettersweg.Anderevoorbeelden zijn:
'Revolutie',waarin hetwoord in een cirkelwordtgezeten de omwenteling
visueel gemaakt, of 'Thelonious M onk', waar de letters van de naam

pianotoetsen uitbeelden.DeVree vervolgtzijn poëziein evolutiemetwat
hijhet'verbalegelaatvan dewoorden'noemt.Een gedichta1s'Istamboel'
bijv.geeftmetde woorden van de dingen diejein Istamboelzieten de
culturen diejeerbeleeft,een beeld vandestad,zoalseenlatergM ichta1s
'London'de naam laatzien in devorm van hetH ouse of Parliament.Het

iseen evolutievanhetconcretenaarhetplastische,diemen ook bijandere
concrete dichters opmerkt.
In 1962 kreeg DeVreecontactmethetti
jdschriftCinquièmeSaisonvan de

ParijzenaarHenriChopin,,,metwieik(DeVree)scheepgingophetgebied
van de audio-visuele poëzie''.Samen metChopin richtte hijeind 1962 te
Antwerpen een tentoonstelling 'Objectieve poëzie'in.
Frans Vanderlinde en Kentering

De tentoonstelling 'Objectievepoëzie'en hetcontactmetHenriChopin,
hoofdredacteurvan Cinquièm esaîson,revuedepoésieévolutive,betekende
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niet alleen een keerpuntin de ontwikkeling van DeVree's poëzie,ze was
ook de startvoorVanderlinde'sbelangstelling voorconcrete poëzie.Frans

Vanderlinde (1940)voerde in 1963 hetsecretariaatvan hetliteraire tijdschriftKentering,waarin hijde'
NieuwePoëzie'verwelkomde.Aan Kentering werkte op verzoek van Vanderlinde ook regelmatig PauldeVree mee,
diein een overzichtvan de literaire situatie in Noord-en Zuid-Nederland

in maart1963nognietoverconcretepoëziespreekt,alzethijzich we1af
tegen het'informeel-expressionismevan deCobra-beweging'en noemthij
alhet blad Cinquièm e saison.
Frans Vanderlinde karakteriseertin hetzelfde nummer HenriChopin als

iemand diedeobjectiveringsmogelijkheden van detaalonderzoekten een
integratie tussen taalen materiaal wil trachten te realiseren.De redactie
van Kentering laatvoortsweten plannen te koesteren voor een tentoonstel-

ling van objectievepoëzie.Hetverslag van de Antwerpse tentoonstelling
volgtin hettweede nummer'
.,,hetblijkt te gaan'',schrijftVanderlinde,
om een poging totintegratievan dekunsten.Poëzieen materie'
.de dichter

,,

zoektdeschilder,beeldhouwer,calligraafenomgekeerd.W ekrijgen:objektieve poëzie,poëzie geïntegreerd m etdebeeldendekunst.Hetwoord wordt
konkreet.Een eenheid van stofen woord.Hetbeider raakpuntvan literatuuren beeldendekunst:poëzie''.ln een op hetverslag volgend artikelvan
H enriChopin,getiteld Lesm utationspoétiques,geeftdeze zich rekenschap
van defonetische poëzie tegen de achtergrond van een universelere wereld-

en levenssfeer.Detaaldieeen verlangen beschrijft,isnietin staatom ons
op die ruimteteoriënteren.Detaal,hetwoord,iszelfactie:wemoeten het
geluid en hetbeeld ervan totuitdrukking brengen.In een volgend numm er
introduceertVanderlinde de 'Nieuwe Poëzie'a1s,,een heroriëntering op de

taalalsautonoom verschijnsel,nietgebonden aan de betekenisconventies
van demaatschappij,maargeïntegreerd metpicturale en muzikalewaarden.De 'dichter'toontdetaal.de taaltoontzichzelf. (...)DeNieuwePoëzie,hoe men haar ook mag noemen'
. konkrete (niet die van Poletl),

fonische, fonetische, objektieve, visuele, audio-visuele, mechanische of
katalysatorpoëzie,steektdekop op.En alleswijsterop datmethaaropnieuw waarden in het spel komen die wij eerder verloren'',zo besluit
Vanderlinde de inleiding tot zijn vertaling van hetManifeste pour une
poésie nouvellevan Pierre Garnier.
Garniersteltdaarin de visuele poëzie naastde fonische'
.de woorden moeten zichtbaar worden.Het woord is een voorwerp.Hi
jsomtvervolgens
verschillende aspecten van de visuele poëzie op. Belangri
jk lijktme zijn
benadruklting van het gebrtlikte technische middel, de bandrecorder, de
grammofoonplaat.de televisie.datde poëzie even zeerbepaalta1sdedich-

ter,en zijn opmerkingoverhetbeeldenderitmevan hetvisuelewoord dat
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alseen ruwemateriemoetgaan fonkelen.Ook Chopin wijstdaarna op de
mechanische middelen en hijlaatzijn artikelvolgen door een fragment
uithetsonischegedicht'Pêche de nuit'en notitiesoverdenaarditgedicht

gemaakte eerste fonetische film metgebruikmaking van schilderijen van
LucPeire.

Dezevijfdejaargang vanKentering besluitmeteen eersteproevevan een
geluidsgedichtdoor Vanderlinde met een handleiding voor de registratie

op een bandrecorder.Zijn pleidooivooreenobjectievepoëzievindthelaas
geengehoorbijzijnmede-redactieleden.PeterBergerlaatzichlaatdunkend
uitoverde concrete poëzie en in 1966 noemtDeVree Kentering ,,kenmer-

kend voordehaarklieverijin denederlandseessayistiek'' (DeTafelronde,
juli1966).
De contacten van de Rotterdamse redactiesecretarisvan Kentering m etde

Antwerpseredactiesecretarisvan DeTafelronde,PauldeVree,hebben de
concretepoëzievia België in Nederland geïntroduceerd.

DeTafelrondeisin 1963in zijn achtstejaaren enkele specialenummers,
gewijd aan Gedichten grafiek van 1958 en 1959 en De Vree'sintense
belangstelling voor Van Ostayen en het dadaïsme hebben de kentering
naardepoëzie in fusiereedsaangekondigd.lnhetnumm er'NieuwePoëzie'
bespreekt De Vree achtereenvolgens de ars poetica van Chopin en van

Garnier.Van de eerste schrijfthij:,,Nieuw isChopinsarspoeticain het
lichtvan wathijde spatiale structuur van deze eeuw noemt,,,1a poésie,
c'est ce qui 'fait'quelque chose dans l'univers'' Dit m aken houdt de

objectivatiein,een ruimtelijk maken van poëziedie nietkan berusten op
subjectieve mededeling maarop sonore architectuur,die verschilt,doch
ook weer kan samengaan metdeze van de muziek''.Een gevolg van de

fonetische poëzieis ,,de objektieve poëzie.W at de dichter doet metde
oraleen tonalebronnen van hetwoord,doetdeschildermetzijn taal:de
kleuren delijn.Deschilderobjectiveertdefonetiek in deplastischeruimte: le m ot devient volume. Op de keper beschouwd is de spatiale
opvatting van de poëziehetbindmiddeldatdichter,musici,beeldhouwers,

architecten,kineasten en wetenschapsmensen totcoöperatie (en integratie
wellicht)za1brengen''.
Garniersvisuele en fonische poëzie leidtDe Vree daarna in metde woor-

den:,,Zoa1sdeobjektievepoëzievanChopin,weigertdevisuelepoëzievan
Garnierdesubjectievemededeling.Dewoorden enhun architectuur(ruimtelijke structuur)preluderen op watde lezer er zelfvan maakt. De
arspoetica van Garnier stuurtnietaan op een fusie derkunsten,zoalsdie
van Chopin, een uitgesproken voorstander van de kunst a1s een totaal-

gebeuren in demaatschappij''.
ln volgende afleveringen van De Tafelronde,waaraan FransVanderlinde
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vanafdenegendejaargangvastmeewerkt,attendeertPauldeVreegeregeld
op buitenlandse tijdschriften en publikaties.Hijhoudtde internationale
ontwikkeling van de evolutievepoëziescherpin hetoog en neemtbijherhaling belangrijketheorieën in vertaling op.ln een openingsartikeltothet
nummer van juni 1966 beoordeelt De Vree onder een motto van M ax
Bense ,,wantschrijven,hetis een taalfabriceren,ze niet toepassen''de
concrete poëzie alspositiefen constructief,aangezien ze zich op een nieuw

bewustzijn van dewerkelijkheid baseert.,,En totdie werkelijkheid isook
de taalzelfte rekenen,die nieta1s een vastgelegde constructie van gram m atica en syntaxiswordtbeschouwd,maar alseen grondstofwaarmee een

autonoom objektkan worden gefabriceerd''
De Vree belicht daarna de opvattingen van Eugen Gomringer,,,één der
theoretische grondleggers volgens wie hetkonkrete gedichteen denkvoorwerp en een denkspelis.De woorden worden in een orde en een speel-

ruimtea1skonstellatiesvoorgesteld,konstellatiesdiewerkelijkheid an sich
zijn en nietgedichten overiets.De konstellatie iseen geboorte,zebrengt
ietsterwereld.Hetgedichtistaal,nietmetafoor,hetroeptgeen verschijningen meerop (zoalshetsurrealisme),maariseenverschi
jnselzelf''.
De Vree wijstdan op de verwantschap tussen kinetische kunst,van o.a.
Vasarély,en concrete poëzie,welke bestaatin de ,.handreiking totparticipatie met de lezer en het wegnemen van de intellectuele kloof tussen
dichter en lezer''
-

ln Nederland kentdekinetischekunsteen belangrijkvertegenwoordiger

in Herm an de Vriesdie behoorde totde plastische zero-groep en een van
de oprichterswasvan deRevuenul= p.Herm an de Vrieswi1de intellec-

tuele kunsten de dagelijksewerkelijkheid totelkaarbrengen doorop de
werkingvanhettoevaltewijzen.In 1964,nadeinternationaletentoonstellinglntegratie64in Deurne-Antwerpen dooptehij,naeen breuk metzijn
mederedactielid H.Peeters,zijn tijdschriftom inIntegration,revuevoorde
nieuwekonseptiein kunsten kultuur.Hetverschijntgestencild in Arnhem
en een van de medewerkers is... Paul de Vree.ln het dubbelnummer

5/6 vanlntegration schrijftDeVreeoverdekinetische kunsten devoorliefdevoorhetwitvan Herman deVries.,,Hetoptisch enkinetisch objekt
iseen compositie die nietm eer refereertnaarde makerm aar ene dienaar

detoeschouwertoewordtgesynthetiseerd.Toeschouwerenkunstenaarzijn
voorHerman deVriestotaalvrij.Detoeschouwerismedebepalend voor
hetkunstwerk omdathijdoorzijn persoonlijkebeweeglijkheidenzijnactieve m edewerking de talloze vari
atiesvan de objekten helptontdekken en
verwezenlijken''.ln zijn spatialepoëziezetDeVriesuitzekere standaardwerken gekozen tekstmonstersin toevalligeordeen in gevarieerde typografieop hetblad metdebedoeling dewoorden zelfhun gang te laten gaan en
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bijde lezer-kijkerhetcollectief-onderbewuste 1os te maken.De bewuste
overzichtelijkheid van een tekstwordtdoordespreidingderwoordbeelden
uitgeschakeld en het associatief verband tussen de losstaande woorden

werktvrijen onbeperkt.VoordeconcretepoëziekomtPauldeVreein hetjuninummervan 1966
van DeTafelrondetotenkelealgemeengeldenderegels:s,dekonkretedich-

terszijn ofwelvindersvan grafischebeelden,ofwelvan accoustischestructuren.Deinspiratieisquasigelijk aan demontagetechniek,dievarieertal
naar gelang desocialecontextofhetklimaatwaarin hetgedichtontstaat''.
De Vree concludeert dat ,,de konkrete poëzie een integratiekunst is,die
hierin bestaatdathetwoord a1spositief,organisch elementvan de technische esthetiek optreedt.De waarneming van de open dichter betrektniet

meer zijn persoo/ijke ervaring,maarwe1zijn ontvankelijkheid voor de
interpretatievandeverschijnselen,waarbijhijtrachtdeobjectievewezensvorm te vatten,d.w.z.te essentialiseren''
Het zou te ver voeren ODA hierde vele anderetheoretische bijdragen die

voorde ontwikkeling van de concrete poëzie van belang zijn geweestte
bespreken.DeTafelrondeheeftvoordeverbreiding van denieuwepoëzie
baanbrekend werk verricht,vooraldoorhethogeniveau van de gevarieerde inhoud metvele buitenlandse medewerkers.Het was na Vers &/J?
'vpr.
î
de enige uitgave in hetNederlandse taalgebied waarin Nederlandse concrete dichters,die in de gevestigde li
teraire tijdschriften geen voetaan de

grondkregen,eenpublikatiemogelijkheid werd geboden.HansClavin,Herm an Damen,Pierre Hendriks,Robert Joseph en Frans Vanderlinde von-

den eerstin VersUnivers,daarna in DeTafelrondedestimulerende confrontatie m ethun geestverwanten.H etin e1k nummer terugkerende overzichtvan uitgaven op hetterrein van deconcrete poëzie heeftbi
jgedragen
tothetontstaan van een grootaantalverschillend geaarde publikaties van

Nederlandsedichters.Zijbrachten laterhun werk ineigengestencildetijdschriften bijeen en DeTafelrondeverwelkomdedie,gaferdeinhoud van
weer met verm elding van het rd actiesecretariaat.H et pionierswerk van

VersUniversen vanDeTafelrondeheeftertoegeleid datdeweinigeconcretedichters,dievrijgeïsoleerd en verspreid overheelNederland wonen

elkaarswerk leerden kennen en a1sgevolg daarvan weerin elkaarstijdschriften gingen publiceren,waardoor in Groningen, Heerlen,Rotterdam,

Utrecht,Duiven en Ilmuiden dichtersmetvergelijkbareplastischedoelstellingen onderling contacten legden.
In een volgende aflevering za1hierop uitvoerigerworden ingegaan.

L 182 ofEn Passion van
lngm arBergm an
Jacques De Visscher

lngmarBergman heefteen nieuwe kleurfilm gemaakt,Een Passie%.M eestal
situeren we hetwerk van Bergman in de sfeer van een film in zwart-wit

metvelegrijzen.M aarook in kleuren blijftBergman grotendeelszichzelf.
Hijblijfterin slagen enorm pakkendefilmstemaken,meteen indringende
thematiek,in een soberevorm.Bepaalde stijlfiguren en cinematografische
middelen komen altijd weerterug:lange monologen (Bergman begon ermeein DeGasten van hetAvondmaal),waarbijdegezichten van de personages door close-ups worden afgetast:ze spreken de toeschouwers als

hetwaretoe,om hetdiepstvanzichzelfteverwoorden.%1tdenken hierbij
aan een uitspraak van Jean-Luc Godard:,,Bergman estle cinéaste del'instant.Sa caméra cherche une seule chose:saisirla seconde présente dans
ce qu'elle a de plusfugitif etl'approfondir pour 1uidonner valeur d'éterRité3'2@

Ook hierzijnweerdeintimistischetaferelen,waarin demagistraalgeleide
acteurs voor een uiterstsoberbewegende camera dagelijkse handelingen
tlitvoeren:ontbijten,schrijven,lezen,rangschikkenaconverseren....
Opnieuw heeftde cineasthetbelangrijk gevonden zelfafstand te nemen

van zijn film.ln Persona deed hijdatdooreen geïntegreerd inlassen van
symbolische of allegorische tussenbeelden en door de filmband te laten

scheuren;in HetUur van de Wolf,door de film te laten inleiden met
studiolawaaien doorde titelte herhalen voorhetlaatste deel.ln Een Passie neemtBergm an afstand doorvier vraaggesprekken in te lassen metde

belangrijkste actetlrs,die spreken overhun personage.Hetprocédé doet
1 Een Passîe (1969)is een betere vertaling dan 'een hartstocht',zoals de officiële
vertaling luidt.
Scenario en regie:lngmar Bergman;fotografie:Sven N ykvist;vertolking:Liv U11-

mann (Anna Fromm),BibiAndersson (Eva Vergérus),M ax von Sydow (Andreas
svinkelman),Erland Josephson (Elis Vergérus),Erik Hell(Johan Andersson),e.a..
Decoupageen dialogen in L'Avant-sclne.Cinéma,december 1970.

2 In Arts,no.680,30 juillet1958.Henlitgegeven in JeanmucGodard parJeanmuc
Godard (Collection desCahiersdu Cinéma),EditionsPierre Belfond,p.138.

welwataan Godardsvraaggesprekken metdeacteursdenken (o.a.in La
Chinoise),maarBergmansacteurszijn minder oppervlakkig.ln hoeverre
deinterpretatievan hun roldetaak isvan de acteurs,is een andere vraag.

Een kunstwerk moetvoor zichzelfspreken en de interpretatie ligtbijde
toeschouwer.

Een verhaalom te duiden
Zoalsineenaantalvorigefilms,o.a.HetUurvandeG//JenDeSchaamte,
heeftlngmar Bergman hetgegeven van Een Passie gesitueerd op een klein
eiland in de Baltische zee,Farö3.En hetisbeslistnietoverbodig,hetverhaalhier ietwatuitvoerig na te vertellen.
De film vangtaan metbeelden van AndreasW inkelman,de hoofdfiguur,
die op een dak een aantaldakpannen zit te vervangen.De verteller zegt:

hijisachtenveertig jaar en leefteenzaam op een schaarsbevolkteiland,
in een oude hoeve,omgeven door sparrebossen en schapen.Later ver-

nemen wedathijgescheiden leeftvan zijn vrouw.Contactheefthijalleen
met een oude zieke buurman,Johan Andersson,die even teruggetrokken

leefta1shijzelf.Vandaarontwikkeltzich hetverhaal,in grote ellipsen.
Een vrouw verschijntop hethof.Zijsteltzich vooralsAnna Fromm en
vraagtofzijdetelefoonmaggebruiken.Andreasluisterthaarafen m erkt
datheteen pijnlijk telefoongesprek wordtmeteen vriend,Elis,overgeld
en een overleden 7kndreas.

ln haarverwarring laatde vrouw haarhandtasliggen.Vlijtig onderzoekt
hijdie en hijwordtvooralgeïntrigeerd door een afscheidsbrief van die
andere Andreas,dieAnna'sechtgenootmoetzijn geweest.Vooralenkele
zinnen leesthijverscheidenemalen opnieuw:,,....hetvoortzetten van de
verhoudingzou aanleiding geventotvreselijkementalestoornissen,dieop
hun beurtfysischeen psychischegewelddaden metzich zouden meebrengen''.Dezepassagevandegetyptebriefverschijntin defilm in eenenorme
detailopname,blijkbaaropdatook wijzenietzouden vergeten.
Later brengtW inkelman de handtas terug en m aakt zo kennis met het

echtpaarEva en ElisVergérus,bijwie Anna Fromm inwoont.Hijwordt
ervooreen avondjeuitgenodigd.Hetsoupeetjebegintvrolijk.Iedervertelt
iets.Eva Vergérus over haar spontaan Godsgeloofin haar kinderjaren,
datzijtedanken heeftaan een prentvan een man meteen grote baard.
ElisVergérus,diearchitectis,praatoverzijnprojectinltalië:eencultureel
centrum,,,een mausoleum van de onbenulligheid van onze tijd''.Hijgelooftnietinzijnwerk,cynisch distantieerthijzichvan alles.AnnaFromm,
3 ln 1969 heeftBergman samen metcameraman Sven Nykvistoverditeiland zijn
eerste documentaire film gemaakt.
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eveneensaanwezig,reageerthiertegen heelemotioneel.Zijgelooftin waarheid en authenticiteit.Haarhuwelijk,zegtzijmetklem,waseen bewijsvan
diemogelijkheid.lederedag van haarhuwelijk waseen poging om steeds
opnieuw die eerlijkheid en de geestelijke volmaaktheid en harmonie te
realiseren:,,Datwasvoormijhetbelangrijkste,en daarin ben ik nietmislukt''.M aarW inkelman isdebriefnietvergeten en opnieuw kri
jgen wede
enorme detailopnam en van de getypte letterste zien:,,hetvoortzetten van

deverhouding zou aanleidinggeven totvreselijkementalestoornissen,die
sche c/Jpsychischegewelddaden metzich zouden meeOP hun beurtfysi
brengen''*

Winkelman blijftbijzijn gastheerovernachten.'sNachtswordthijuitde
slaap gerukt,omdatiemand zijn naam schreeuwt.HetblijktAnna Fromm
te zijn,diein een nachtmerrieom haaroverleden m an roept.'s AnderendaagskrijgtdebezoekerElis'fotocollectietezien:fotografischeregistraties
van menselijkegevoelens,zoalshijze noemt,geklasseerd in grote dozen
die,op elkaar gestapeld,als het ware een m tlur vol grafplaten vormen.
Naaraanleiding van een foto van Anna verteltElisoverhaarnachtm errie'
,

Andreasverneemtdathaarman en zoontjeomgekomen zijn in een autoongeluk.Zijhield vanhaarman tothetwaanzinnigetoe.Elistypeerthem
a1seen mengeling van warmezachtheid en cynism e.Eva,Elis'vrouw,heeft

een tijd methem een verhouding gehad.
Winkelman,dronken,bijhem thuis,in hetkeramiekateliervan zijn vrouw.
Hijstrompeltmoeizaam naarbuiten,roepten vloekt.,,Kan ik ietshoren?
Niets!...Andreàs!

Andreàs

Andreàs W inkelman!

H oor

je watik zeg?...Vervloektl''Hijvaltin de sneeuw,verzetzich ertegen
dathijnaarhuisgeholpen wordtdoorzijn buurman Andersson.
Andreaskrijgtbezoek van EvaVergérus.Hijtoonthaarhethuis,hetnu
verlaten keramiekatelier,ze eten samen,luisteren naar muziek en dansen.

Hijverteltoverzijnjeugden dathijgeoloogisgeweest,maarnu aan claustrofobielijdten nietmeerin deputten durftafdalen.Evahoudteen lange
monoloog:ze denktdat Elis haar beu is,toch wi1 ze hem niet blameren,

wanthijisfantastisch en heeftaltijdsucces.Zeklaagtvooraloverzichzelf:
1k maak een m assa plannen en dan praatik er metElisover,maar uit-

,,

eindelijk komternietsvan.Alleswatik aanraak,looptmis.. Watis
toch datdodelijk //dathetbeste in ons wegvreet/''
A1szcsamenzijn gaanslapen.worden zeopgeschriktdooreentelefoontje
van ElisuitStockholm.Hi
jheeftEva nietthuisgevonden,iswantrouwig,
vraagtWinkelman haarte gaan opzoeken.Toch blijftEva dienacht.Ze
vertelthem over haar slapeloosheid.Eens toen ze zwanger was,heeft ze

zich tegen haar slapeloosheid laten injecteren:,,ik bleef echter wakker,
maar het ongeboren kind stierf.Dat was de enige keer dat Elis heeft
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gehuild''.Alszeweg is,blijftWinkelmann alleen achter,eenzaam,wanhopig.
Andreas m et enkele eilandbewoners,verbijsterd,tussen acht,dooronbekenden afgemaakte schapen.Ze maken putten om ze te begraven.W inkel-

man opnieuw bijElis.Htiwordtgefotografeerd.En Elistoonthem foto's
van Johan Andersson,vertelt hem dat Andersson in vroegere jaren
ten onrechte gestraftisen uiteen psychiatrische instelling ontslagen.Als
Evade kamerbinnenkomten Elis even buitengaat,streeltzi
jAndreas,die

banglijkt,en verzekerthem datzenietjaloersisvanwegezijn verhouding
metAnna Fromm.MaarhijmoetmetAnnawe1voorzichtigzijn.A1sElis
terugkomt,vraagthijW inkelman,zomaarineens,ofhijooitin degevangenisheeftgezeten en waarom.Hetging blijkbaarom een vervalsingvan
checks.Andreasgeefttoe dathijnu leefta1seen geslagen hond dietoch
nietza1bijten.
Tothiertoe is de bouw van de film sterk elliptisch en dus synthetisch,het
camerawerk is dynamisch, zelfs nerveus.Dit wekt in het op het eerste

gezichtverwarrend verhaaleen spanning die bijna aan een thriller doet
denken.In watnu volgtblijftdie spanning bewaard en zelfs nog opgedreven,maar nu doorm iddelvan œ n m eeranalytische filmmontage,een
trager ritme,langere beeldshots en close-ups,waarvan een grote identificatiekracht uitgaat.
lneens zien we datgene in beeld waarop Eva Vergérusdaarnetzinspeelde:

Anna Fromm woontblijkbaar in bijW inkelman.Alverscheidene maanden leven zijsamenin relatieveharmonie.Zijpraatgraagoverhaarvolkomen huwelijk metdeandereAndreas,overhetauto-ongevalwaarbijhaar
man en kind zijn omgekomen.Toen kon zijnietverder leven,zegt zij.
M aarW inkelman ziétweer de woorden van de afscheidsbrief:,,l1etvoort-

zetten vandeverhoudingzou aanleidinggeven totvreselijkementalestoornissen,dl'
e op hun beurtfysische en psychische gewelddaden met zich
zouden meebrengen''.Hijblijft echter zwijgen.'Fysische en psychische

gewelddaden'.Herhaaldelijklaathetverhaalfysischegruwelen zien.Vroegerindefilm heeftWinkelmanaleenseen manzienvluchten enhetgejank
gehoord van een hondjedatwerd opgehangen;mettederheid heefthijhet
hondjemeenaarhuisgenomen.Hijheeftstaan kijken op een troep afgemaakteschapen.Nu ishij,samen metAnna,deverbijsterde gctuige van
gruweldaden op de TV :de beruchte terechtstelling van een Vietcongsoldaat door de commissaris van Saigon; a1s ze een gerucht aan de deur

horen,blijktheteen verdwaaldevogelte zijn;meteen steen maaktAndreashem afen wastzijn handen.Debuurman,Johan Andersson,dieer
dooronbekendenvan beschuldigd wordtdathijdieren verminkten doodt,

pleegtzelfmoord.Tegen heteind van de film wordt,steedsdoor onbekenden,veemetbenzineovergoten en in brand gestoken.En slaatA ndreasop

Anna toemeteen hakbijl,misthaaren ranselthaardan afmetdeblote
hand.
W antook psychisch ishettussen hen beiden een helgeworden.Annapraat

maaroverzichzelf,verdedigtzichzelfmaar.Alszijzegtdatzijvoorde
dode Andersson bidt,zegtAndreashonend:,,je bidtalleen voorjezelf''
Zijvertelt een droom,die ze eens gehad heeftmet Pasen:de bewuste
nachtmerrie? Een bootje metliggende - slapende of dode - mensen
strandtop een kust(als 'tware een filmisch vervolg op De Schaamte).
Anna staptuit,gehuld in een smerigewinterkledij.Tevergeefsvraagtzij
hulp aan een passerende vrouw.Zijzieteen optochtvan in hetzwartgehulde vrouwen,komtbijde treurende vrouw wier zoon geëxecuteerd is,
vraagthaarvergiffenis,maarwordtdoorhaargeslagen.Zijrentweg,ineens
andersgekleed (weereen stuk uitDeSchaamte),gillend tussen brandende
wrakstukken van een auto en lijken (o.m.datvan een kind),en schreeuwt
'Andreas',zonderdatwijdathoren.(Deze bijzonder pregnanten akelig
verfilmdepassageisdeenigein zwart-wit).
Voortdurend verslechterthun verhouding.Ze worden nerveus,in de war.

Hijvoeltzich gekrenkt,vernederd,zonderzelfrespect;dagdroomtvan een
erotischeverhouding meteen verpleegster,diehem zegtdathijaan zielekankerlijdt.Totdeuitbarstingkomt.Alsze samenin de auto terugkeren
van heterfwaarhetveein brand isgestoken,en Anna bijzonderonvoorzichtigrijdt,ziétAndreasweerdebriefvanAnna'seersteAndreas.Nuzegt
hijhaardathijwéétdatzeliegt,dathaarverhalen overhaarharmonisch
huwelijk leugenszijn.Hijwi1een nieuw auto-ongeluk vermijdenen dwingt
haarte stoppen:,,Hetisuit.Je hebtgeen geluk metje mannen,Annag'.
Voor hij kan uitstappen,zegt zij:,,lk was gekomen om vergiffenis te
Vragen9:.

Andreasblijftalleen achterindewegsmeltendesneeuw.Ineenvergrotende
filmkorrelverdwijnthijin de vooruitzoomendelens;hij,zegtdeverteller,
die,sin dietijd AndreasWinkelman werd genoemd''.
Hetwasnuttig,geloven wij,hetverhaalvan deze film uitvoerig te reconstrueren,met de ellipsen en a1. Niet alleen omdat de m eeste Belgische

recensiesdeinhoudelijkcgcgevensnogalstiefmoederlijkhebben behandeld,
maarvooralomdatBergman in de constructievan de feiten,in dedialogen
en monologen een massa gegevensheeftingebouwd waarvan dekennisons

wezenlijk lijktom defilm tekunnen duiden.Dieinhoudelijkedraagwijdte
van Een Passiewillenwenu evenbelichten.Daarnaproberen wijhetwerk
tesitueren in Bergmansjongste ontwikkeling.

Een interpretatie

Een Passieverteltdedodelijke ontwikkelingvan een mens,zijn ziekte tot
de dood.

Hetbegin van defilm schetstWinkelmanssituatie.Hetenige wathijnog
kan doen,ishetdak vanzijneenzame,laatstepleisterplaatswatopkalefateren.Hijisnaarditeiland gevlucht,omdathijbang wasvernederd tewordenen allezelfrespectteverliezen.Zijn beroep,degeologie,oefenthijniet
meeruit,hijlijdtimmersaan claustrofobie:angstvoor zijn eigen onbekendebelethem zijnlevenstaak tevervullen.Zijn ziekteiseen hypertrofie
van hetintellect,die zijn emotionaliteiten imaginatie heeft onderdrukt.
Zijn vrouw,die een kunstenareswas,een incarnatie van hetemotionele,
hetim aginatieve en het artistieke,heeft hem verlaten.Dat wreekt zich:

zonderemotioneleinfrastructuurverschralen intellecten rede:zijn boeken
staan bestoftin de bibliotheek.De regressie is onafwendbaar.Voor W inkelman isditnog slechtseen latente crisis,maarreedszien weereen weerspiegeling in van de crisis van de W esterse cultuur,uitgebeeld in een heel

reëlemenselijke figuur.
Hijisnogniethelemaaldood,hijisnogin staattoteen zekerepassie,tot
hetopklimmen toteen acute,bewuste crisis.Ditgebeurtdoor een aantal

ontmoetingen(hetzelfdemodelalsin WildeAardbeien):metAnnaFromm,
Elisen EvaVergérus,Johan Andersson.Stukvoorstuk zijn dezeconfrontaties trappen in hetprocesdie leiden van een vernieuwd zoeken naar een
eigen identiteit naar de vernietiging ervan.

Aanvankelijk wektdemeelijwekkende Anna Fromm W inkelmansnieuwsgierigheid.Debriefvan haarman confronteerthem methetdieptepuntvan
de verstoring van de existentiële relatie.D ezelfde naam ,A ndreas,verwekt

tegelijk verwarring en identificatie.Roept de steeds weer terugkerende
tekst:,,hetvoortzetten van de verhouding zou aanleiding geven totvrese-

ll/fcmentalestoornissen,dieop hun beurtfysischeen psychischegewelddaden zouden meebrengen'' reminiscenties op aan zijn eigen huwelijksleven?
Een aantalontmoetingen m etEva heeftop W inkelm an een katalyserende
werking.Haarspontaneïteit,haaruitnodigend voorkomen,haarkwetsbaarheid zetten hem aanzijn remmingen watop teheffen.Emotioneelgevoed,

wordthijopnieuw toegankelijk voor anderen; aanvankelijk een beetje
houterig:,,ik ben ditnietgewend'' M aareensdathijzichzelfeen zekere
extroversieheefttoegestaan,wordthijook kwetsbaarder.Daarop speculeertElisVergérus,decynischearchitect,diemenselijke'gevoelens'collectioneerten klasseert.DezenihilistischetechnocraathoudtAndreasin zijn
macht:doorhem telatenmerken hoeveelhijvanzijnverleden weetenhem
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financieelte'helpen'.HetzelfdeheefthijgedaanmetAnnaenhaarmanen
dezelfdepsychischedruk oefenthijuitop zijn vrouw.Doordiemachten
autoriteitvan Elis over hem voelt W inkelm an zich wanhopig vernederd,

juistop hetogenblik dathij,doorEva gestimuleerd,zich weeropen ging
stellen,weerhoop kreeg.Ditdrijfthem naareen nieuwevlucht:deverhouding met Anna Fromm .

Andreasen Anna zijn beiden vernM erd doordeafhankelijkheid van Elis
en beiden op zoek naar een nieuwe aanhaA elijkheid.Hun verhouding
krijgtop die manier ietsvan een behoefte,ietsook van een onderlinge
steun in de vlucht,weg van de almachtvan de autoriteit,Elis.De verhou-

dingisechtervan meetafaangehypothekeerd:nietalleen omdatzijeigenlijk een vluchtis,maarook omdatAndreasweetheeftvan Anna'shardnekkigeonoprechtheid.Zijvernietigtin Andreasdan ook allehoop.Haar
geschid enis,wellichtook zijn eigen geschid enis,herhaaltzich.Meerdan
ooittevoren wordthijzich (in een droom)bewustvan de zielekankerdie
inhem woekert.Juistzijvan wiehijwellichtverwachttedatzijhem uitzijn
eenzaamheid kon halen,m aaktdoor haar leugen elke existentiële relatie

onmogelijk.ZoalsEvamoethijzich afvragen:,,Watistoch datdodelijke
#/dathetbeste in onswegvreet/''De andere wordtvoor hem een hel.
Anna's onwaarachtigheid is,om hetm et Sartre te zeggen,de bevestiging

van zijn ,,grotemetafysischeeenzaamheid dieonsaller1otis''.Zo in het
nauw gedreven,slaatzijn (vernieuwde)passie om in haaten destructiedrang.Dewerkelijkheid van Andreas,Anna'seersteman,wordtdewerkelijkheid van AndreasW inkelman:,,hetvoortzetten vande verhoudingzou
aanleidinggeven totvreselijkementalestoornissen,die op hun beurtfysische en psychischegewelddaden m etzich zouden meebrengen'' H etenige

wathijnogkan doen,iszijn eenzame'vrijheid'terugnemen,het'niet-zijn'
bovenhet'zijn'verkiezen'
.'zijn'isnutteloosgeworden.
ln zijn keuze wordthijnietgestoord doorAnna'svraag om vergiffenis.
Datis consequent:alsde passie van hetleven zinloosis,a1s de ene mens

hetbestaan van deanderenietkan rechtvaardigen,tenzijmisschien door
dehaat(zieL'Etrangervan Camus),en alsde menselijkeconditie sterven
is aan zielekanker,dan heeft vergiffenis vragen zonder schuldbekentenis

hetzelfdestatuuta1sdezovelegetuigenissen van Annaoverhaarhuwelijk:
kwadetrouw.AndreasW inkelman verkiestnietmeertezijn,hijvoltrekt
zijnziektetotdedood.Datisdeconsequentievanzijnindividuelesituatie'
.
hijkan nietsveranderen aan een wereld waarinhijschuldigleeft(hijheeft
checks,d.i.waarden,vervalst),niemand kanhem in zijn bestaan rechtvaardigen,hijkan nietgeloven in vergiffenis,deverandering bijuitstek en de
voorwaarde totopheffing van de schuld;hijsterft.De verteller zegt:de
man s,dieindietijd AndreasW inkelmanwerd genoemd''.

Hier suggereertde film een grote onrechtvaardigheid:hetleven behoortde

leugenaarstoe.TerwijlW inkelman schuldaanvaardt,maarsterftomdathij
zich nietgerechtvaardigd weet,kentAnnaFromm hetlevensomdatzijde
wereld meentaan te passen doorte léven in de leugen tegenover zichzelf

(dekwade trouw)en tegenover de anderen.W ie haardoorziet,ruimtze
daarenboven uitdeweg:Andreas,haareerste man,en W inkelman metwie

zijhetzelfdeprobeerttedoen tijdensde autoritop heteinde van defilm.
Ook inhaardroom iszijhardnekkigtekwadertrouw.Alsenigeoverlevendeuiteen gestrand bootje,vraagtzehulp en vergiffeniszonderschuldbekentenis.Hetzelfdedoetzijalszijnaardeplaatsvan demoord (hetautoongeluk)renten verbijsterd 'Andreas'roept.
Situering in Bergmans recente ontwikkeling

De themata en ontwikkelingen die in Een Passie zijn te vinden,zijn in
Bergmansoeuvrenietnieuw.M aardatwi1nietzeggen dathijin herhaling
vervalt.Telkensopnieuw weethijandere,verdere stappen tezetten in de
them atische ontwikkeling en nieuwe vormen te creëren.

SedertHetzevendezegel(1965)iserin hetwerk van deZweedse cineast
een duidelijk decrescendo van de hoop te ontwaren.De hoop sterftaf,
omdat ze niet m eer emotioneelgevoed wordt:de m ensen van Bergman
lijden aan een hypertrofie van hetrationele,de zielekanker. ,,W atis toch
datdodelijke gif dathetbeste in onswegvreet?''Kennen,weten primeert
boven beleven.M aarhetbewustzi
jn,datnaareen oplossing van defundamentele levensvragen moet worden gezocht in de rationele kennis,gaat
gepaard m etde vaststelling datdeze oplossing op haar beurtvernietigend
werkt,omdatze niette verzoenen ismetde levensbron zelf:de emotionaliteit,de verbeelding en de beleving.Ditis o.i.een thema dat niet alleen

bijBergman voorkomt,maarwerkelijk centraalstaatbijdemeeste grote
filmauteurs van het laatste decennium4.

ln de vorigefilmsvan Bergman zien wijdatook AntoniusBlock in Het
zevendeZegelaandezezielekankerlijdt.Uitdrukkelijk zegthijindebiecht
met de dood: ,,1k verlang kennis,geen geloof,geen veronderstellingen,

maarkennis,zekerheid''.M aarinhetgesprekmetMia,even later,geefthij
toedathijzowrecdaanzichzelflijdt.AandezelfdeziektelijdtIzaakBorg
in WildeAardbeien (1957),hijwordtveroordeeld toteenzaamheid.(Trouwensindezefilm komtookuitdrukkelijkhetthemavandevergiffenisvoor.
Deoude Borg isin zijn rationeel-wetenschappeliju eid vastgeankerd,om4 Cfr.J.DeVisscher,Rationaliteitversusemotionaliteiten fantasiein enkelehedendclg.
çefilms,in Film,december1969,pp.29-33.

dathijzich nietschuldbewustwil weten en dus niet verstaat waarom de
eerste taak van de geneesheeris,vergiffenisvragen aan depatiënt).Dezelf-

de zielekankerwoekertin David in Als in een duistere Spiegel (1961)s
TomasEricsson in De Gasten van hetAvondmaal(1962),Estherin De
Stilte(1963),zowelAlma alsElisabeth in Persona (1966),Johan en later
Alma in HetUur van de Gt?/j(1967)en tenslotte Jan in De Schaamte
(1968),(HetRitueelheb ik nietgezien).
Hetm erkwaardige isnu datBergman in elke film,alhoewelin decrescen-

dolijn,een alternatieflietzien:mensen dietoch in dehoop konden leven
en een zekere spontaneïteitbewaarden:Jofen M ia in Hetzevende Zegel,
Sara en op heteinde deherboren Izaak Borg in W ilde Aarbeien,de erva-

ring van debronin DeM aagdenbron (1959),M inusin Alsin eenduistere
Spiegel,Algot en in zekere zin M ërta Lundberg in De Gasten van het
A vondmaal,de boodschap van Estheraan Johan in DeStilte,de integratie
van Alm a en Elisabeth in Persona,en tenslotte de zwangerschap van de

reedsverloren Alma in HetD-pfr van de W olj.M aarhiereindigthet.De
Schaam te looptuitin hopeloosheid.W erd in devorige Bergman-films ngg
een antwoord geboden op de desintegratie en de liefdeloosheid, op het
einde van De Schaarnte isniets meer te verwachten. De pessimistischer

wordende thematiek isduidelijk'
.meestalkan devrouw,a!shetsymbool
van hetemotionele,dc rationelem an in crisisnog tehulp snellen,maarin

DeSchaamtegaan zebeiden tenonder(in een stuurloosbootje)bijgebrek
aan liefde.'Liefde'ishetwoord datEva Rosenberg zich in haardroom op
het einde van deze film vruchteloos Poogt te herinneren.Een Passie nu
gaat nog verder:hier is het de vrouw die verwoest en vernietigt,A nna
Fromm neemthetroervan Eva Vergérusover.Hetsymboolwordtomgekeerd.

DemensisdusbijBergman gedoemd totonmacht.Toch zijn er figuren
die zich machtig wanen:vaak zijn ze cynisch,in-authentiek en is hun
m achtsvertoon alleen een vorm van compensatie voor een nietaanvaarde
of geïntegreerde onmacht.ln Een Passie vertonen Anna Fromm en Elis

Vergéruseen dergelijkeschijnmacht,zoalsAndreasVergérusin HetGelaat
(1958)ofAnna in DeStilte.
Uithetvoorgaand-c lnega bliiken datlngmar BcrgnAan zich nietherh
xaait,
zoalszo vaak ten onrechte wordtbeweerd in de stilaan tegen dezeZweedse
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een rationalisatietezijn.om zich van degesteldeproblematiek (inclerdaad
steedsdezelfde,maarsteedsverderuitgediept)te ontdoen.Bergmansproblematiek is uiterstacttleelen de Nvesterse samenleving van vandaag is er
noglang nietmeeklaar.Datwilmen liefstnietconstateren. Hautain noemt

men ditwerk dan lieverexhibitionistisch ofeen uiting van zwartgallig intellectualism es.

lngmarBergman beeldtvragen uitdiepsychisch explosiefzijn.Wie zich
metzijn werkbezighoudt,kannietmeervrijblijvendmetzichzelfbezig zijn.
Bergman werktinderdaad altijd ver#er,herwerkt,dieptuiten evolueert,
legtdepuzzelstukken telkensweerandersom devoorhem juiste combinatie,dejuistecompositievan dewaarheidsvrltw tevinden.Hijiserallang
meebezig.Voorde ongeduldigemens,te lang.

5 Op dezelfde manier werd ook Fellini'
s Satyricon afgem aakt.Cfr.J.DeVisscher,
W aarom toch wordtFellini'
s 'Satyricon'zo oppervlakk-ig geinterpreteerd/, in Kul-

tuurleven,juni 1970,pp.482-486.

Experim enten in m editatie-training
M .Sm ulders

De pasoverleden hoogleraar in de psychologie van culturen en godsdien-

sten,Prof.HanFortmann,schreefin zijn boek Hindoes en Boeddhisten.
.
opnieuw moetik besluiten dateen confrontatie tussen Oosten W estvoor

,,

beiden een weldaad zou zijn,maar datdaaraan nog nauwelijks iets is
d aan''(p. 157).Bisschop M öller van Groningen deed op de laatste
zitting van hetpastoraalconcilie in Noordwijkerhouteen dergelijkeuitspraak.

Beïnvloedingvan hetOosten dringtduidelijk doorinpsychologisch onderzoek in deVerenigde Staten van Amerika,waarm editatie gezien wordta1s

een belangrijke weg naar bewustzijnsverruiming en ook therapeutisch
wordt aangewend. De Human-potential-beweging vertelt ons dat m aar

15% vanonzehersencellengedurendeonslevenwordengebruikten dater
dusnog een onvoorstelbaar aantalandere mogelijkheden van geestelijke
activiteit wacht op exploratie.Drs.Cohen spreekt van 'een geestelijke
ruimte-vlucht'.Voorjongeren is'meditatie'een magisch woord geworden.
H etm editatiecentrum 'D e K osm os'in A m sterdam verheugt zich in een

grotebelangstelling.HetlijktofhetW esten zich plotselinggaatrealiseren
dater meerbestaatdan de stof en m ateriële processen.
Vooralsnog isdat 'niet-m ateriële',dat 'andere'bi
jzondergeheimzinnig en
daarom ook lokkend en wordt er van alles in ondergebracht,van para-

psychologischeverschijnselen totdemystiek vanSint-lanvan hetKruis.
Iedereen die zich de moeite getroostbepaalde concentratie-en m M itatie-

techniekeninteoefenen,kantotbewustzijnsverruimingkomen,ook zonder
druggebruik.sfaar hoe gaan we deze zaken gebruiken? W elke richting

gaatdituit?Gaatdetechniek erzich meestervanmaken om demenselijke
capaciteiten op te voeren ten bate van meer machten geweld? Of za1de
mens er meermensvan worden in de zin van:harmonischerleven,meer
geïntegreerdheid,m eerliefde? De keus za1we1nietlouter ten gunste van
een van beide richtingen uitvallen.

Jongeren die nietalleenterechtzijn gekomen in een chaotischedraaikolk

van verschillende filosofieën,moreleopvattingen en eisen die dwingend op
hen afkomen,m aarbovendien in een religieusvacuûm,vragen naarde zin
van het leven en hopen door meditatie enige helderheid en houvast te

krijgen.Alshetclzristendom hun dithouvastnietkan geven op een wijze
die zijverstaan,dan heefthetvoorhen afgedaan.Van de godsdienstverwachten zijeen antwoord op de meestwezenlijke vragen.Theologische
constructiesvinden zevolmaaktonbelangrijk.Hetgaathun om ervaringen
en nietzozeerom een leer.Zijwillen gewoon ervaren datheteigen leven
zin heeft.

Dezeervaringentrachten jongeren somstevinden in druggebruik enin het
beste gevalin meditatietechnieken van Hindodsm e en Boeddhism e.Deze

worden echter gepresenteerd vanuit een Oosterse gedachtenwereld,zijn
gebaseerd op Oosterse filosofieën,waaraan zijvaak geen touw kunnen
vastknopen.Als voorbeeld van watik bedoelciteer ik enkele passagesuit

hettijdschriftvan 'deKosmos'Lemuria.,,W atisdemenselijke ziel? Een
deeltje van degrote wereldziel,een vonk van de Goddelijke Geest...'';
,,da
tgenewatzich injedoethoren,watjezielnoemtiseenetheriesdubbel
van hetlichaam,waarin de onsterfelijke zielwoont.Die geestbouwten
weeftvoorzich dooreigen werkzaamheidzijn geestelijklichaam''.
Ondanks alle goedewilslaagtmen er nietzomaar in,een enigszinsbevredigende synthese te vinden tussen Oosterse meditatietechnieken en christe-

lijk denken.Toch lijktmijdathetdaadwerkelijkzoeken naareen synthese
op ditmomentuitersturgentis.M aarhoe?

Experim enten

Omdatde omstandigheden erom vroegen zijn wein het'Cenakel'teTilburg,datper1 novembernaarOirschotverplaatstis,begonnenmetmedita-

tietrainingenvooreengroepjongensen meisjesvan rond detwintig,dieal
vrijregelmatigmeededen aangespreksweekends.Erbleek 111.behoefte om
dieper te gaan dan in een weekeinde van alleen gesprekken mogelijk is,
vooral wanneer die gesprekken teveel op rationeel vlak bleven.Aan de
experimenten waren studie en reflectie op eigen ervaringen en gesprekken
voorafgegaan.M aarwekonden nietwachten totdezaak theoretisch geheel

rond was.Uitdepraktijkzou welblijken,welkewegenwemoesten volgen.
Van hetbegin afwisten de deelnem ersdatzem eewerkten aan een experimenten datze hierin verantwoordelijkheid droegen.Zelf waren we ons

vanhetbegin afbewustdatheteen zeermoeilijkeen delicateopdrachtis,
waar w e voor staan.

ln ditjaarexperimenteren is erlangzamerhand meerduidelijkheid gekomen,zowelwatbetreftde praktijk a1swatbetreftdetheoretische achter-

gronden.W e weten echterdatwe ernog lang nietzijn.W atbetreftde
verhouding tussen hetchristelijkedenken en de Oosterse filosofie,volgen
hierde inzichten waarvan we in depraktijk uitgaan.W e zijn eronsvan
bewust,datwe alleen maarenkele zeer algem ene tendensen aangeven,die
we ook nog zwart-witm oeten voorstellen.
De grondervaring van het Boeddhisme is:hetleven is enkellijden.De
mens moet zich hiervan bevri
jden door volmaakte onthechting.En wat
betrefthetH indodsm e schri
jfteen van debestekennersvan hetOosten,

M ircia Eliade (in Le Yoga,p.24):,,De wetvan hetlijden herinnertde
wijze en de asceeteraan datermaar één middelis om tot vrijheid en
zaligheid te komen:zich terugtrekken uit de wereld,zich onthechten aan
de dingen en aan verlangens,zich volkomen afzonderen''.
De lndiasem editatietechniek beoogtdan ook alle indrukken en gedachten

voorbijte streven en stilteleggen om open testaan voordeontdekking
van het'Ze1f',hetdiepste1k,waar de mens deelheeftaan hetkosm ische

beginsel,hetGoddelijke,door de meesten ezien ais een onpersoonlijlk
-e
krachtbronen somsook a1seen persoonlijkeGod.ln Voorbijhetbewuste
citeertR.Lohman de volgende uitspraken over God:,,De wereld beweegt

iederogenblik,iedereseconde,zijverandertalshetNvatervan een stromenderivier.Zijisopgeenenkelmomenthetzelfde.Zijgaatsteedsmaardoor.
God isditplusietsblijvends.Zowelhetveranderendealsblijvende''.
OokhetBoeddhismeblijktuittegaan vandeideedatdestoffdijkeschepping een hinderpaalis om totGod tekomen,hetlichaam metzelfszijn
meestgeestelijke activiteiten inbegrepen.
Nu staatdeze opvatting in depraktijk heeldichtbijdievan veelchristelijke mystieken.Ook zijstreefden allesvoorbij,zelfsiedere gedachte om
God te kunnen ervaren.Zo schrijftde l7e-eeuwse mysticus Constantijn
van Barbanson in zijn boek Degeheimepaden van de goddelijkeliejde.
:5Hetzoeken naarGod in de zielgeschiedtdoorhetrotsvastc geloofen de

enkelvoudige blik,opgeheven naar de spits van de gcest,terwijl men
ontkent en afziet van alles watook,meditatie,voorstelling,bespiegeling,
redenering,verheven Godsbegrip.En zo,langsdeze ontkennende weg,die

afzietvan de natuurlijkeen menselijke werkwijzemethaargrove begrippen en voorstellingen,komtde zieltoteen ontblootzijn van alhaarverm ogensen toteen simpcle eenheid van blik en van aandachtop God''.

Eninonzetijd ThomasM ertonin Teroverweging:,,W aterwe1gebetlrtis,
dathetafzonderlijke wezen datgijzelf zijt,blijkbaar verdwijnten dater
niets schijntte zijn overgebleven dan een zuivere vrijheid,die niet kan
werden onderscheiden van de onei
ndige Vrijheid,een liefde die vereenzelvigd wordt met de Liefde''

Voorde christelijlte mysticiechterishetpassieve mediteren waarin God
deleiding van deinnerlijkeactiviteitvan demensoverneemt,een gavedie
hijschenktaan wieen walmeerhijwil.Deinnerlijkestilteen onmachtom
nog zelf te mediteren overkom thun meer dan dat ze hetzelf oproepen.
De yogien de Boeddhistische monnik daarentegen streven zelf naar deze

innerlijke leegtedooreen intense en zwaretraining.
Er isnochtans reden aan te nem en dat de resultaten,de ervaringen van

innerlijk getrokken worden en bevrijding zoalschristenen en oosterlingen
ditervaren,nietvreemd zijn aan elkaar.lk heb een zeersterk vermoeden
dat,hoewel de rationele duiding verschilt,de existentiële ervaringen van

boeddhistische,hindoeistischeen christelijkemystieken bijzonderdichtbij
elkaar staan.Gd urende een training in een boeddhistisch centrum deze
zomerisditvermoeden bevestigd.Toch m een ik datde wegen ernaar toe

verschillend moetenblijven,althansin hetaanvangsstadium.
De christen ziet,in tegenstelling metde oosterling,de stof,hetlichaam en
dewerking van de zielsvermogensa1spositiefen a1seen hulpmiddelom tot

God te komen.Juistin onze tijd beginnen we ons duidelijk bewust te
worden hoe hetdualistisch denken een overblijfselisvan niet-christelijke
invloeden.Debijbelleertonshetgoedevan deschepping:,,God zag dat
hetgoed was''.Debijbelleertonsook dewaardevaniederemensalseen
persoon meteigen onvervangbareindividualiteit.En watzijn taak in deze
wereld betreft,dechristen weetdathijdeopdrachtheeftom Godsschepping te voltooien.Maarhijweetook evenalsde oosterling dathetleven
lijden is.Zijn eerstezorg isechternietditlijden teontvluchten doorzich
vanalleverlangenstebevrijden,maarom hetop zich tenemen:,,Nietmijn
wilmaaruw wilgeschiede'',en hetlijden positiefte duiden alsœn weg
naar het leven.

Gezien dezeachtergrondverschillen zou hetdwaaszijn een christen in zijn
meditatiedezelfdewegvoorteschrijven alsdeoosterling.lndechristelijke
m editatie leren we niet ondanks maar via het geschapene tot God en de

ervaring vanZijn aanwezigheid tekomen.Wijleren doorhetverhullende
van destofhœnkijken en erhetmysterie achtervermoeden.

Praktische oefeningen
Hetgaaterin onze trainingen om,het vermogen tot beschouwen,datin
onsgeseculariseerd tijdperk doordemeesten isOPgCgCVCn alsietsirreëels,
weer te oefenen,zodatdedeelnemersgaan ervaren wateen ri
jkdom erin

verborgen ligten zijop weg worden gezetnaareen meerbeschotlwelijke
levenshouding.Dan gaan zevanzelfook meergelovend in hetleven staan

en zijn zeop weg om Degene teontdekken die'alshetgroteM ysterie'de

507

Experim enten in meditatie-training

diepste grond is van alhet geschapene en doorwi
e iedermenselijk leven
gd ragen wordt.De feeling aankweken voor het geheim van dingen en
mensen is dusde bedoeling van de m editatie-trainingen.

Deervaring heeftalgeleerd datjebijhetmediteren uitkuntgaan van al
hetbestaande,van stoffelijke en geestelijkerealiteiten.Om wille van ons
uitgangspuntbeginnen we bijVoorkeur mCt het concrete en ervaarbare,
en niet zozeer met teksten.

Dikwijlsbeginnen we meteen stoffelijk voorwerp,een bloem,een appel.
Doorintenszintuigelijk ervaren,kijken,tasten,ruiken,enz.laatjehetding
totjespreken en neem jehetinjeop.Hetlijktsomsofhetdan eenindividualiteitgaatkrijgen.Zelfs op dit allersimpelste niveau van mediteren,
kunnen zich albewustzijnsverruimendeervaringen voordoen.Hetgaater
echterom,ditding a1swonderte ervaren,a1sietswatnietvanzelfsprekend
is,maarvo1geheim .Ditishetdoorwathetnu is,biologisch gezien,maar

ook in zijn wordingsgeschiedenisen in hetgave-zijn voormij.Dezeervaring van hetwonderbereiken we nietdoor vooralerover te denken en te

rationaliseren,maar doorhetding op je af te laten komen in intuïtieve
ontvankelijkheid.Hetding wordtontdekt.
Hetgebeurtdikwijlsdatvanuitdesimpelebeschouwing van eenvoorwerp
devonk aloverslaatnaarDegenedieaan hetmeditatie-objectprimairhet
zijn gaf.
Ook in hetOosten wordtbi
jhetmediteren vaak uitgegaan van een stoffevoor
we
r
p.
l
k
mee
n
e
cht
er,dat het dan in hoofdzaak gaat om een
lijk
concentratieoefening en nietom het'Ding an sich'.Ditlaatsteisbijons
zekerwelhetgeval,indiezin datheteen wegwijzerisnaareenmysterie.
lemand die deze weg volhardend opgaat,zal op een goed moment ook

klaarzijn voordegroteontdekking,debevrijdendeervaring,deSatoriin
hetZen-Boeddhisme,waaralle oosterse en christelijkemysticiover spreken.

Behalve aan een stoffelijk voorwerp uitde natuur wordt in een eerste
training altijd een meditatie besteed aan hetfeitvan heteigen bestaan.
W egaan uitvan hetsterkebewustzijn vanhet'Ik ben',om totverwonderingtekomen overhetfeitdatjeerbenten datje andersbentdanieder
ander.Daaruitvloeien dan voort:zelfaanvaarding en aanvaarding van de
eigen levensopdracht.

Erbestaatoverigenseen eindeloosaantalmogelijkheden van uitgangspunten voormeditatie.H etgaaterom ditteleren ontdekken en dedingen m et
de hele wereld tegaan zien metnieuwe ogen.

Alszo'n ontvankelijke houding in iemand groeit,kan hijook hetlijden
gaan zien in een ander lichten hetm eest onbegrepene aanvaarden,zoals

K.vonDiirckheim zegtin zijn boekje'
.Zen en wij:,,Erzijn ogenblikken

waarin volkomen onverwachtiets diepers ons aanraakten ons eensklaps

in een andere werkelijkheid overplaatst.Datkan onsoverkomen in onze
diepstenood,hetisdan alseen lichtdatplotseling alles verandert;hetkan
ook totonskomen op een toppuntvan aardsgeluk,waardan opeens alles

hogereglanskrijgt....W aardemenshetonaanvaardbareaanvaardt,wat
nietuittehouden is,uithoudt,kan hijin ditaanvaarden,indituithouden,
in devallendeduisternis,plotselingeen innerlijk Lichtervaren dathem in
een toestand van 'klaarheid'brengtdie niets meerte m aken heeftmethet
totklaarheid komen over iets,maar die alle klaarheid waarvoor nog een

oorzaak isaan te wijzen teboven gaat''.

Hoe Ieerjedit.
?
Technisch eist ditm editeren nogalhet een en ander van de beginneling.
Hetgaatnietzomaar.Erzijnheelwatvoorwaardenwaaraan moetworden
voldaan,wi1een meditatieenigszinslukken.

Hetzich ontspannen eninnerlijk volkomen rustig maken,isaltijd devoorwaardevooreen vruchtbaremeditatie,alleen dan ishetmogelijk 'te zien'
in plaatsvan te redeneren,wordthet'een ervaring'die niette verwoorden
isen ontstaatereen totale kennism ethethele wezen,die veeldiepergaat

dan hetanallrscren.W erkelijke creativiteit is alleen mogelijk vanuitdit
soortkenne
.
n.hetkennen van de G
I.
:unsLenaaren van de ziener.
Echteliefde ishierop gebaseerd,wantdeze kan alleen allebeproevingen tc
boven komen a1sze gebguwd isop de verwondering overhetmysterie van
de andcr.Uitditsoortkennen komthetvertrouwen voortin de goedheid
van hetleven,ondanks alles.
Door de massacomm tlnicatiemiddelen worden we iedere dag geconfronteerd m et m isdaad, wreedheid,verwording,zonderti
jd en rusttekrijgen

dezeindrukken te plaatsen in hetgeheelvan hetleven.Vooralopjongeren

heeftditdikwijlseen funeste invloed.Hetvermogen om te beschouwen
ontdektdegoedheid in dingen en m ensen die overalin aanwezig is.Zekan

hetkwaad daardoorgaan plaatsen alseen betrekkelijke uitzondering:,,er
ism eer goed dan kwaad'',en als een uitdaging om mee te doen aan de
evolutie naar een betere wereld.

Eenbeschouwelijkheiddiezou blijvenstekenineen individualistischgenieten zou opium voorhetvolkzijn.Hetiseen gevaarwaarwegewoonvoor
moeten waken.M aarhettegenovergestelde gevaar van onvruchtbaar activisme isin onze NVesterse wereld groter.

H ier en nu

ln de tweedaagsemeditatietrainingen waarmeeweditjaarexperimenteerden,isveelvan watboven gezegd werd op zijn waardegetoetst.Hetver-
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loop isongeveeralsvolgt.De avond van aankomstis er een gesprek over
doel en opzetvan de training,gevolgd door enige inleidende activiteiten
die variëren naardeom standigheden,a1svisuele verkenning van deruim te

waardesamenkomstenplaatshebben,wandeling,kijkoefeningen metdia's
en muziek.De eerste morgen zijn er oefeningen in Hatha-yoga onder
leiding van een yoga-lerares,methetaccentop ontspanning en gedachtenbeheersing.

'sMiddagsisdeeersteeigenlijkemeditatie.Dezewordtmeestalgedaan op
de eigen kam er en id ereen doet daar a1s voorbereiding enige ontspanningsoefeningen.Een van de deelnem ersverklaarde op een forum dat dit

individueelmediteren hetvoordeelheeftdatje minderafhankelijk wordt
van jeomgeving,en erzo eerdertoekomtom ook thuiste mediteren.
Delaatstetijd hebben we echterontdektdathetmediteren metverschillende mensen in eenzelfde ruimte mogelijk is en zeer stimulerend kan
werken.ln een meditatiecentrum a1s 'de Kosmos'is er zelfs geen andere

mogelijkheid.Daargebeurthetdatdertig àveertigjongemensen een uur
in volmaakte stilte onbewegelijk bijelkaarzitten.
H oe dan ook,na iedere md itatie of althans 'savonds is er m etde stafleden,die alles m eedoen,en de deelnem ers een gesprek,meestal een uit-

wisseling van ervaringen.Er kan een belangrijk groepsproces op gang
komen.Daardeze uitwisseling onmogelijk geforceerd kan worden,ishet
procesbijdeverschillendegroepenzeerverschillend.Somsontstaatereen
sterkeband,somsiseralleen m aareen sfeervan rust,waarin iedereen het

geheim van de anderrespecteert.M etdemogelijkheden van hetgroepsprocesgM urendem editatiedagen m oetnog veelgeëxperim enteerd worden,

we zijn ernog lang nietmeeklaar.Misschien moeten we hetzoeken in
nonrba
comm
uni
aardve
da
tzleeh
aastni
etcat
teie?
verDe
wooopgedane
rden zijn.ervaringen zijn immersvan dien
Behalvedeeigenlijkemeditatie,deyoga-oefeningen en degesprekken zijn
eractiviteiten diea1svoorbereidingen begeleidingeen belangrijkero1spelen,bv.wandelingen metofzonderkijk-ofluisteroefeningen,en kijkoefeningen m etdia's,naar muziek luisteren.Verder creatieve oefeningen a1s

boetseren.Eriseen ruimemogelijkheid totveranderingen van dagordeen
programma,voorfantasierijkeinvallenen gezamenlijkietshelemaalnieuws
uitproberen.W e zijn bang dat zodra we het experimentele stadium te
boven kom en,de zaak za1verstarren.
Een intensieve training in een boeddhistisch centrum in Engeland heeft
nieuwe gezichtspunten geopend. Kort geleden hadden we de gelegenheid om iets van de daar opgedane ervaringen te benutten. M et een
kerngroep van enkele m ensen even boven de twintig hebben we œn training uitgeprobeerd die veel meer eist dan die we tot nu toe gehouden

hebben.Er werd meer nadruk gelegd op 'awareness',hetzeer bewusten
rustig uitvoeren van iedere handeling en hetzich bewustm aken van iedere

uitwendigeprikkel,gevoelen ofgedachte.Ditleidde bijna vanzelftoteen
ongedwongen rustige sfeer en stilte.Genoemde kerngroep za1 doorgaan
m et experimenteren en de leden ervan willen individueel en in m aande-

lijkseweekeindbijeenkomsten zich zo intensiefmogelijk trainen in Hathayogaen inmeditatie.Hetblijktook datsommigen alvrijvlugdebehoefte
voelenom zich innerlijktotaalstilenleegtemaken,zonderdieleegtedoor
eigen toeleg te vullen en zo m eer de oosterse md itatietechnieken benaderen dan in hetbegin hetgevalwas.

Totnutoehebbenwevanmei1969totjuni1970 :k 100deelnemersgehad,
waarvan 80% jongeren,watmeerjongensdan meisjes,afkomstiguitaller1eireligieuze en a-religieuzegroeperingen.Aanvankelijk waren detrainingen van zaterdagmiddag totzondagavond.Daardittekortbleek,zijn we
laterop vrijdagavond begonnen.De propagandaisminiem geweest.Bijna
alledeelnemerszijn gekomen doordatanderedeelnemersermethen over
spraken.

Totslotvolgenhierenigeschriftelijkereactiesvan deelnemersnadetrainingsdagen'
.

Hetisgewoon niettebegrijpen datbepaaldedingen vroegergewoon aan
je voorbijgingen,terwijlje ze nu a1s een klein wondertje ervaart,hetis
heerlijk.lk kannu zelfsvan een flinkebuiregen genieten en metverwondering naarde druppelsgaan zitten kijken,iets watvroegernietin me
opkwam,toen ergerdeik memeestalaan zo'n regenbui.Enzo zijn erveel
dingen diejenu waardcert,waarjeeerstnooitbijstilstond.Je wordter
,,

gelukkiger door''.
55U m oet het als 'echt'opvatten datnaarde mening van H.en mijdie

dagen zéérgeslaagdzijn,vooralomdatdegroep inhet'proberen tebeleven
van religieuze ervaringen'ofhetop weg zijn naardie diepere dimensie,
vrijhomogeengenoemd mochtworden.(Misschienwaren dietweejongens
alverderhiermee).Ook zijwilden deze vorm van meditatie voortzetten''.
lntussen is er sedert het schri
jven van ditartikel enige tijd verlopen.

Detrainingen blijven evolueren.Deervaringen opgedaan bijProf.Diirckheim te Todtmoos-Riitte en zijn persoonlijke raad en aanmoedigingen
hebben een dim ensietoegevoegd aan watwe totnu toe deden.Hierverder

op in te gaan is echter onmogelijk.Hopelijk zullen wijer nog eensde
gelegenheid voor hebben.

M etabletica of psychologie van
hetgeschieden
Jacques Claes

lk weetnietof mensen gelukkig worden door de vervulling van hun ver-

langens.Zo ja,dan behoortK.Mannheim totdie gelukkigen.Hijheeft
eensgeschreven:,,Totnogtoehebbenwijnooiteen historischepsychologie
gehad.W aarom hebben de M iddeleeuwen en de Renaissance totaalver-

schillende typen van mensen voorgebracht?''l.Zijn vraag naareen historischepsychologie werd inderdaad overvloedig en briljantbeantwoord in
hetoeuvre van J.H .Van den Berg,zenuwartsen hoogleraar te Leiden.

Psychologie//geschiedenis .
?
Reedsin de ondertitelen de inleiding van zijn eerste belangrijke boek,
M etableticaz, spreekt Van den Berg van een 'historische psychologie'.

Evenwel,men weze omzichtig metdeze term:hijgeeftzich nietzo vlug
prijsalsop heteerste gezichtschijnt.Van den Berg'smetabletica ofleer
derveranderingenispsychologie,geen geschiedenis.Datligteigenlijk voor
dehand,maarhetkangeenkwaad,geloofik,hetnogeensuitdrukkelijk te
onderstrepen.Scherp werdik metdezekwestiegeconfronteerd bijdelezing
van een overigens belangwekkend artikelvan Dr.R.Van Caenegem over
Psychologische geschiedenis3,waarin deze de werken van Van den Berg

historischestudies noemt(p.137).Datditgeen haastige verschrijving is,
blijktuithetfeitdatVanCaenegem hetontstaan van een werk a1sdatvan
Van den Berg verklaart uit de nalatigheid van de historici zelf:,,Het is
vreemd datde indrukwekkende vooruitgang van de psychologische weten1 K.M annheim,M an and Society in an age oj reconstruction,London:,,Up till
now we have had no historicalpsychology . .W hy did the M iddelAges and the
Renaissance produce entirely different types of men?''.

2 J.H.VandenBerg,M etabletica t?/ Leer der Veranderingen.Bcginselen van een

historischepsycholoqie,Nijkerk,1956.Cfr.destijdshetartikelvanJ.M.Kijm,M etabletica,in Streven,Juli 1957,pp.942-949.Verder:J.Auping,De metabletica metabletisch gezien, in Streven, februari 1970,pp.469-473.

3 R.VanCaenegem,Psychologische geschiedenis, in Tijdschrijt voor geschiedenis
(78) 1965,afl.2,pp.129-149.

schap totgeen vergelijkbare opgang van de psychologische geschiedenis
heeft gevoerd.De historici hebben weinig en vooral weinig systematisch
gewerktop ditterrein.Erheeftzich dan ook een fenom een voorgedaan dat
fataalwas en een gevolg van hetfeitdatde geschoolde historici nalieten

antwoord tegeven op bepaaldevragen diedoordetijdgenoten werden gesteld:hetvacuum werd door niet-historicigevuld.H etisinderdaad zo dat

onderdeinteressantste experimenten derlaatstejaren historische studies
van dehand van psychiatersen sociologen zijn tevermelden''(ibid.).Aangezien elk vacuiim om vervulling roept,werd deze historische leemte door
van niet-historiciafkomstig materiaalgd empt.
Om deze onderneming een naam te geven,steltVan Caenegem ,,,om elke

verwarring te vermijden'',voor om de comprehensieve term 'psychologischegeschiedenis'tegebruiken,diebeterisdan de doorH.Berr,J.H .Van
den Berg, R.M androu gebruikte term 'historische psychologie': men
spreekttoch ook nietvan historische economie,we1van economische ge-

schiedenis(p.132).Vooreenhistoricusa1sVanCaenegem ishetwerk van
VandenBerg dusgeschiedschrijving,weliswaar gepleegd door een lziethistoricus.VandenBerg zelf daarentegen noemtzijn werk van meetaf
aan:historische psychologie,dus weldegelijk psychologie.W elke ro1de
geschiedenisdaarin speelt,mogeblijken uithetvolgende:,,Ditboek gaat
uitvan hetpostulaatderveranderlijkheid.Hetonmiddellijk gevolgdaarvan
bestaatindebijzonderebelangstellingvoorhethistorisch verleden.Isvoor
depsychologiesteunend ophetpostulaatderonveranderlijkheid hetleven
van een vorig geslachteen variatie op een bekend thema,de onderstelling

dathetmenselijk leven eenveranderlijklevenis,staatdegedachtetoe,dat
vroegeregeneratiesanders,en we1wezenlijk andersleefden.M etdezegedachteisdehistorischepsychologiein beginselgegeven''d.lsvoorV an den
Berg geschiedenisdan slechts een soortvan hulpwetenschap? Daarm ee is

de juiste verhouding tussen historische psychologie en geschiedenis niet
zuivergetekend en Van den Berg's opvatting over watgeschiedenis eigen-

lijk is,lang nietuitgeput.
Van den Berg verwerptuitdrukkelijk elkeopvatting overgeschiedenisdie
in feite neerkomtop herhaling.Herhaling betekentin feite voorhem con-

tinuïteit:een gangvan zakenwaarbijheteneelementuithetanderevolgt,
verklaarbaar,somsbijnavoorspelbaar.Inhetbegrip geschiedenisligtvoor
VandenBerg hetwoord geschiedenisbijnalevend te ademen.Geschiedenisisnietwatcontinu voortvloeltuit,hetiswatdîscontînu geschîedt.H ier-

bijgaatdeauteurterug op Augustinus,ssdiedeeersteisdiede'kringloopgedachte'doorbreekt:op grond van zijn geloof,dathetNieuwe in het
4 M etabletica,p.13.

midden der halingen zet. Sindsdien is geschiedenis Setzung des Neuen

(P.Tillich,Religiöse Verwirklichung,Berlin,1929)welk nieuwe eenswas,
dochvooralkomt:hetblijvend andere,heteschaton''s.Geschiedeisschrijven isdientengevolgenietzozeerterugzien.,,Terugziendeisde geschiedenis

van een volk ofvan de mensheid continu,hetene tijdvak vloeituithet
anderevoort,dehistorischepersonen voltrekken alleen watzich metnood-

zaak aan henkenbaarmaakt''6.Statisch terugzien (vanuitzijn eigen,onbeweeglijk standpunt),naarhetverleden,is geen goede zaak;hetis beter,
voorzovermogelijk,zich te verplaatsen in hetverleden.,sverplaatstmen
zich in hetgebeuren,datis:m aaktmen hetverleden totheden,trachtm en

de betekenisvan dewoorden ofdedaden te bespeuren toen zijnog niet
geëgaliseerd waren door de gebeurtenissen die volgden,dan blijkt een
anderkarakter.M en houdtzijn adem inen constateertmetvoldoening,of
m etontzetting,datdebeslissingen zo uitvielen en nietanders''T.
H et doorbreken van het egaliserende en continu-makende terugzien beyverkt Van den Berg door zich met'adequate emotie'in het historische
ogenblik te begeven,een emotie - hoe durftmen?- diehelemaalaansluit

bijwatDescartes,Breueren Freud voeldenop hetmomentvan hun ontdekkingen en gekleurd isdoorde zorg over de gevolgen ervan.Ditwordt

méér dan geschiedschrijving:geschiedbeleving en a1s medebeleving bijna
psychiatrie,een psychiatrie dan nog van een speciaalgehalte.W ant bele-

venden begrijpend,poogtdehistorischepsychologieeenleervandegrondslagen tezijn:,,Bijelkegrondgedachtederpsychologiesteltdehistorische
psycholoog de vraag:welke wijze van leven en denken maakte deze gedachte nodig? - en deze vraag is een vraag naar de grondslagen''8.De

historischepsycholoog zoektnietalleen,objectief,naarfeiten ofnaareen
verband van feiten;vanuiteigen grond peilthij,betrokken,naardegrond
van feiten,van gedragingen,en ditin een zo nauw mogelijke,emotionele
symbiose metdeze feiten en gedragingen:men zietde psychiater aan het
werk.

Ditiseen psychologiedie,alsbeleving van hetgeschieden,zoweldichtbij
heteigenleven a1sbijhetlevenvan defeitenendegedragingen van anderen staat.Zijheeftdemoed hetgrootsteen rijkstedeelvan ditleven niet
vooraftussen kwantificerendeen abstraherendehaakjestezetten.Psychologiedie,tevervan heteigen leven envanhetleven derfeiten,teobjectief
5 Utrechtseoratie,31maart1952uitgesproken bijdeaanvaarding van hetambtvan
bijzonderhoogleraarin depastoralepsychologie en psychopathologieaan deRijks-

universiteit te Utrecht,lateruitgegeven a1sPsychologie en Theologische Antropolo-

gîe,Nijkerk,1963,p.38.
6 M etabletica,p.250.
7 M etabletica,P. 251.
8 M etabletica,P. 13.

ofte subjectieftewerk gaat,loopthetgevaar een misschien schitterende,
m aarirreële constructie te worden,,,een ingenieusgebouwd paleis,maar
een paleiswaarin niemand woonten ook niemand kan wonen''g.Doordeze
'volledige' psychologie ruist echt leven, niet slechts de enkele, verkilde
klanken die vervormd van achter blussende laboratoriumm uren doordringen.Hetis de wetenschap van de menswording van de mens als tweede
persoonlo,levend tussen reële en gemeenschappel
ijk beleefde dingen,d.i.

tussen dingen dievoorafnietgereduceerd zijn tothun puremeetbaarheid.
Van den Berg's'Beginselen van een historische psychologie'verschillen dus
in feite grondig van geschiedenis in de gewone betekenis van hetwoord.

lnhetwoord voorafvanM etabletica schrijfthijtrouwensprogrammatisch:
,,Te
rvermijdingvanmisverstand komtinditboekdebenaminghistorische
psychologiealleen in de titel.Om van de aanvang afduidelijk te maken,
dathetnietgaatom een geschiedschrijving,isdebenamingbovendien weggelaten uitdehoofdtitel''ll.Kenmerkend isook dewijze waarop Van den
Bergzijntweedebelangrijkeboek,Sefmenselijklichaam.Eenmetabletisch
onderzoek%a,inleidt.Zich bewustvan de noodzaak zich te behoeden voor

geschiedschrijvingzegthij:,,Detitelbehoeftweiniguitleg.Daternietstaat:
degeschiedenisvan hetmenselijk lichaam,vindtzijn verklaring in deondertitel.H etbetreft een metabletische studie,dat is,de aandachtvaltop

hetveranderlijke karaktervan onslichaam,en nietin deeersteplaatsop
zijngeschiedenis.Degeschiedenisvanhetlichaam wordtteberdegebracht,
slechts om de veranderlijkheid van hetlichaam aan te tonen.Of,met
andere woorden,het onderwerp van deze studie is de m etabletische aard
van ons lichaam :van datlichaam datthans onslichaam is;de belichting
van ditaspectevenwelmaakteen teruggang in degeschiedenisonontbeer-

lijk''(p.11).
Dezehistorische psychologieiszo doordrongen van een bepaalde mensopvatting,een opvatting die hetleven van demensdenkten ervaarta1sopen,
discontinu en telkensnieuw,d.w.z.veranderend,datde term en geschiede-

nisen psychologiein hun gangbarebetekenisenigszinsmisleidend zijn om
dit soortwerk te omschrijven.Een nieuwe benadering had een nieuwe
naam nodig:metabletica.

M etabletica.
.een methode in zesbeginselen
De titelvan heteerste werk van Van den Berg isM etabletica.Een leer der

9Psjchologieen theologischeantropologie,p.31.
10 ibld-,p.34.
11 M etabletica,p. 14.

12 J.H.VandenBerg,Hetmenselijk lichaam,Nijkerk,1959.

veranderingent3.De metabletica iseen leervan de m ens die in hoge m ate

onderdeindruk gekomen isvan hetfeitdathetbestaan in zijn herhaalbaarheid een avontuur is.Een avontuuris,nietwcs.De beste manier om

ditavontuur-zijn van hetleven tebegrijpen en tebeleven bestaaterin met
adequate emotie de onvoorzienbare wendingen van dit avontuur in geschied-beleving opnieuw m ee te maken.Zoals een psychiaterdoet.Datde

mensveranderlijk is,betekentltietdathijvlottend en ongewisis.Hetleidt
veeleertoteen,bijna sacraal,ontzag voorhetmysterievan de existentie,
diezichzelfbijvoortduring mâékt,op eenmanierdienooitte voorspellen
is.M etabletica is een vorm van psychologie die de existentie-filosofie au

sérieuxneemt.Zoalseenbelangrijk deelvandemoderne,positievepsychologie slechts denkbaarisin een textuurvan m echanica,zo is de metabletica slechtsdenkbaarin decontextvan een existentiefilosofie,een existentiefilosofie evenweldie hetvoortdurend Nieuwe waaruithetleven van de
m ensopgebouwd is,nietzietals ietsabsurds,maar a1s de onvoorspelbare
en steeds nieuwe emergentie uit de chaos,die steeds eender is,zichzelf

sted seenderherhaalt.Zowordtduidelijk datvoorVan den Berg deleer
der veranderingen een leerder grondslagen is.
Hoewelalles reedsimplicietaanwezig wasin M etabletica van 1956,heeft

Van denBerggewachttotzijn laatstegrotepublikatie,M etabletica van de
materie1,om zijn lezerseen explicietebeschrijving tegeven van demetabletische methode, een soort magna charta van zijn wetenschapl4.De
grondslagen waarhetVan den Berg om te doen is,worden zichtbaarin het
stelbeginselen waarin de methode geankerd is.
Van den Berg noemter zes.H etvoornaam ste is hetbeginselniette ver-

storen.Ditprincipe,eenkardinaalpuntin demetabletischedenkwijze,eist
datde'gehele'realiteitonderogen wordtgezien,zoalszijmenselijkbeleefd
wordt.Hetverwerpteen reductievan de realiteit, zoalsdeze stelselmatig en
in bepaalde opzichten m etsuccesdoorde positieve wetenschap wordttoegepast.H et experiment, hoeksteen in de vooruitgang van de positieve
wetenschap,ishetprototype van een stelselmatige verstoring:een levende
situatiewordtomgebouwd toteen mechanisch model,gereduceerd tothaar
observeerbare en kwantifeerbare wetmatigheden. M etabletica postuleert
datde realiteitvoller isdan ditpatroon.Dewereld waari
n wijleven,de

dingen die ons omringen,zijn meer dan elementen van een mechanisch
modcl,datuiteraard continu is.W ercld cn dingen kunnen nictgereduceerd

13 'M etabletica'iseen nieuw woord,afgeleid van hetGriekse yrraâajLBtv,datin
zijn onovergankelijkebetekeniswi1zeggen:in een anderetoestand komen,een verandering ondergaan.

14 J.H.VandenBerg,M etabletica van dem aterie.M eetkundigebeschouwîng (Deel

l),Nijkerk,1968,pp.100-110.

worden totmechanische continuïteit.Zo is metabletica van huis uitanti-

cartesiaans.ln hettweedehoofdstuk reedsvan zijn eerste boek toontVan
den Berg hoe Descartesde dingen reduceerttothomogene continuïteitsde
uitspraak van Leibniz voorbereidend:,,Toutva par degrés dansla nature

etrienparsaut''.M etableticaheeftjuistweloogvoordesprongindedingen;niets is haar zo vreemd a1s hetprincipe 'natura non facit saltus,de
natuurmaaktgeen sprongen'.Hetbeginsel'nietteverstoren'kom terdus,
in hetkort,op neerdatmen de dingen hetrechtlaatin hun volledigheid

teverschijnen,onsin doorbraak van de continuïteitte boeien en teverbazen,ons telkens weer te ontgaan en onverklaarbaar anders weer op te
doemen.
Heteerstebeginselbevatin aanleg het tweede en hetderde:hetbeginsel

van dewerkelijkheid,en hetbeginselv= Jeveranderlijkheid.M ethetbeginselvandewerkelijkheid steltVan den Bergeen fenomenologievoordie
consequentismetzichzelf.Hijwi1de fenomenologie redden uithet slop
vandesubjectiveringwaarin zij,juistindepogingom ereensenvoorgoed
aan teontsnappen,altijd weeropieuw terechtdreigttekomen.Defenomenologie wildedingen laten verschijnen in hun verwondering-wekkende
volledigheid.Tegelijk echter steltzij,in hetspoorvan Husserl,op grond
van verschillende reductiesdevraag naardewerkelijkheid van dezerijkdom van dedingen.PrincipieelverwerptHusserlde scheidingvan subject
en object,maarin feiteblijfthijeraan vastzitten.,,Daarom laatHusserl
hetbijdeberichten,diehijniettoevallig 'verschijnselen'noemt,en zwijgt
overde bron.Neemtm en in aanm erking datHusserlbegon metdeafbraak

van dezijnsinziensoA oudbaremuurtussen subjecten object,dan isdeze
instelling op zijn minstmerkwaardig.Husserlzelfheeftdemuurweermin
ofmeerhersteld.Hetkon kennelijk nog niet,wathijwilde.M aarnu kan
hetwel.Onsbestaan a1szodanig,in de tweedehelftvan de twintigsteeeuw,

llcoft2211deFCSCWCV2l1hCtWijsgcfig idezlismeeCn CindcgCm22kt3915*
Hetbeginselvan de werkelijkheid verklaartde dingen werkelijk in hun
volle omvang en in hun volle boodschap.ln zijn korte monografie De
DingentebehandeltVan den Berg uitvoerighetverschiltussen de eersteen
de tweede structuur van dedingen.De tweede structuurvan de dingen is

hun nauwkeurigte meten onveranderlijkheid.De maatvan een dingisde
hoeksteen van zijn onveranderlijkheid en de sleuteltotzijn vergelijkbaarheidmetanderedingen.Een dingmetend weefjehetindecontinuïteitvan
andere dingen in. De Onze-Lieve-vrouwetoren van Antwerpen is 123
meterhoog.Datis een vaste m aat,die krimptnoch rekt,volkomen verge-

lijkbaarmetandere maten.Die l23 meterkan je afstappen,horizontaal
15 M etabletica van de materîe,p.104.

16 J.H.VandenBerg,Dedingen.Viermetabletische overpeinzingen,Nijkerk,1965.

517

M etableticaJJpsychologievan hetgeschieden

uitzetten ophetplein naastdekerk:de 123meterhorizontaalzi
jnidentiek
aan de 123metervan de toren.Letterli
jk.Deze 'tweede structuur'ishet
domein van Descartes'idée claire etdistincte van de uitgebreidheid.
.de

dingen zijn nietsandersdanhun uitgebreidheid,een stelling diededingen
eindeloosmonotoon heeftgemaakt.De wereld,allem aterie was hetexclu-

sievejachtterrein geworden voorde(landlmeter.
Deeerstestructuurvan dedingen ishun rijkdom,ondermeerweerbarstig
voor meting.Dit betekent: in hun eerste structuur weigeren de dingen

zich doormeting totonveranderlijkheid,continuïteiten homogene vergelijkbaarheid te laten reduceren.Deze structuur leent zich niet tot œn
systeem van onveranderlijke,gouden standaarden.De 123 meter van de
toren en de 123 meterdieik horizontaaluitzetop hetplein,zijn anders,
verschillend,gewoon onvergelijkbaar.Een meterhoog iseen andere maat
en een andereervaringdan eenmetervlak.ln een van zijn briljantemijmeringen in de Sint-pieterte Romel;verbaastVan den Berg er zich overdat
maten,metname hoogten van kunstwerken vergeleken worden:hoe ishet

mogelijk tezeggendatdeDomtorenvanUtrechtlagerisdandekoepelvan
deSint-pieter?Alseréénvergelijkingmankt,ishetdeze:dehoogtevande
gotieken dehoogtevanbarokzijnniettevergelijken.Dingenop diemanier
vergelijken iseven frustrerend a1szereduceren tothun meetbaarheid.
Hetbeginselvan de werkelijkheid wilvooralbeklemtonen datde eerste
structuur even reëelis als de tweede.De tweede structuurisnietde enige
realiteit;zijiseen realiteit.De eerste structuur daarentegen wordtontdaan
van haar illusoir karakter,zi
jverliestdefinitiefhaar verminderd statuut

van epifenomeen en schijn.ln beginselworden de verschillende aspecten
van dedingen - nietalleen de meetbare - in gelijke mate au sérieux
genomen.De dingen krijgen de kans over hun meetbaarheid heen te
groeien.

Hetbeginsel'nietteverstoren'en hetbeginselvan dewerkelijkheid samen
eisen datdedingen nietgereduceerd worden,maaraanvaard in hun geheel;

ze mogen niet herleid worden totpositieve,eenzijdige en voorspelbare
manipuleerbaarheid,met andere woorden totcontinuïteit.De continuïteit

wordtvooralverworpeninhetbeginselvan de veranderlijkheid,degrondslag van de leer der veranderingen.W ie de dingen niet ziet a1s continu,
aanvaardtdatze veranderen,datze in staatworden totietswaarze eerder
niettoe in staatwaren.Deze verandering in de dingen voltrektzich niet1os
van de veranderende mens.Van de andere kantvoltrekken de veranderin-

gen in dedingen zich niettlitsluitend onderinvloed van dedrijvendegeest
van de mens.A1s er één gedachtengang is waar Van den Berg bewust
17 De dingen,p.64.

bd uchtvooris,dan ishetde idealistische,die degeheleverandering in de

kosmos in feite reduceerttoteen evolutie van de geest.ln gelijke mate
evenwelis elke vorm van simplistisch realisme,waarbi
jdedingen een van
de mensonafhankelij
k bestaan leiden,vreemd aan Van den Berg'svisie.
Zijn gehele werk isjuisteen poging om te laten zien hoe de verbroken
relatietussen een gesubjectiveerd subjecten een geobjectiveerd objecttot
verstarring leidt.Telkens opnieuw wordtde lezerbetrokken in hetdrama
-

hetwoordisletterlijk tenemen - vandealtijd onvoorspelbaarnieuwe

menstussen de onvoorspelbaarnieuwe dingen.Heeldem etabletica ofleer

der veranderingen is één geloofsbelijdenis in,een fijnzinnige apologie
tevens van een kosm osdie groeituitnieuwe dingen,een nieuwe mens,en
bovenaleen nieuwe God,diehetmysterieisvanheta1.Mysterieusisjuist
datwatzich steM snieuw en onvoorspelbaaraandient,de m ensfascineert

doorzijn verschijning,hem tegelijkertijd beduchtmaaktvoorhetnog niet
onthulde.Van m eet af aan is de leer der veranderingen een leer van het
mysterie,en hetis geen toevaldathetvoorlaatstehoofdstuk van M etable-

tica reedsgewijd wasaan hetwonder.
Op dedriegenoemde,theoretischebeginselen zijn driepraktischebeginselen geënt.Som mige daarvan liggen misschien nietgeheelin debedding van

dezetijd,maarzezijn,a1smen detheoretischegrondslagen aanvaardt,niet
uitde weg te gaan.Een eerste praktisch principe is het beginsel van de

gelijktijdigheid.Nieuwe visies,uitvindingen en ontdekkingen komen volgens Van den Berg niettoevallig tot stand.Ze komen tot stand op een
bepaald mom ent,precies op dat moment,niet eerder of later,omdat er
vé6rdatm omentnietstezien,tevinden ofteontdekken viel.H etisprecies
om dat de dingen veranderen,dat op bepaalde mom enten elementen of
aspecten die uit die verandering volgen,voor het eerst en sam en opge-

merkt,gezien en ontdektkunnen worden.Freud en zijnvoorlopers,om een
voorbeeld tenoemen,zijn overhetonbewuste beginnen te spreken omdat
zich voor hun ogen iets aan hetvoltrekken was dat eerder niet bestond.

Wie ditaanvaardt,kan verderbegrijpen datverschillende ontdekkingen,
uitvindingenofvisiesaspectenzijnvanéénvernieuwinginderelatietussen
mensen dingen datverschillendemensen,iederop zijndomein,dezevernieuwing gewaarwordend,hieroversim ultaan gaan spreken.Van den Berg
zelf noemt a1s voorbeeld de geli
jktijdigheid van de ontdekking van de
bloedsomloop door H arvey in 1628 en het initiatief van Jean Eudes in
verband metde devotie tothet Heilig H artlS.

18 Metabletica van de materie1,p.108.Deze gelijktijdigheid wordtuitvoerig be-

sproken in hettweededeelvan Hetmenselijk lichaam.Cfr.ook hetarttikelvan C.
P.Sporken,Harttransplantatie. probleem van menselijkheid,in Streven, augustus
1968,pp.1095-1107.
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Deidee van deniet-toevalligheid van visiesen uitvindingen en dusvan hun
gelijktijdigheid is overigens een niette ontwijken gevolg van Van den
Berg's poging om uit het slop van de onvruchtbare scheiding tussen het
gesubjectiveerdesubjecten hetgeobjectiveerdeobjectte raken.W atishet
bestaan - en ditwoord ishier ernstig te nemen - van een verm ogen of
een kwaliteitin de dingen die nooitdoor iem and waargenomen of aange-

wend is? Gesteld datmen toch op hetonafhankelijk bestaan van zulke
jkvermogens Ofkwaliteiten staat,watbetekentdan zulk een onafhankeli
heid? Ze komen trouwens enigermate tot stand alleen al doordat erover
gesproken wordt.I)eideevan volkomen kanten klare vermogensofkwaliteitenin de dingen,die dan toevallig,op een ofanderogenblik,dooreen of
andere onderzoekende,in de relatie 1os staande mens,ontdektworden,is
ook - vooral - filosofisch niet interessant. De idee van een telkens

nieuween verrijzendemenstussen telkensnieuweenverrijzendedingen is
rijker,vruchtbaarder,juister,op voorwaarde datmen de continuïteitloslaata1s enige en alleen zaligmakende waarheid.
Een tweede praktisch beginsel,nauw samenhangend m ethetvorige,ishet
beginsel van het unieke voorval.De verandering,de vernieuwing van de
dingen iseen aangelegenheid voordeenkeling,de ziener,devinder.Na de
éne die zietofvindt,zien ofvinden allen;op hetogenblik echter dathet
zien of vinden van het nieuwe gemeengoed is geworden,heeft men het
domein van de metabletica verlaten.Van den Berg is allerwegen doende

dewoordenofdedaden tebespeurentoen zijnognietgeëgaliseerd waren
doorde gebeurtenissen,die volgden''lg.Samen metzijn lezerszou hijin
Descartes'kamerbijU1m willen wezen om metspanningdegebeurtenissen
,,

van datogenblik te volgen en de uitslag ervan tebetreuren.,,H etwasniet
nodig,datD escartesde dingen de betekenisgafvan uitgebreidheid,waar-

doorhijallesgelijk maakte en de continuïteitdervoorvallen stichtte''zo.
OfbijFreud op hetogenblik van zijn ontdekking:,,Zo wilde iksdatde
lezerzijn hartvasthield,toen hijbemerkte,datFreud,in deverslagenheid
van hetogenblik,van hetheden datde zieken ziek m aakte,wegzwenkte

naarhetverleden - waardoorzijaan ditverleden gingen lijden en ons
aller bestaan aan dit lijden verwant maakten.Het was niet nodig geSVCCStNNal.

Hetzien,hetvinden,in een zekere zin het creëren van hetnieuwe is een

zo bijzondere aangelegenheid,dathetslechtsenkelen te beurtvalt.Daar
voor Van den Berg,zoals gezegd,hethart van de geschiH enis klopt in
19 M etabletka, p. 250.
20 ibid.
21 ibid.

belangrijke maar schaarse,de continuïteitdoorbrekende raosaenten van
vernieuwing,kan geschiedenisten slotteslechtsœn zaak van enkelen zijn.
Dezeopvatting isgeen romantisch-oligocratische stelling,zijiseen niette
vermijden conclusie van deklemtoon diegelegd wordtop deverandering
als doorbraak van hettelkens onvoorspelbaar nieuwe.,,Op het ogenblik

datgeschie enisontstaat,isallesongewis.Nietsisnoodzakelijk.Dehistorischepersonenhandelen,zijworden nietgedreven.Deloop derdingen ligt
in handen van enkele vermetelen.Geschiedenis isgeschiedenis van groten,

van grotebeslissers- zijzijn tegelijk degrote verantwoordelijken''zz.
Doordeze uitde aard van de metabletische visie volgende stelling komtde

metabletischemethodein een nogalrechtlijnige oppositie te staan metde
em pirisch-sociologische methode.Brd er nog kan en moetD;Cn Zeggen --

œn ietwatongewone belijdenisin dezetijd - datmetabletica nietstatistisch tewerk gaat.Statistiek iswezenlijk en in feitegdnteresseerd in wat
allen of velen zien,voelen,denken.De curve van Gausz is de dwingende

lijn dielaatzienhoeweinigkansdeenkeleheeftniettezijn zoalsdevelen.
Statistiekisbijuitstek een pogingom beschrijvend,lievernogvoorspellend,
iets te zeggen over het continue gedrag van de velen,een gedrag evenwel
datop gang wordtgebrachtdoor de niette voorziene visie van de ene of
van enkelen.ln feiteisde statistiek een radicaleextrapolatie van hetproces

van hetfysische gebeuren in de menselijke activiteit.De wetten van de
fysica halen hun terechtgeroemdezekerheid uithetfeitdatzijhandelen
Overgebeurtenissen die totstand komen op grond van toevallige,naarde
wetten van deprobabiliteitverlopendegedragingen van eenzeergrootaantal
sub-gebeurtenissen.H etvoorspelbare fysischegebeuren isnietsandersdan
de Probabel-zekere resultante van een massa van zulke toevallige sub-gebeurtenissen. D e tegenstelling tussen m etabletisch en statistisch denken

vindtuiteindelijk zijn grond in de tegengestelde houding van beidetegenOverhettoevalligevanhetvele:hetstatistischegebeuren drijftop hettoeVallige gedrag van vele elementen,dem etabletische gebeurtenisisin eerste
aanleg een aangelegenheid van hetenkelvoudige en hetnieuwe,datanders
isdan het vele.

Ook - en ditis slechtseen gevolg van hetzojuistgezegde - voeltde
metableticus,de zoeker van de homo novus en van de res novae - zich
nietzo bestthuisin enquêtes en verwante bezigheden.,,Een opinieonder-

zoek laatnietzien watplaatsvindt,maargeeftop zijn besteen roezige
nagalm van wateens,minder roezig,plaatsheeftgevonden''z3.M etandere

woorden,deopinieonderzoekerissteM sin hetverleden bezig,hijisbezig
22 ibid.
23 M etabletica van de materie 1,p.109.
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m etde velen die zich bewegen in hetkielzog van de eneof van deenkelen

dievroegerdoendezijngeweest.
Hetbeginselvan degelijktijdigheid en datvan hetunieke voorvalsamen
getuigen van Van den Berg'sgeloofin de vrijheid van de mens.Deloop
van degeschiM enis,zoalsoverigensdegedraging van iedermensafzonder-

lijk,wordtnietgezien a1seen zuiververloop uittoevalligheid,hetiseen
verloop dat voortdurend gebroken wordt door een tempus novum ,het
nieuwemom entofhetmomentvan hetnieuweswaarin hetverloop sprong

wordt.M etableticusen statisticuszijn geen vijanden:zijvullen elkaaraan
in hun com plementaireblik op degebeurtenisa1s verloop ofop degebeur-

tenisalsnovum.Hiermeehangtoverigensdedubbeletijd samen dieVan
den Bergaandedingentoekent.Dubbelisdetijdvandedingen,omdathij
énduuréntempois.Deduurvaneen dingishetaanzich zelfgelijkblijven
van hetding:durend blijven de dingen zichzelfgelijk,behoren zijtotde
continuïteit.Tempo hebbend veranderen de dingen,maken zijde sprong.
Alle dingen hebben dezedubbeleti
jd;voorde metableticusechteris- hoe
kan hetanders? - het tempo de boeiendste ti
jd24.
Hetlaatste praktisch principe ishetbeginselvan de beklemtoning. Hetis
organisch verbonden,alspendant,m ethetbeginselvan hetuniekevoorval:
hetzegt met nam e hoe het unieke voorvalbekeken moet worden.,,
H et
moetz'n laatsteinhoud,z'ngehei
m prijsgeven,zodatduidelijk wordtwaarom hetalleen staaten toch van zoveelbetekeniswerd''zs.Debeklemtoning

iseen specifiekevorm vanzien,diebijnadereanalysedubbelblijkttezijn:
œn zien datin de eerste plaatshetobjectzichtbaarmaakten vervolgens
hetverschenen objectaanschouwt.lnderdaad,dewijzewaarop men kijkt,
geeftbepaalde dingen de gelegenheid om te verschijnen,ofminstens om
ongehavend te verschijnen:dingen of feiten krijgen hun volledige kans.
Demetableticuskijktmeteen nieuw oog naarresnovae,hijkijktzo,dat
dingen zich a1snieuw kunnen aandienen.Zijn ze eenmaalalsnieuw verschenen,dan geeftdezemaniervan zien dezedingen devolledigekanszich

te openbaren,te beklemtonen op een nieuwe wijze.Deze houding houdt
rechtstreeksverband metheteerstebeginsel,hetbeginsel'niette verstoren'

en metzijn corrolarium,hetbeginselvan de werkelijkheid.Vooreen oog
datnietvan plan isvan meetafaan de eerste structuurtussen haakjeste
zetten,beklemtonen bepaalde dingen zich a1svanzelfin de veranderlijkheid,in de nieuwheid van deze eerstestructuur.In hetlichtvan hetnieuwe

oog ontvouwen zijzich in hun rijkdom van betekenisen innovatie.
Van den Berg iszich bewustvan hetgevaarvan subjectiviteitdatuitdit
24 De dingen,p.90.
25 M etabletica van de materie 1,p.109.

laatste beginselkan volgen.Een onderzoekerisechter naeerdan een automaat,m eerdan een registratorzB.Dingen offeiten hebben overigens steeds

een oog nodig waarvoorzijzich kunnen ontvouwen.Elke historicus die
meer wil geven dan de opsomming van data,weet dit. De metableticus
a priori.
M en zou kunnen zeggen datdehistorische psychologie van Van den Berg

zich beweegtzoalsde filosofie van Heidegger.Zijis,om Heideggersterm en tegebruiken,een voortdurende W iederholung,een Kehrezondereind.
M en probeertop dezeweg vragend terug te keren langsde paden die door

anderen zijn begaanz7.Die 'herhaling'van de ervaring van anderen,van
weinigen,vanbelangrijken isechtergeen terugkeernaarhetverleden;zijis
tevensen grondig eenzich ophouden bijdeGegenwart,hetnu.,,Dehele
geschiedenisvoltrektzich voortdurend hieren nu.Hetverleden maaktdeel
uitvan ons eigen W esen''z%@In die zin kan men zeggen datde historische
psychologie van Van den Berg inderdaad een leer van de grondslagen is,

een leervan deeeuwigeen dussteedsnieuwewijzewaaropdemenssamen
m eten tussen dewordende,geschiedende,levendedingen wordt,geschid t,
leeft.

26 ibid.
27 J.Ysseling,Heidegger,Antwerpen, 1964,p.9.
28 ibid.,p.115.

Een generatie V

lk dachtte beginnen vanuitmijn situatie nu.Datismisschien hetmoeilijkst:hetfeitdat ik nu vijfjaar getrouwd ben en drie kinderen heb.
Regelmatig komt de vraag terug: is die situatie wel goed? De manier

waarop ik dathele huwelijk zie.lk heb hetgevoeldatik getrouwd ben
vanuiteen foutiefverwachtingspatroon,vanuitiets datm e nu niets m eer

zegt.Nu isdatgewoon mijn dood,nu moetik eruitgeraken.Hoe kan ik
dathuwelijk en die drie kinderen helemaalomschakelen,ombouwen,tot
ietsdatleefbaaris?lkheb delaatstetijd een heleboeldingenheelscherp
lerenziendieradicaalincontradictiezijn methetfeitdatik op diemanier,
m etdie verwachtingen en volgensdatm agischemechanisme samenleefmet
een vrouw en kinderen heb.Hetiseen vicieuze cirkel:ik geraak ernietuit

omdatheteen feitelijke situatie isen die feitelijke situatie gebruik ik als
alibiom ernietuittegeraken.lk vindhetfundamenteelonleefbaar,ik lijd
erverschrikkelijk onder,maarin een magischebeslissing zeg ik dan:het
onleefbareisleefbaar;ja,iklijd,ikbloed,ikhuil,maardatisleven.Leven
islijden,niksanders,dag aan dag verminktworden voorje eraan kapotgaat.En dan gajedatzô doen,dathetietsmooiswordt,esthetisch mooi.
Een religieusreactiepatroon ook:iemand diein extaseisomdathijbijde
melaatsen gaatwerken.letsmagisch,datop nietsrationeelsgebaseerd isen
nietsoplost.Hetiseen bestiaalgevechtvan iemand diein een kooiziten
aan detralieszitte trekken.lk ga rustig in hetmidden van de kooizitten,
heellief,en ik lach tegen detraliesen ik zeg:o watishetmooi,ik zie daar

overalbloedvan mij,heerlijk.lkben weerheelsereen.M aargegarandeerd
binnen zoveelmaanden zit ik in dezelfde kringsituatie.

lk probeerdatwatte stofferen.lk heb in mijn leven maartweemeisjes
gekend:mijn vrouw en een meisjev6ôrhaar.Erzijn nog we1andereverliefdhd engeweest,maarja.Deeerste,toen wasik 11-12jaar,tijdenseen
vakantie aan zee.Een meisje datik somsin de miszag en datnaarme
keek,dataandachtvoorme had.Gewoon datiemand eventjesaandacht
voorme had,wasvoldoende om m e finaalvan de kaartte VCgCn.lneens
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had ik een fantastisch gevoel,een krop in de keel,een dikke zwelling in

mijn lijf.lk wistnietwatdatwas,ikkondatnietnoemen.lk wildebijdat
meisje zijn,maarik kon ernietbij,ze waren franssprekend.Hoe kon je
metzo'nmeisjepraten,spelen?Datgingnietinmijncontext:heelverlegen
en een gezin dat een monumentvan geslotenheid was.Die vakanties aan

zeevond ik altijd alzo verschriltkelijk en erkwam bijdaterspanningen
waren tussen mijn ouders.Op een bepaald momentvraagtmijn moeder
me:waarom ben jezo triestig? lk durfdehetnietzeggen,ik zeiietshelemaalanders,ik zei:vaderzietmenietgraag.Datwasook welzo,mijn
vaderheeftmijnooitaanvaard,maartoen ik datzei,wasdatvoormijn
m od eren Onsgezineencatastrofe.Jeziet,verliefd zijnbetekendevoormi
j
meteen'
.afzien,hetis onmogelijk,ik kan ernooitbij,en binnen zoveel
dagen gaan wijhiertoch weerweg.Datisook zo'n fundamentele levensdimensie van mij:dedingen gaan voorbij,hetleven is a1s een band die
doordebandopnemerdraait,ik kan ernikstegen doen,allesgaatvoorbij,
allesissterfelijk.Watik ook doe,hetbetekentniks,niksbestaat,niksis
reëel,alleen maar hetvoorbijgaan van de dingen,heel,heel rustig en
onverstoorbaar.Zo was die eerste verliefdheid:ietswaarover ik nietkan
praten,ietswaarik niksmee kan doen,ietsdatdrama'sontketent,en iets

datvoorbijgaat.
lkben laternogdikwijlsverliefd geweest,op vriendinnen van mijn zuster
en zo,en altijd:ik kon gewoon nietmet die meisjes praten,ik voelde
mezelfheellelijk,heelonhandig,ik verfoeidemezelf.En toen,ik ben 18
en ikga naarParijs.Daaris een Zweedsmeisje datbelangstelling toont
voormij.Ik moetaltijd totleven gewektworden,eigenlijk ben ik dood,
eigenlijk besta ik niet.Een vrouw die belangstelling voormetoonten ik
bloeiopen,een grotezonnebloem ,paf,en ik ben er,ik leef.O ok op seksueelgebied isdatzo,ik heb geen verlangens,datmag niet,datisverboden;

ik moetgewektworden.Datmeisjein Parijszoendemeop hetvoorhoofd,
iets heel etherisch,en hetwas er.Toen heb ik heel romantisch gH aan.

lk ben naarZweden gegaan,ik heb ereen heletijd voor in een fabriek
gewerkt.lk heb ze maar heel even gezien.Het was weer hetzelfde: de
belofte ging nietin vervulling.En hoe verwerk ik dat? Hetis zo, ik moet

afzien,hetisgoM datik lijd.Heeldatmagisch-mystiekeopofferingsding.
Dan ontmoetik M .Op een afschuweli
jk dramatischemanier.Zijzegt:ik
ga zelfmoord plegen,wi1jebi
jmeblijven totik dood ben?lk merk niet
eensdatzijverliefd is,datkan ik menietindenken.W ebeginnen vaag te
vrijen,triestig te vrijen,en over die zelfmoord wordtnietmeer gepraat.
De bestaansdimensie die in 1962-'63 voor ons om nstond, was heel be-

perkt,wijmoesten onsin levenhouden metniks,wijhongerdennaarechte
dingen,maar er was nergens een voorbeeld van echte dingen, van echte
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mensen.W ekonden erdan ooknietsvanmaken.Een jongen en eenmeisje
die mekaarin Leuven leren kennen,datiseen herhaling,la répétition,van

develewaanzinnigevrijagesdieerinLeuvenzijn:staanvrijeninportiekjes
en demeisjesmoeten op tijd terug in depeda.Hetkon nietfunctioneren,
datzagiktoen alheelduidelijk.Enwededendwazedingenom hetirrationelevan desituatienogaan tescherpen.Bijvoorbeeld driedagen nieteten
en dan wijndrinken:doodgaanvan dehongeren dan ervaringenvan evenwichtstoornissen,je heellichtvoelen.Zo'n dingen,daarteerden wijop.
lk wilde eréllesvan maken.'A11es'betekende:oorspronkelijk leven.De
gewonecategoriewaarin ik vroegerallesdeed,wasdeoorspronkelijkheid:
constantkritisch zijn en meafzetten tegen hetconventionele,banale.Na
twee,drie maanden is datmetM .afgeknapt.Toen ik haar later opnieuw

ontmoette,had zijintussen een verhoudingmeteen anderegehad,ik vond
datverschrikkelijk,maarweerineenmagisch gebaarzegjedan:ik kanhet
we1aan.M aar ik kan het nietaan.

De schoolwas,totaan dehumaniora,een catastrofe.lk voeldeme altijd
hetlelijkeœndje,voortdurendbedreigd enbang.Ikwasziek geweest,kon
fysisch nietmee('lichamelijkeopvod ing'isvoormijaltijd een nachtmerriegeweest),maarvooralpsychisch niet.lk herinnerme bijvoorbeeld:ik
ben 'smiddagsop school,hetisheelwarm,de zon ketstop de muren,m et

een paarjongensspeelik meteen moussebal.Erlooptdaareen jongetje
datnietmeedoet,hijzou graagmeedoen.lk zeg:magdiejongen nietmeedoen?en deanderen:nee,diemagnietmeedoen.Hijisdeziekekip waar
deanderen op zitten.Toe,laathem meeoen.En dan zeggen zij:goed,
maardan jijnietmeer.Enik stond erbuiten.Ik heb daardagen langover
nagedacht,verbouwereerd:god,mens,wat is dat allemaal? lk wilde iets

doen voordiejongen,hetgevolg wasdatik zelfwerd buitengesloten,ik
wasde ziekekip.Daarmerkteik hoem ensen functioneren.Bon,datisdus
hetleven.
ln de humaniora kwam er wat meer perspectief in.Je leertopstelletjes
naaken,jezel
f uitdrukken,schrijven,vooralschrijven is altijd belangrijk
geweest.Eersteen college,daarna een atheneum.H et atheneum was een

bevrijding:geenautoriteitmeer,geenfrustratiesmeersadistisch afreageren.
Daarleerik een jongen kennen diemeHugo Clausleertontdekken.En
voor heteerstgaathetleven voor me om n.De familie speelt zo geen ro1
meer,de school speeltgeen ro1meer,er bestaat nog iets anders.lk lees

DeM etsiers,een om nbaring.Erzijn dusmensen dietegen allesschoppen,
dieschelden,vloeken,bestiaalzijn.Heerlijk,ik kan bestiaalzijn.Voilà,ik
kan ànderszijn.Fantastisch.Ik leesLe grand M eaulnes,Camus,Sartre,
Also sprach Zarathustra.Ik versta er natuurlijk niks van,maar zo'n
boekeninjepollen hebben!lndevertebeginthettegloren,erisbevrijding
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mogelijk,ikkan eruitgeraken.Deanderejongensgaanop café.lkvind dat
vulgair,ik ben bang van vulgariteit,ik ben vooralbang van meisjes.Er
wordtdaargedanst,datisnietsvoormij,erwordtdaarbiergedronken,ik
wi1geen bier,erwordtdaargerookt,ik wilnietroken.Datheb ik allemaal

klakkeloosovergenomen van thuis.M aarik rationaliseerdat.Diejongens
wilden oorspronkelijk zijn en zich afzetten tegendebeklemmende situatie
thuisenop school.Op hun manier.M oestik mijnu aan datnon-conformismeconformeren?lk pastehetheleprocédétoeop mijn manier,tegenoverhen.Desfeerwaarinikmezelfdachtindietijd,endatspeeltnogaltijd
door,isdatvan dieziekekip.Denk jezo'n heelromantische scènein,in
de 19e eeuw,zo'n grote zaalmetallem aalm ooigeklede m ensen,opulente

Vrouwen,charmerendemannen - maarcharmerendemannen zijn slechte
m annen, wantik ga OP een andere maniermetvrouwen om,edeler-

en

ikbenhelemaalinhetzwartgekleed,ik lijd aan tbcen kuch,iklijd,ik ben
deenigedieweetdatik erbinnenkortnietmeerza1zijn.Dusweerdetijd,
hetvoorbijgaan van dedingen.Ik heb desupremewijsheid dathetleven
vergankelijkis.Daarvangaikuitom tedenkenen tevoelen en metmensen
om tegaan.Dangajepasdedingen ontdekken die echtde moeite waard
zijn.lk heb hetnooitgelezen,maarCamille van Alexandre Dumas,dat
Zalwe1mijn emotionelecategoriezijn.lemand in een milieu waar iedereen
geconformeerd is,Op zijn plaats,en hijmoetdéér zijn,hijmag er niet
buiten staan.maarhijmoeterzijn alsofhijernietis.Hijmoetduidelijk
zeggen aan deanderen:ik benjullienegatie.Deziekekipwordtdenegatie
van de anderen en van die negatie maakthijzijn wijsheid,zijn levensprincipe.Zo probeerdeik ook op schooltefunctioneren.Daarkwam bij,
ik kwam totde ontdekking datik vrijgoed studeerde.Datwasde enige
manierom mezelfte valoriseren.En daarmee doorbrak ik ietswatvoor de
anderen taboewas.Studeren,datmag jenietau sérieuxnemen,en ik nam
datwe1 au sérieux.Daarin isdie vriend heelbelangri
jk geweest.Hijlas

Rimbaud,hijmaakteUnesaisonen cn/crdoor,voormijwashijeen Rimbaud.De grote vraag vooronswas:watstaatonsin hetleven te wachten?

Hetleven,datisdeburgerij.Maardatwilden wijniet.,,Unbourgeois,c'est
un cochon quimeurtde vieillesse''(Léon Bloy).Of:,,La vie,c'estune

passion inutile'':datwaren dingen die wijboven op onze schoolwerken
schreven.W ijwilden nietzijn zoalsdeanderen.
M aara1s ik in Leuven kom ,watzie ik daar? W eer dathele spelvan het

conformismevan hetnon-conformisme,hetstudentikozedatmijnharen te
berge doetrijzen,een maniervan omgaan tussen jongensen meisjesdie
weerzinwekkend is.M aarop hun manierzetten diemensen zich ook ergens

tegen af.Hetkomteropaaninleven teblijven.Enwatisinlevenblijven?
Je lzietconform eren.M aar er was op datm omentgeen enkelalternatief.
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Erbestond geen politieke contestatie,erbestond geen enkelinzichtin wat

een universiteitwasenwatwijdaardeden.Leuven,datwasvoormijvier
jaardieik nog kan halen,daarnais'tgedaan,daarna pleegik zelfmoord,
wantandersword jeonweerstaanbaaropgezogen in hetconformisme.En
dus elke dag opnieuw,m etalle macht:ik wildatniet,ik wildatniet.En

daartegenoverstaatzoietsalseengrootoogdatjeopzuigten datzegt(dat
ismijn vader):jijverzetje5ji.
iwurmpje,jijprotesteert,maarjegaatjewel
conformeren,je zultwelinzichtkrijgen.Neen,datza1 niét gebeuren.lk
studeerdedusheelhard,datwasde enigem anierom te overleven.lk ging

heelweinig naarhuis.En ik ging mijn oudersverschrikkelijk haten.Heerlijkwasdat,ik kan ernu om lachen.lk 1agopmijnmatrasen scheurdedie
kapot,ik sloeg,ik brulde.lk vond datfantastisch,datik datkon.lk ging
eraan kapot,m aarik kon het!Ze zouden me niethebben,ze zullen me niet

hebben.En binnen tweejaar,binnen drie jaarpleeg ik zelfmoord.Ongelooflijk,hoe ik daarmee bezig was.ln de middelbare schoolheefteen
jongen eensalspelendemebijnagewurgd.Datismealtijd bijgebleven:a1s
jegewurgd wordt,voeljejezo,ik weethetalzo'n beetje,ik ben eral'n
beetjebij.En ik kastijdemezelf.'sWintersopblotevoeten doordesneeuw
lopen en voelen:ik leef,ik besta.Pijn,pi
jn,maarik voeldatik besta,ik
hou vol,ik hou vol.Voilà,ik bén,wantdatkan ik.

Heelintenscontactheb ik aldietijdgehadmetmijn zus.W ehebben heel
lang gecorrespondeerd.H eelmooi.De enige met wie ik kon praten,kon
voelen,metwieik hetfundamenteeleenswas.Alsik hetgevoelhad datik

haarkwijtraakte,crepeerde ik.En onze haaten afschuw hadden we gem een.Ook hetgrote enthousiasme.M aarwe konden op datmom ent met

onsleven alleen maarietsnegatiefsdoen:nietzijn zoalsdeanderen.Dat
had nietstemaken metmaatschappij-kritiek,hetinteresseerdeonsop dat
ogenblik nietofonsverzetook maarenigeinvloed kon hebben op anderen.

Alleen maar:watmaken wijervan? Zoals de anderen zich ook alleen
interesseren voor:watmaken wijervan,datisook allemaalwij,wij,wij.
W e konden die stap nog nietzetten om hetruim er te zien.

Toen heb ik dusmijn vrouw voorde tweedekeerontmoet.En wegingen
directsamenleven.En op een bepaald moment,o.m.omdatzijhetgraag
heeft,o.m.om onzeverhoudingmenselijkertemaken,en ook:hetiszéker
een manier om niet te doen wat de anderen nu van ons verwachten
willen we bewust een kind,zondcr te trouwen.W e waren cr fantastisch
gelukkig mee,en we konden zeggen:ki
jk nu maar,wijdoen hetanders.
Dat was een doelbewuste kaakslag in hetgezi
chtvan aldie vrijages in

Leuven,van dehuwelijken om onsheen,van onzeoudersen watweetik
allemaal.Hetgafonseengevoelvan:wijzijnontsnapt,wezijn errakelings
aan ontsnapt.
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W e hadden ernooitaan gd acht,watdatzou betekenen een kind opvoe-

den,welke verantwoordelijkheid datinsluit.Datisheelmijn psychisch
mankement:watwi1datzeggen,verantwoordelijk zijn vooriemand? Dat
betekentniksvoormij.Laterzijn wegetrouwd.Voorthuisenzo.M aarwe
denken erregelmatig aan,onshuwelijk ongedaan te maken.Datpapier,
datiseen band die onsaan de samenleving bindt.Alsik eraan denk dat

wijop diemanieraan elkaarvastzitten en aan de samenleving,dieeriets
overtezeggen heeft,datvind ik weerzinwekkend.A1zijn weweloverdie
burgerlijke samenleving heen.Datburgerlijkeleven en hetnon-conformismedaartegenzijnvooronsgeen referentiepuntmeer.M aardatprocesgaat
altijd maar door:je verhouding en je beroep,je heleleven geraaktgefixeerd.Je speeltnietmee,maarjezegtja,jegebruikta1salibidatje iets
moet presteren,iets opbouwen, of 'ik moet continuïteit hebben' en zo.

M aarineenszieje:god,ik ben 26,ik ben oud aan 'tworden,achtermij
staan anderejongemensen enzijhebben het,zijhebben datwonderbaarlijk mooieding van:ik kan alleszeggen,wantik ben l8,ik ben 20.Hetis
pijnlijkgeweestvoormij,weerincontacttekomenmetmijnjongerebroers
en zusters,die vroeger i ets voor me betekenden: die doen me iets,die

verwijten me datik burgerlijk aan 'tworden ben.lk zou nog willen zijn
zoalszij.M aarhetisvoorbij.Hetleven gaatvoorbij.Rustig,rustig maar.
lk zitin een trein - ik zitveelen heelgraagindetrein- ikri
j,ik beweeg,
hetmoetgaan,zezullen menietkrijgen,ik ga proberen ze voortezijn,
ik moetheelvoorzichtigzijn,ik moethetheelgoed spelen.'tlsniets,'tis
niets.lneensben ik mijn eigen moederen streelik mezelf.lk zeg:'tis
niets,weesrustig,jemagslapen,'tisgod ,zois'tgoed,ikbennietsanders
meerdan zachtsterven.Ernietmeerzijn,wegzijn,overal,a1shetmaar
weg uitde wereld is.

lk begin opnieuw.Helemaalvanafhetbegin.Altijd situatieschetsen zelfinterpretatieineen.lk ben geboren in Duitsland.In de oorlog.Jemoetje
voorstellen,die tijd voor de oorlog:jeugdbeweging,ontdekking van de
natuur,van delichamelijkheid,Wandervögelenvandiedingen.M ijn moederwas 19.Zewistvan niks.M aarditwas een ontdekking,ook voorhaar

toen:jekanuitdievreselijkeburgerijontsnappen,jehoeftnietgeblokkeerd
te blijven zitten,je kan aan de potsierlijkheid van de religie ontkomen.
Ze doen mee methetnationaal-socialisme.M ijn vadertrektnaar Duitsland.En moederschap isietsmoois,jekijktmaarnaarzo'n propagandaboekje van het nationaal-socialisme,dan zie je wat die mensen nodig
hadden om te kunnen leven.M ijn moeder gaatmijn vaderachterna.Ze
woonden ginderin een prachtig huis,metbalkonsen herten die 's winters

bijhetterraskwamen.M aartoen 945,pardaf,allestegen devlakte.Vluchten.Hier gekomen,zitik met mijn moeder ook een paar weken in de
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gevangenis,ik ben erbijnagestorven,zegtmijnmoeder.Mijn vaderheeft
ervierjaargezeten.Alswijeruitkomen,begintdegroterouw.W egaanbij
familie inwonen.lederedag bidden datvaketerug zou komen.Datiszo de

categoriewaarin jetotleven komt.M aarwieisdievader?lemand dieheel
belangrijk isvoormoeder.Onsmoederhaaltzich op aan dietweekinderen.W achtop die man.Ze zegt:die kinderen,datismooi,datm oetik nu

waarmaken.Nu en dan gaanwebijdieman op bezoek,hijzitdaarin een
zaal,aan één vandetafelsin zo'n raarkostuum,rijkswachtersmetmitrailleurs.Onsvaderwilonsnuen dantocheenszien.M aarwijgaan nietgraag
mee.Datisergvoormoeder.Zezegt:jemoetvadergraag zien.Maardie
vaderheeftnatuurlijk alleen maarbelangstelling voorzijn vrouw.lk ben
jaloers,ja,waarschijnlijkspeeltdatallemaalmee.Endanineens:vakegaat
terugkomen,'tiskerstmis.M aarhijkomtniet.Zelfben je 'n beetjeblij,
maar mod er is wanhopig.Hetisdus toch we1erg.M aar op zekere dag

komthijtoch.W e wachten,hetwordtlaat,gaan jullie maaralslapen,en
ineenskomtmijn vaderin dekamerwaarwijslapen,zehouden elkaarzo
vast,ik doealsofik slaap.lk denk:ergaan vreselijkedingengebeuren.En
devolgendemorgen,mijnvaderen mijnmoederliggenin eenbed metheel
wittelakens,een fantastisch grootbed.Daarligtmijnvader,diemeneeris
mijn vader,en diepaktonsvasten zegtvandieraredingen.
Iïerstdiegroterouw,maarnugaanwegelukkigzijn.M aar'tbotertnatuurlijknietmeteentussenmijnouders.Jekuntdenken,nazoveeljaren moeten
ze hun huwelijk opnieuw beginnen.lk heb jou nietgewild,je benteen
totaalandere geworden.Van de rouw van mijn moeder,dieik zag,werd
ook ik nu in mijn eigen rouw gedompeld:wemoeten weg bijmijn grootouders,vanwieik fantastisch veelhield,diewaren eenstukvanmijnleven
geworden.W e gaan erregelm atig op vakantie,dan zitik te huilen om dat

ik wegbenvanmijnmoeder,enzijdenkendatikhuilomdatik bijhen ben.
Datisheelmoeilijk:a1sjezelfongelukkig bent,maak jeook anderemensen ongelukkig.Datmagjenietdoen,dusstilmaar,stilmaar.Erkomen
kinderen bij.Totdan toe wasereen pedecteharmonietussen mij,mijn
moederenmijn zuster,een drieëenheid,maarnu ben ik nog maaréénvan
dekinderen.JebentnietmeerdegroteVertroosterVanjemoeder,Zeheeft
jenietmeernodig.Dusdâtbetekenthet,kindzijn van iemand'
,zofunctioneertdat,een gezin.En voormijn vaderben ik nietdestevigejongen die
hijzich gedroomd had.W atzou ik waard geweestzijn voorde Hitlerjugend!lk begin tebeseffenwathetis,joodtezijn.lk zou een jood willen
zijn,datbetekenttenminsteiets,derestismaarbrutekracht.A1sdedingen
gefunctioneerd hadden,had mijn vader me misschien de gaskameringestuurd.Totzo'nconclusieskwam ik.Dus,voormijn vaderbenik degoeie
nieten mijn moederlaatmein de steek.lk weetdatik heb zitten huilen

530

Generatie F

van verlangen om eensmetmijn vader te kunnen praten,een vader te
hebben,iemand diemevastneemt,mezegt:jebentmijn zoon,jebentvoor
ietsnodig,besta,vooruitjongen,doe hetsaaar.A4aar de nnensen hebben
mealtijd systematisch hettapijtonderdevoeten weggetrokken.
Daarstraksheb ik ietsgezegd overmijn haat.lk geloofdatik diegeleerd
hebvan mijn moederenmijnfamilie.Alsjea1skindregelmatighoort:wat
ze onsallemaalhebben aangedaan!Datwoog op m e a1s een taak:ik mag

nietvergeten watzeonshebbenaangM aan,endatgaatmooizijn,wegaan
terugkomen,we gaan hetdoen.Voor ons gezin bestond de samenleving
niet;desamenleving,datwaren de anderen,die onshadden buitengesloten.
Toen ze op schoolhoorden dat ik in Duitsland was geboren,zeiden de

kinderen tegen mij'mof'.Je hoorterdusnietbij,jebentanders.En het
wasnog complexer.W antmijn ouders stonden ook tegen hetnationaalsocialisme kritisch.Zo was ik dubbeluitgesloten.Buiten de samenleving,
maarook buiten datding datmensen eventueelzotlden opgepepthebben
tot een heil.
M etdereligie washetook alzo.Jewordtdaarin opgevoed m aarvan m eet

afaanwordthetgesteld a1seen last.Voormijn moederwasdatvermoedelijk allang geen puntmeer,toch zekerde conventionele religie niet,de
zondagsmisen zo.Paslaatben ik daar naartoe moeten gaan,ik vond het
vreselijk vervelend,mijn moederdeed ernietsvoor om datte doorbreken.
lk heb geprobeerd om er zelf een zin in te vinden,maar datheeftnauwe-

lijksgepakt.Toen ik 13-14was,praktizeerden wealnietmeer.Dusweer
zo'n dubbelzinnige houding.Heeldat proces van erbuiten staan en nonconformistzijn en non-conformistvan hetnon-conformisme,ik geloofdat
hetallemaal op eenzelfde patroonberust.Hetisallemaalhetzel
fde.M ijn
grootm oederdie m e eensm eenam naarde tuin,waarœ n zilverberk stond

en zei:ikkom hierdikwijlsnaarkijken a1shetstormt,dan weetik datik
ook zo sterkmoetzijn.Voilà,datishet.Heelmijnfamiliezitdaarvo1van.
Leven islijden.Laten weervan maken watervan temaken isen genieten
van hetlijden.'tlserg,maar'tisgoed datheterg is,wantzohoorthet.
Geluk kàn niet.

Geen vadergehad,watwordtdatvoormijn kinderen?lkweetltietwathet
is5vaderzijn.Alsmijnvrouw zegt:jezoutoch een vadermoeten zijnvoor
die kinderen,word ik razend.Dattsnetofiemand me zou uitschelden
omdatik gecastreerd ben ofzo iets,echtwaar.lk kan datniet,ik wildat

niet.zwijgerover,jeraaktdaareen afschuwelijk traumaaan.Hetliefstzou
ikhebben datdiekinderen zeiden:wehebben jenietnodig.Datzou hetzelfde weer bevestigen:ik ben ernietnodig.
A1watik totnu toegezegd heb,ben ik echtzo? lk geloofhetniet.Datis

eenpersoonlijkemythologie,dieiknodigheb om aldieervaringenvorm te
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geven,erover te kunnen praten,ermee om tegaan.M aarde laatste tijd
komtdie persoonlijkemythologiezo'n beetjeop losse schroeven te staan.
Juistomdaternu alternatieven zijn dieervroegernietwaren,word ik nu
metmijn problemen geconfronteerd à l'étatcru.Bijvoorbeeld,ik zou het
een oplossing vinden als ik mijn huwelijk opgaf.M aarkan dat? Hetis
verschrikkelijk a1sje daaraan moetbeginnen.lk zou moeten kùnnen met
iemand samenleven en kinderen hebben.M aarik zie ergœn perspectiefin.
lk zitnog m etzoveelproblemen die niethetminste verband houden m et
datsoorttaken.Bijvoorbeeld in groep functioneren,watbetekentdatvoor
mij? Datbetekentdatik daarmetheelmijn pakketproblemen aankom,

altijd alseen vrager,nooitalsiemand diekan participeren.lk benliefvoor
dekinderen,ikheb erbelangstelling voor.M aardatben ik niet,god,neen,

datben ik niet.Datisvoormijnietiets positiefs,datgeeftme lziethet
gevoeldatikleef.Terwijlalsiklees,danwel,danleefik,danbestaik.Op
intellectueelniveau functioneerik,m aar watbetekentdat,losgemaaktvan

derest?Jezou kunnen zeggen:heelmijn situatieheeftook maatschappelijke,politiekeaspecten.Maarhetzou eenmystificatiezijnalsikdatpolitiek zou doortrekken.Datkan ik niet.Misschien zoudatwe1mogelijk zijn
alsik....vrijerwas,nietgehuwd,geen kinderen,a1sik nû studentwas.
W ijzijn tevroeggekomen.W ehebben netdebootgemist.W ehebben ons
vastgezeten kunnen nu nog moeilijk meemetdedingen die nû mogelijk
zouden zijn.In decontextvan nflzou ik derelatie metmijn vrouw veel
m inder gefixeerd hebben in die exclusiviteit.Toen kon daar gewoon niet
overgediscussieerd worden.Een niet-exclusieverelatiewastoen een liefde-

loze,onpersoonlijke relatie.En wijzijn in hetmechanisme getrapt.W e
maken hetnietwaar,hetoorspronkelijke projectvan twee mensen die op
een oorspronkelijke maniermetelkaar omgaan.'Weg willen'is ook de
kern van dezaak niet.lk ben nu op eenpuntgekomen datik werkelijk a1s
een zelfstandig individu een relatie m oetaangaan m eteen ander zelfstandig individu.Datveronderstelteen totaal ander relatieschema en handelingspatroon dan hetbeperkte traditionele schema.Ons non-conformisme

wasuiteindelijk nog een idealiseren van detraditioneleman-vrouw-relatie.
Erwastoen geen alternatiefvoorhetburgerlijk patroon.Decultuurbiedt
jeschema'saan waarin jekuntleven,en jijmetjepersoonlijkegeschiedenisinvesteertin éénvandieschema'senin geen ander,jezetjevast.Datis
hetgrotemechanismevanheeldecultuurnatuurlijk.Jebentverloren a1sje
daténespelnietgoed speelt,a1sjehetnietspeeltàlseen spel,alsjedenkt
datergeen anderemogelijkhedenzijn.Nee,jespeeltaan één tafel,maarje
weetdaternog vijfanderetafelszijn,jezetnietallesop één tafel.M aar
zolang diealternatieven ernietwaren,speeldejeop watjedachtjeeigen
oorspronkelijkemaniertezijn en daarinvesteerdejeallesin.Om datnu
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werkelijk fundamenteelin vraag te stellen,datveronderstelteen stuk volwassenheid ena1sjedieniethebt,zitjeineen vicieuzecirkel.
Politiek ben ik alvroeg geïnteresseerd geweest.Er bestond toen nog helem aalgeen DerdeW ereld Beweging ofzo iets.M aarwachteens,wanneeris

Kennedy gekomen,Kennedy metzijn Peace Corps? En aldieonafhankelijkheidsbewegingen.Thuiswerd daarnogalaandachtaan besteed.Vanuit
een nogalzotte context:Kongo was tegen België,duswashetgoed;anderen waren tegen Amerikaen de Amerikanen waren deDuitsershierop hun
kop komen geven,wattegen Amerika was,was dus ook goed.lk schreef

opstelletjesoverhetkolonialisme,ik wasdaarheelemotioneelbijbetrokken.lk weetnog datik gehuild heb toen Lumumba werd vermoord.En ik

wildenaareen ontwikkelingsland gaan.Datkwam in dietijd in de mode.
Dokter worden of landbouwingenieur. lk 1as M arx, daar werd aan de

universiteitnauwelijksovergesproken.En ikbegon meteinteresserenvoor
filosofie,om op een ofanderemanierzin tegeven aan dem aréed'ennuiet

de stupiditédietoen inLeuven heerste.W atwedaarkregen was'n beetje
Hegel,ongewoon fascinerend,Heidegger,die me algauw de keelbegon uit
te hangen,verder compilatiesvan fenomenologie en psychologie,die echt

onzin waren.lnhetbeginlijktdatwe1aantrekkelijk,hetheeftietstemaken
methet dagelijks leven,met humanisme,al die flauwe kulwaar je in
Vlaanderen... enfin,dat zijn nonnekes die daarnaar komen luisteren.
H eeltypisch voor Leuven:Trimbos die komtspreken,bomvolle zaal,en
wie zit daar? nonnekes en pastoors! Zoals Trimbos daarover spreekt,
wordt seksualiteit iets heel moois en Trimbos is toch zo'n charmante

meneer.Zieje,datisLeuven.Jekrijgterhierweleenmooitableautjevan.
Hetishetwalgelijkstewatjejekuntindenken.
In dietijd waserook Zwartberg,daarben ik ook naartoegeweest.Door
demensen metwieik toen omging,werd datzéérafstandelijk,zéérelitair
benaderd.Datwaren problemen van arbeiders.Datdatserieuzeproblemen

waren,zoalstwee,driejaarlatertoch duidelijk naarbovenisgekomen inde
studentencontestatie,nee,daar nietmee afkomen,wijhouden ons bezig
metde grote problemen van dé mens,héthumanisme,dé m oderne kunst,

déseksualiteit.Maarzijhadden geen seks,diemensen,alleen maargrote
problemen diezenooitophun persoonlijk levenbetrokken.Zepakten die
aan metwittehandschoentjes.En datzijn nudecoming men in Vlaanderen.Je zietwatdatgaatworden.

Door mijn persoonlijke structuur,echt door niets anders,was ik heel
sensibelvoordingen dievan eldersoverkwamen.Provo bijvoorbeeld betekendeietsvoormij,in Leuven vonden zedatmaarvies.Niemand zagde
link tussen mei'66 in Leuven en watkortdaarna in Am sterdam gebeurde.
De Leuven-vlaams Beweging was m aar een afreageren van dingen,een
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grotelol,afschuwelijk fanatiek zijn,gevaren trotseren,in trancegeraken,
opium.Er werd op geen enkele manier serieus aan m litisering gedaan.

Je kunt je niet voorstellen hoe mensen gemanipuleerd werden, dat is
werkelijk fascismetoten met.Ergenseenfrituurkoningofeengrotezakenman die vroeger in hetK.V.H.V.had gezeten,kwam met een witte M ercd es aangereden en gafde studenten zoveelduizend frank om pamfletten
uitte dragen.W attoen in Leuven gebeurde en watin 1933 in Duitsland
gebeurde,datwasidentiek hetzelfde.
Daarna heb ik een hoop dingen leren kennen waarik in Leuven nooitvan
gehoord had.M arcuse,in mei'68 hadden zedaarin Leuven nog nooitvan
gehoord.En ik wasnooitecht geconfronteerd geweest met de arbeidersbeweging.lk wilde datallem aalinhalen,met een gevoelvan:verdorie,ze
hebben me aan die universiteittoch wataangH aan.lk ontdek hetstructuralisme,ik had eralietsvan gehoord maarnooitdelink gemaaktmetalde
anderedingen.lk begin Althusserte lezen,linguïstiek,toepassing op literatuur,vooraldie dingen fascineren me.lk probeerin een groep wattheore-

tischwerktedoen,maaralgauw komen wetotdeeigenlijkvanzelfsprekende vaststelling dat niemand er behoefte aan heeft.Niemand heeftdaar in
Vlaanderen behoefte aan.Op theoretisch vlak beleven we de grootste revo-

lutiesindszoveeljaren,maarjemagdatmetzoveelwoorden zeggen alsje
wil,jemag om heteven watzeggen,datinteresseertgeen mens.Die groep
isa1seen pudding in elkaargezakt.Maarhetwasvoormijwe1een ervaring:hoefunctioneerik in zo'n groep?Hetwaseigenlijk een fantastische
prestatiedatik datkon.W e1bleefik altijd sceptisch en angstig tegenover
hetstriktpolitieke.DeS.V.B.bijvoorbeeld,datlagmijniet,vreselijk autoritair.M etmijnproblemen zouik daargewoonvan dekaartzijngeveegd.
Hetbelangrijkste voormijisnu,hetontwikkelen van alternatieven.Dat
heeft o.m .het contact met de '
underground culture me geleerd Als je
alternatieven ziet,moetje je eigen problemen gaan ontmythologiseren,
totactieovergaan,jezelfgaanhervormen,in depraktijk,endatwordtzeer,
zeer pijnlijk.M isschien kan het,misschien kan ik leven,misschien ga ik
.

iets waar kunnen maken van de taak die ik voor m ezelf zie:intellectueel

werk combineren meteennieuwelevensstijl.Dielevensstijl,daarkomthet
op aan.lets watik altijd belangrijkerga vinden is:onthechting van materiëledingen.Détvind ik fascinerend in dieunderground,diemogelijkheid
bijhen.lk ziedaarheelgoed hetmechanismevan.Datiszo een van die
koorden,geloofik,waarjeaan kunttrekken en je krijgtineensheelveel
mee.Dat,samen metintellectueelwerk.Maardanmoetenwijonzeintelligentie we1op een andere manier gaan gebruiken:ze investeren in mense-

lijkerelaties.lk ben onlangsPlato gaan herlezen,voilà,dieman gebruikte
zijn intelligentie nietom een traktaatte schrijven en dan te zeggen:hier,
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doeernumaarmeewatjewilt,mijn werk isgedaan.Ah nœn,datzou al
tegemakkelijk zijn.Nee,ik préétmetde mensen,metdézemensen,met
hun problemen nû,vandaag,daaronderdiebomen,op datpleintje.W e
hebben geen behoefte aan boekenintelligentie, maar aan intelligentie en

kennis diemeteen in praktijk kan worden omgezeten door de praktijk
geverifieerd kanworden.Undergroundiszo,kanzozijn.Destriktepolitiek
zaldaaraan getoetstmoeten worden.Datisnatuurlijk nietgemakkelijk,
praten m etdemensen,dietoch allemaalm ethun problemen in een bepaald

stadium zitten.Overalstootjeopdezelfdemoeilijkheid.Gajebijvoorbeeld
aan vrouwenemancipatiedoen,dan stajevooreenmuurvan verzetbijde
vrouwen zelf.Hoegajedaarmeepraten,wantzewillen nietvrijzijn.W aarom niet?Datmoetjeachterhalen.W atzijndeweerstanden?Jehoeftmaar
naarjezelftekijken a1sje denktaan emancipatie,aan communesenz.,je
voeltdaar overalweerstanden en problemen.Politieke beweging isfunda-

menteeleen kwestie van communicatie,hoe praatje metde mensen,en
vanuithun bewustzijnsniveau? M aarwe zijn bang van die dialoog.W ant
zogauw je een dialoog begint,ondermijn je jeeigen posities.Depolitieke
strijd,deloonstrijd en watweetik allemaalzou permanentgerelativeerd
moeten worden doorstrijd voornieuwe opvoedings-en onderwijsstructuren,voorseksuele emancipatie,kritiek van hetdagelijkse leven,van alle
autoritairestructuren.lk geloofdatje dan een heelgrootfrontkuntvormen,heelruim,wisselend, soepel,en dat je dan werkelijk belangrijke
dingen vooruitkunthelpen.M aarwatkulmen we nu doen? Dingen doorgeven.Erzijn in Vlaanderen zo'n paar honderd m ensen die van alles
proberen door te geven,maar dathangt niet samen,dat resoneert niet.

Op die manierkun je er nog lang mee doorgaan.

Politiek Overzicht
N ederland

Loonpolitiek
N adat in septem ber '69 de hevig bestreden loonwet door de Tweede K am er

wasaanvaard,namen hetNVV (NederlandsVerbond van Vakverenigingen)en
hetNKV (NederlandsKatholiek Vakverbond)nietmeerdeelaan hetoverleg
over de loonvorm ing in de Sociaal Econom ische Raad en de Stichting van de

Arbeid.OndankshetfeitdathetCNV (ChristelijkNationaalVakverbond)niet
zoverwildegaan,washetduidelijk daterernstigemoeilijkhedenop hetloonfront te verwachten waren.

Ditgebeurde dan ook.In augustus'70 brak op de werfWilton-Fijenoord te
Rotterdam een stakinguitn.a.v.hetfeitdatlossekrachtenbijeen koppelbaas,
die a1s onderaannem er optrad, een hoger loon ontvingen dan de vaste werknem ers.Op grond van het feit,dat de directiesbereid waren gebleken 'vreem den'm eer te betalen, stelden de stakers niet alleen de eis het koppelbazenprobleem op te lossen m aar ook een aantal loonvoorwaarden.Spoedig 1ag de
gehele haven plat.

De erkende vakbonden steunden aanvankeli
jk de staking niet,maar stelden
zich later achter de beweging om hun greep op de arbeiders niet te verliezen.
In het gevoerde overleg tussen directies en vakbonden werden enkele principiële akkoorden bereikt, die echter door de stakers werden verworpen. In
een van deze overeenkom sten w as voor het eerst sprake van een eenm alig

overbruggingsbedrag van f 400 over 1970.
Ook in het centraal overlegorgaan van de drie grote vakcentrales,waar voorzitter K loos w ees op het gevaar van overslaan van de staking naar andere

bedrijven,sprak men zich uitvoordeze extra loonsberhogingom een eind te
maken aan deontstanespanningen;ditbedragzou dan bijdeeerstvolgende
CAo-wijziging in hetloon worden verwerkt.Tenslottekwam op 1september
in de Stichting van de Arbeid een akkoord totstand tussen de vakcentrales en
de werkgeversbonden over deze extra inkom ensverbetering.N a veel geharrewar en elkaar overtroevende eisen van diverse com munistisch georiënteerde

stakingscomité'skwam eindelijk halfseptemberviaeen commissie van goede
diensten een doorbeidepartijen aanvaard akkoord totstand en eindigde de
staking.
Deze muis had een grote staart.In bovengenoem de besprekingen was reeds

gezegd datdeJ400-verhoginginvloedzoukunnenhebben opbedrijfstakken
diegeen koppelbazenprobleem kenden;partijen achtten in ditgevalgeorganiseerd overleg nodig m ethandhaving van genoem d bedrag a1s m axim um . Een
dag later verklaarden de werkgeversbonden,dat hiermee geen algem ene loonronde bedoeld werd; de econom ische situatie m aakte deze ongewenst. V an

Nvv-zijdewerd echterde aangesloten vakbonden geadviseerd een extrauitkering van J 400 tevragen.Hiermeewashethek van dedam ;spoedig volgden
debouwvakkersen talrijkegroteconcerns- sommigenastakingen - en de
am btenaren,zodateen groot aantalwerknem ers de extra uitkering verkregen.

Dezeontwikkelingleiddeertoedatderegeringonmiddellijk weesopdereeds
m aanden aanwezige verslechtering van de betalingsbalans en alin de troonrede

van 15septemberkondigdezijaanvanplantezijn gebruik temaken van art.
10 van de wetop de loonvorm ing '69 en een loonstop te overwegen,waarvoor

zijhetadviesvan deSER (SociaalEconomischeRaad)zouvragen.OnmiddellijkereactievanhetNKV:dezojuistbereikteinkomensverbeteringwordtdoor
de regering ongedaan gem aakten de werknem ersbetalen weerhetgelag alsde

economieverslechtert.Alhoewelgeprobeerd werd deJ400 niettelaten doorberekenen in de prijzen bleek diteind oktoberalonmogelijk te zijn en het
departement van econom ische zaken m oest weltoestem m ing geven voor een

aantalprijsverhogingen.Pogingen van deregeringom de gevolgen van extra
bestedingen te voorkom en verwekten verzet van werkgevers- en werknem ers-

zijde.
Binnen de SER bleek geen eensgezindheid te bestaan; de werknem ersorganisaties verwierpen een algem ene loonm aatregelom dat naar hun m ening er een

ongecontroleerdeloonbeweging zou ontstaan tijdensde loonpauzeen daarna
een loonexplosie;de werkgevers waren er niet tegen en de kroonleden waren
er voor.De regering verwees het probleem naar de Stichting van de Arbeid,
na eerst te hebben verklaard het bertlchte art. 8 van de loonwet '69 niet te

zullen toepassen,waardoorhetmogelijk werd datook NVV en NKV weeraan
hetloonoverleg deelnamen.Ook hier bestond echter geen eenstem m igheid;de
werkgevers wilden de loonmaatregelniet ontraden en de werknem ersorganisaties wilden de loonbeslissing laten vallen in onderhandelingen binnen de diver-

sebedrijfstakken,daarbijwe1aandringendopmatigingvandeeisen;eenander
puntvan verschilwas de aldan nietonmiddellijke verwerking van de extra
f 400 in de loonschaal.De vakbeweging erkende overigens geen waterdichte
garanties te kunnen geven dathethaar zou lukken de loonontwikkeling binnen
zekere grenzen te houden,m aar m eende dathaar m ethode m eer kans op succes
bood.
Op 7 decem berdeed de regering een laatste poging om een oplossing te vinden;

opnieuw weeszijinhaaroverlegmetdeStichtingvan deArbeidop deslechte
economischesituatievanhetlanden stelde dateen reëleloonstijgingvan 2%
in 1971alzeermoeilijktedragenzouzijn.Toenallepogingenom partijenzelf
de beslissing te laten nem en gefaald hadden,kondigde hetkabinetop 8 decem -

bereenloonstopafvoor6maanden,behelzendeeen 3% verhogingop 1janu-

ari,2% op 1 aprilen per 1julivrijheid om nieuwe cao'saftesluiten;de
J400mochtennietvoor1juliin deloonschalenverwerktworden.
Onmiddellijk brak erin Rotterdam een nieuwestaking uit,dieweereindigde
toen de werkgevers verklaarden zich te zullen houden aan eerder getroffen
afspraken. Volgens N vv-voorzitter K loos betekende de regeringsm aatregel
een volledig door de knieën gaan van de regering voor de werkgevers en
zouden de werknem ers ontdekken dat hun reëel loon er in de eerste helft van
'71behoorlijkop achteruitzou gaan.De drie vakcentrales nam en een voorstel
over van de m etaalsector om op 15 decem ber,de dag waarop de kam erdebatten over de regeringsm aatregelzouden worden gehouden,over te gaan tot een
proteststaking van een uur.Om de nu dreigende politieke crisis te voorkom en

deeddeKVP (KatholiekeVolkspartij)nogeen uiterstepoging om werkgevers
en werknem erstotnieuw overleg te brengen,echterzonderresultaat.
D e stakingsorder werd over hetalgem een goed opgevolgd;hettreinverkeer was

echternormaal,omdatdeNS (Nederlandse Spoorwegen)een rechterlijkeuitspraak had wetenteverkrijgen datdevervoersbonden hun leden zouden adviseren nietaan deproteststaking deeltenemen op grond van hetstakingsverbod
voorhetspoorwegpersoneelin hetW etboek van strafrecht.Ook het overheids-

personeelhield zich aan hetwettelijk stakingsverbod.
In deKamerdebatten kwam ook van de regeringspartijen kritiek op demaatregelen en kortetijd dreigdeerinderdaad een regeringscrisis;toen echterhet
kabinet- zijhetschoorvoetend - enigszinstegemoetkwam doordeJ400
toch onmiddellijk in delonen telaten doorberekenen en in ruildaarvoorde
2% op 1aprilterugbrachttot1%,bleken deregeringspartijen op 3 leden na
de voorstellen te kunnen aanvaarden.

Hoewelzijdeuitslag van destemming betreurden,aanvaardden de vakcentralesdeloonmaatregela1seenfeit.Zijwaarschuwdennogmaalsvooreenloonexplosienajuli'71en tevensvoormoeilijkheden a1sdewerkgeverszelfsmaar
zouden willen afwijken van gesloten overeenkomsten;de vakbonden zouden
zich in dat geval achter de te voeren acties stellen.

Geen opbeurend toekomstbeeld;hetvervelendeisdat- alsde regering gelijk
heeften N ederland a1sgevolg van te hoog opgeschroefde eisen nietm eerop de
wereldmarkt kan concurreren - de werknem ers in de eerste plaats de dupe

zijn.Te veelbedrijven blijken hetnu alnietmeerte kunnen volhouden en
andere moeten overgaan tot verkorting van de arbeidstijd.De overspannen
situatieopdearbeidsmarktkan danweleensvlugvoorbijzijn.
H arde m aatregelen zi
jn altijd impopulair.Nu de regeringzo'n maatregelgenom en heeft, is de PvdA (Parti
jvan de Arbeid)eronmiddellijk bijOm er
politieke mtmt uitteslaan.Zi
jheeftzich feltegen deloonmaatregelverzeten

grijptnu degelegenheidaanom teverklarendatergezienhetoptreden vande
KVP in hetdebatgeen sprakemeerkan zijn van een regeringssamenwerking
tussen beidepartijen.Mogelijk levertdithaarverkiezingswinstOP.lnderdaad
bleek bijeen onlangs gehouden opiniepeiling de animo voor een regering
steunend op PvdA, D'66 (Democraten 66), PSP (Pacifistisch Socialistische

Partij)en PPR (PolitiekePartijRadicalen)nogalaanzienlijk grotertezijn geworden.Alleen jammer datdeze partijen elkaarhier we1vonden tegen de
regeringsvoorstellen,maarhetonderling nog zo weinig eenszijn.De PvdA
moetbovendien afwachten watheteffectzalzijn van hetoptreden van de
vanhaarafgescheidenpartijDS'70O emocratischeSocialisten '70);metDrees
jr.a1slijsttrekkergoktdelaatstekennelijkop een Drees-effect.
12 - 1-'71

J.Oomes

België

D e nieuwe Staat: Een gesprek m etm inister Tindem ans
Demaanddecember1970za1voorBelgiëvanhistorischbelangblijven.Nade
invoering van hetalgem een m eervoudig stemrechtin 1893,hetalgem een enkelvoudig kiesrecht in 1920 -'
21, kwam nu de derde gl-ondwetsherziening tot
stand.Zehoudteen nieuw staatsconcept in.D e verschillende gem eenschappen

en culturen worden uitdrukkelijk erkend en bijgevolg worden destaatsinstellingen en bevoegdheden overeenkomstig aangepast.
D eze grondwetsherziening kan vanuittwee oogpunten a1s m erkwaardig worden
beschouwd.Vooreerstom dat ditnieuwe staatsconceptfundam enteelveranderd

isin deloopvan deonderhandelingen:deoorspronkelijkeideevan decentralisatie naar bestaande instellingen evolueerde in de richting van federalisering.
V ervolgens omdat de nieuwe grondwet een stramien aangeeft van instellingen

waarvan dejuistecompetentie en werkwijzevoorsommigelaterbijwetmoet
wordengeregelden dusvoorwijzigingvatbaarblijft.Devraagblijftdus:wanneer deze grondwet door de uitvoerende wetten is opgevuld, in welke staat

zullen wijdan leven?M.a.w.watkunnen wijverwachten van deuitvoerende
wetten? W elk staatsconceptzullen deze uiteindelijk realiseren? Daarover zijn
wijgaan praten metministerTindemans.ln watvolgtproberen weditgesprek
weer te geven.

Deoorspronkelijkeopzetvan degrondwetsherzieningginguitvandrieideeën:
een econom ische en adm inistratieve decentralisatie naar de provincies toe,die
van de bestendige deputatie een provinciale regering zou m aken m et de gouverneur a1s afgevaardigde van het centrale bestuur;het culturele federalism e;
een globale econom ische politiek die op nationaalvlak vastgelegd zou worden.

Tegelijkmetdegrondwetsherzieningwerd een wetvoorbereidvoordeeconom ische decentralisatie en planning.De socialisten waren m eer geneigd - hun
Congressen van V erviers en Klem skerke indachtig - politieke organen op te

richten metbeslissendebevoegdheid voordeeconomische gewesten.Tijdens
de onderhandelingen voor de regeringsvorming werd echter een akkoord

bereiktwaarbijde gewestelijke economische raden een adviserende bevoegdheid zouden krijgen,en voorde ene helft(30)samengesteld zouden zijn uit
politici,voor de andere helftuit de 'sociale partners'.
D e grondwetsherziening geraakte klem , het wetsontwerp op de econom ische
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decentralisatie en planning werd evenweluitgewerkten laterook goedgekeurd.

Toen kwam de groep van de28 (dezgn.werkgroep Eyskens)metvertegenwoordigersvan alle partijen,die voor de grondweteen fundamenteelnieuw
concept uitwerkte.Vier grondbeginselen kunnen worden aangehaald: 1) De
cuturele autonom ie werd door iedereen aanvaard, m et raden die wetgevende

bevoegdheid hebben.2)De decentralisatie naar de provincie toe werd grotendeels opgegeven.D e idee van een decentralisatie naargewesten kwam van een
LuiksPLP-er,maar werd overgenom en doorW aalse en zelfsBrusselse socia-

listen.Ditwasbijnadeondergangvan deregering,omdatdecentralisatienaar
deprovincieshetoorspronkelijkeuitgangspuntwasvan hetregeringsakkoord
voorde grondwetsherziening.3)Hetalgemeen beginsel van de decentralisatie
wordtuitdrukkelijk in degrondwetopgenomen.4)Hetland wordtook ingedeeld in gewesten m etpolitieke organen die een reglem enterende bevoegdheid

hebben.Debeperkende 'sociaal-economische'omschrijving verdwijnt.Kaderwetten zullen de bevoegdheidsmateriesomschrijven metenkelegrondbeginselen,dieverderuitgewerktworden doordegewestelijkeorganen.Tevensza1de
wet aanduiden welk orgaan bevoegd is: gewest,provincie, federatie-agglom eratie ofgem eente.Deze gewesten kunnen geen nieuwe belastingen heffen,m aar

zullenbijweteigenmiddelenverkrijgen uitristorno'
svanhetbestaandebelastingstelselofbijdotatie.
In welke m ate zalde uitwerking van deze grondbeginselen de gem eenschappen
toelaten autonoom op te treden? M .a.w.in w elke m ate zullen we in een gefederaliseerde staat leven? D e cultuurraden hebben wetgevende m acht inzake

culturele aangelegenheden en onderwijsen in bepaalde gevallen inzaketaalwetgeving.Dewetdienttebepalen watcultureleaangelegenhedenzijnenkan
hierin zeervergaan.Zo zou hetb.v.mogelijk zijn datde structureleonderbouw diehetdemocratisch totstandkomenvaneenglobaleplanningmogelijk
moet m aken - idee welke goedgekeurd werd op het Cvp-congres - a1s een

culturele aangelegenheid wordtbeschouwd.Inzake onderwijs kan de cultuurraad optreden voorhetorganiseren van een gemeenschappelijke structuurvoor
dem ocratische en rationela uitbouw , voor de sam enwerking tussen de verschillende netten, het zoeken naar nieuwe vorm en van pluralism e en eigen

karaktervan deonderwijsinstellingen,deuitwerking van deprogramma's,de
m ethodische en pedagogische vem ieuwing.

Een uiterstbelangrijkevraagisofdeandereaangelegenheden,uiteraard best
alssociaal-economischteomschrijven,noodzakelijk doorandereorganen,met
nam e in de gewesten,behandeld m oeten worden.Ditisniethetgeval.D egewesten zijn nietbevoegd inzake taal en cultuur,m aar de cultuurraden zouden

tegelijkertijddebevoegdheid van degewestenkunnen uitoefenen,metuitzonderingvoorhetnaderteomschrijven gewestBrussel.Hetisdusmogelijk dat
de respectievelijke organen van Vlaamse en Franstaligekamerleden en senatoren een wetgevende bevoegdheid uitoefenen op cultureelvlak,en een reglem enterende OPsociaal-economisch vlak,waarbi
jvoorditlaatsteterrein inhet
Brusselse gewestde Brussel
se agglomeratieraad voor zijn eigen gebiedsom-

schrijving eventueelzelfstandigop zoutreden.

In ditperspectiefkan de wetop de economische decentralisatie als enigszins

voorbijgestreefd worden beschouwd,W aarom zouden ertwee soorten gewesten moeten zijn,deenemetadviserendebevoegdheid en deanderemetreglementerendeopeenzelfdeterrein?W aorom zou degebiedsomschrijvingvan die
gewesten gedeeltelijk verschillend zijn?Waarom zou deenewetin haaruitvoeringsbesluiten Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen (GOMs)oprichten op provinciaalvlak,terwijlde uitvoeringswetten van degrondweteventueelandere gewesten zullen scheppen in de vorm van federatiesvan gem een-

ten en agglomeraties?Hetisduideli
jk datwetsontwerp 125 destijdsgeïnspireerd werd door hetoorspronkelijke idee van een decentralisatie naar de
provincie toe,volgens datidee ook werd doorgezet,terwijlondertussen de
filosofie van de staatshervorming via de grondwet fundamenteel gewijzigd
yverd.

Ophetlagereniveauishetdebedoelingvanderegering,devijfagglomeraties,
waarrond telkens een gordel van federaties komt, tegen

september van dit

jaar te realiseren.Hiermee wordt uitgedrukt dat Brussel als agglomeratie
inzakebasisstructuurenuitbreidingsmogelijkhedenopdezelfdevoetbehandeld
wordt als de andere agglom eraties.
Elders in hetland zullen eveneens federaties van gem eenten worden opgericht,
m et nagenoeg hetzelfde statuut a1s de agglom eraties. Het onderscheid tussen

beideheeftgeen zin.Deopzetisgewestelijke omschrijvingen te maken voor
gem eenten die sociologisch a1s sam enhorend beschouwd kunnen worden.D ie

omschrijving zou in de visie van ministerTindemansvrijgrootkunnen zijn,
b.v.de N oorder-Kem pen,het Hageland, het W aasland,enz.... Voor kleine
vooraladm inistratieve- problemen die zich op hetniveau van de gem een-

te stellen,blijven de plaatselijke centra ten dienste staan van de bevolking,
m aar alles wat voor planning en sam enwerking vatbaar is, gebeurt op het
niveau van de federatie,dit is dan een 'streek'm et gem eenten waarvan m en
kan zeggen dat ze samenhoren.

Naarons gevoelblijkt uit dit gesprek,datvia de uitvoeringswetten nog een
flinke duw gegeven kan worden in federaliserende richting .... of in de
tegenovergestelde richting.H et debat is dus nog lang niet gesloten!

H etprogramm acongres van de CVP
VijfentwintigjaarnahetkerstprogrammawaarmeedeChristelijkeVolkspartij
scheep ging in 1945,werd in decem ber een nieuw program m a ter goedkeuring

voorgelegd aan hetCongres.Anderhalfjaarisgewerktaan de voorbereiding
ervan.Detekstdieinhetnajaarterbesprekingnaardearrondissementenwerd
gestuurd,vertoonde nog weinig harmonie,m aarwastoch een valabele vertrekbasis voor een progressievere koers voor de volgende tien jaar.Daarui
twerd
een veertigtal resoluties gedistilleerd die na am endering ui
teindelijk doorhet
Congres werden goedgekeurd.

Ditcongresisin depershetcongresvan dejongeren genoemd en inderdaad
deinvloedvandejongeren wasduidelijk aanwijsbaar.IndeCVP zijneigenlijk
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drie tendensen te onderscheiden.Er is de groep die aan de m achtis,die nog
altijd een eigen christelijkevisieop depolitiek verdedigt.In hoofdzaak vertegenwoordigtdeze groep de generatie die in hetK erstprogram m a van '45 de
politiek wilde deconfessionaliseren,m aar er niet in geslaagd isdit sociologisch
waarte m aken.Een tweede tendens gaatde technocratische richting uit.D eze

groepisbereid een stukvan detraditieprijstegevenom efficiënteren moderner de hedendaagse problem en tegemoette treden.Ook deze groep heeft aan
hetnieuwe program m a gewerkt.De bezieling en de durf komen echtervan een

derdegroep,dievooralbestaatuitjongeren,alzijn diein deCVP echtnietz6
jong meer.Op hetcongreskregen zijpraktisch alhun amendementen die
vooraf door de eerste groep geweigerd waren en waar ook de tweede groep

niethelemaalingeloofde,doordecongresledengestemd,zijhetdantweemaal
opvallenddankzijdesteunvan ministerDeSaeger.
Uiteindelijk steekterheelwatvisiein hetnieuweProgran3z;a en hetistekenend dathetoorspronkelijke motto 'socialisering in vrijheid',datzorgvuldig
werd uitgeveegd uit schrik voor contam inatie m et de BSP, in de inhoud toch

sterk doorklinkt.De traditionalisten zullen we1de klemtoon op de vrijheid
blijvenleggen,maardezorgvoorcollectievevoorzieningen en dienstenenhet
wegwerken van hetsubsidiariteitsbeginselwerd heelduidelijk neergelegd inde
teksten.Dejongeren stekenerhun eigenvisieonder,nl.'socialiseren totvrijheid':in dezeingewikkeldewereldkomtdeindividuele menstothogerevrijheid en gelijkheid dooreen bewuste socialisering.
Op talvan terreinen,zoals onderwijs,gezondheidszorg en maatschappelijk
werk,voorziet hetdocum enteen pluralistische aanpak die nietlanger stoelt op
de traditioneleverzuiling,m aar op de gedachte datcreativiteiten dem ocratisch
initiatief bevorderd m oeten worden binnen een algem ene norm ering van kwaliteit en rationalisatie die door de overheid m oet worden vastgesteld.

DezepolitiekeidealenwildeCVPverwezenlijken alsvolkspartij.lnwerkelijkheid leefthiernog de standenpartijwaarmen zich theoretisch reedsin 1945
van distantieerde.D e vage term 'volk'doeltvoor de eerstegroep nog steeds op
het com prom is tussen de verschillende standen.D e technocraten zien er m eer

een formule in om door veelaanhang steeds regeringspartij te blijven.De
jongeren daarentegen leggen resoluutdeklemtoon op die mensen diedoorhun
arbeid(indebreedstmogelijkebetekenisvan hetwoord)bijdragenaan deopbouw van demaatschappijin samenwerkingsverband.Ook hieris erduidelijk
sprake van een com promis,wanneer de resolutietekst spreektvan een ,,volks-

partij,dieeenwelbepaaldevisieop hetalgemeen welzijn verdedigt...''
Overdeinternestaatsstructuurzaleen volgend congresin hetvoorjaar 1971
zich uitspreken.Ook hethoofdstuk over de internationale solidariteit werd
naar latere datum verschoven.Belangri
jk isechterdateen absolute prioriteit
verleend za1 worden aan de gerechtigheid door een m enswaardig bestaan te

verzekerenindeontwikkelingslandenenin eigen land,enaan devrijheiddoor
ieder een aangepaste vorm ing en doeltreffende inform atie te waarborgen.Dit
am endem ent, dat door de voorzitter van de program m acom m issie, M arcel
Storm e,zelfwerd ingediend,werd eenstem mig door hetcongres overgenom en.

Een van deeerstehoofdstukken isgewijd aan 'welvaartvooriedereen'.leder
heeftrechtophetonmiddellijknoodzakelijkeenopeengewaarborgdminimum
inkom en.D eSociale Zekerheid za1drastisch vereenvoudigd worden;de financiering ervan, die nog steeds in hoofdzaak steunt op de solidariteit van de

werkende klasse en waarvan bewezen is dat zij als inkomensherverdeling
slechts binnen de eigen groep functioneert, tûssen de groepen daarentegen
m eer een averechts effect bereikt,zal grondig herzien worden in verhouding

totdefinanciëledraagkrachtzowelvan debevolkinga1svan debedrijven.Een
am endem entdatopteerdevoorhetinstellenvan volksverzekeringen,werd verWorpen.
H et stuk over inform atie en participatie w erd grondig geam endeerd.H etprincipe van de autonomie van de inform atie werd vooropgesteld en een toepassing
daarvan in hetoprichten van een Raad van de M assacomm unicatiem edia,waar

ookdebevolkinginvertegenwoordigd za1zijn,zettekwaadbloedbijsommige
krantenmensen.D aar inform atie de toegang tot de besluitvorm ing en de be-

oordeling van de resultaten van hetoverheidsbeleid mogelijk moet maken,
werd a1suitgangspuntgenom en datopenbaarheid van de gegevensde regelis,
geheim houding de uitzondering.

Inzakeonderwijsopteerdehetcongresvooreen werkelijk democratischeaanpak en een grondigevernieuwingvan e1k onderwijsmetuitbouw van permanentevorming doormiddelvan een gevarieerd stelselvan onderwijsdatleidt
totsocialepromotie.Aan arbeidendejongeren wi1men een levensbeurstoekennen om hun reëlekansen op vorming te verhogen.
Een ophefm akend am endem ent,door M inister De Saegher gesteund, over het
invoeren van de pluralistischegem eenschapsschoolscoorde een goede helftvan
de stem men.D e CVP za1voortaan ernstig rekening houden m et deze nieuwe

schoolvorm bijhaarplannen voor onderwijshervorming.Een achtmaanden
oud m anifestvan de Cvp-longeren,dat in het voorbereidende stadium in het

najaar 1969 nog sterk emotioneelverzetopriep,is hiermede een programmapuntvan departijgeworden.Een anderbelangrijk puntisde resolutie die het
rijksonderwijsloshaaktuithetstrakkecentraliserende beleid van hetdepartem entvan N ationale Opvoeding om hetin kader van de autonom e functie van

hetonderwijsparallelop testellen naasthetvrijonderwijs.Ook hierworden
kwaliteit en rationaliteit criterium voor de uitbouw van het schoolnet.

De maatschappelijke bestemming van de grond wordtvooropgesteld.Grondregieën op het niveau van de federaties van gem eenten, met eigen financiële
m iddelen,zullen hier een ro1spelen.Ditvoor de CVP nieuwe standpunt werd
in som m ige socialitsische dagbladen beschouwd als een kwartdraai naar links
in de richting van de progressistische frontvorm ing.Een politiek van erfpacht

zoalsdoordeCvp-jongeren werd voorgesteld,werd in een gematigdevorm,
n1.a1seen voorbeeldigemogelijkheid,aangenomen.
Heteconomisch beleid moetrechtvaardig en doelmatig zijn binnen devoorwaarden van een Europese integratie en in solidariteit m et de ontwikkelings-

landen.Een echthumanevooruitgang wordthoofdobject,daar de economie
geen doelopzichkanzijnmaareen dienenderolvervult.Deessentiëlecollec-
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tievebehoeftenhebben voorrangen zijworden volgenseen democratisch procesvan besluitvorm ing vastgelegd.

De CVP opteertvoor een democratische planeconomie waarbinnen zij een
ruimeplaatstoekentaan demarktmechanismen.Oorspronkelijk werd denadruk veelsterkergelegd op demarkteconomie,zoalsnog blijktuitdemeer
liberale basistekst van hetprogramm a.De resoluties die gestem d werden,ver-

toneneenduidelijkanderaccent.Heteigenaardiggelijkstellen in dedefinitieve
tekst van dem ocratische planeconom ie m et overlegeconom ie zal m enig econom istom ditcomprom is doen glim lachen.

OfdeCVP hettien jaarkan doenmetdezenieuweaanpakiseen open vraag.
We1werd detussenkomstvan professorHouben ergopgemerktwaarhijvoor
denabijetoekomsteen grondigediscussieaankondigdeoverdemorelevraagstukken die in versneld tempo actueelworden.W iew ashetook weerdie zei
datwelhaasteen nieuwsoortige scheiding tussen conservatieven en progressisten za1 optreden en ditmaal niet op socio-econom ische gronden gebaseerd,
m aar op ethische waarden?
10-1-1971

Rita Jolie-M ulier en W ard Bosmans

Forum

Over geschiedenis

trekjesvan hetnationale voorbeeld niet
tot uiting laten kom en of toegeven dat

Historische belangstelling en historisch

de historische vijand een goed trekje
onderzoekgaan altijd van hetheden uit. had.Zo werden W illem de Zwijger en
In het heden is een aanleiding of een

Philips ll, al naar het doel van de ge-

belang dat maakt dat wij ons tot het schiedschrijver, eenvoudige helden en
verleden wenden. Die aanleiding kan

eenvoudige schurken.Deze ongecompli-

natuurlijk bestaan in een beschouwing ceerdheid was het die de negentiendeover het verleden, m aar zal veelal uit eeuwer aantrok. ln zijn heden w aren
dusdegebeurtenissen nietmeerOp zichzelf van belang, maar kreeg juist het
geschiedverhaal a1s zodanig een zelfstandige waarde. Het verhaal diende
dan,a1s een roman,maar in wezen dus
een anti-roman,te verlopen van een beleden schijnt te beginnen en dan door- gin naar een einde. Dit hele verhaal
loopt naar een punt min of meer voor hoefde geen verband te hebben met de
structuren van het heden, anders dan
het heden.
Tegenwoordig is de vorm van het ge- datze j
uisteen wezenlijk andere stnzcschiedverhaalsterk bepaald door de his- tuurdeed zien,namelijk een waarin het
torische belangstelling zoals die uitein- indi
vidu niet de tegenstelling in zijn
delijk in de negentiende eeuw vorm eigen leven kende die de negentiendeeen actualiteitbestaan.Hoeheeftdatzo
kunnen worden? svat waren de voorafgaande fasen die tot deze toestand hebben geleid? De historische belangstelling
geschiedt dus precies andersom a1s het
geschiedverhaal, dat ergens in het ver-

kreeg. Voordien had het wat weg van

eeuwer ondervond.

een stichtelijk verhaal en diende het Deze eis aan het geschiedverhaal bevooralom aan hetheden een voorbeeld paalt de vorm waarin ook wij in de
te geven.In de negentiende eeuw gaat
het geschiedverhaal een soort tegenwichtvorm en tegen de klassieke roman.
Daarin komt het conflict van de eeuw,
dat tussen bourgeois en citoyen, tot
uiting: het niet-bewuste conflict in de

tweede helftvan de twintigste eeuw het

geschiedverhaal gepresenteerd krijgen.

Deze eis immers bepaalde de interessegebieden van het historisch onderzoek.
Nu echter dat onderzoek m ede bewees
dat de figuren uit het verhaal niet de
menstussen de noodzaak zijn eigenbe- eenvoud hadden die de negentiende
lang in de kapitalistische wereld boven eeuw van hen veronderstelde, verloor
alles te stellen en de noodzaak om a1s het de betekenis die het had,inzoverre
lid van een volk en onderdaan van de dat het verhaal alleen maar betrekking
daaruitvoortkomende staat de wet,die kreeg op gebeurtenissen in hetverleden
het algemeen belang beoogt,te gehoor- zonder dat er een betekenis voor het
zamen. ln het geschiedverhaal vond heden was aan te wijzen. Voor velen
deze burger daarentegen de ongecom- werd daaronl het geschiedverhaal oninpliceerde held of schurk. In het ge- teressant.
schiedverhaal dat tot voorbeeld m oest Maar toch zi
jn gebeurtenissen uit het
strekken, kon men immers de zwakke verleden vooronsvan belangen zi
jn er

vele gebeurtenissen geweestwaarbijwij
nu nog voortdurend betrokken zijn.Er
zijn structuurfouten in het heden die
alleen o? teheffen zijn indien wijhun

zoeker bier een naoderne hena in deze

tijd aansprekende ets te zien krijgt.
Kunstvan eigen tijd is dus voor hem
hetuitgangspunt.A1shijnu gaatonder-

wortel ln het verleden kennen. Dit zoeken waar die kunst over gaat, dan

houdtnatuurlijk in datwijbijhethis- krijgthijmiddeleeuwseofietslateregetorisch onderzoek weer van het heden beurt
enissen uit het dagelijks leven te
moeten uitgaan.De m ededeling dat het zi
en,die hijalleen kan begrijpen door
graafschap Holland ontstond aan beide zete contrasteren metgeli
jksoortigegezijden van de oude Rijnmond is op beurtenissen uitzijn eigen leven.A1shij

zichzelf niet belangwekkend, evenmin
a1s het feit dat in het achttiende-eeuwse
Amsterdam het aantal m ensen dat a1leen van renten leefde,toenam .W el is
van belang te verklaren wat b.v. de

b.
v. leest dat er varkens in de straten

van Amsterdam liepen,danza1hijdaarbijzijn eigen in dezetijd gevormde begrip van de straten van Amsterdam
moeten gebruiken. H et contrastbeeld

VVD werkelijk wil,waarvoor wij dan dat hij om de prent te begrijpen za1
op de hoogtemoeten zijn van deregen- m oeten Vormen, kan nu een rO1 spelen
tenmentaliteit,die alleen te verklaren is bi
j zijn kritiek op het huidige straata1s wij de verhoudingen kennen in het beeld van Amsterdam .
achttiende-eeuwse Amsterdam, die zelf
w eer een ui
tvloeisel waren van de 0pstand van de H ollandse steden tegen
centralistische tendensen, wat op Zchzelf ook weer nietverklaarbaar is dan

Zo kan de geschiedenis een directe ro1

spelen in het dagelijks leven en alleen
a1s ze dat doet,is er reden haar te bestuderen.
C.J.Boschheurne

uit de feitelijk onafhankelijke positie
van de boeren-gemeenschappen na de

Karolingische periode in de lagune bij
demondingvan de Rijn.Dereactionai- D eFranseIiteratuur
re tendens die in alonze politiek steeds overm orgen
merkbaar is,kan men alleen begrijpen M oet er ook in literaire zaken niet aan
a1s men inziet waarheen men eigenlijk
bijscholing worden gedaan? Hieraan
terug wil.
dachtik toen ik een zo juistverschenen
Omdatiedereen bijde politiek betrok- werk doorbladerde: La lîttérature en
ken is,is dus ook iedereen bij de ge- France depuis 1945 van Jacques Bersaschiedenis betrokken en zou iedereen ni e.
a.(Parijs,Bordas, 1970).De data
historische belangstelling horen te heb- zijn hierbelangrijk:van 1945 tot1970.
ben.H et historieverhaalzoals het nu is Een tijdvak van 25 jaar waarvan doorkan echter maar bij weinigen belang- gaans gezegd wordt dat het onvruchtstelling wekken. Er zullen dus nieuwe
methoden gevonden moeten worden om

baar en leeg is,en dat er niets in gebeurt.W elnu,hier is op meer dan 850

diebelangstellingtewekken.Daarbijza1 bladzijden een enorme hoeveelheid na-

dan steeds moeten worden uitgegaan men en titelste vinden.
van het heden. Een geschikte methode Lat
en we terzijde wat er in 1945 nOg
om diebelangstelling te wekken iswaar- leeft of zich overleeft. Om een zekere
schijnlijk diewelkenu alweereen tijdje continuïteit te doen uitkomen, ondanks
geleden te zien was op de tentoonstel- de duideli
jkebreuk,vermeld ik hier de
ling 'Leven en willekeur in Amsterdam' aartsvaders: Valéry, Gide, Claudel, die
van werk van Harry van Kruiningen in even geaccepteerd en haasteven belegen
het Amsterdam s Historisch M useum . zi
jn a1sVoltaire of Chateaubriand.Wij
Het ging daarbijom drieëndertig etsen herinneren ons ook nog het surrealisme
die gdnspireerd waren op rechterlijke en het existentialisme, André Breton,
en andere uitspraken uit verschillende Sartre,Camus, de bekende voorouders.
perioden van de Am sterdamse geschie- Er trekken nog twintig of dertig andere

denis.Belangrijk is daarbij dat de be- belangrijke schrijvers voorbij: Pierre

Emm anuel, Anouilh, Saint-lohn Perse, prooi loslaten terwille van de schaduw,
Giono, bijvoorbeeld. Maar die klassie- hetlevendevlees van de werken terwille

ken hebben niet op dezelfde wijze a1s van theorieën waaroverzijsamen bezig
vroegervatop de jeugd.Wijzijn trou- zijn in een onbekende taal,zonderenig

wens m et hen vertrouwd. Ons houdt contact met het publiek? Laten we het
veel meer bezig wat ontstaat of zich eerlijk erkennen:tussen dekritiek en de
doet gelden vanaj 1945. Bijvoorbeeld poëzie, tussen de verteerbaarste onderhetoverigens zeerlosse verband van de- zoekingen die thans glaats hebben en
genen die zeer terecht 'de uitvinders' hetpubliek bestaaterletswatveelerger

worden genoemd:Céline,Queneau,Mi- isdan een huishoudelijkeruzie.Hetgaat
chaux, Ponge, Artaud, Bataille, Leiris. om onui
tgesproken moeilijkheden: zij
Daarbijkomen voorhettoneelBeckett, spreken nietmeerm et elkaar'';om een
Genet, lonesco, Adam ov, Billetdoux, wederzi
jdse doojheid.
.zij ,,verstaan e1-

Arrabal. Evenzovele namen die door kaar nietm eer''.En dat is zo sterk dat
sommigen nog a1s 'marginaal' worden m en zich afvraagt of de waarheid zich
bestempeld,terwijlze toch alheteerste, nog ooit met de schoonheid za1verzoegrote plan hebben bereikt. M aar alles nen,of de literatuur toekom stheeft.De
gaatzo snel dat deze namen al bijde ongerustheid neem ttoe.Getuige de titel
achterhoede horen.Laten we nietverge- van hetlaatste numm er van de Nouvelten datBeckettde Nobel-prijs heeften le Revue Françaîse. Vie ou survie de la
Ionesco een zetelin de Académie Fran- littérature.
çaise!
Laten wewedden op overleving.Erzijn
W at de roman betreft,moeten wij er zoveel dingen in het verleden doodgevoor oppassen om de moderne roman gaan
om op een andere wijze her(Julien Gracq, Cayrol, M andiargues, boren te worden. Verdwenen zijn het
Marguerite Dumas) niet te verwarren heldendicht, het spreukendicht, de dimet de 'nouveau roman'(Robbe-Grillet, dactische poëzie, het toneel in verzen;
Butor, Nathalie Sarraute, Claude Si- onbekende of lang a1s tweede-rangs benaon). Volgens de laatste berichten schouwde genres zi
jn daarentegen oy
wordt de nouveau roman wat rimpelig het eerste plan gekomen;de rom an bilen kortademig a1s een oude man.Hij voorbeeld.Vandaag is de roman aan de
dreigt,zegtmen,afgezaagd en praatziek beurt voor een crisis.De theoretici kote worden.
men tehulp:zijgeven destervenden de

Isdepoëziedood?Nee,maarzijhoudt genadeslag. Maar zij staan onmachtig

zich koest.Bang gem aakt door de inval tegenover de wi1om te leven.W ie weet
van de onmenswetenschappen,glipt zij of hetscheppende sap van de inventivionmerkbaar,ongezien en niet herkend, teitniet gaat strom en naar een onvoorderomanen hettoneelbinnen,ofwelzij zien gebied? M ethetchanson,de detecwaagt zich schtlchter in ontelbare, op tive-rom an,het grillige fantasie-verhaal,
rekening van de auteur uitgegeven bro- de science-fiction, de beeldroman gaat
chuurtjes.Gelukkig hijdiezich nog aan het alsm aar beter.
haar frisheid verfrist.
AndréBlanchetS.J.
Durven de dichters zich niet meer ver-

tonen,de criticistellen zich een beetje
teveel bloot.Zij eisen het alleenverto- Dewerkersm ethetwitteboord
ningsrecht,en zijeisen allesop.Zijspe1en de baas over de Parnassus met een Er i
s een tijd geweest,dat de werkers

dogmatisme dat Boileau in eigen per- m et het witte boord - de klerken, de
soon zou verworpen hebben en datM o- boekhouders,de telefonistes,typistes en
lièremetzijn jeselzouhebben gestraft. secretaressen, de correspondenten, de
Hoe zou de llteratuurliefhebber (zoals accountants - zich a1s een geprivilegimen spreektoverde liefhebbervan mu- eerde groep in het bedrijfsleven beziek ofvan lekkereten)nietin de war schouwden.Anders dan de werkers m et

raken als hij ziet hoe de critici hun de blauwe kielzaten zijop hethoofd-
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kantoor in de onmiddel
lijke omgeving hogerop.Zijwillen carrière maken.En
van de di
rectie, waarvan zij zich het op dat punt staan de vakbonden m et

verlengstuk voelden.Zij maakten deel
uitvan de staf.Zijzaten achter fraaie
bureaus, zij hoefden hun handen niet
vu
ilte maken,zijgingen keurig gekleed
kortom zijhadden een zekere status
boven dievan dearbeider.Zijvormden
geen massa. Zi
j hadden ook geen be-

legehanden.Zijkunnen loonsverhogingen en werktijdverkortingen afdwingen,
m aar geen verbeteringen van positie,
geen carrière. Dat kan alleen van het

bedrijfkomen.Datzien dewerkersmet
het witte boord heelgoed in en hoewel

hun loyaliteitjegenshetbedrijfaanmerhoefte aan vakverenigingen. Loyaliteit kel
ijk isafgesleten,blijftdaartoch altijd
jegenshetbedrijfgold voorhen a1seen nog iets van hangen door de hoop op
vanzelfsprekendheid en zij namen a1s carrière.
even vanzelfsprekend aan, dat het be- Het Ameri
kaanse bedrijfsleven begint
drijf diezelfde loyaliteit jegens hen in deze situatie te doorzien en er zich op
acht zou nemen.

in te stellen, vast besloten, naar het

Die tijd is geweest- althansin Ame- schijnt,om de loyaliteitdie bij de emrika, waar het aantal werkers met het ployé's nog is overgebleven, te behouwitte boord langzam erhand groter aan den en zo mogeli
jk veld op devakverhet worden is dan hetaantalarbeiders. enigingen terug te winnen.

Zijworden nietmeerindividueelaange- Daartoe treden de bedrijven in steeds

nomen zoals vroeger naaar in dronnnnen toenemendemateoja1sschoolmeest
ers.
geronseld van de m iddelbare scholen. Nu zijn bedrijfsopleldingennietsnieuws;
Op speciale loyaliteitvan hetbedrijfje- ook Nederland kent scholen waarin be-

gens hen hoeven zij ook nietmeer te drijven hun eigen vakmensen vormen.
rekenen;zijworden a1s datzo uitkomt In Am erika echter gaathet om algemeeveneens in drommen ontslagen. De ne vormi
ng.Debedrijven zijn overhet

leden van de New Yorkse effectenbeurs
tezam en ontsloegen erin 1970 meer dan
15.
000.De waardering voor hen is in
vergelijking met die der handarbeiders
ook heelwatgedaald.Tot 1920 verdien-

algemeen weinig te spreken over de re-

sultaten van het gewone onderwijs en
zijbieden hun employé's allerleimogelijkheden om hun tekortbijtespijkeren.
De First National City Bank in New

den zijgemiddeld 50 tot100% meerdan York alleen heeft een school met 65
dearbeiders;in 1952stonden zij4% be- leerkrachten,en iederjaar volgen meer

neden hen.In 1969 bedroeg hetgem id- dan 60œ employé's daar allerleicursusdelde loon van de Amerikaanse arbei- Sen.
der 130 dollarper week;datvan de ge- Die voortdurende bijscholing alleen is
middelde kantoor-employés 105 dollar. echter niet voldoende. Belangrijker is

Vakverenigingen zijn nu onder hen in een zodanigeorganisatievan hetbedrijf,
trek gekomen.Deoyhengerichtevak- dat een regelmatige en snelle doorstrobonden hebben in tlen jaar tijds hun minjvan deemployé'snaarbovenmoledentalmet46% zien groeien totruim gelilk wordten de frustratievan hetja3 miljoen.
renlang zitten op één en dezelfde kanToch ziet het er,aldus Judson Gooding
in hetmaandblad Fortune,nietnaaruit,
dat deze werkers met het witte boord
zich erg gewillig door de vakbonden
zullen laten inpalmen. Hun aspiraties
liggen anders dan die van de arbeiders.
Collectieve arbeidscontracten, 'closedshop'-overeenkomsten en ta1van andere
regelingen, waar de Amerikaanse vakbonden hun leden m ee beschermen, interesseren de werkers met het witte

toorkruk wordt vermeden. Een Personeelsbeleid dat mobiliteit bevordert en
voor iedere employé op iedere sportvan
de ladder ruimschoots promotiekansen

openhoudt.Hetisin sommige bedrijven

algeen zeldzaamheid meerdatemgloyé'
s één- of zelfs meermalen per Jaar

promotie maken.Kleinestapjestelkens,

naaar voldoende ora het vuur van de
hoop brandend te houden.
W ie za1het winnen?
boord maarmatig.Zijwillen vôôralles H .H.

Boekbespreking

jTHEOLOGI
E

van 'Rome'vaak zeer bewust gekozen en
nietlouteremotioneelingegeven,toch drukt

eenzekereemotioneleteleurstelling(ressen-

timent'
?)zi
jn onmiskenbaar stempeloy de

Craveri,M arcello - Das Leben des Jesus gedachtengang.De hoofdstelling:,,de 'lndeperenniteit'in de waarheid''
von Nazareth.- ErnstKlettVerlag,Stutt- fectibiliteit'of '
(170) hangt niet af van ,yonfeilbare uitgart,1970,452 pp.,D M .28,- .
Höjer,Albert- GJJheisst'Erlösung'?- spraken,omdat de kerk in de waarheid geOtto M ûller,Salzburg,1970, 148 pp.,US. houden wordtondanks alle steedsmogelijke
68,- .
dwalingen''(164,169),isnog we1te aanKamphaus,Franz- De kindheidsverhalen. vaarden. Dat neemt echter niet weg, dat
Katholieke Bijbelstichting,Boxtel,1970, 'hetwoord van de openbaring',waarvan K.
110 pp.
zelf steltdat ,yhet geen voorlopiq woord

Poulssen,N.- Tobit.Een bibels reisver- meer (is);hetis hetlaatste en deflnitieve''
haal.- Katholieke Bijbelstichting,Boxtel, (167)- ,datditbeslissend W oord Godsin
1969,56 pp.
Schulz,A nselm - Jûnger des H errn. KöselVerlag,M iinchen,1964,120 pp.,DM .
7,80.
Spaemann, Heinrich - Die Christen und
das Volk derJuden.- KöselVerlag,Miinchen,1966,79 pp.,DM .5,50.
Stachel,Gûnter - D ie neueH ermeneutik.
K ösel Verlag, M iinchen, 1967, 93 pp.,
DM .6,80.

voorhetgeloofstriktbindende formuleringen doorgegeven kan - en moet- worden,die de garantie dragen van het'in de
waarheid gehouden worden' van de kerk.

Valsecchi, Ambrogio - Régulation des

der enige jezagvolle formulering van dit

PP.,BF.300.

feilbaarheid'ophangtaan de encycliek over

Kiing heeft weer geli
jk: men moet goed

weten waarover men spreekt,wanneerm en
een beroep doetop 'onfeilbare uitspraken',

omdat ze juist a1s 'uitspraken'delen in de
wezenlijkevoorlopigheid van ons 'onderweg
zijn'.Maareen yygeloven in Jezus Christus''
zich in heelzijn bestaan overgeven aan
Stamm,Eberhard,u.a.- Herausjorderung als,y
durch die Zeit.- Kreuz Verlag,Stuttgart/ de boodschap, aan de verkondigende persoon''(179)wordtvolslagen irrationeelzonBerlin,1970,173 pp.

jkt mi
j
naissances.Dix annêes de réjlexîons théo- geloven. Nlet helemaal gelukkig li
jn bezinning op 'onlogiques.- D uculot,G embloux,1970,202 ook hetfeit dat K.zi

de huweli
jksbeleving van enige jarenterug,

Onjeilbaar?

'Hum anae vitae'.Deze encycliek m oge dan
aldringend aanleiding geven tot een kritische bezinning op de uitoefening van het

Paul Brand/l. J. Romen & Zonen, Roer-

kerkeli
jk (leerlgezag:niemand za1haar a1s

H ans Kûng

mond,1970,236 pp.,j15.90.
Dit sterk polemisch geschreven boek lijkt
mijbeslistniethetsterkste datKûng gepubliceerd heeft.Ook al zijn de vaak zeer

een 'onfeilbare uitspraak'beschouwen,ook
niet de paus die haar ondertekend heeft.
Tenslotte:interpretatie van Vaticanum I in
formuleringen a1s ,,a1s de paus maar wi1

scherpe formuleringen tegen de autoritaire
en daardoor behoudende gezagsopvatting

emand
,,ni

kan hi
jalles ook zonderde kerk''(93)en

in de kerk kan hem de voet

dwars zetten a1s hi
j eigenzinnig en eigen-

machtig te werk gaat''(92),horen in het lijke theologen omtrent de geschiedenisopwerk van een theoloog van hetform aatvan vatting van Israël.Hijpasseerthierbi
jheKiing nietthuis.Een boek datonstotkritisch nadenken moet brengen over een

laas de Joodse theologen die uiteraard het
Oude Testament niet alleen zien a1s voorbereiding op hetN ieuwe,en verm eldt ook

uiterstbelangri
jke zaak,maarmetbepaalde
zwakkezijden.
niet de enkele christelijke theologen die
S.Trooster

H inrichStoevesandt

D ieBedeutung desSym bolumsin
Theologie und K irche
Versuch einer dogmatisch-kritischen
Ortsbesdmmung aus evangelischer
Sicht
(Theologische Existenz heute),Chr.Kaiser

hiermee we1 rekening houden. De heldere
uiteenzettingen komen het beste tot hun
rechtin hetgedeelte over Christusa1snorm
voor de geschiedenis.Een gemis aan positieve waardering voor en kennis van de
geschiedenis der filosofie en filosofie der

geschiedenisbijdeinleideren ookbijdeS.

vermindert helaas de waarde van dit an-

derzijdsgoedinleidendewerk.
J.H .N ota

Verlag,M iinchen,1970, 46 pp.,DM .4,50.

Le Saint-espritetM arie
Tegen hetopkomende gebruik 'eigentijdse'
geloofsbeli
jdenissen op te stellen verdedigt 1.L'EvangileetlesPères
S.onvervangbare waarde en functie van de

apostolische leloofsbelijdenis.Datwi1niet
zeggen dat nlet gezocht mag worden naar

LetMelleux,Paris,1969,136 pp.,FF.23,20.
In de reeks'EtudesM ariales'publiceertde

een eigentijdse formulering,maar de in- S.F.E.M .(Franse Vereniging voor Studies
houd moetbewaard bli
jven:korte samen- overM aria)vijflezingen diein 1968onder

vatting van de lehele boodschag van het haar auspiciën te Chevetogne jehouden
Evangelie,in chrlstologischeen trlnitarische

werden over het thema 'De Heillge Geest

inhoud gewaarborgd;beli
jdenisvan Chris- en M aria in de Kerk'.M gr. G. Philips
tus, en niet alleen van ons Christusbeeld; (Leuven) situeert de problematiek van het
'Symbolum'ï waarin wij a1s Kerk Gods onderwerp vanuitVatikaan 11 en tracht zo
zelfopenbarlng in Christus over ons machtig laten worden.Hoewel deze genuanceer-

de verhouding Geest-M aria stevig te stoe1en in de algemene context van de Eccle-

de en diepjaande beschouwing misschien siolojie.A. Feuillet (Parijs) vergelijkt de
ietste eenzldij de waarde van de aloude Schrlftgegevens volgens Mattheus en Lucas
eloofsbelijdenlsbelicht,iszijtoch een nut- onderling en met Johannes. M .Jourjon
t1g correctiefop alte gemakkelijk,en daar- (Lyon) en J.-P.Bouhot(Pari
js)geven,na
door vaak gebrekkig geformuleerde nieu- een korte inleiding,een lijstmet 58 refe-

we.De recente jeschiedenis van hetfor- renties uit de G riekse patristiek waarin
muleren van nleuwc 'Canones Missae' Luc. 1, 35 geciteerd wordt. T. Strotman
('Tafeljebeden'
) heeftaangetoond dathet o.s.b.,onderzoekt wat de Oosterse Traditie

mogelilk moet zi
jn tot nieuwe formulerin- leert over de H. Geest en de Theotokos,
gen te komen, die de wezenli
jke inhoud terwijl H. Barré c.s.sp. de W esterse Travan deze teksten volledig tot haar recht ditie tot Thom as van Aquino (t1274) uitdoen komen. W at onze geloofsbelijdenis pluisten vooral de m ooiste m iddeleeuwse
betreft,kan de beschouwing van S.daarbij citaten weergeeft.D eze bundel,die de exehelpen.
S.Trooster

getische,historische en theologische aspec-

Osmund Lewry o.p.

weinig gesproken werd in de Kerk, door
specialisten met naam doet belichten,verdient waardering.W e1is het niet onm oge-

The Theology oj History

ten van een onderwerp,waarover lange tijd

lijkleemtesaan tewi
jzen,zekerwatbetreft

de nagestreefde volledigheid van de teksten
uit de Oosterse en W esterse Tradities.Tot
Dit zevende deeltje van 'Theology Today hiertoe vonden we echter in geen enkel
Series' geeft een goede samenvatting van taalgebied een zo degelijke en universele
recente opvattingen onderexegeten en theo- initiatie over de delicate verhouding tussen
logen over de zin der geschiedenis.S.,die de H.Geest en M aria a1s in deze daarom
filosofie en theologie doceertin Oxford en prijzenswaardige monografieën van de S.F.
inStellenbosch (Zuid-Afrika),geeftspeciale E.M .
aandacht aan de opvattingen van christe- Em .DeRoover

The M ercierPress,Cork,1969,96 pp..

GODSDIENST

atheïsme afgeschermd tegen allerleisimplismen.M erkwaardig isdesteedsweerkerende
stelling,dat,,de marxistde religie nietpermanent en onder alle omstandigheden a1s

'opium van het volk' beeschouwt'' (144),
H sus-christ.- (Pointsde repère),Caster- omdat,,kritiek op de godsdienstvoor M arx
Bourgeoi
s,Henri- M aisily a le Dieu de

haar doel niet in zichzelf heeft; ze is niet
man,Tournai,1970,225 pp.,BF.120.
BronkhorstO.P.,Ad.< .- Psalmgebeden. antitheïstisch,niettegen God jericht''.ImImpuls totpersoonliik gebed.- Katholieke mers,,,M arx maakt onderscheld tussen de
godsdienst a1s uitdrukking van de ellende
Bijbelstichting,Boxtel,1969,159 pp.

(vlucht in een fictie) en de godsdienst a1s
derdeWereld.- KatholiekeBijbelstichting, protest tegen die ellende'' (125; cf. 35).
Daarom za1 in een m arxistisch land een
Boxtel,1970, 123 pp.
Fischer,Hubert,Hrsg.- Biblische Unter- marxistisch atheïst een 'vriendschappelijk
Biibel aan Stoot. Gerechti
gheid voor de

weisung 1,I1,1111.- K öselVerlag,M iinchen,19642, 1968,1970,323,376,356 pp.,
DM .25,- ,DM .35,- ,DM .35,- .
Franzen,Franz - Votivmessen II.- Ver1ag Hans Driewer, Essen, 1970, 248 pp.,
DM .16,80.

gesgrek'verlangenmetdechristen;immers,
J is overtuigd
,,hi

datde christen,hoe radi-

calerhijvoorzijn eigen zaak opkomt,het
socialisme deste meer za1 naderen''(143/
44).Een bijzonderopen en bevrijdendboek.
OverigensisGardavsky bijde zuiveringen
der Husak van zi
jn functie a1s docent
Gogarten,Friedrich - Destin etesqoirdu on
mondemoderne.- (L'actualité rellgieuse), filosofie aan de militaire academie van
Casterman,Tournai,1970,208 pp.,BF.165. Brno ontheven.
Kroon,Joh.- Aan Buskes en tegen Kui- S.Trooster
tert.- Blommendaal,'s-Gravenhage,1970,
96 pp.
M arlé,René - La singularité chrétienne. StephenNeill
-

(Christianisme en mouvement), Caster- H etAnglicanism e

man,Tournai,1970, 184 pp.,BF.135.

Vert.J.J.H.A.Bnma,Aula,Spectrum,
Utrecht/Antwerpen,1970,479 pp..

Vitezslav Gardavsky

Hetiseen moeilijke zaak ditboek te be-

N ogisGodnietdood

spreken, vooral omdat het zo'n veelom -

Een marxistoverbqbel,christendom

vattend boek is.Hetis feitelijk een be-

en atheism e

knopte kerkgeschiedenis van Engeland, en

datgezien vanuit een tygisch Anglicaanse

Bosch & Keuning, Baarn, 1970, 160 pp., hoek.Ditisheelnatuurhlk,maar zou aanleiding kunnen geven om een hele serie
j8.
25,BFr.130.
-.

?unten tenoenaen waarvan raendegegeven
In ditmeeslegendeboek trachteenmarxis- lnterpretatie op ziln minst aanvechtbaar

tisch atheïstd1eatheïstwi1blijven,dezijnen vindt.Vanwege de omvangrijkheid van de
ervan te overtuigen dat een verantwoord stof is het ten enen male onmogelijk om
m arxisme zich moetbezinnen op dewortels op dergelijke punten in te gaan of ze ook
van zi
jn leer, met name het christendom, maar te vermelden. Toch geeft dit ook
dat a1s 'historisch erfgoed'van de westerse meteen de eigenli
jke kwaliteitvan ditboek
beschaving we1 degelijk ziln invloed doet aan:het geeftons een globale kijk hoe de
qelden opdeleervan Marx.Wi1demarxis- Anglicaan zijn Kerk zietdoor de eeuwen
tlsche atheïstmeerzijn dan 'een lompegod- heen.In deze zin is het ook zeker oeculoochenaar',dan za1 hijde bijbel moeten menisch - immers hetbevorderteen beter
lezen en herlezen. Daarin immers za1 hij begrip - en is over hetalgemeen ook zeer
zich opgeroepen vinden tot de vrije keuze irenisch geschreven.Een enkele keer irrivan een 'historische daad'van verantwoor- teerthetwe1een beetjea1sdeschri
jverbijdelijkheid voor mensen en wereld. Voor voorbeeld (en we1tottwee maaltoe:eens
ons,christenen,is vooral boeiend te erva- in de tekst en later nog een keer in de
ren, hoe een man zonder enige remming voetnoten) zegtdatNewman eigenlijk niet
vanuit gelovige traditie de Schrift leest en de menselijke maat had om volwaardig
interpreteert.Gardavsky laat het overigens Anglicaantezijn.Jekunternatuurlijkook

nietbi
j de bi
jbel:hijtoontaan,hoe ook bij glimlachen.Dat doe je ook we1 een
Augustinus,Thom asvan Aquino en Pascal beetje a1s zo nu en dan het Engelse supein deze denkhouding staan.ln een laatste rioriteitsgevoelom hethoekjekomtki
jken.
hoofdstuk wordthetauthentiek m arxistisch

Zo wordt zonder blikken of blozen de
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vroegste Anglicaanse missionering die door
Denen en Duitsers werd gerealiseerd a1s

eenbijzonderfraaieveerop deAnjlicaanse
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symposion van bisschoppen te Chur belegd.De originele dokumenten worden ingeleid door C.Holenstein;hetverslag van

hoed gestoken.Ditisechter eigenll
jk alle- Mgr.Dr.J. Delleyoort van een enquête
maal nietzo erg,en wijnemen het op de over ,,de priester ln de wereld van vankoop toe bij de werkeli
jke informatie die daag''toegevoegd.Vérgaande eenzijdigheid

hetboek onsin zo'n ruime mate verschaft. in de voorstelling en gebrek aan nuance in
Het laatste hoofdstuk: '
W at is eigenlijk de formulering schaden de geloofwaardigAnglicanisme?' is voor ons toch we1 het heid van dezedokumenten.
meestinteressantetvooralook in een oecu- S.Trooster
menisch perspectlef. W ellicht wordt het
beginsel van 'comprehensiveness' - dat R.M etzenJ.schlick
vooronstoch we1een struikelblok is- en
het daarmee samenhangende geduld voor RIC 69 Répertoiredel'année1969
ons meer begri
jgelijk a1s wijhetvertalen Cerdic,Strasbourg,1970,490 pp.,FF.120.
door pluriformlteit en tolerantie. Dan
wordthetprobleem of en waar er grenzen Dit nieuwe repertorium heeft bibliografizijn voordeze intellectuele houding in de sche referenties samengebracht die betrekpraktijk van een Kerk.Daar kunnen MJ king hebben op alle actuele onderwerpen
ook wat van leren.De meest duidelijke van hetgodsdienstig leven,behandeld in de

grens die de schrijvervoor zichzelf telkens loop van het voorbije jaar. Vandaar zijn
weerlaatmeeklinken- hetlijktsomswe1 naam RIC,Répertoire bibliograyhique des

eenbeetjeop angst- ishetgezajsbeginsel lnstitutions Chrétiennes. Aanleidlng tot de
datin deKerk van Romeaanwezlqis.Het publikatie van ditwerk wasde wetenschap-

wordtduideli
jk dateen sterk praktlsch be- peli
jke arbeid van detheologischefaculteit

ginselvoordeAnglicaan de nationaliteitis. van de Staatsuniversiteit te Straatsburg.
Vooral met betrekking tot de verbreiding Jaarlijks plannen de professoren van dit

van hetAnglicanisme over de jehele we- instituuteen technisch colloquium (Le lien
reld - wat in het koloniale tildperk wel

matrimonial: mei 1970; Groupes informels

begrijpelijk was - moetditbeginselwe1 dansl'Ejlise:1971).Metditdoelsteldenzij
aanleiding zi
jn tot sqanningen binnen de een bibllojrafieop voorhetgehele domein
eigen gemeenschap.H1jsteektditook niet der godsdlenstwetenschappen en vertrouwonder stoelen of banken.Bijzonderbelang- den deze gegevens aan een ordinator 346
rijk is de nadruk die de schri
jverlegtop toe.D e bekende theoloog en canonist R.
hetliturgisch karakter van de Anglicaanse

gemeenschappen. Hij maakt de mate van

deelname van degemiddelde Anglicaan aan
de liturgie-vieringen in concreto niet erg

duidelijk.DitisJ
'ammer,wantdatzou een

goed beeld gegeven hebben van het dage-

lijkse leven van die Kerk. A1 met al een
zeer nuttig boek. In zijn voorwoord zegt
de schrijver:,,1k vraag mij soms afwatik
zou willen zijn,a1s ik geen Anglicaan was.
Ik denk dat het antwoord vermoedelijk is
'presbyteriaan'''. Dit is dan ook iets dat
de lezer niet m ag vergeten: in de Angli-

caanse gemeenschap zi
jn vele gezichtshoe-

M etz nam met de assistent J.Schlick de
redactieleiding waar. Voor nagenoeg e1k
Europeesland,voortsvoor Afrika!Canada,

USA,enz.waar de boeken oftljdschriftartikelen verschenen zijn,werd een lijstvan

auteurs alfabetisch gerangschikt,hun naam
wordt gevolgd door de titelvan het werk.
Voor de naam van elke auteur staat een

codegetal dat uit cijfers en letters bestaat.
Van de eerste twee ci
jfers geeft het eerste
grofweg de aard van de belangrijkheid aan
die sti
jgtvan 0 tot2;hettweede de kerkelijke denominatie waartoe de schrijver behoort (0 = onbepaald; 1 = anglikaans;2

ken,ditis er een van,goed en prettig on- = katholiek;3 = orthodox; 4 = protesder woorden gebracht, maar we1 beperkt. tant).Dan volgthetsiglum van hetland in
Hetkon ook nietanders.
letters (bijv.N1 = Nederland),en hetvolgA.J.Boekraad
nummer dat de titel heeft gekregen in de

CarlHolenstein

alfabetische lijst der auteurs. Tenslotte is
een uitgebreide index van onderwerpen in

hetfrans,en een aanvullende kortere lijst
D er ProtestderPriester
van trefwoorden in hetengels,duits,spaans
(Kritische Texte),Benziger Verlag,Einsie- en hetitaliaansvoorzien.W ijhopen maar
deln,1970,40 pp., DM ./Schw.F.4,80.
datookvoordevolgendejaren deredactie
Dokumenten van de ,yversammlung Euro- haar werk voortzet en zo mogelijk nog
pëischer Priestergruppen''van 5 tot 10 juli verbetert.
1969, parallel aan het tweede Europese

S.De Smet
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feit dat Jan drinkt maar ook op de aard

WIJSBEGEERTE

van zi
jn drinken,dan geldtdat alleen in

laboratoriumomstandigheden.In de werke-

lijkheid van de taal blijkt altijd uit het

Dik, S.C. en J.G. Kooy - Beginselen gebruik in een bepaalde context wat een
van de algemene taalwetenschap.- Aula, zin betekent.Feitelijk wordthier duseen
Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1970,203 pp. statisch onderzoek naar de taal gedaan,
Dohmen, Gûnther u.a.- Unterrichtungs- afgesneden van haardageli
jksgebruik.Juist
jorschung und die didaktische Theorie.- in verband metdetitelvan ditboek ishet
Piper& Co.,M iinchen,1970,335 pp.,DM . belangri
jk datdeze theorie nooithetont14,80.
staan van nieuwe namen voor oude beJiinger,Ernst- A nnöherungen - D rogen grippen kan verklaren, evenmin a1s verund Rausch.- Ernst Klett Verlag,Stutt- klaard kan worden hoe de naamgeving van
gart,1970,502 pp.,D M .32,50.
ennieuw beqriptotstandkomt,laatstaan
Kraus,Karl- Sittlichkeit und K rim inali- e
hoe dat begrlp zelf ontstaat. Toch is dit
töt. - Kösel Verlag, M iinchen, 1970, ontstaan hetwezen van de menselijke ge347 pp.,D M .14,80.
schiedenis.Overde geestvan de mens,die
Lambert,Karel e.a.- PhilosophicalPro- steeds historisch bepaald is,zegt dit boek
blems in Logic.- (Synthese Library),D. dus niets.
Reidel,Dordrecht, 1970,176 pp., /.38,- . C.J.Boschheurne
Leibner,Kurt,Hrsg.- Hegel1770 -1970.
Leben-Werk-Wirkung.- Ernst Klett Ver- ClausUweHommel
lag,M iinchen,1970,226 pp.,DM .18,- .
jjer und Dogma
Plattel,M artin - Utopie en kritisch den- Chi
ken.- Ambo, Bilthoven, 1970, 189 pp., Vom Verhöltnis der Philosophie zur

/ 12,50.
Ricoeur,Paul- Wegen van dejilosojie.Ambo,Bilthoven,1970,269 pp.,j 17,50.
Ricoeur,Paul- Sym bolen van hetkwaad.
D l.Ien II.- Lemniscaat,Rotterdam ,1970,

131 en 162 pp.,j 13,50 per deel.

Searle,John R.- Speech Acts.- Cambridge University Press, London, 1970,
203 pp.,paper 15/- .

Religion beiKarlJaspers

Evz-verlag, Ziirich, 1968,263 pp.,
DM .26,- .

Dit werk werd oorspronkelijk geschreven

a1s dissertatie voor de filosofisch-historische faculteit van de Universiteit te Bazel.
Na een historisch overzicht over de relatie

tussen filosofie en godsdienst,waarbijmen

zich verwondert dat een prom otor zoveel

Taylor, Daniel M . - Exqlanation and
M eaning.- Cam bridge U nlversity Press, onjuistheden heeftlaten passeren,wordtde
London, 1970,202 pp., c10th 35/- ,paper
15/- .

rest van hetboek gewijd aan de opvatting
van Jaspers over deze relatie.ln zi
jn door

Noam Chom sky

Taalen mens

de S.Jaspers''religieuze'instelling die hem
a1s filosoof dwingt de godsdienst, speciaal

Van Loghum Slaterus,D eventer, 1970,
158 pp., j14,50.

heeft het bestaan van de godsdienst toch

vele noten bevestigd onderzoek benadrukt

de christelijke godsdienst,en dan weer het
katholicisme, te verwerpen. Tegelijkertijd

De indeling van hetboek li
jkt verleidelijk. ook weer zijn nutvoor de filosofie. M en
Verleden, heden en toekomst heten de krijgt de indruk dat Jaspers meer spreekt
hoofdstukken en m en verwachtdus m ede-

over het misverstand van de godsdienst,

delingen te zullen kri
jgen over de mogelijk- som sveroorzaaktdoorhetm isbruik van de
heid van kennis en uitspraken over die
kennis van het verleden,het heden en de

godsdienst,dan over de godsdienst zelf.In
verband methet Tweede Vaticaans Concitoekomst.In werkelijkheid geeftde schri
j- 1ie en de nieuwe theologie in verschillende
ver in het eerste hoofdstuk een kritiek op kerken doet het boek bijna aan a1s een
de taalfilosofie van het verleden, die men anachronisme.H etisvreem d datde auteur
voor de beoordeling daarvan goed m oet het nergens nodig vindt hierop te wijzen,
kennen,daarna komtdan een uittrekseluit zoalshi
jhetookblijkbaarnietnodijvindt
de eigen theorieen tenslotteeen soortover- zich af te vragen,of Jaspers zich elgenlijk
ZichtVan de Vragen Waarnnen nu nOg V0Or wel m et het fenom een van de godsdienst
staat. Tegen de taaltheorie van Chomsky bezighoudtin zi
jn kritiek op de godsdienst.
op zich zelf kan een overwegend bezwaar Voor kenners van Jaspers echter isditeen
worden aangevoerd.A1shijb.v.uitgaatvan soliede studieover een aspectvan deze bede opm erking dat de zin 'Ik keur Jans langrijke existentiefilosofie.
drinken af'betrekking kan hebben op het J.H .Nota
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en overtuigendewijzevoorte stellen - de

CULTUURANALYSE
Auwerl, Fernand - Geen daden maar
woorden. - Standaard, Antwerpen, 1970,
221 pp., BF.150.
Brincourt,Chr.en M ichelLeblanc- Les
reporters.- Laffont,Paris, 1970,391 pp..
Choisy,M aris - La guerre des sexes.Ed.publicationspremières,Paris,1970,284
PP..
D 'Eaubonne, Françoise - Eros m inoritaire.- Balland,Paris,1970,325 pp..

'fout'van Russier bestond erin datze niet
aan zelfbeschuldiging wilde doen.,,E11e n'a
pasvu qu'on 1uireprochaitmoins1es actes
qu'elle avait faits qu'une certaine façon de

1esavoirfaits''(p.62),enuitdereeksbrieven die Gabrielle geschreven heeft (aan
vriendinnen,aan R.Jean,en haar echtge-

noot)ltesjemetverbijsteringhoebepaalde

vormen van authenticiteit gebrandmerkt
worden.Zoalshethele gevalRussier angst-

aanjagende perspectieven op de Franse

maatschaypijanno 1969 openbaarde,zo is

ditboek ln zi
jn tweeledige vorm (de simKoopmann,Helmut- DasjungeDeutsch- pel-ontroerende getuigenissen van Russier;
land. Analyse seines Selbstverstöndnisses. de gevoelige maarmaatschappelijk-betrokM etzlersche, Stuttgart, 1970, 224 pp., ken situeringvan Jean;naarmijn gevoelen
een beetje te voorzichtig:maarin die conDM .29,- .
Lejèvre-Toussaint,Geneviève - Plaidoyer text is het misschien de taal die het best
pour une âme.- Denoël,Paris,1970,233 gehoord kan worden) veel meer dan een
pP.,FF.18,- .

document: het biedt een rcflexieve kans

Slater,Philip - The pursuitoj loneliness. voor eenieder die betrokken is bijzovele
$7,50.

uiteenlopende dingen en onderwerpen als:
het1otvan devrouw,depuber;de verhouding leraar-leerling;de evolutie van de ze-

GabrielleR ussier

den in deze maatschappij; de 'mentaliteit
van links'(een belangrijk facet van het
helegeval);en nog veleandere,wanthetis

-

Beacon Press, Boston, 1970, 154 pp.,

Lettresde Prison
précédé de Pour Gabrielle de Raym ond Jean
Editions du Seuil,Paris,1970,140 pp..

alsofdooréén accentteverplaatsen de hele
structuur van de westerse neo-kapitalisti-

sche maatschappi
j in alhaar voegen gaat
kraken.
E.DeKuyper

Regelmatig groeit in Frankrijk een fait-diversuittoteen zaak van nationale beteke-

nis.De Latijnse tolerantie toont dan als M audM annoni
het ware haar ware gelaat: getolereerd
wordt alles,voorzoverhetbinnen het pri-

Lepsychiatre,son '
jou'etla

vé-domein blijft en de maatschappelijke

psychanalyse

consequenties van het doorbroken taboe
nietgetrokken worden.G abrielle Russieris

Editions du Seuil,Paris,1970,270 pp..

de twee-en-dertigjarige lerares die meteen
van haarleerlingen,een jongen van zestien, Dit nieuwe geschrift is een uitloper van
een verhouding heeft gehad, hiervoor tot
twee m aal toe in de gevangenis is terecht

twee vorige studies:L'
Enjant crrflrl et sa

mère (1964)en L'
Enjant,sa maladie etles

gekomen,en tenslotte zelfmoord heeftje- autres (1967). Een uitloper ervan en een

pleegd.HeelFrankri
jk - van de sensatle- verruiming van S'sters gespecialiseerd terpers tot de politieke en academ ische kringen - is door ditvoorvalin rep en roer

rein van de kinderpsychiatrie tot de antipsychiatrische them atiek.Deze verruiming,

gebracht.Zoals Raymond Jean (romancier, hoeeigenaardig hetook moge zi
jn op het
professor, specialist van de nouveau ro-

eerste gezicht, betekent een radicalisering

man),een vriend van Gabrielle Russier,in van haar aanpak.Zi
jblijft getrouw,meer
een erg mooivoorwoord schrijft:cen drie- dan ooit,heb je de indruk,aan de denkvoudig taboe werd door Russier gecontesteerd:dat van de pedagoog die geen sen-

richting van Lacan,maar legt een enorme
belangstelling aan de dag voor de anti-

timentele relatie mag hebben metzi
jn stu- psychiatrische scholen buiten Frankrijk,
dent;dat van de vrouw die geen verhou-

met name in de Angelsaksische landen,

ding mag hebben meteen man,vijftien jaar ltalië en Latijns-Amerika.Deze ruime blik
jonger dan zijzelf;en tenslotte dat van de is verrassend in de Franse context.W atin
onaantastbaarheid van het gerecht. W ant
R.Jean weet het op een genuanceerde

deze anti-psychiatrische school zo dynamisch aandoeten zo hoopgevend is,spruit

554

Boekbespreking

voort uit de zelf-kdtische houding die er- zelfkritiek zichzelf aan het omvormen is,
aan ten grondslag ligt.Velen menen hierin en deruim-maatschappelijke contextdaareen nieuwe vorm van dogmatisme te ont- bijbetrekt.
waren. Naar mijn mening ten onrechte, EricDeKuyper

omdatde koers grondig gewijzigd is.Men

wenstde geesteszieke nietmeer af te zonderen van de gem eenschap en in een instel-

ling (en champ clos) te 'qenezen';maar OlivierGuichard

men projecteert het verschjnsel 'geestes- L'
Education nouvelle
ziekte'op de helemaatschappi
j.De maatschappi
j wordt in het geesteszieke proces Plon,Paris,1970,122 pp..
actid betrokken en op die manier kunnen

er - eindeli
jk - nieuwe perspectieven
open komen.Vandaar de angst van deze Guichard is de opvolger van Edgar Faure,
psychiatersom etiketten te plakken en hun
eerste grote bekommernis: de identificatie
met de zgn. 'patiënt',het op zichzelf betrekken van de 'ziekte'.In een formule van

a1sminister voor opvoeding in het Frank-

rijk van Pompidou. Beslist een moeili
jke
taak!Niet alleen omdat de onderwijsproblematiek in Frankrijk - misschien meer

dan elders om historische redenen M annoni, met Lacaniaanse bijklanken: nog
jzonderscherp en pi
jnli
jk aan deordeis,
##chercher à entendre l'
enfant comme sujet bi
en proie au désir, non l'intégrer comme maar vooral omdat hij de wending die
ureaan ditdepartementgegeven had (in
objetdesoinsdansdessystèmesdiversde Fa
68)'op zich moestnemen'en verderzien
récupérations,1uiraptanttoute parole per- '
ttewerken.Overzijnvoorgangerschrijft
sonnelle''. Of: ,,Nous sommes tentés de ui
Gu
ichard trouwensnietzo veelin ditboekrejeter notre folie,et c'est ce refoulé en jeeenverzamelingvan een viertalrede-

nousquinousinterpelle dans le dire de la

ringen, met een in- en uitleiding foliedel'autre''(p.230).Haarmaatschap- voe
ma
a
rnogtyperendervoorzijn hele aanpak
pelijkengagementgaatM annonibeslistniet is de
manier waarop hij over het trauma
uitdeweg,maar voortdurend ook verweert '
handelt.Hetwordtbeschouwd a1s
zi
j zich om zichzelfen haar patiënten niet emeneio:v6e8r'ga
ng en overbrugd metzulkefraaie

i
n een nieuw getto te doen oysluiten,dat
jvingen a1s,,leschangementspuise
we1eens hetgetto van depolitlek zou kun- omschri

ontproduits récemment''.Heterge 1s,dat
nen zijn. Ondubbelzinnig stelt ze in een s
addendum:''
m on combatdemeurera le mê- Guichard helemaal niet blind is en heel
me:un combat contre la mani
pulation de duidelijk zietwaarhetom gaat,datmerk
e tenminste af en toe;maar hijhult de
l'individu, maniyulation qui est violence, j
jn van
quelle que soitl'ldéologie quila sous-tend'' moeilijkheden lieverin eenrookgordi
etoriek diehi
jop dekoop toenogdea1(p. 246). En een betekenisvolle voetnoot: r
te prise de position ne vise nullement lures weette geven van een 'kritische' en
y,cet
realistische'ki
jk op de zaak. Blijkbaar is
axl'apolitism edel'analyste.Elleviseà m ar- '
deze 'tducation nouvelle'er uiteindelijk alquer le champ restreintqui est le sien champ quin'a pasà recouvrirl'action politique mais à permettre l'existence de celle-

ci''(p.246).
Door ditopengooien van de psychiatrische
activiteit naar buiten,door het nauw be-

leen op uiteen consensustebereiken,m aar
dan op zo'n niveau dathet helemaal geen
zin heeft die te bereiken!
EricD eKuyper

trekken van demaatschappijin hetpsychiatrischeprocesworden onvermijdeli
jk ook
alle 'buitenstaanders'erbijbetrokken.Van-

uit een erg gesyecialiseerde optiek krijgt

GESCHIEDENIS
eenieder een stlmulerende en uitdagend
nieuwe ki
jk op onze hedendaagse maatschappi
j.De problemen die in de anti-psy- Grant,M ichael- The AncientHistorians.
chiatrie OPgCWOFPO Worden,Zi
jn ZO aclmt - W eidenfeld and Nicolson,London,1970,
en maatschappij-gebonden dat ze eenieder 486 pp.,85/- .
in zijn zwakste en gevoeligste plekken Jedin, Hubert, hrsg. - Handbuch der
raakt.Anderzi
jds(voor mijaleven boei- Kirchengeschichte.Band F.Die Kirche im

end):een modelvan kritische actie die met Zeitalter des Absolutismus und der 2?z/vrucht in vele andere sectoren nagevolgd
zou kunnen worden.Of:hoe een afgezonderde sector van de wetenschappen door

klörung. - Herder, Freiburg, 1970,XXX
en 670 pp.,D M .110,- .
Nûbel, Otto - M ittelalterliche Beginen-

und Sozialsiedlungen in den Niederlanden.
-

plichting welkezi
jn jrondwettelijkeeed in-

J.C.B.Mohr(Pau1Siebeck),Tûbingen, hield,beschouwde h1jhetogperbevelover

1970,335 pp.
, DM .34,- .Lw.DM .39,
50. het leger a1s een koninkli
lk prerogatief.

Hiertegen heeft de regering aanvankelijk

Luc Schepens

1940

Dagboek van een politiek conjlict

niets ingebracht,ofschoon een aantal van
haar leden de interpretatie van de vorst

moeilijk kon billi
jken. Terzake was im-

mers geweten datzowel Leopold 11 a1sde
stichter van de dynastie een andere ge-

Lannoo, Tielt/Den Haag, 1970, 240 pp., dragslijn hadden gevolgd dan AlbertIen
zijn onmiddellijke opvolger.Bi
jgevolg had
BF.195,- .
de regering het recht inspraak te eisen bi
j
In deze historische monografie worden na- hetoorlogsbeleid,toen de koning zich meer
genoeg alle belangrijke documenten bestu- a1s opperbevelhebber dan a1s staatshoofd
deerd die betrekkinghebben op hetpolitiek leek te gedragen.Een tweedeelementin dit

conflicttussenkoningLeopold llIenerzijds conflictwasgelejen in hetstandpuntwelke
en deregeringPierlotanderzijds,tijdensde de regering had mgenomen betreffende de
korte periode van 10 mei tot 22 oktober

verplichtingen van België ten overstaan van

1940.Omdatde schri
jverzich voorsubjec- de geallieerden. Dit standpunt was gebativiteit in deze onderneming heeft willen seerd op morele en nietop wettelijke critebehoeden, plaatste hi
j de documenten in ria.Terechtlietde koning dan ook opmerchronologische volgorde. Aldus verkreeg ken dat België geen enkele contractuele
deze monografie tevens hetaspectvan een verplichting had de strijd voort te zetten
dagboek.Dag aan dagvolgen de documen- aan dezijdevanFrankrijken hetVerenigd
jherhalinggeweigerdhadten, zorgzaam ingeleid en scherp ontleed, Koninkrijk,diebi

de ontwikkelingsstadia van een conflict den enige verbintenis aan te gaan voorhet
waaraan de auteur telkens een hoofdstuk naoorlogse 1ot van ons land, voor wiens
heeftlewi
jd.Heteerste hoofdstuk beslaat onafhankelijkheid zij zich slechts garant
de perlode van 10 tot 30 mei,'de achttien- stelden in geval van een Duitse aanval. In
daagse veldtocht',het tweede gaat van 30 de verwarring van de overrompeling werd
ditconflictnogscherpertoen,tejen dewi1
meitot10 julienheeftalstitelmeegekre- van
de regering in,de koning welgerde het
gen 'het tragische misverstand', het derde
hoofdstuk tenslotte geeft een overzichtvan bezette gebied te verlaten waar hij als

i
jgsgevangene het 1ot van het verslagen
deperiodevanaf10julitoten met22 ok- kr
tober,periode die de 'tijd dervergissingen' leger hoopte te dragen.Harerzijds nam de
wordtgeheten.Elk van deze drie capitabe- regering,eveneens te goeder trouw,dewijk
sluitmeteenjudicieusgenuanceerdoordeel. naarhetbuitenland en noem de de capitulaie, voordat zi
j het geschreven protocol
In zijn verantwoording zetdeschrijverzijn t
ervan gezien had,een wapenstilstand en
werkmethode uiteen,inzonderheid de wijze hi
erraad.Het was de herderlijke brief
waarop hi
jzijn bronnenmateriaalverzameld een vkar
dinaal van Roey die volgens de
heeft en kritisch geëvalueerd.Zijn stelling- van
a
ut
eur
de
egering aanzette hetroer om te
name bijv.tegenover de mémoire-literatuur gooien en trot
een toenadering m et de vorst
(M .-H.Jaspar,P.H.Spaak,GraafCapelle, te kom en.Zoal
svaak vloeiden uiteen traHendr.De M an)li
jktonswe1een school- gisch m isverstand
een serie even tragische
voorbeeld van m oderne historische kritiek.

gissingen.Dat kon niet anders,daar de
Tenslotte vindtmen in de Bijlagen,behalve ver
i
dee
in de kringen van hetbezette gebied
een overzichtelijke kaart van het militair hoeën
langer hoe m eer divergeerden van die
operationeelverloop van de achttiendaagse
jlde
veldtocht,een serie belangwekkende teksten van de regering in ballingschap.Terwi
waaronder het zogenaam de 'politiek testa-

eersten stagneerden in stugheid,evolueerden

ment' van Leopold 111,een ongetwi
jfeld

internationale ontwikkeling.

zeer lezenswaardig stuk datwe1begin 1944
werd opgesteld,m aar niettcm in dc houding
van de koning in hetconflictgoed belicht.
Schepens steltdat de oorzaak van dit conflict 'alleen en uitsluitend'te zoeken is in
een verkeerde interpretatie van art.68 van

delaatsten metdesteedsverderschrijdende
De voortreffelijke studie van Schepens,
streng afgebakend a1s zijis,biedt een boeiend stuk geschiedschrijving van een recente

periode.A1hadden we gaarne ook nog iets
meer vernomen over de achtergronden en
openbare opinie in binnen- en buitendeGrondwet.De koning zou bi
jde inter- de
land,we dienen de auteur geluk te wensen
pretatie daarvan geïnspireerd zi
jn door het

jnsereenenobjectiefwerk.
voorbeeldvan zi
jn vaderin1914.Geheelte om zi
goeder trouw en doordrongen van de ver-

S.De Sm et
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Boekbespreking
diensverheffing tot keizer) en Bismarcks

itel '
vorst-ri
jkskanselier' (bi
j mijn weten
Tachtig JaarNederland (1880-1960) t
wo
r
d
t
Bi
s
ma
r
c
k
no
o
i
t
z
o
a
a
n
geduid).M aar
Schets van deOntwikkeling op
Politiek,Sociaalen Econom isch
G ebied
Kok,Kampen,19694, 176 pp.,j5,90.

hetis onmiskenbaar hoe Bismarck gebruik
maakt van bonapartistische elementen in

zijn politiek.Deze Bismarck is natuurli
jk

de hoofdfiguur in dit boek. Zonder hem
zou ook we1 ooit een Duitse eenheid tot

standgekomen zijn,maardathetgegaanis
boekje trok mi
jn aandachtomdatbi
jmi
jn zoalshetqingen datdezestaatmetvooral
Dit voor de middelbare scholen bedoelde

e constltutie hetresultaatwas,isvooral
wetenvan wetenschagpelijkezijdenogwei- dez
te danken'.Dat het een Kleinnig breedopgezette lnterpretatie van deze aan hem '

ti
jd beschikbaar is.Door heelhet boekje Duitsland zou zijn meteen Pruisisch overjk - Oostenloopt iets van verbazing:de schrijver zet wicht,washaastonvermijdeli
het licht op de mensen van toen en be- ri
jk was niet in staat een daadwerkeli
jk
schrijft hun reactie op de vele veranderin- alternatief te bieden - , maar dat in de
gen.Daarbijkrijgen in eenvoudigetaal- nieuwe staat Bismarck de hoofdrol bleef
waarbijopmerkelijke cijfers nietgeschuwd spelen zou in de toekomst zeer kwalijke
worden - concretezaken a1swoninqsitua- gevolgenhebben.Nazijn aftreden bleektie, landbouw, verkeer, industrialisatle, de
havengebieden,de koloniën - een hechte

band werd losgescheurd - ,destrijd tegen

hetwater,de vrouwenemancipatie,de buitenlandse positie,de crisis,de oorlogen de
periode na 1945,de aandacht.Met enkele
streken ontstaater een beeld;enkele toet-

ondereen heelandersoortKeizerdan W i1-

helm I de stabiliteitsterk ondermijnd te
zijn.Datmaaktehetnogmoeili
jkerom tot
een democratisering te komen. De staat

bleef achter bij de maatschappelijke ontwikkelingen,vooralin Pruisen.Natuurlijk
kan dit niet alleen aan Bismarck verweten

sen suggereren een pointe;erblijftruimte worden; de leidende personen na hem
bestaan voor de lezer.Hetgeheelzou wellicht aangevuld kunnen worden met frag-

de Keizer voorop - hebben ook jefaald.
Hetrijk isuitgelopen op een militalredic-

me
nten originele tekstrond controversiële tatuur,delaatstetweejarenvan deoorlog.
thema's.Zolets biedtkans totoordeelsvor- M etschr.ben ik heteens datde staatvan
ming in historische context:en dat is wat
geschiedeniskan bieden.
Th.deJong
KarlBuchheim

DasDeutscheKaiserreich 1871 1918

Vorgeschichte,Aujstieg,Niedergang
Kösel Verlag,M iinchen, 1970,304 pp.,
DM .15,80.
Dit boek bevat niet een chronologie van
het Ri
jk van 1871, maar probeert het te
plaatsen in het geheel van de D uitse geschiedenis. Het kom t in deze studie niet
aan op de feitjes,maarOP devisie.

Nadrukkelijk houdtschr.zich bezig metde
voorgeschiedenis.Hijwi
jst- zeer terecht
op hethegelianisme(waarin destaata1s
m achtsinstelling de voorrang heeft gekregen boven de mens)en hetbonapartisme

1871 niet de naam 'Reich' verdient;want
het universele en het bondskarakter van

hetoudeHeiligeRoomseRijkontbrakvolledig aan deze nationale staat.Toch zie ik
er minder een onderbreking van de continuïteit in de Duitse geschiedenis in dan
schr.. Een groot-D uitse oplossing in 1848

mag dan we1wenselijkerzijn,maargezien

de voorafgaande geschiedenis en de gegroeide verhoudingen was - in 1870 -

alleen een klein-Duitse oplossing haalbaar.
Zoals gezegd: het tekortschieten van het

Habsburgse Rijk (!)is ermede de oorzaak
Van.A 1m etalbleeferook in de staatvan

1871 genoeg menselijkheid en redeli
jkheid
bewaard, groeide er een eenheid die het
particularisme overwon,ging zelfs Pruisen

steedsmeer op in hetRi
jk.De W eimarre-

publiek - deze keizerloze en gedemocratiseerde voortzettingvan de staatvan 1871was in datopzichtalweer een grote vooruitgang.1918 was in zoverre een breuk dat
het m onarchale karakter van Duitsland
verloren ging; ware dit niet gebeurd dan

(het regeren via militaire machten plebisciet) om de ontwikkeling van de Duitse zou de breuk van 1933 vrijwel zeker niet
geschiedenis ill de negentiende eeuW en
vooral de politiek van Bismarck goed te

verstaan.Hijgaatdan we1watver,door

hebben plaats gevonden. W ant de echte
breuk in de Duitse geschiedenis ligt ill
1933: toen verdween voor vele jaren alle

een analojie te willen zien tussen detitel menselijkheid uitde Duitse staat.
'prins-presldent' van Napoleon 1lI (voor M arcelChappin

In twee omvangrijke delen heeft Sir Keith
BIOGM FIE

Hancock nu het leven van deze hoogst
merkwaardige staatsman vastgelegd. Sir

Hancock werd kort na Smuts' overlijden

Dickinson,H.F.- Bolingbroke.- Constable,London,1970,397 pp-,90/-.
Havemann,Robert - Fragen, Antworten,
Fragen.- Piper & Co., M ûnchen, 1970,
302 pp.,DM .24,- .
H eren,Louis- No hail,No Farewell.W eidenfeld & Nicholson, London, 1970,
277 pp.,55/-.
Johnson, Lady Bird - # White House
D iary.- W eidenfeld & N icolson,London,
1970,806 pp.,98/-.
< .K .Hancock

belastmethetsam enstellen en ordenen van
een Smuts-archief, waarvan de kern zou
worden gevormd door de papieren uit

Sm uts
Vol.1.
'TheSanguine Years
1870 -1919

overwegingen en de beslissingen dezer
staatslieden te achterhalen, omdat daar
soms maar heelweinig van in geschrifte te

Vol.11.The Fields oj Force

Smuts' eigen nalatenschag. Die nalatenschap was uitzonderlijk rilk, omdat Smuts
zijn hele leven lang een uitgebreide correspondentie onderhield niet alleen met

allerleistaatslieden,maarook mettalrijke
persoonlijke vrienden over de hele wereld.
Biografen van staatslieden, die uitsluitend
ofin hoofdzaak vanuithun eigen regerings-

centrum opereerden, krijgen het steeds
moeilijker om de achtergronden van de
vinden is.De telefoon isdeaartsvi
jand van

1919 -1950

zulke biografen.Smuts echter zag zich we1
gedwongen alles op papier te zetten. A1s

Cambridge University Press,London,
1962-1968,619 en 590 pp.,140/-.
Voor wie de gebeurtenissen op hetpolitieke wereldtoneel gedurende de eerste helft
van deze eeuw enigszins heeft gevolgd is
'Sm uts' m eer dan een naam . Het is een

jongeman ging hijnaar Engeland om te
studeren - en schreefhi
jnaarhuis.Eenmaal terug in Zuid-Afrika bleef hij zijn
vrienden in Engeland schrijven. Zijn hele
verdere leven vertoefde hi
j afwisselend ge-

begrip.Hetbegrip van de uiterstveelzijdige
staatsman die, ofschoon zi
jn hele leven
lang verbonden gebleven aan zijn betrekkelijk kleine stamland,Zuid-Afrika,toch een
uiterst belangrijke ro1 speelde in de internationale verwikkelingen van zijn tijd.
Eensdeelsdoordatzi
jn rondborstigeeerli
jk-

durende kortere of langere perioden öf in

Engeland öf in Zuid-Afrika en moest hij
duswe1heen en weerblijven schrijven.Aan
zijn vrienden en collega'sin Engeland over
zijn inzichten ilz de wereldsituatie en het
beleid van het Britse Gemenebest en over

zijn bevindingen in Zuid-Afrika.Aan zijn

vrienden en collega's in Zuid-Afrika over

zijn inzichten in de Zuidafrikaanse politiek
jn bevindingen in Londen ofeen
vrijwelalle staatslieden dergrotemogend- en overzi
heden.Anderdeels omdathijbijuitstek be- enkele maalelders.Uitelke periode in zijn
schikte overde gaven van een bem iddelaar, leven zi
jn er vele brieven van hem en aan
die deze gaven onwankelbaar in dienst hem, waaruit al zijn wisselende inzichten
stelde van hetbehoud van devrede.
en stemmingen duidelijk spreken. Hij is
Deze eigenschappen stonden natuurlijk niet kortom een ideaalobjectvooreen biograaf.
og
zichzelf. Jan Christiaan Smuts bezat Sir Hancock put rijkelijk uit hetvele manlet alleen een diepe en uitgebreide kennis teriaaldathijheeftverzameld en datmaakt
van hetrecht en van de internationale ver- zijn boek meerdan een feiten-aaneenrijgenhoudingen,niet alleen een helder inzichtin de beschrijving.
de wereldproblemen en hetvermogen zijn Zo'n levensbeschrijving zou op zichzelf al
gedachten bondig en scherp te formuleren, interessant en boeiend genoeg zijn.A1van
maar ook een grote wendbaarheid van zijn jonge jaren afheeftSmutseen bewogeest,die hem in staatstelde zich snelaan gen leven geleid.Datbegon reeds metzi
jn
te
heid hem tot vertrouwensman maakte van

passen aan de gegeven omstandigheden sensationele benoeming tot Procureur-Geen zich nimmer aan een eenm aal ingeno- neraal,tevens m inister van Justitie van de
men standpuntte laten vastroesten. Hi
jliet toen nog onafhankelijke Boerenrepubliek

noch zijn wetenschap noch zijn vertrouwelijke omgang metde grootsten en demachtigsten van zijn tijd ooitdeoverhand krijgen overzijn gezonde Boeren-verstand.Hij
waseen wijsman - en dât bedoelden zijn
landgenoten metdebi
jnaam 'Slimme Jannie', die zij hem schonken.

Transvaal in 1898. Hi
j was toen 28 jaar
oud,tweejaarbeneden deminimumleeftijd
die de wetten van Transvaal voor deze

functie stelden. Hij was géén burger van
Transvaal, m aar een onderdaan van Koningin Victoria,geboren in de Britse Kaap-

kolonie.Hij had daar gedurende korte tijd

de politiek van CecilRhodes,die tegen het
beleid van de Boerenrepubliek in ging ge-

gesteund.En töch!- HiJnam nietalleen
politieke medeverantwoordeli
jkheid voor de

POLITIEK

oorlog van de Boeren tegen Engeland,
maar trok a1s 'vechtgeneraal'ook hetslag-

veldop.M aareen jaarnahettekenen van Belojj,M ax - The Intellectualin Politics
de vrede zat hi
j in Engeland om over de
toekomstige positie van Zuid-Afrika te on- and OtherEssays.- W eidenfeld & Nicolon,London,1970,346 pp.,65/- .
derhandelen. Hij benaderde de toenmalige s
Black America.- Basic Books,New York,
premier Cam pbellBannerm an nietm et di-

970,303 pp.,74/-.
plomatiekesmoesjesmaarmetdevraag op 1
Bloch,Ernst- PolitischeM essungen,Pestde man af:'W atwiltU;vi
janden ofvrienden'. Het werd een levenslange vriend- zeit,Vormörz.- Suhrkamp Verlag,Frankschap. - Lloyd George nam hem op in

furt, 1970, 490 pp., DM .36,
- , Kt. DM.
18,- .
Cleaver, Eldridge - ,1rtikelen en toespra-

zijn oorlogskabinetmaartothetlaatstetoe
bleef hij zich met hand en tand verzetten ken na z#n gevangenschap.- Bnma, Utegen het vredesverdrag van Versailles,
waar Lloyd George samen met Clémenceau een diktaat van m aakte,waar vroeg
oflaateen nieuwe oorlog uitm oestvoort-

komen.- Hij was de naamgeveren een
der voornaamste architecten van de Britse

trecht, 1970,195 pp..
Frei,Daniel- Kriegsverhûtung und Friedenssicherung. - Verlag Huber, Frauenfeld,1970,258 pp.,DM .18,- .

Grosser,Aljred - Deutschlandbilanz,Ge-

chichte Deutschlands seit 1945.- Carl.
Commonwea1th. - Hij was Churchills s
voornaam ste adviseur over de oorlog in Hanser Verlag,M iinchen,1970,576 pp.

Ham m, H arry - China. Grenzen einer
Grossmacht. - List Verlag, M ûnchen,
970,198 pp.,96 i11.,48 k1.,DM .32,
-.
logsleider tegen Hitler.Bovendien nam hij 1
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nealdietijd nogintensief,langetijd a1spre- sischen Kommunismus.- Hallwag,chi
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mier,deelaan het politieke leven van zijn Stuttgart,1969,336 pp.,Schw.Fr.22,Be
.
eigen land en zag hij zich geconfronteerd Italiaander,Rolj,Hrsg.- Albanien -Vo
rmetalle problemen daarvan,niethetminst
osten Chinas.- (Disput),Delp'sche Verhetprobleem van de rassenhaat, die door p
agsbuchhandlung,M ûnchen,1970,282 pp.,
zijn tegenstanders naarstig werd gepreekt l
D M .18,- .
en aangewakkerd.Daarnaastonderhield hij Ln.
M
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t
sten,Jlrg - Die Teilung Indiens.een nimmer onderbroken contact met zijn Wisseelns
chaft und Politik, Köln, 1970, 160
vrienden in de academische wereld,vooral
,DM .28,- .
onder de Fabians,metwie hi
jvoortdurend PP.
uitvoerig van gedachten wisselde over de Politik,D ie Internationale - 1969.Ergânsband 1. Dokum ente. - Oldenbourg
idealen van de staatkunde.Hijbotaniseerde zung
en kende a1sweinigen de natuur van Zuid- Verlag,M iinchen,1970,602 pp.,beide de-.
Afrika.Een leven kortom van kleuren van len DM .68,
itik,D ie Internationale - 1969.Ergönonvoorselbare rijkdom aan belevenisen er- Pol
ster. varing.Voor een biograafom van te sm ul- zungsband II. Zeittajel und Regi
Oldenburg Verlag,M ûnchen,1970,266 pp.,
len.
de delen DM .68,- .
hTaar Sir Hancock biedt, zoals gezegd, bei
Siebert,H orst- D er andere TeilD eutschmeer dan alleen een beschrijving van dat lands in Schulbûchern der DDR und der
leven.Rijkelijk puttend uit de brieven van BRD. - Bertelsm ann Verlag, Giitersloh,
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Shawcross, William - Alexander Dubcek.
Een levend beeld.H et is telkens weer in - W eidenfeld & Nicolson,London, 1970,
zijn boek Smutszelfdie spreekt.De Smuts, 317 pp.,65/- .
die ondanksalles een eenvoudig man isge- Sweezy, Paul M . u. Leo Huberman bleven,wars van alle vertoon en van alle
kunstm atig im age-building. Een vitaalm an Sozialismus in Kuba.- Suhrkamp Verlag,
ankfurt,1970,200 pp.,DM .6,- .
tot het laatst van zijn lange leven. Een Fr
mon,J.L.- IsraelAmong theNations.
sympathiek m an zoals er weinigen worden Tal
.W eidenfeld & Nicolson,London, 1970,
gevonden in het ras der staatslieden.
M enig staatsman mocht zich een biograaf 199 pp., 40/- .
W eit,Erwin - Ostblock intern.- Hoffa1s Sir Hancock wensen. Een kosteli
jk mann und Campe Verlag,Hamburg, 1970,
boek.
H ansHerm ans
274 pp.

Noord-Afrika en een der meest intieme
vertrouwelingen van deze m agistrale oor-

HansHenningHerzog,PaulOehlke

dat wi1 niet zeggen dat het communisme

Intellektuelle Opposition im
autoritören Sozialstaat

erin 1948 vrijaanvaard is.
A.Van Peteghem

Luchterhand Verlag, Neuwied am Rhein, AlbertSpeer
1970, 217 pp., DM .12,80.
Inside the Tàfrd Reich
Heelmoeili
jken heeltheoretischboekover W eidenfeld and Nicolson, London, 1970,
decrisisverschi
jnselen van de gdndustriali- 596 pp.,85/-.

seerdemaatschappij,diesteedsmeerstaats-

AlbertSpeer za1 altijd een van de meest
raadselachtige figuren van de wereldget
e
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b
e
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e
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n
d
e
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nd
e
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he
ma
'
s
:
de
afgebroken opgaande conlunctuurofdege- schiedenis bli
jven,ondankszijn zelfbekengebonden en gesocialiseerd wordt.De auvolgen van de crisis van 1929 - de toestand van de staat in deze nieuwe maat-

tenissen. W at bezielt een man om in een

deautoritaire sociale staat- waarom komt

ooitserieus ambieerde de opvolgerte wor-

strategie.Het werk geeft een aantaldege-

dering van de groep waarin ditdrama zich

boek te schrijven dathi
jmee verantwoorschappeli
jkeverbanden - deideologievan delijkisvoorAuschwitz(p.376)en dathij
het tot conflicten in een dergelijk staats- den van de man die de schuld was van
beeld - aspecten van een revolutionaire Auschwitz (p.165 en 485).Voor de schil-

lijke verklarinjen voorrecente maatschap- afspeelde, is dit boek van grote waarde.
jftuitvoerig de entourage van
pelijke verschllnselen en een inzichtin de Het beschri
maatschappelijkegedachten van een aantal Hitler, althans voor zover de schrijver
filosofen, politicologen, economisten en daarvan deeluitmaakte.W anttelkens stelt
sociologen.
Speeruitdrukkelijk datHitlerallemogelijA.VanPeteghem

ke diensten tegen elkaar uitspeelde, maar

Radoslavselucky

'hofhouding'had. Er is reden om aan te
nemen dat zelfs dat niet het geval was.

hij gaater van uit dat Hitler maar een

Rejorm-M odellCSSR.Entwurjeinet'
sozialistischen M arktwirtschaftotfer
Gefahr/JrdieVolksdemokratien?

Heydrich b.
v.wordt maar een keer, vrij

Rowohlt Taschenbuch Verlag,H am burg,
1969,120 pp.,DM .2,20.

concurrent totop de dag dat hijjedood

terloopsgenoemd en Speernoemthem niet

a1seen van zijn rivalen voorhetopvolgerschap. Toch was dat zijn enige serieuze
werd en toen was Speer zelf eigenlllk ook

niet meer in de running. Belangrijk is dit
Een boek over de gebeurtenissen in Tsje- boek ook voor de architectuur van het
choslovaki
je,van een auteurdie doorhet Derde Ri
jk,maarmen vraagtzich daarbij
regime verwend wasen in Praag en Lenin- af of Speer nietwist waarvoor zijn bouwgrad economie gestudeerd had. Het boek

werken dienden.De oosterse stijlzoals hij
geefteen kijk van binnenuitop de evolutie zijn eigen uitdieperiode noemde,methaar
van het comm unistisch regim e.Drie delen

reusachtige gebouwen,diende om de m ens

qevolgd dooreen besluit:watishet Sta- totaal te onderwerpen. Herhaaldelijk wijst
llnisme? de economische politieke crisis in

Tsjechoslovaki
je; de gebeurtenissen van
1968 in voorbereiding en uitwerking, en
tenslotte:welke betekenisheefthetPraagse
experim ent gehad voor de socialistische
wereld?

de schri
jver er op datHitler opmerkte dat

b.v.diplom aten zich klein zouden voelen.
Deze bouwkunstdiende voorde totale onderwerping van mensen aan dingen.M aar
deze vorm van onderwerping speelde zich

afin de steden.M erkwaardigerwijze noemt
Hetisgeen gemakkelijk boek,enigekennis Speer namelijk de andere bouwkunst van
van de ideeën van de grote M arxisten hetDerde Rijk,de rustieke zoals dievan

wordt verondersteld.Bovendien is het ge-

von Erffa en de namaak middeleeuws-Ger-

schreven vanuit een eenzi
jdig communisti- m aanse zoals een deel van het werk van
sche optiek. Dat maakt dat er nogalwat Giesler niet. Deze totaal andere stijlen
vragen zijn die niet beantwoord worden. dienden om het platte land en het dorp te
W atisdero1van de Sovjet-unie geweest ontmenselijken.
in deeconomischeteleurgangvan Tsjecho- Speer is inderdaad in het totaal van het
slovakije? ls hetzo zeker dat hetTsjecho- nazisme een vreemde eend in de bi
jt.Duislovaakse volk achter de gebeurtenissen delijk kwam hi
j tot zijn keuze voor de
van 1948 stond of waren deze veeleer een partij doordat hij een man van 'law and
staatsgreep van de communisten? Tsjecho- order' was.M aar op dezelfde grond verslovakije is een socialistische staat,maar hindert hijHitlers vernietigingspolitiek aan

560
heteindvan deoorlog.TerwijlHitlereen,
zi
jhethoogstvreemd argumentheeftvoor
deze vernietiging - het Duitse volk is na
de nederdaag nietwaard voort te leven -

Boekbespreking
GEDRAGSWETENSCHAPPEN

stelt hij eenvoudig ze moeten we1 voort- Berg,Proj.Dr.J.H.van den - Diepteleven. In de kringen van Hitler en zi
jn psychologie.- Callenbach,Nijkerk,1970,
aanhang m oet dit a1s een zinloze kreetge- 359 pp.
,j 29,50.
Binion,Rudolph - FrauLou.- Princeton
weestzijn.
Hetboek geeftook een merkwaardige kijk University Press,Princeton, 1968,587 pp.,
op Hitler a1s een in wezen 1uim ens.M aar $15,- .
alsSpeer,die ditduideli
jk inzag,overHit- H orkheim er,M ax- A utoriteiten gezin.lersoorlogswilgaatspreken,dan schi
jnthi
j NVSH,'s Gravenhage, 1970, 112 pp..
nietin te zien datde aarzeling op ditpunt

Portier, Herbert le - Diagnose van de

bij Hitler ook een uitvloeisel is van die geneeskunde. - (Mens en medemens),
luiheid.D aarna kom t dan het dram a van Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 152
de in wezen inactieve m an H itler die door PP.,1 7,50,BF.125.
zijn eigen handelingen in een positieisge- Reich,Wilhelm - DieFunktion desOrgaskomen waarin hijvoortdurend moethande- mus.- Kiepenheuer& W itsch,Köln,1970,
len,zich daarom opwerkt tot een hem in
wezen vreemde emotionaliteit zonder dat

die uitbarstingen bij hem zelf een indruk
achter laten.W ispelturig in zijn bevelen en
gunsten zonder er aan te denken oude bevelen in te trekken, zonder dat hem dat

355 pp.,DM .14,- .
Scherer,Georg - Anthropologi
scheAspekte der Sexwelle.- Verlag Hans Driewer,
Essen,1970,191 pp.,D M .9,80.
Teitelbaum ,Philip - Fysiologischepsycho-

logie.- (Prisma Compendia), Spectrum,
zelfsemotioneelmogeli
jk is.Hetis hem te Utrecht/Antwerpen,1970,187 pp.
veel moeite om een makkeli
jker weg te Topor,Roland - Die Masochisten.- Kiezoeken a1s de moeili
jke niet tot het doel penheuer& W itsch,Köln,1970,DM .10,- .
voert.Anderen moeten koste wat het kost
die weg gaan.Om een ouderwetse term te
gebruiken: Hitler komt uit dit werk te

D r.J.P.C.M oors

voorschijn a1seen amorfefiguur,dieuitde
aard der zaak lijdt aan ernstige contactstoornissen.Hetmoeilijke is echter datdeze man duidelijk intelligent is en zich duideli
jk aan verschillende mensen op verschillende wijzen liet zien.De vraag is nu:
deed hi
j dat met opzet of niet. Om een
werkeli
jk beeld van Hitler te kunnen vor-

Dit16e deelin de medischereeks'Mensen
Gezin'is de handelsuitgave van een proefschrift aangaande een onderzoek in een

men zou men meer gedenkschriften moeten

hebben van mensen die hem even na ge-

G ezinsregeling
Dekker & Van de Vegt,Nijmegen, 1970,
313 pp.,/29,90.

huisartspraktijk naar gedrag en houding
tegenover gezinsregeling.Bij dit interviewonderzoek in 1968 waren 261 echtparen uit
een tweetalNoordbrabantse dorpen betrok-

ken.(Deze echtparen hadden een of meer
staan hebben als Speer,waarbij men dan ki
nderen.)
echter ook weer een inzicht zou m oeten
hebben in de karakterstructuur van de Ongeveer 670/:van de vrouwelijke responnten wil naast het huishouden iets erbi
j
schrijvers ervan. De gevoelsarmoede van de
doen, bij voorkeur part-time. Ongeveer
Speer zelf m aakt dit geschrift merkwaar-

digerwijze betrouwbaar.Het hele geschrift
klinkt alsof de schrijver wi1zeggen:ik begri
jp nu dat ik fout heb gehandeld en ik
wil dat nu, om dat iedereen dat graag wi1
horen, ook we1 toegeven, want niemand

kan mijnu toch meerietsdoen.Speer zelf
is waarschijnlijk even gevoelsarm a1s zijn
Fuhrer,waarover hij steeds met een soort
neerbuigende vriendelijkheid schrijft. M aar
hi
jhad in zijn milieu geleerd wanneer men
aangedaan moestzijn.Bi
j vluchtelingen en
zo. En hij is dan ook aangedaan als hi
j
over hen schrijft.Terwi
jlHitler intelligent,
1uien verwaand was,isSpeer, ook nu nog
intelligent,actief en verwaand.
C.J.Boschheurne

30B/avan de ondervraagden acht het buitenshuis werken van de vrouw een reden
voor geboortenbeperking. V an de onderzochte echtparen kreeg 160/: een kind bin-

nen acht maanden na de huwelijksdatum.
In het algem een vindt men drie tot vier
kinderen eenideaalaantal.
Ongeveer 450/: van de ondervraagden is in

het begin van het huwelijk of vlak na de
geboorte van heteerste kind begonnen m et
het toepassen van een gezinsregelingsme-

thode.Bijna 900/evan alle echtparen geeft
op datze een ofmeerderemethoden hebben

toegepast(coïtusinterruptus530/:,periodie-

ke onthouding 480/:, orale anticonceptiva
350/:, condooms 260/:, ritm em ethode 10e/'0,

andere methoden 140/:).

Bli
jkensdeinterviewsisenbli
jftdehuisarts SimonStuart
de aangewezen persoon om inform atie over Say
gezinsregeling te verschaffen. Daarnaast

wordt door velen prijs gesteld op een cur- An Experim ent in Learning
sus voor gehuwden en op een katholiek
bureau voorgeboortenregeling.
ln een doorgevoerde attitudem eting kom t
o.m . tot uiting dat de dynam iek waarmee
de seksualiteit wordt beleefd, sam enhangt
metde intensiteitvan de geboortenregeling.
Afgezien van het belang van de hier gerefereerde en nog vele andere resultaten van
ditdoorwrochte onderzoek,heeftde auteur

Thomas N elson, London,1969, 219 pp.,
42/-.
Sim on Stuartis een Britsonderwijzerdie in
verschillende klassen van zi
jn schoolkinde-

ren van twaalf,dertien jaar of jonger hun
moedertaalmoetbi
jbrengen.Maar hoe doe
je dat: onderwijs geven in de eigen taal,
opstellen leren m aken,poëzie en proza 1e-

rstaan? Hoe breng je de kinderen
bewezen dat het goed mogelijk is in een renlanvges
telling bi
jvoor de nuances van de
huisartspraktijk veelwaardevolle informatie be
taalen voorde diepgang van de letterkunte verzamelen om trent het geboortenregede? Hoe leerje hun de goede zinsbouw,
lend gedrag van de patiënten. Dit laatste de
valse beeldspraak,de symbolische betewas overigens al aannemelijk geworden kenis van een duistere versregelonderkendoor het onderzoek van Dr.P.G.Bekke- nen?Hoeleerjehun hetzinvolbeschrijven
ring (Depatiënt,de '
pil'en dehuisarts)en van cigen waarnemingen en hethelderforkon verwacht worden na de eerdere studie muleren van eigen inzichten? Kun je dat
van de niet-huisarts Dr.L.A.G.J.Tim- door a1s onderwi
jzer een vo1lesuur lang
mermans(Huweliiksbeleving van katholieke aan hetwoord te bli
jven of door zelf alsjonggehuwdenj. Beide laatstgenoemde boe- m aar vragen te stellen, waarin, goed beken verschenen eveneensin de reeks'M ens schouwd,hetantwoord eigenli
jk albesloten
en Gezin'.
ligt? Ben je met andere woorden een goed
J.J.C.Mallet
onderwijzer wanneer je het allemaal zelf
we1weet en op grond van die wetenschap
Rolj-peterCalliess
je diploma hebt gehaald, maar de kunst
Strafvollzug,Institution im Wandel nietverstaatom je leerlingen te activtren

Beitröge zurStrafvollzugswissenschajt
Ferdinand Enke Verlag,Stuttgart,1970,
171 pp., DM .33,- .
Dit grondige onderzoek naar de strafvol-

in de beheersing van hun moedertaal?
Op die vragen heeftSimon Stuart alexpe-

rimenterend metzijn verschillende klassen
hetantwoord trachten te vinden.En zi
jn
antwoord komt neer op heténe woordje,
datde titelvan zijn boek vormt:Say.Zo-

trekking bi
j manneli
jke volwassenen in veelals:Zeg het zelf m aar.
Nordrhein-W estfalen wi1 een bi
jdrage zi
jn Zoekenden tastendheefthijzijn weg naar
in hetomvormingsprocesvan hetvigerende dit antwoord gevonden.Hijheeft met ansysteem .Uitgaande van de bekende tegen- dere woorden geëxperimenteerd en hijverstelling tussen 'beveiliging van de gem eenschap' en 'resocialisering van de delinquent', ontwikkelt de auteur gedachten
over veranderingen in de strafvoltrekking

keerde in de,wat dat experilnenteren be-

treft,benijdenswaardigepositie van de Britse onderwijzer,die daarin over aanzienlijk
groter vri
jheid beschikt dan zijn Neder-

op korte en lange termijn. Hi
j voorziet landse collega.
spoedige verbeteringen van hetsysteem via ln dit boek beschrijft hij met de grootst
coaching van de delinquenten c.q.gevangenen in groepen van 30. Verdergaande

mogelijke nauwkeurigheid zijn exjerimenten,zulks aan de hand van uitvoerlge aan-

structurele veranderingen projecteert hij tekeningen,die hijover elk van zijn lessen
aan de hand van allerlei modellen welke heeft gemaakt- aantekeningen,waarin hij
zich slechts op lange termijn laten reali- de reacties van zijn leerlingen op zijn vraSeren.

gen en in hun onderlinge discussies groten-

De insider in de betreffende literatuur zie o.m.voorgaande publikaties in dezelfde
reeks - ontmoet in het onderhavige boek
weinig nieuwe ideeën.W ellichtisde groot-

deels letterlijk heeftvastgelegd - en aan
de hand van de schrifteli
jke werkstukken,
die zijn leerlingen hebben gemaakt. Zijn
boek bevat geen theorie; het mist iedere

ste verdienste van Calliess dathi
j gegevens arrogantie van wetenschap. Het bevat het
uit recente studies heeft gecom pileerd en
aan de hand van eigen onderzoek-en documentatiemateriaal opnieuw heeft ingeraamd.
J.J.C.M arlet

uiterm ate boeiende verhaal van een man
die moeizaam worstelt met het probleem

hoe hij â1 zijn leerlingen,ook de grote

groep van onverschilligen,tot actieve be-

langstelling in de behandelde stof kan
brengen. ,,Zeg het zelf maarl'' ln de toe-
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W esterlinck, A lbert - G esprekken met
W alschap. Van Soo M oereman tot Het Zestigjaarnadeeerstedruk vanStreuvels'

564
bewerking van de Nliddelnederlandse Rei-

Boekbespreking
Hermann H ettner

naertzorgde de uitgeverijDDB vooreen LiteraturgeschichtederGoethezeit
bibliofiele uitgave op duizend genummerde
exemplaren.M isschien iserwe1een tegenspraak tussen de bedoeling van Streuvels,
hetoude kunstgoed als een levend boek in
de handen van alle Vlam ingen te brengen
diehetniet in hetM iddelnederlands genieten kunnen,en deze dure luxe-uitgave.Dit
neem t niet weg dat de prozavertaling van

S.(1821-1882),vanwege zi
jn Das moderne
Drama (1852)van blijvende betekenisvoor

is,tenmi- te voorde bibliofieldiehetboek
niet louter a1s een consumptieprodukt beschouwt,m aar a1seen kostbaarbezit.

koor van de 19e eeuw en de verouderde
terminologie,de deficiënte periodisering,de
achterhaalde classificatie van figuren en

J.Gerits

groepen volstaan nietom hem afteschrijvenvoorvandaag.M aghijdan inzijn fun-

Beck,M ûnchen, 1970,800 pp.,DM .25,- .

de literaire interpretatie in de 19e eeuw,
heeft ook een Literaturgeschichte des 18.

Jahrhunderts (1870)in druk gegeven,waarStreuvels, nauw aansluitend bij het origi- van hier het 3e deel separaatis herdrukt.
neel,tezamen metde tekeningen van Gus- De vraag waarom isnietzondernuancering
taaf van de W oestijne, een brok cultuur- te beantwoorden. Uiteraard heeft S. een
goed representeert datzijn pri
js overwaard eigen stem in hetdrukke literairprincipiële

damenteelliteratuurbeeld hethumanistische

ideaalvan de klassieke auteurstrouw blijven,ook gehandhaafd a1s maatschappelijkpolitiek ontwerp, dan wijst hij methodisch
Henriëtte Roland Holst-van derSchalk

Jeugdwerk 1884-1892
M eteen inleiding en verantwoording
door Garm tStuiveling
M eulenhoff,Am sterdam ,1969, 112 pp.,

reeds vooruit naar zoe-eeuwse m aatstaven,

betrekt hij in de discussie van zowelhet
individueleportretals de collectievementa-

liteitreeds de maatschappeli
jke conditionering en vooral de verhoudingen tussen

kunstwerk en werkeli
jkheid. Deze totaliteitsbehoefte ligt echter we1 erg dik uitge-

/7,90.

smeerd,zodatdeinformatievewaarde(overigens sedertdien in ijverig dissertatiewerk
Ook een groots dichteresa1s Henriëtte Ro- herhaaldelijk gecorrigeerd of aangevuld)
eili
jk a1s compensatie kan fungeren voor
land Holst-van der Schalk (1869 -1952) is mo
simpel begonnen, al vorm en haar eerste een fundament, dat weliswaar M storisch
proeven van dichten ontegenzeggelijk een relevantis,maarvoorde actuele tijd zonaanzet voor haar bekwaam heid en zeg- derverrassingen blijft.
gingskracht.Zeventig gedichten - waarvan
vier in hetFrans en drie in het Duits - ,

C.Tindemans

die zi
j schreef voordatzijhaar eerste bunde1 uitgaf in 1895, worden hier voor het
eerstuitgegeven.Zewerden geschreven tussen 1884 en 1892, de periode van en na

Klaus scherpe

W erther und W ertherwirkung.
haar kostschooljaren. Liefde en vriend- Zum Syndrom bûrgerlicher
schap,romantische adoratie voor op haar
diepe indruk makende persoonlijkheden a1s Gesellschaftsordunug im
Albert Verwey en Jan Toorop,en religieus l8.Jahrhundert
sentimentzijn ervan devoornaamste 'ingre- Gehlen,Bad Homburg,1970,107pp.+ 108
diënten'.M etalle intensiteit en gebrekkigheid vandien. N iettem in bieden deze gedichten,om metde inleider te spreken,de

pp.facsimile,D M .28,- .

g alti
jd gaat hetsprookje om dathet
kansom ,,ooggetuige te zijn bijde wording No
en bewustwording van een groot dichter- publiceren van Goethes Werther-roman
(1774)een zelfmoordgolf in Europa uitlokSchap''@
e.S.onderneemt deze studie van de reacDeze bundelwerd honderd jaar na de ge- tti
boorte van de dichteres op aantrekkeli
jke esop deze rom an nietom ditsoortrandwijze uitgegeven door Garmt Stuiveling, fobie te weerleggen; integendeel somt hij
j zorgvuldig de directe
die in zijn inleiding en verantwoording van op en ontleedt hi
de tekst niets te wensen overlaat.
redenen van afkeer en afwijzing,in tegenstelling tot affectieve bijval en generatieP.Begheyn
instemming.W erther was voor de ti
jdge-
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noot een belediging en een uitdaging; het
boek stoorde de verwachtingen van een

burgerli
jk publiek,nietin hun intiemeyer-

Boekbespreking
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soon maar in hun burgerlijke,collectleve
waardedromen.W erther was een afwijkende wijze van denken, een zich anders op- Esslin,M artin - The peopled wound.The
stellen tegenover dewereld en haarinhoud. plays oj Harold Pinter.- M ethuen,LonN iet het sentim entalisme was de oorzaak

vanhetkritischeonthaal,maarhet(correcte) inzichtin hetuithollende subjectivisme.
Deze vlijtige verzameling documenten (met
facsimileafdruk van 4 anti-W erthers) getuigtwelsprekend van dem assale stormloop

don,1970,256 pp.,45/- .
Franco,Fiorenza di- Le théâtre de Salacrou.- Gallimard,Paris,1970,110 pp.
Hamelink,Jacques- De betoverdebruids-

nacht.- DeBezigeBij,Amsterdam,1970,
120 pp-,j 8,90.

op gronden diein hethistorische tijdbeeld Hein, Jûrgen - Ferdinand Raimund. -

centraal in de m entaliteit hebben gestaan. M etzlersche, Stuttgart, 1970, 88 pp., DM .
C.Tindemans
6,80.

Holmes,David M .- Theartoj Thomas

M iddleton. - Oxford University Press,
London,1970,235 pp.,55/- .
)F.21.A4.lneters

Gerard sianley llopkins
BasilBlackwell,Oxford,1969,213 pp.,
45/-.

Knellessen,Friedrich W oljgang - Agitation cI
# der Bûhne.- Lechte,Emsdetten,
1970,348 pp.,DM .42,50.
Viviani, Annalisa - Dramaturgische Elemente des expressionistischen Dramas. Bouvier,Bonn,1970,187 pp.

Na15jaaruitverkochttezijn geweestwerd

ditproefschriftuit 1948 herdrukt.Volgens

het voorwoord bij deze tweede uitgave Joachim Hintze
brachtde schr.geen wezenlijke veranderinD as Raum problem im modernen
gen aan.
Schr. zou volgens zijn eigen woorden nu deutschenD ram aund Theater

minder apodictisch en watbescheidener ge- N. G.Elwert Verlag,M arburg, 1969, 252
weest zi
jn met meer waardering voor de pp.,DM .28,20.

meningen van anderen. Bij een korte hernieuwde kennismaking na 20 jaren komt
deze studie op me af a1s een boek uitéén
stuk m et alle voordelen en nadelen vandien, een afgerond geheel m aar ook gesloten in eigen opvattingen.
Om ditessay te plaatsen kan hier hetbest

verwezen worden naar de oorspronkeli
jke
inleiding.Hetgaatdeschr.om de uiteinde-

lijke verklaring van Hopkins'merkwaardig
taalgebruik.Hi
j meent datereen logische,
deductieve lijn bestaatvan Hopkins'levensbeschouwing naar zijn poëtische theorieën
en vandaar naar zijn soms weinig direct
toegankelijke taal.Uitdezeopzetvolgtdat
hetessay een sterk filosofische inslag heeft,
die in huidige literatuur-kritische kringen
niet overalgewaardeerd za1worden.M aar
wie de m oeite wil nem en om zich ernstig

Je mag van dit werk niet vragen dat het
heel zorgvuldig nuanceertwat over zovele

decennia (van hetnaturalisme totvandaag)
door tientallen auteurs werd uitgewerkt
aan ruimtegevende principes en modellen.
In de m ate echter waarin dit recente ver-

leden reeds voor synthese vatbaar bli
jkt,
is hier het onmogelijke gepresteerd: een
zinnige classificatie naar binnen en naar
buiten. Ordenen naar buiten betekent dan
datuit de veelheid van onderling sterk af-

wijkende voorstellen een steekhoudende
hiërarchie wordt achterhaald: de geestesen sociaalhistorische voorwaarden van de

naturalistische ruimte,die tot een objectivering van de dramatische plaats van handeling voeren; de tegenbeweging, die een

in de bijzondere gedichten van Hopkins te subjectivering voorstaat en in het expresverdiepen,za1nietom deze studie kunnen
heenlopen. A1s Hopkins een dichter voor
dichters genoemd werd,dan isditboek een
essay voor essayisten, gelukkig weer beter

sionistische dram a en theater evolueertvan

toegankelijk.

chisch-vijandeli
jke plaatsen en maatschappijtypologische abstracties) en expressie-

H .Peters

scenische ruimte tot ruimteli
jke scène,
waarin modellen (van milieumanipulatie en
sociaaldeterminerende oorden tot psy-

middelen (symboliekvan lichten kleur,dy- HansHeinrich Borcherdt
nam isering van de vloer,verticale ontgrenzing van de ruimte)uitvoerig geanalyseerd D aseuropâische Theaterim
worden, tot het meer recente drama en M ittelalterund inderRenaissance
theater, waarin allerlei tegenbewegingen
voorlopignauwelijkseen eenheidsbeeld op- (Rowohltsdeutsche Enzyklopâdie 322-324),
leveren,m aar alvast de autonomie van de
ruimte sterk opvalt. Ordenen naar binnen
houdtin datS.naar interne functionaliteit
speurt: decorativiteit, sfeerevocatie, symboolkarakter, ruimtesuggestie, autox mie,
met de daaraan gekoppelde resultanten:

Rowohlt,Reinbek,1969,225 pp.,DM .6,80.

S.'swerk (19351)behoorttotdeveelgeciteerde basisoverzichten van hetbehandelde

thema en tijdperk en alleen daarom reeds
is hetbeschikbaarstellen van de tekstvoor

identificatie,bewustzi
jnssplitsing,communi- een nieuwe generatie te begroeten.Tegelijk

cabiliteit, ideologiefixering, illusievedrem- is deze heruitgave méér; de tekstbezorger
dung.W ellichtvalt af en toe hetalte evi- R.Blank heeftermeteen principieelopstel
dente van een aantalconclusieste lichtuit, dat de accentverschuivingen in de problemaar het omvangri
jke materiaal en de m atiek sedert 1935 fundamenteel aangeeft,
periode-analytische inventarisgeven hetge- voor gezorgd dat het hele boek thans anheel toch een gewicht waardoor het boek ders kan worden gelezen en geraadpleeegd:
een waardevolinstrumentbli
jftin een nog m inder a1s een classificerende synthese van
intrinsieker te beschrijven drama- en the- de kunsthistorische kenmcrken, meer a1s
atergeschiedenis van de m oderne m ens.
een evolutiefase van een anti-illusionistisch
C.Tindem ans
irrationalism e naar een rationeelillusionisme,d.w.z.een probleemgebied dat eminent

terug tevinden isin dehedendaagsestrijd-

vragen van theater en andere kunstdomeiFritz Paul

Sym bolund M ythos
Studien zum SpötwerkH enrik lbsens

nen.Naastde zakelijkevisiedieeen historisch karakter blijft behouden, is meteen
een nieuwe dim ensie aangegeven die de
relativering inhoudtvan alle vaste waarden.

C.Tindemans

W ilhelm Fink, Mûnchen, 1969, 150 pp.,
D M .28,- .

In Hetpoppenhui
s (Nora),Spoken en Een
volksviiand ziet S. de eerste tekenen dat HeinzSchwitzke,Hrsg.

lbsen them atisch-stilistisch afscheid neem t
van realiteiten realisme;van Dewildeeend Recl
amsHörspieljûhrer
af tothet slotdrama Als wtj doden ontwa- Reclam,Stuttgart,1969,671 pp.,
ken,staat de symbolische verheviging centraal die het subjectief-persoonlijke aan de DM .32,80.
kant schuift en wi1 doorstoten tot algemeen-existentiële dimensies.ln nauwkeurige Ditjongste lid van Reclams Fûhrer-reeks
detailinterpretatie rafelt S.ieder van deze bevat alle kwaliteiten die je bij dit soort
stukken uiteen, leidt de fundam entele im- lexica verwachten moet: een deskundig sapulsen af uit de esthetica van het totale m ensteller, een genresituerend voorwoord
drama (taalskepsis en theatraliteitsautono- dat evolutietendensen signaleert en toch
mie)en plaatst aanleiding zowela1s resul- niet historiografisch wordt, een reeks au-

taatin hun geesteli
jke samenhang (Kierke- teurs(216)en werken (410)die biografisch
gaard,Nietzsche,W agner totE.Cassireren resp.inhoud-en vormbeschrijvend worden

C.G.Jung filosofischeresp.antropopsychi- gdntroduceerd, een verklarende vaktermische interpretatieve pogingen van het sym- nologie, bibliografie van tekstuitgaven en
bool). Prettig vast te stellen is voor ons, kritische literatuur en een overzichtvan de
datS.de Nederlandse Ibsenpublikaties met luisterspelprijzen dieerin Europa terapen
eigen waarde (G. Meir, C.Stuyver en de vallen. In het voorwoord is het toch we1
og
stellen van A.Bolckmans) niet alleen irriterend datde recente akoestische expeblbliografisch kent,maar ze ook construc- rimenten (a1dan niet rechtstreeks afhan-

tiefin zijn (welerg moeilijke)studie weet keli
jk van F.Knilli,M .BenseofP.Pörtop te nemen.
neren hun theoretische offensieven)onder
C.Tindemans

de m ontagetafel worden gepraat en in de

tekstpresentatie helemaalnictaan bod ko-

EgilTörnqvist

men.Deze teksten zijn de luistcrspelen van z1DramaofSouls.Studiesin O'Neill's
het huidige repertoire die inderdaad een
kans maken microfoonvast te blijven, zo- Super-N aturalistic Technique
we1Duits- a1s vreemdtalige (opvallend vele Yale U niversity Press, New H aven and
Oosteuropese,m aar ook Franse,Britse en

London,1969,284 pp.,68/-.

Japanse).Dat Nederland helemaalniet en
België één enkele keer (C.Bertin) voorkomt,kun je moeili
jk de samensteller ver- Iedere nieuwe studie over O'Nei11 is van
aard om de zalige wetenschappelijke rust
wijten.
te verstoren.Ook deze nieuwste versie van
C.Tindemans
de Zweedse docent (Amsterdam) grift ongewone li
jnen.S.vertrektuiteen gedocumenteerde thesis: O'Neills tragische visie

(geen visie op detragedie)a1seen mengsel
van psychologisch determinism e en antiek
Peter Saccio

TheCourtComedies0/JohnLyly
W Study in A llegoricalD ralnaturgy

volksfatalisme (zowelGrieks a1sIers)met
een revolterende vormeli
jkheid die zowel
tegen hetconventionele theatera1szijnvaderervaring aanrende.Duidelijk meeremo-

Princeton University Press,Princeton,1969, tie dan intellect.A1s S.dezebestaansgrond

233pp.,$6,95.

poogtte omschrijven, komt hij zowelbij
het naturalisme als bij het expressionisme
uit.V an het naturalisme kon O'Nei11 de

J.Lyly (1554-1606),begraven in filologische milieutheorie en de erfelijkheidsleer aantekstedities, anekdotisch geciteerd om zijn vaarden,maar zijn antirationalistische geest
'Euphuism', wordt doorgaans afgeschreven
voor het historische reliëf in de theater- liethem minder geloof in individuele figuevolutie.Hi
jmagdan we1worden geplaatst ren toe dan een neiging naarhun geheime
als een vertegenwoordiger van hethofdra- fundering.Van hetexpressionisme scheidde

m zijn afkeer voor abstracte wezens.Zo
mametzi
jn gecultiveerd ceremonieel,in het he
ko
hij tot een super-naturalisme, zowel
bewustzi
jn rechtstreeks afhankelijk te zijn smt
torisch a1s stilistisch,een vasthouden aan
gebleven van de traditie van de religieuze hi
en grijpbare realiteit,waarachterechterde
mirakelspelen,stilistisch helpthem ditnau- e
religieuze tekenen van een leven en dood
welijks aan waardering.Hij schrijft geen opdoemen die aan zielen en niet aan per-

rond plot, geen afgewerkte figuren, geen sonen toebehoren. S.verklaart hieruit 0'emotionele spanning; integendeel onder- Neills psychoanalytische aanleuningstechscheidt hij zich door koeie intellectualiteit, niek, niet als modernistische schuld m aar
een rationele organisatie van het dram a a1s index voor zijn dieptepsychologische
waarin de alegorie a1s kern en vorm niet behoeften;vandaar ook m eer het mystieke
a1s poëtisch franje wordt gehanteerd maar dan het wetenschappelilke aspect,de intealseen systematisch patroon.S.iserin ge- resse voor het masker en de motieven in
slaagd in deze koele schema's een ziel en het onderbewuste.S.karakteriseertdaaruit
een bedoeling terug te vinden en de nega- O'Neills stilistische zelfstandigheid meteen
tieve factoren waardeert hij opwaarts a1s oppervlaktelaag van realisme, een gewilde
'situational' en 'icastic' (i.t.t. 'phantastic'), breuk met het illusionisme en een subtiel
d.w.z.geen zinservaring m aar ideeënexpres- gebruik van open en verholen sym bolen.
sie, meer inzichtcreatie dan identificatie- Deze thesis ondersteuntS.meteen uitvoesuggestie. S. suggereert dat dit soort di-a- rigc analysevan de scenische inrichting,de
m atiek sleutelbetekenis bezit voor het geichtstrategie, de karakterqresentatie, de
hele Elizabethaanse drama. Uit de laat- l
mechanische akoestiek,de stllte als expresm iddeleeuwse spel- en teksttraditie kwam siemiddel, de dictieritmiek, de gestructueen drama dat,hoewelseculieren humanis- reerde taal,demonoloogtechniek,de paraltisch,de krachtbewaard had om betekenis lelkarakters en -situaties. O'Neill schreef,
in beeld te brengen van de universele,meta- minder voorhettheaterdan voor een zelfs

religieuze orde,van hetbovenmenselijke in episch te noemen autonoom schrijf-Gemenseli
jke termen. Een (zwak) continuum sam tkunstwerk, geen individuen uit, m aar

is terug te vinden in de morele 'interlude', zielen, geen solisten maar mensheid. M et
en de mythologisch-idealistische 'masque', deze visie kan hethele O'Neill-analysefeest
beide echter uitwijkvormen van een recht- van vooraf aan herbeginnen.

lijnigedramatischeontwikkeling.
C.Tindem ans
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Schneider,Rudolj- De computer in op-

mars. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1970,211 pp.
Schotman,Johan < .- Sie Tsjing - Het
boek der Oden.- N .K luwer, Deventer,
56 Autoren,Photos,Karikaturen,Facsimi- 1970.
les. - Aufbau Verlag, Berlin/W eimar, Sterrengids 1971. - W olters-Noordhoff,
1970,402 pp.,M .9,- .
Groningen,1971,88 pp.,j 8,
25.
Bickley,< .G.en R.Thompson - M atrix Vaderen Zn.- Van Gennep,Amsterdam,
algebra.- (Prisma Compendia),Spectrum, 1970,i11..
Utrecht/Antwerpen,1970,222 pp.
Varley, Paul H. with Ivan and Nobuko
Bouwman,Th.L.,red.- Handreiking 5# M orris - The Samurai.- W eidenfeld &
het basis-onderwqs nieuwe Jf#!.- K.R.O. Nicolson,London,1970,135 pp-,30/-.
schoolradio en N.C.R.
V .schoolradio,Hil- Watts, Alan - Van stoj tot denken.versum,1970,43 pp..
Ambo,Bilthoven,1970,108 pp.,/ 6,90.
DaL o! Peace,1970.- Typis Polyglottis Wiegersma,Proj.Dr.S.en P.J.van BockVatlcanis,Roma,1970,221 pp..
hove - D e wereld der beroepen.- D e
Duyn, Roel van - Schuldbekentenis van Toorts, Haarlem, 1970, 337 pp., / 30,
-,
een ambassadeur van Oranje Vristaat.- geb.j 32,50.
M eulenhoff, Amsterdam, 19702, 192 pp., Wouters,Dr.M r.H.H.E.- Grensland
M ISCELLANEA

/11,50.
en bruggehoojd.- Van Gorcum, Assen,
Eeuwkwartaal,M uzikaal- (Mens en M e- 1970,472 pp.,geb./ 46,50,ingen./ 42,50.
lodie),Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970,
146 pp., f 7,50.

Eversdiik-smulders,M r.Lily - Sefmysterieuze M idden-oosten. Deventer,1970.

N. Kluwer,

Fef
//er,Jules - Was getekend,Fei
jjer.Meulenhoff,Amsterdam,z.
j.,/10,
-.
Fischer, Siegjried - Die versunkene Fla- E.Bol, e-a.

schenpost.- Verlag Neues Leben,Berlin, Injormat
ie overleren en onderwqzen
1970,256 pp.,M .5,60.
o
nd
e
r
r
e
da
ctievan Prof.Dr.C.F.van ParGrundon,M .F.en H.B.Henbest.- Or- reren en Dr
s.J.Peeck
ganische chemie.- (Prisma Compendia), W olters-Noordhoff,Groningen,1970,
Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1970,318 pp.
138 pp..
Hoojdakker,R. H. van den - Het bolwerk der betweters.- Van G ennep,Am sterdam ,1970,50 pp.
Een bundel opstellen die willen bi
jdragen
ot het overbrengen van inform atie uit de
Hurny,Albert- ZwefFreunde k#r Janne. t
Verlag Neues Leben, Berlin, 1970,287 leerpsychologie naar de praktijk van het
onderwijs.
PP.,M .5,80.
H ier en daarkomt deze bedoeling ook we1
K lein, Eduard - Salz der G erechtigkeit.
jn recht in enkele voor de graktijk
Verlag N eues Leben, Berlin, 1970,343 tot zi
van hetonderwijsbruikbare aanwilzingen.
PP.,M .7,- .
Over het geheel genomen echter ziln deze
Kok, H . L. - D e geschiedenis van de opstellen dermate theoretisch-wetenschap-

laatste eer in Nederland.- DeTi
jdstroom, peli
jk van opzeten inhoud - om van terLochem,1970,326 pp.,j 19,- .
minologie nog maar te zwijgen - dat de
M ora, Victor - D ie Platanen von Barcelona. - Neues Leben, Berlin, 1970, 282
PP.,M .6,20.
Ramseyer,Urs- SozialeBezûge desM usizierens in Naturvolkkulturen. - Francke
Bern/Miinchen, 1970, 128 pp., Schw. Fr.
17,50.
Sakowski,Helmut - ZweiZentner Leichtigkeit.Geschichten.- Verlag Neues Leben,Berlin,1970,259 pp.,M .7,- .

gemiddelde docent er weinig m ee kan aan-

vangen.Helderheid en bevattelijkheid voor
de man in de praktijk siertde man van de
wetenschap,vooralwanneerhi
jzichzonadrukkelijk totde praktijkmensen richt en
hen in de vruchten van zijn onderzoek wil
laten delen.Aan deze sier komt dit boekje
nauwelijks toe. Jammer van de gemiste
mogeli
jkheid.
H ansHerm ans
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Op 1() september 197() is de bekende autetlr Pieter van der M eer de W alcheren

negentigjaargeworden.De uitgeverijDescléeDe Brouwerdienagenoeg alhetwerk
van deauteurheeftgeptlbliceerd,vanal
'denieuweuitgavevan heteerste boek Mijn
Dagboek tothetjongstegeruchtmakendeMaak allesnieuw heefterprijsop gesteld
dezeverjaardag te onderstrepen meteen gelegenheidsuitgave.
Aan deze uityave hebben vtllgendeatltetlrsmeegew'
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Prof.Dr.H.Brugmans
Jan H.Cartens
W illy Corsari
AndréDemedts
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Dr.G.P.M .Knuvelder
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Onder briefvorm verschi
jnen vtlortsgettligenissen van:
DirkCoster

AlbertServaes

JanEngelman

StijnStreuvels

W illem Kloos
Joep Nicolas

Anton van Duinkerken
AtlgustVermeylen

Hetbtlek werd gei'
llustreerd met tekeningen van Charles Eyck. Christine en Anne
M arie van der M eer de W alcheren en Jacques van Ltlock.

O rion-Desclée De Brouw er

W ijngaardplein 15, Brugge
Nieuw e G racht 24a, Utrecht
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Zowelvoor plaatsingen aIs voor kredieten
biedtIppa U een volledig gamma.
Plaatsingen?Zonderofop

Kredieten?Alle bedragen:van

termijn,opnaam ofaantoonder, 10.000Ftot10miljoenenmeer.
maaralleevenvoordelig.Eneen All
etermi
jnen:van12maanden
verzekeringtegenongevallen
tot25jaar.Allevormenvan
voorallehoudersvanrekeningen terugbetaling:de leningenvan
enboekjesmetofzondertermi
jn. Ippawordennaarmaatgemaakt.
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+D D a
de spaarkas die U meerbiedt
1300agenten-13miljardbeheerdekapi
tal
en-n.v.-privatespaarkasopgerichtin1903

nze-Lieve- roJvco//e e - odfep e
Vindectivelaan 9 - Postcheck 267.07 - Telefoon 710.22
Voorbereidende afdeling

Oude Humaniora: Grieks-Lati
jnse afdeling;Latijnswiskundi
ge afdeling;Latijns-wetenschappelijke afdeling

Moderne Hum aniora: Economische afdeling;W eten-

schappeli
jke afdelingen A en B;le bi
jz.wetensch.klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

DON BOSCO - TZCHNISCH IN STITUUT
lnteruaat zxternaat
#Q,Guldendallaanw- Brussel 15 (Sint-pleters-Woluwe) Teleloon (Q2) 71.01.
:6
Erkend door de stcat: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.005/693 Nederlcndstclig Frcnstalig

LAGZRZ SECUNDAm: TZCHNISCH: SCHOOL (A3)
Mechcnicc -Mqtrijzenbouw - Elektriciteit -Rcdio -Hout - Schrijnwerkerij-Meubelmckerij-Drukken -Letterzetten -Linota e - M onotype -Boekbinden -Ollsett

HOGEM SZCUNDAIRZ TZCHNISCHZ SCHOOL (A2)
M echcnicc -Elektronicq -Drukkerij

LAGERZ SECUNDM RE BEROZPOCHOOL (A#)
Mechcnicu - Constructie -Lassen

Acnnemingsleehi'
Jd:12jqcr,na 't6e jaar L.0:
Degelijk onderwijs-Verzorgde opvoeding -Gewcardeerde diploma's.

HOGER INSTITUUT VOOR G RAFISCH ONDERW IJS
Oude Houtlei38 Gent-Tel.09/23.22.23of25.35.73-BroedersvandechristelijkeScholen
EXTERNAAT
INTERNAAT
speeialisatie :Typograaf,Llnotypist,Offset- Diep-en Zeefdrukker
Monotypist,Typodrukker,Chemlgraaf,Boekbinder,Grafieker
scholing : LagerSecundairTechnische School

Aanvaarding in 1e jaar: na 6e IeenaarLagere School
in 29 Jaar: na le jaar humaniora of le Jaar LST
in 3e jaar: na 2e jaarhumaniora of2e jaarLST
HogerSecundaireBeroepsschool - HogerSecundaireTechnische School

IndustrieelWetenschappelijke School

Aanvaarding na 4e humaniora,3e middelbare of LTS

HogerTechnisch onderwljs (Graduaaten Technisch Ingenieur)

Aanvaarding na HST ofvolledige humaniora met ofzonderexamen

D E S P EC T A T O R
Eenweekenduitgavediepastbi
juw standingencul
tureleontwikkeling
Weekendbijl
age
1*De Nieuwe Gids'' - ,,De Antwerpse Gids'' - ,,Het Volk''

lnschri
jvingsmodali
teiten peradres:
Koningstraat 105,Brussel

Forelstraat 22,Gent

0 .L.V RO U W IN ST ITU U T
G rote Steenw eg,489 - BERCHEM -AN TW ERPEN

NormcclschoolvoorM iddelbcur Onderwijs
Lager Onderwijs
Kleuteronderwijs
Hum aniorc
Lcgere School
Kleuterschool

M eisl
'e,
W ilje een beetje van je vreugde geven acn de
zieken die je nodig hebben en op je wcchten?

V erpleegster
zclje zijn ...
A1de inlichtingen zijn te bekomen bijhet
HO GER TECHN ISCH INSTITUUT VOO R VZRPLZEGKUNDE

Capucijnenvoer,39- LEUVEN - Tel.016 l28#.21
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hebben honderdduizendenspaarders en toekomstige eigenaars
hun vertrouwen geschonken aan
de Antwerpsche Hypotheekkas.
O ok U zultnietnalaten regelmatig beroep te doen op haar deskundige en discrete diensten !

I
ANTW ERPSCHE HYPOTHEEKKAS
N.V.O P G ER lC F1T IN 188
163
. 1.H RA 1
PRlVATE SPAARKAS

M aatschappelljke zetel: M eir
24,Antwerpen

Zetels en kantoren te Aarlent
Brugge, Brussel, Charlerol'
,

Gent,Hasselt,Kortrijk,Luik en
Roeselare.
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CO NSERVEN PICO LO

1

Hoger
Technl
.sch
Instituut
SINT-LIEVEN

'

Gildestraat,7 - GENT

tel(09)23.20.57
Ajdeling A12egraad.
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Frankrijklel
'133
ANTW ERPEN Tel.03/31.98.60

Sedert 1870 Iegtde

Firm a M .H .Lum m erzheim & o o.
107.Zeeschipstraat,Gent -

I

astaltdakenmetvoll
edi
gedichthei
dswaarborg
3 ink- regoriRlcolleqe
HUNDELG EMSESTEENW EG 81 LEDEBERG

TEL.25.63.48

OUDE en MODERNE HUMANIORA

LagerOnderwijsmetafdelingenteGENTBRUGGEenMELLE (Vogelhoek)
INTERNAAT

HALF-INTERNAAT

EXTERNAAT

Alle inlichtingen en inschri
jvingen Tel.(09)25.63.48

,,&itsympathie''

BEKA ERT
Zwevegem

N.V.SCHEERDERS van KERC HOVE'S
VERENIG DE FABRIEKEN
ST.-NIKLAAS
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK

TEL.(03) 76.35.01

Asbestcement produkten
Gewone en geglazuurde gevel
stenen
Holle Fert-vl
oeren
Marbrabe!en Ceram tegels
Trappen in marmermozaiek

T E C H N IC U M
Londenstraat,43,Antwerpen.
Opleiding tottechnisch ingenieur
in mechanica,elektronica
en industriëlescheikunde.

Voorbereidendjaarenvacantiecursus
me1 hetoog op hettoelatingsexamen.

Institu utvan d e H eilig e-ra m ilie van H elm et
Jan Moorkensstraat95 - Berchem-Antwerpen

Teleloon (03)39.17.
88

M iddelbcarOnderwijs:OudeHumcnoria
Grieks.Lctijnse cldeling
Lutijn-W etenschappelijke aldeling
Moderne Humanoriq
AlgemeenVormend Onderwijs
Economische cldeling
Voorbereidende cldeling Kleuterklassen
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Personalia
Thom Sicking S.J., geboren 1940. Studeerdc in
Leuven. Bikfaya. en aan de Ecole Super ic u re des
Lettres te Beiroet sociologie. Heeft na vier jaar
verblijf in het Nabijc Oosten in mei 1970 deelgenomen aan de ,,Conference Mondiate des
Chretiens pour la Palestine'. Bereidt thans een
proefschrift voor over 'godsdienst en ontwikkeling', in concreto toegepast op een arabiich
land. Adrts: 4 Montie de Fourviire, Lyon Ve.
Dr. J. W. Schneider S.J., geboren 1925. Studeerdc o.a. te Nijmegen, Geneve en Amsterdam,
waar hij in 1959 promoveerde op 'Treaty Making
Power of International Organisations'. Na 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
Erik Slagter (ps.). geboren 1939. Werkt als directeur van een npenbare bibliotheek en houdt
zich bezig met de relaties tussen beeldende kunst
en literatuur. Stelde een bibliografie samen van
Cobra en de experimentelen evenals een bundel
met biografische teksten en standpunten van experimentele schrijvers en schilders. Adres: Van
Duivenvoordelaan 228, Wassenaar.
Jacques De Visscher, geboren 1943. I craar aan
het Hoger Sint-Lucasinstituut te Gent. Studeert
moraalwetenschap aan de Rijksuniversiteit te
Gent. Medewerker aan 'De Nieuwe", 'De Bazuin', 'Kultuurleven', 'Film' enz.. Adres: Sportstraat 35, 9000-Gent.

Jacques Claes, geboren 1929. Studeerdc klassicke filologie, wijsbegeerte en psychologic (Leuven). Promoveerde in 1970 bij Prof. J. H. van
den Berg. Leiden, op het proefschrift 'De dingen en hun niimte. Een metabletische studie
over de perspectivische en de niet-perspectivische ruimte'. Doceert psychologic aan de Universitaire Faculteiten Sint-lgnatius, Antwerpcn.
Adres: Markgravelei 45, 2000-Antwerpcn.
Drs. J. M. H. Oomes, geboren 1909. Studeerdc
geschiedenis te Nijmegen. Tbans leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en
conrector van het ConUrdo-Ferrini-avondlyceum
te Amsterdam. Adres:' Snelliuslaan 39, Hilversum.
Rita Jolie-Mulier. geboren 1934. Doctor in de
Rechten. Lid Hoofdbestuur C.V.P. en Nationaal
Bureau C.V.P.-Jongeren. Adres: Van Putlei 13,
2000-Anlwerpen.
Ward Bosnians, geboren 1934. Maatschappelijk
assistent. Lid Nationaal Bureau C.V.P.-Jongeren. Diensthoofd Huisvesting Comity Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Hoofdredacteur
Radikaal', Adres: De
Ster 56, 2540-Hove
C. J. Boschheurne, pseudoniem van een jurist,
filosoof, kunsthistoricus en leraar. Adres: redactie.
Andrf Blanchet SJ., literair medewerker aan het
maandblad Etudes. Ontving in 1959 de Grand
Prix de la Critique Littlraire. Publiceerde o.a.
'La literature et le spiritucl'. 3 delen, (1959 1961) en 'Le prEtre dans le roman d'aujourdhui'.
Adres: Rue Monsieur, 75 Paris 7e.

Typografischc verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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Godsdienst en ontwikkeling / Thorn Sicking
Rondtocht door het Midden-Oosten / J. W. Schneider S.J.
Een gekozen Minister-President ? / H. Senior
Concrete poezie in Nederland en Belgie / Erik Slagter
En Passion van Ingmar Bergman / Jacques De Visscher
Experimenten in meditatie-training / M. Smulders
Metabletica of psychologie van het geschieden / Jacques Claes
Een generatie V

Politiek Overzicht
535 Nederland / J. M. H. Oomes
538 Belgie / Rita Jolie-Mulier en Ward Bosnians
Forum
544 Over geschiedenis / C. J. Boschheurne
545 De Franse literatuur overmorgen / Andre Blanchet S.J.
546 De werkers met het witte boord
548 Boekbespreking

Desclee de Brouwer / Brugge / Utrecht
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Streven, 24e jaargang. Voortzetting van Studien, lOOe jaargang
Streven, Vlaanderen, 38e jaargang
Redactie
Gerard Adriaansen, Geert Bekaert, Frans Van Bladel, Louis Van Bladel,
Jo Gerits, Theo de Jong, Joris Meltzer
Redactieadressen
voor Belgie: Sanderusstraat 5, 2000-Antwerpen. Tel. 03 - 379794
voor Nederland: Hobbemakade 51, Amsterdam 1007. Tel. 0 2 0 - 7 3 1 9 8 9
A dminislralie
G. Boeve, Sanderusstraat 5, 2000-Antwerpen. Tel. (03) 379794
Postch. Streven 884.67, 2000-Antwerpen
Banken: Algemene Spaar- en Lijfrentekas, Antwerpen, rek. 152.555 - 4 0 1 5 ;
Kredietbank, Antwerpen, rek. 1100/13/40933
Abonnemenlen
Voor Belgie 360 Fr. (195 Fr. voor het halfjaar);
Buitenland: 390 Fr.;
te storten op P.C.R. 884.67, Streven - 2000-Antwerpen, op P.C.R. 549.18 van
de Kredietbank, 2000-Antwerpen, voor rek. nr. 1100/13/40933.
Afzonderlijke nummers: 40 Fr.
Nadruk van artikelen uit dit nummer zonder verlof van de redactie is verboden

Depretentie van een universiteit,p.571
Nu er binnenkort in Antwerpen een nieuwe universitaire instelling kom t,kan

hetnuttigzijn tewijzen op dekansdiehierwordtgeboden om ook aan een
inhoudelijke vernieuwing van het universitaire onderwijs en onderzoek te
denken. D e hier gepubliceerde tekst kan daartoe m isschien een bescheiden

bijdrageleveren.

Studentenprotest,p.582
In een bespreking van een rapportnaar aanleiding van de conflicten aan de

pedagogischeacademieteBeverwijkgaatdeauteurdeontwikkelingin attitude
na van de studenten in het algem een en laat er enige consequenties van zien.

D e bevolkingsontwikkeling in China sinds 1953,p.588
Bevolkingsgegevenszijnvangrootbelangvooreeninzichtin desociale,econom ische en politieke ontwikkelingen van een land.H elaas geldt voor de Volks-

republiek China,datbevolkingsgegevensuiterstschaarszijn.Sedert1953 zijn
er geen volkstellingen meer gehouden.D e auteur tracht na een schets van de
ontwikkeling vöör 1953 een overzicht te geven van de ontwikkeling in de

afgelopen twintig jaar.Daarbij wordttevens aandacht geschonken aan de
kwestie van de geboortenbeperking.D e conclusie is,dat het bevolkingsprobleem van de Chinese Volksrepubliek om een internationale oplossing vraagt.

W ereldbeeld en wereldkaart,p.596
Uitde geschiedenisvan decartografieblijkt,dateen wereldkaartnietaltijd
een objectief,onpersoonlijk gegeven is geweest,maar dathetwereldbeeld de
opzet van de kaartbepaalde.D e m ythe van Atlantis en M iddeleeuwse kaarten
vormen hiew an een illustratie.

De huisartsop zoek naareen professionele identiteit,p.603
Steeds dringender wordt de vraag gesteld naar de eigen plaats van de huisarts
in de gezondheidszorg.Vooralhuisartsenzelfzi
jngevoelig geworden voorhet

probleem.Zijproberen hetduidelijk te formuleren en zoeken er concrete
oplossingen voor.K an de sociologie hen daarin helpen? Een sociologe neem t
enkele knelpunten onder de loep.

Vragen en antwoorden vJ?,een huisarts,p.610
Op de diagnose van een sociologe volgteen repliek van een huisartsvanuit het

dagelijksebelevenvanzijn taak ,,metallenegatieveen positievegevoelensdie
daaraan vastzitten''.Zoals de auteur het bedoelt:een poging tot beter weder-

z**ijdsbegrip omtrenteen probleem waarin zijbeiden gelijkelijk geïnteresseerd
Z1Jn.

Beeld-spraak 111,p.618
H et verhaal van een ontm oeting. M et een underground-film , m et de auteur

ervanendiensvrouw.Entegelijkmeteenandere,een'alternatieve'maniervan
leven.,,Als je in een oppositiesituatie zit,is hetvanzelfsprekend datje je
extreem gedraagt.Nuttigwordtdatechterpaswanneerjejebewustwordtvan
hetkunstm atigevan datextremisme waarin zejetenslotte dwingen''.

Concretepoëzie in Nederland en BelgiëIL p.627
De in het vorige num m er begonnen analyse en docum entatie van concrete
poëzie wordt hier voortgezet en voltooid.

Doorconflictnaarbegrip in een taxiecentrale,p.636
Eenwaregeschiedenisvanloonoverlegtoontaan,hoemoeilijkhetkanzijnom
elkaar te verstaan,zelfsindien m en van beide kanten m et de beste bedoelingen

bezield is.Tevens laat schrijver zien hoe men er,door hethoofd koelte
houden, uitgekomen is.

Siberië,Iand van de toekomst,p.640
Erzijn van dielanden die men vaak hoortnoemen en die men van vroeger
meenttekennen,terwijlde feitelijke situatie volkomen veranderd is.Zo is
Siberië beslistnietm eer hetland van de gedeporteerden,m aar een gebied waar

onderdemoeilijkste omstandigheden hard aan detoekomstwordtgebouwd.

D e pretentie van een universiteit
Louis Van Bladel

N u ereen reëlekansbestaatdatte Antwerpen een nieuwe universitaire instelling

(U.l.A.)totstand komt,dieop Iicentiaats-en doctoraatsniveau hetonderwijsen
onderzoek zal organiseren in disciplines waarvan de kandidaturen over fwce

reeds bestaandeinstellingen zï
j?zgespreid bêta-wetenschappen in hetR#/cJuniversitairCentrum Antwerpen (R.U.C.A.),alpha-wetenschappen in de UniversitaireFaculteiten Sint-lgnatius(U.F.S.I.A.) kan hetnuttig z#n erop te
wïjzc?zdathierookeenkt7?7lwordtgebodenom aaneeninhoudelijkevernieuwing
van hetuniversitaii'onderwijs c?1onderzoek te denken.De kwestie // in de
nieuwe instelling nog eens aldezeljde disciplines en specialiteiten gedoceerd
zullen worden die alin andere instellingen voldoende aan hun trekken komen,is

natuurlijk nietzondermeerte veronachtzamen.M aarhetgaattoch welom iets
anders dan om een goede verdeling van de m arkt.H etgaat niet in de eerste
plaats over wat m aar over hoe geprogram m eerd,gedoceerd en gestudeerd kan

worden.H etgaatom de vraag0/men werkelijk een vernieuwdeinhoud en een
vernieuwdezin aan dezenieuwe instelling zalwillen en kunnengeven.

Erisdelaatste/## ontzaglijkveelgeschreven overdetevernieuwelluniversiteit.
Onderstaand rejeraat(ter discussie voorgelegd op een studie-weekend van de
U.F.S.I.
A .,4-6september1970)biedtslechtseensummiereschetsvanwaarmen
nkl,
çlc/?ïen ook zou uitkunnen gtzc?zom enkele algemene,maar misschien tocll

welfundamentele beginselen op te stellen waardoor een nieuwe universitaire
instelling zich voorhaarprogramm atieenmethodiek zou kunnen lateninspireren.

Traditioneelheeftde universiteit (Universitas)altijd een dubbele pretentie gehad.De ene had betrekking op wat er bestudeerd en gedoceerd
werd,de andereop dem ensen die er studeerden en doceerden.

a) Wathetobjectvanonderwijsenonderzoekbetrof,viseerdeeenuniversiteiteen synthetische kennis,een allesomvattend begrijpen,deuniversele
wetenschap.Daarom m oest een universiteit alle faculteiten en disciplines

bevatten,moesten allefaculteiten vanlaag tothooguitgebouwdzijn,moest
ernietalleen aan onderwijsmaarook aan onderzoek worden gedaan.Het
onderlinge verband tussen de verschillende disciplineswerd in hetchriste-

lijkeWesten hiërarchisch opgevat:aan de top detheologie,daaronderde
filosofie,vervolgensdeanderewetenschappen,dieaanvankelijk onderdelen

572

LouisVan Sll#e!

van de filosofie waren maarnadien zich gaandeweg autonom erontwikkelden.

b) W atde docerendeen studerende subjecten betrof,bedoeldemen met
universiteiteen 'universitasscholarium etm agistrorum '. Studenten en professoren vormden een organische,corporatieve eenheid, m eteigen rechten

en plichten,maarook metgemeenschappelijkeprivileges.A1senige intellectuelen stonden zijmedeaan detopvan demaatschappij.
2. ln deloop van een langeontwikkeling - van deM iddeleeuwen totop
onze dagen - isde zgn.universele kennisuiteengespatin versplinterde en
aan elkaarvreemd geworden 'specialismen';werd de zgn.gemeenschap van
studenten en professoren meer en meer fictief; werd ook de verhouding

tussen deuniversiteiten demaatschappijgrondiggewijzigd:demaatschappelijke,ook wetenschappelijkeontwikkelingvoltrokzich steedsmeerbuiten
en zelfstegen deuniversiteit,die haaracademischevrijheid en ook haar
(ondanksallesuiversaliserende)wetenschappelijkeinvloed vooreengroot
deelverloor.

3. ln een meer nabijverleden - dat nog doorwerktin hetheden
kunnen we dem etamorfosewelkedeuiversiteiten hebben ondergaan, misschien alsvolgttyperen.

1) ln onzeherinneringledtnogenin velebeschouwingen overdeuniversiteitwerktnog na watwe zouden kunnen noemen hetacadem isch-corporatîeve type:

a) W athetstudie-objectbetreft,had deze universiteitnog de pretentie
universeeltezijn.Dezepretentiewerd grotendeelsin stand gehouden door
de academische,onbaatzuchtige visie op de wetenschap, diehoofdzakeli
jk

detegenwoordig zo genoemdegeesteswetenschappen betrof. Ook in de studie van de exacte wetenschappen werd de nadruk gelegd op de onbaatzuchtige,theoretische bestudering. De 'toegepaste wetenschapm n'werden
nietin de universiteitmaar in 'speciale scholen'ondergebracht.Praktisch
leidde deze universiteithaar studenten op totde uitoefening van de Zgn.

vrijeberoepen (cfr.devroegere'artesliberales').
b) Watdestlbjectenbetreftdieerstudeerden en doceerden,vertoondedit
universiteitstype een nog enigszins corporatiefkarakter.Ditwerd in de
hand gewerktdoorhetrelatiefldeine aantalen hetgeprivilegieerde standskarakter van de leden. De universiteit zorgde er tenslotte voor dat de
academische scholing,de theoretische geleerdheid, devri
je-beroepsuitoefening traditiegetrouw gewaarborgd werden, maar ook bewaard bleven binnen debevoorrechte standen.H etcorporatiefbewustzij
n van dezestuden-

ten en professoren werd vooralingegeven door hun feitelijke,gemeenschappelijkepositie tegenoveren vaak buiten demaatschappij.
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Depretentie van een universiteit

De ingrijpende veranderingen die zich in de maatschappijop technisch,
economisch en sociaal gebied voordeden,gingen niet van de universiteit
uit,maardwongen deuniversiteitzich aan tepassen.

2) De universiteitkrijgteen industrieel-promotioneelkarakter.
a) W athetstudie-objectbetreft,wordtdeuniversiteitgeconfronteerd met
de wetenschaps-explosieen de industrialisatie.
De groeiende autonomie van alle wetenschappen t.o.v.de theologie en de
filosofie,de uiterst snelle en gedifferentieerde ontwikkeling van de vele,
ieuw opkomende,nietalleen exacte maarook sociale wetenschappen,in
één woord de explosie van de wetenschap vernietigt de illusie van de
universele wetenschapsbeoefening.De doorbraak van de toegepaste wetenschappen,en meer algemeen de industrieel-technische visie 0p de wetenschap alsmaatschappij-en leven-veranderende factor tast de suprematie
aan van de onbaatzuchtige,academische 'humaniteit'.ln de mate zelfdat

de pluri-facultaire inrichting van de universitas concrete werkelijkheid
wordt,d.w.z.in de mate zelfdatalle mogelijke wetenschappelijke disciplineshunintrededoenin deuniversiteit,verbrokkeltdewerkelijkheid zelf
van dezgn.uiverselewetenschap ofsynthetische inzichtelijkheid.Pluridisciplinair isnu eenmaalniethetzelfde als inter-disciplinair.
De'universiteit'wordteen verzam eling van zeerverscheiden,elkaarvreemde en van elkaar vervreemde disciplines, professoren en studenten: de
maatschappelijke arbeidsverdelingvertoontzich op universitairvlak in de
vorm van geatom iseerde wetenschapsbeoefening.

b) W atde subjecten betreftdie aan dezeexpanderende universiteitdeelnemen:hetgaater nietvoornamelijk meer om,een sociale traditie van
vader op zoon voort te zetten,m aar promotie te maken op de sociale
ladder.D iehogere socialepositiesworden steedsm enigvuldigeren van een
steeds meer industriële,technologische aard.De democratisering van de
ulziversiteit,in de zin van depopularisering ervan,staatzo goed a1suitslui-

tend in een maatschappelijk-promotioneelperspectief.Destudiesstaan in
hetteken van hetteveroveren diplom a,dateen heelanderdan academisch

karakterkrijgt.
Van een 'universitas scholarium et professorum ' is hier nog weinig te
bespeuren.Redenen hiervan zijn:het ontzettend snel toenemend aantal
studenten,wat tot massa-onderricht lei
dten persoonlijk contactbemoeilijkt;deatomisering van de wetenschappen en van de wetenschapsbeoefenaars;depromotionele motivering van destudies,waardoorde professoren
onwillekeurig bestempeld worden tot de afleveraars van het diploma,de
studenten onwillekeurig di
ploma-jagersworden.
De realisering zelfvan hetdemocratisch principe:gelijkestudiekansenvoor
iedereen,maaktdebeoordeling op hetstuk van intellectuelebekwaamheid

toteen steedsmoeilijker haalbaar en a1s zodanig door sommigen zelfs
veroordeeld sociaalselectieprincipe.

ln plaats van een gemeenschappelijk corporatief bewustzijn tree t een
concurrentiële verhouding tussen studenten en professoren.Hoogstenszou
men hiernog van een gemeenschappelijkheid tussen professoren,assistenten en studenten kunnen spreken,in zover alle categorieën delen in een

zelfdeonbehagen,datzijn oorsprong vindtin de onmachtom ook maar
ietswezenlijksteveranderen aan de situatie diehun doorhetmaatschappelijk bestelwordtopgedrongen.
De geatomiseerde wetenschap,de geatomiseerde universiteit,de geatomi-

seerdemensen zijn schijnbaarweerloosovergeleverd aan een allesbeheersend technologisch gedreven en technocratisch geleid economisch bestel,
waartegenoverde traditionele 'academici'zich a1s 'onaangepasten'ervaren

(0Ok alomdatze relatief onderbetaald worden),in functie waarvan het
hele,vooral exactwetenschappelijke,bedrijf van de universiteit gesteld
moetworden,en in functie waarvan de studenten worden Opgeleid:em-

ployésvaneen bestelwaaraanzijnietsschijnen tekunnenveranderen.
4. Op de hierboven geschetste stand van zaken zi
jn verschillendedefaitis-

tische reactiesmogelijk.
1) We kunnen onsneerleggen bijdeschijnbaaronvermijdelijke gang van
zaken en de zgn.universiteiten zich verder laten ontwikkelen tot uiterst
gespecialiseerde beroepsscholen,zodat ook de fictie dat hethier om een
tlniversele benadering van de zaken zou gaan,wordtontmaskerd en afgebroken.Erisdan ook geen reden m eerom verschillende faculteiten samen
telaten bestaan in een puurfictiefonderling verband.
Ditzou neerkomen op hetlaten te niet gaan of hetbewust mee helpen
vernietigen van de universiteita1s zodanig.
M en zou hier kunnen redeneren a1svolgt:De democratisering van de uni-

versiteitbrengtderadicalegelijkheid vankansen meevooriedereen.lpso
factohoudtdeuniversiteitdaarmeeop een sociaalselectie-apparaattezijn.
Privilegesvooriedereen zijn geen privilegesmeer.De hiërarchische,ook
zgn.cultureleonderscheidingen vallen onderinvloed van degesocialiseerde
technologie weg.Humanistische of universelere opleidingen za1men niet
m eernastreven Wanneermen daarmee toch geen bevoorrechte m aatschap-

pelijkepositiemeerverovert.Iedereen heefttoegang totdehoogsteposities
alshijtechnisch maargenoeg gespecialiseerd is.Laten wedusresoluutde
universiteitde rug toekeren en ons wenden totpedectaangepaste,weten-

schappelijk hoog ontwikkeldeberoepsscholen.
Dezeoptiemiskent,geloofik,deeigenlijkeinhoud van dehuidigecontestatie;zijzoudever-techniseringen ver-materialiseringvan onslevennogin

een angstwekkende vorm doen toenemen.Zij miskentzelfs de diepere
behoeften die totuiting komen in het onbehagen datheerst in de hogere
zogenaam d technische scholen.ln dit verband willen we hier alleen ver-

wijzen naarde suggestievan P.Ricoeurom hethele systeem van 'hoger
onderwijs'globaalte reorgaiseren:concentrische cirkels van hogere beroepsscholen metdeuniversiteitinhetcentrum,zodatvan beidezijden uit
detoegangswegen en debeïnvloedingsmogelijkhedenruimeropen staanl.
2) M en kan vanuit een heelandere hoek defaitistisch reageren op de
huidige situatie,doorn.l.te doen alsof er helemaalgeen universiteitscrisis

was,en voortegeven dathet'allemaalschromelijk overdreven en overroepen'wordt.

Ook wiehetnieteenswi1zijnmetdehuidigemaatschappijkritiek,waarvan
dekritiek op deuniversiteiteen onderdeelis,kan toch moeilijk loochenen
dat de universiteitin grote trekken de vorm heeftaangenomen die boven
werd geschetsten datzodoende de zgn.'universitaire'instelling voor een
grootdeelfictiefisgeworden.Ook zalwelniem and kunnen loochenen dat

deuniversiteithaarwetenschappelijk,wijsgerigen maatschappelijk impact
op de samenleving zo goed alsverloren heeft;dathetmoeilij
keprobleem
van het tegelijkertijd democratiseren en intellectualiseren van de m aatschappijenvandeuniversiteitnoghoegenaamdnietopgelostis;endatdus
toch de vraagm ag worden gesteld ofheti etdefaitistisch en wetenschappe-

lijkgewoon onverantwoord zou zijnindien deuniversiteitaan deoplossing
van ditprobleem haarm edewerking nietzou verlenen,m.a.w.zich nietzou
opmaken om haar huidige werking en structuren te herdenken en te herVorm en.

3) Een schijnbaarmeerpositievemaarinfeiteevendefaitistischehouding
bestaathierindatmen zich neerlegtbi
jdevaststellingdatdeuniversiteitscrisistenslotteslechtseenonderdeelengevolgis(eensoortsupra-structuur)
van eenbredereen fundamenteleremaatschappij-crisis,methetgevolg dat
menhetnietmogelijk achtietswezenlijksaandeuniversiteitteveranderen
zolang de maatschappijin haargeheelnietgerevolutioneerd wordt.Zelfs
indien hetmogelijk wordtgeachtietswezenlijksaan deuniversiteitteveranderen,dan beschouwtmen ditnOg a1snietrelevantomdathettoch gCCn

reëleinvloed zou uitoefenen op demaatschappij.Latenwedusdeuniversiteitvoor watze is en begeven we ons op hetpad van de directe politieke

actiemethetoogop destructurelehervormingvandemaatschappij.
Afgezien van hetfeitdat ook de universiteitdeel uitmaaktvan de m aat-

schappijdie hervormd moetworden,afgezien ook van het feit dat de
interactie tussen de zgn. idrastructuren en de zgn. suprastructuren wel
1 Cfr. J.D rèze et J.Debelle,Conceptions de I'Université, Editions Universitaires
Paris,Paris, 1968.Préface de Paul Ricoeur, pp.8-22.

enigszinsgenuanceerderligtdan dooreen grove interpretatie van hetM ar-

xismewordtvoorgewend,constaterenwijalleen dathetonbehagen metde
huidige maatschappijhoofdzakelijk aan de universiteiten is uitgebroken,
datdit er we1eens op zou kunnen wi
jzen datde universiteiten geen pure
gevolgen ofkwantitatieveonderdelen zijnmaarjuistexponenten,gekristalliseerde momenten en we1degelijk de zich van de huidige contradicties
bewustwordendecentravandemaatschappij,en bijgevolgookwe1eensde
voorde nodige hervormingen bevoorrechte haarden zouden kunnen zijn
voordebewustwording,deprobleemstellingenhetmogelijkealternatief.
W athier ook van weze,dilemm atisch denken ism eestalverminkt en verminkend denken.H et'éfde universitaire hervorming éf de maatschappe-

lijkehervorming'iseen onaanvaardbaardilemma,alleen reedsomdathet
de universiteit en de universitairen,onder het mom van een efficiëntere

actie,van hun eigen specifieke verantwoordelijkheid ontslaat.
Nietalleen maarook aan de uiversiteitmoeten kan ietswezenlijksveranderd worden.Overdienoodzakelijkeen mogelijkeveranderingen moeten
wijonsbezinnen.

5. Om tevinden welkerichting weuitmoeten mogen weonsongetwijfeld
nietzondermeeren a priorilaten leiden doorde universitaireidee van het
verleden.W e m oeten uitgaan van en een antwoord proberen te geven op

dehuidigewetenschappelijke,wijsgerigeen maatschappelijkebehoeften en
problemen.

Zoalsin 4 werdgesuggereerd zou hetkunnen zijn datdehuidigesituatie
ons drijft naar gedifferentieerde,hogere beroepsscholen.Het is echter
merkwaardig datdehuidige situatie,meerbepaald hetfundamenteelonbe-

hagen metdeze situatie onsparadoxalerwijze opnieuw doetgrijpen naar
een vormings- en opleidingsinstituut dat veel verwantschap vertoont met

watoorspronkelijkeen'universiteit'pretendeerdetezijn.Alseréénbehoefteopenbaarwordtin destuderendemilieusvan onzemaatschappij,dan is
hetwe1de behoefte aan een nieuwe 'unîversaliteit'.H etgaathier nietom
universaliteitzoalsdievroegerwerd nagestreefden toenmisschien mogeli
jk
was.Hetzelfde keertnietonveranderd terug.W e1echterwordtop een nieu-

wewijzenaarfundamenteelhetzelfdegevraagd:naareen integraalmenselijke,d.i.verantwoorde en verantwoordelijke wetenschapsbeoefening aan
een waarachtig universaliserende instelling.

a) Wathetstudie-objectbetreft:
Erwordtnietopnieuw gevraagd naar een academische universaliteit alsof
ergeen wetenschaps-explosie en gœ n industrialisatiehad plaatsgehad.Een
universele,in de zin van alles synthetiserende en alles omvattende weten-

schap isthansnietmeermogelijk.
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Toch wordt anderzi
jdsgeen vrede meergenomen metde eindeloos ver-

splinterde en bijna totaalgeïndustrialiseerde wetenschapsbeoefening.Men
komtin opstand tegen wat slogan-achtig m aar niethelem aalten onrechte

vak-idiotiewordtgenoemd.Errijsteen duidelijkebehoefte aan een 'algemenere'vorming en wetenschapsbeoefening.

Hoemoeten wijdeze'algemeenheid',dezenieuwe'universaliteit'opvatten?
Nietzodatwijzoudenmoetenverzakenaangespecialiseerdevakbekwaamheid,aan verdoorgedreven techiciteit.(A1stelthetin onzetijd zeersnel
achterhaalde karakter van een eensverworven kenispakket ernstige vragen omtrent de wijze waarop 'gespecialiseerde vakbekwaamheid' thans
opgevatmoetworden (Cfr.5b).Verzaken aan speciale vakbekwaamheid,
aan de techniciteitvan iedere wetenschap,zou tenslotte betekenen datwe

aan dewetenschappelijkheid zelfverzaken,datwe dewijzersvan de geschiedenis achteruitzetten en datwe de kloof tussen cultuur enerzijds,
wetenschap en techniek anderzijdsnog vergroten.
W anneerwijdusmoeten en willen ingaan op debehoefteaan fundamentelerinzichten algemenerverantwoordelijkheid,mogen wijnietteruggrijpen naareen middeleeuwse,hiërarchischevisieop de universaliteiten eerst
een 'algemenevorming en kennis'beogen om van daaruitaftedalen totde
specialisaties.

lkdenk datweeerderconcentrischtewerkmoetengaan:enerzijdsresoluut
deweg blijven opgaan van degespecialiseerde vakstudie volgensdeeigen
methode van iedere wetenschap,met een blijvende en zelfs toenemende
zorg voor de techniciteitvan de studieopleiding;anderzijds echter,niet
naastmaarbinnen onsonderwijsen onderzoek,éndewijsgerigefundering
én demaatschappelijkeimplicatiesvan elkewetenschapsbeoefening bestuderen:universalisering van iedere wetenschap en iedere beroepsopleiding

ineenwijsgerigeenin een politiekerichting.
W ijsgerig:grondslagen-onderzoek,kritiek van de wetenschap vanuit een
fundamentele,wijsgerigevraagstelling,en ook vanuiteen mogelijk diepere
levensoptie.Omgekeerd echterook:ondervraging en toetsingvan dewijsgerige visieen de levensoptie door de in casu beoefende wetenschap.

Politiek.
.onderzoek van de maatschappelijkeimplicatiesen consequenties
van onze wetenschapsbeoefening en beroepsopleiding.Het gaat hier om

een schromelijk in gebreke gebleven,maarthansalsnoodzakelijk aangevoelde politiek-ethische bewustzijnsontwikkeling.Enerzijds is de invloed
van de wetenschap zo massaalen zo ingrijpend geworden dathetzonder
meer ethisch onverantwoord is nog aan wetenschap te doen zonder de

maatschappelijkeimplicatiesvan diewetenschapsbeoefening te onderzoeken en teonderkennen.Anderzijdsoefenendeintellectuelen op onzedagen
zo weinig politieke invloed uit op de ontwikkeling van hetleven en de
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maatschappij,datdevraag rijstofzedaartoewe1voldoendeopgewekten
gevormd werden gedurende hun opleiding.Ook hier gaathet niet om de

ontwikkeling van een politieke verantwoordelijkheidszin naastde wetenschappelijke opleiding,maarom een integratie van wetenschappelijkheid
en maatschappelijkheid.Universelerofalgemener,d.i.socialermoetons
onderwijsen onsonderzoek dan ook worden in de zin van meerpolitiek
verantwoordelijk.
Een onderwijs- en onderzoeksinstelling zou dus de naam 'universiteit'
slechtsverdienen en meteen beantwoorden aan de reële,culturele nood van

onzemaatschappij,wanneerzijerin slaagtop een gdntegreerdewijze een
driedubbele opdrachtte vervullen:

wetenschappelijkedeskundigheid waarborgen en ontwikkelen:wetenschappelijkheid;
iederewetenschapsbeoefeningkritisch onderzoeken enwijsgerigintegreren'
.
wijsgerigheid;
iederewetenschapsbeoefeningconfronterenmethaarmaatschappelijkeimplicatiesen consequenties:maatschappelijkheid.
Datdeze drievoudige opdracht op een gei
ntegreerde wijze vervuld moet
worden betekentnietdatdushetpluri-disciplinairkarakter van de universiteit moetworden afgeschaft.Hetisvolstrektonontbeerlijk datde verschillende faculteiten en disciplineshun eigenheid qua methode en inhoud
bewaren.Een integratie van een particulier momentin een groter geheel

komtnu eenmaalniettotstand alsdatparticuliermomenterzijneigenheid
en relatieveautonomiebijinschiet.lntegratîeisniethetzelfdea1sconfusie.
Demaatschappijen decultuurworden nietgediend door'generalisten'die
nergensin gespecialiseerd zijn.
Betekentintegratiegeen confusie,zijbetekentechterwe1meerdan juxtapositie.Hetpluri-disciplinaire m oetbewaard worden m aarook aangevuld
door een interdisciplinaire benadering van de zaken.Er moet een meer
organisch verband totstand worden gebracht tussen een bepaalde weten-

schapsbeoefening enerzijds,een filosofische fundering en politieke verantwoording anderzijdsz.Ditbrengtmeedatnietalleen deverschillendedisci2 Op een internationaalseminarie,gewijd aan 'La pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité dans 1es universités', Nice, september 1970, is Jean Piaget voor de dag
gekomen met de volgende distincties:
M ultidîsciplinair = eersteniveau.Om een probleem in een bepaalde wetenschap op
te lossen,doetmen een beroep op inform atie van andere wetenschappen of discipli-

nes,zonderdatdeze erdoorveranderd ofverrijktworden.
Interdisciplînaîr = tweede niveau.De samenwerking tussen verschillende disciplines
oftussen uiteenlopende sectoren van eenzelfde wetenschap leidttotechte interactie:

ze werken op elkaar in en verrijken elkaar.

Transdîsciplinal
'r = derde niveau.M en stelt zich niet meer tevreden metinteractie

of reciprociteit tussen verschillende gespecialiseerde disciplines,maar zij worden
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plines ook wijsgerig en maatschappelijk benaderd moeten worden,maar
datook de wijsgerigeen politieke reflectieseen meerparticulierkarakter
moeten aannemen,directgeconfronteerd metdewetenschap en hetberoep

dieindeverschillendedisciplinesaan deordezijn.
Organisatorisch brengtdeze driedubbele,interdisciplinaire opdrachtonge-

twijfeld problemen mee.De oprichting van een wijsgerig 'departement'
metdetaak diehierboven werd gesuggereerd,lijktechtergeen onmogelijkheid tezijn.M oeilijkerisdeorganisatieen hetop niveau houden van het
onderzoek naardemaatschappelijke implicatiesvan hetuniversitaire bedrijf.Hierzalvooralgezochtmoeten worden naarvolledigerinformatieen
politieke ethiek in concreto.W e kunnen echterbeter nietsin deze richting
ondernemen indien 'politieke bewustwording' alleen maar zou opgevat
worden in de zin van wat we slechts met barbarism en kunnen betitelen:

sloganologie,incidentologie,lukrake contesteerderij.
b) W atdepersoonlijke verhoudingen betreft:
De tenslottenegatieve gemeenschappelijkheid die thanstussen en binnen
deverschillende universitairegroepen heerst,vanwege hetzelfde onbehagen

ten aanzien van demaatschappijinhaargeheel,kan en moetomslaan tot
eenpositievegemeenschappelijkheid dieingegeven en gevormd wordtdoor
denieuwegezamenlijkeopdrachtwaarvan allen zich bewustmoeten worden.

Er is een nieuwe groepsvorming nodig en hopelijk ook mogelijk.Een
groepsvorming die niet m eer gedicteerd wordt door een corporatief be-

houdsinstinct (het academisch-corporatieve type),maar ook niet langer
bedreigd wordt door de concurrentiële positie waarin professoren en stu-

denten tegenover elkaar staan (het industrieel-promotionele type).Een

nieuwegroepsvormingdringtzich op vanuitdenieuwegemeenschappelijke
opdrachtwaarvoorweallemaalstaan:hetculturele,maatschappelijkeleven
vernieuwen vanuitde universiteit.

Dieopdrachtisop een nieuwewijzegemeenschappelijk geworden en daar
ligtdemogelijkheid endenoodzakelijkheid om zoweldestructuren a1sde
methodiek van de universiteit te wijzigen.Hoe is die opdracht op een
nieuwe wijzegemeenschappelijk geworden?
1) Hetgaatom een veranderingdieteweeggebrachtmoetworden in de
verhoudingtussenuniversiteiten maatschappij,in depositievan destudenten en de professoren in en tegenover de maatschappij.De universiteit
alie samen gesitueerd in een groter,een totaalsysteem waargeen vaste grenzen m eer

zijntussen dedisciplines.,,Ditisnogslechtseen droom.Maarhijisnietonrealiseerbaar''.Cfr.Le M onde, 10 september 1970.
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moet als zodaig een instrument worden in dienst van de samenleving,

opdatdezerationeler,ethischer,menselijkerzou worden.Daarvoor,maar
dan ook alleen in diegeestm oetde universiteita1szodanig haarimpactop

demaatschappijheroveren.
2) Om dieol rachtop een verantwoordewijzetekunnen vervullen moet
de universiteitop een doorgedreven inter-disciplinaire wijze aan wetenschapsbeoefening gaan doen.Ditdrijftdeverschillende disciplines,om te
beginnen de professoren en vorsers,naar elkaar toe.Hetkan niet anders
m eer dan in team-work gebeuren.

3) Ook de verhouding tussen studenten en professoren za1grondigeveranderingen ondergaan.De uiterst snelle ontwikkeling van de wetenschap

en van het menselijk zelfbewustzijn brengt niet alleen mee dat grotere
aandachtzalmoeten worden besteed aan de methodische uitrusting van de

studenten dan aan hethun pasklaarbezorgen van een bijna definitiefgewaand kennis-pakket.Er za1ook m eer aandachtm oeten worden bestee

aan de wisselwerking tussen de overzichtelijke en gemiddelde lange-afstandsvisiesvan dedocenten en dekortzichtiger,onmiddellijkermaarvaak
meer werkelijkheidsnabije ervaringen,vermoedens en behoeften van de
studenten.
De groeiendebewustwording van de studenten uitzich o.m.in een nadruk-

kelijke vraag naar een algemeen-menselijke en maatschappelijk-verantwoorde m otivering en fundering van de te bestuderen of voorgehouden

studie-materie.Vooraljongeren vragen naareen 'meerintegrale's'menselijk meerbevredigende'vorming.Ditbrengtdenoodzakelijkheid meevan
een meerdialogaleverhoudingtussen 'onderwijzenden'en 'onderwezenen'.
ln dezelfderichting gaatdeprognose datersteedsmindersprakeza1zijn
van 'alleen onderwijzenden'en 'alleen onderwezenen'smaarveeleer van
'seniores'en 'juniores',diegezamenlijk op zoek zijn,zonderdatdaarom
het onderscheid tussen de specifieke inbreng van beide categorieën kan
opgeheven worden3.

Ook hetfeitdatdestudenten (kiesgerechtigd,weldra b.
v.doorhetstudie-

loon zelfstandigeropgesteld,gehuwd)een wezenlijk andere maatschappo
lijkepositieverwerven ten opzichtevan vroeger,za1de verhouding tussen
deverschillende geledingen van de universiteitin wezenlijke punten veranderen.

De structuurveranderingen,de statutenwijzigingen in sommige universiteiten,hettotin alle raden doorgevoerde medebeheerbevestigen nu reedsdie
nog nietzo lang geleden voorheteerstgemaakte prognoses.
3 Cfr.H .Van Lier,Stlldentenrevolutie en culturele omwenteling,in Streven,februari 1969,pp.453-459.
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Detijd van deacademisch-corporatieveuniversiteitisvoorbij.Detijd van
de industrieel-promotionele universiteitnog niet.Reageren wijniet,dan
wordthetgrootste gedeelte van onze universiteiten gewild ofongewild om -

gevormd totzeergespecialiseerde,maarmensen maatschappijverderdetotaliserende,zgn.hogereberoepsscholen;hetandere gedeelte verschrom peltverdertoteen historisch m useum .Wateigenl
ijk nog op zgn.universitair niveau staat,za1 volledig marginaalkomen te staan.De cultuurloze

specialisatieza1haarmaatschappelijkeinvloed nogvergroten en onsleven
nogwatschraleren onmenselijkermaken.
ln plaatsvan de universiteit,d.i.de universaliteitnog verder uitde maat-

schappijtelaten verdringen,moeten wijernaarstreven de uiversiteitzo
teherdenken en teherstructureren datzij- ookmededank zijderadicaal
doorgevoerdedemocratisering (in de zin van popularisering)en hetrationeelopvangen daarvan,m aarnietalleen daardoor - zich m etrecht van

spreken mag opwerpen a1sde maatschappijzelfinzoverdezeZch wetenschappelijk bekwaamt,wijsgerigbezinten metpolitieke verantwoordelijkheidszinvoorbereidtop de'her-menselijking',d.i.'her-universalisering'van
zichzelf.
Daarvoor isechternodig datde universiteitzelfin beweging kom ten uitgroeittoteen groepswerking van mensen die zich samen op een speciale

wijzebekwamen,samen hun wetenschap wijsgerig en levensbeschouwelijk
funderen,maarzich ook samen bezinnen op hun maatschappelijkepositie
en verantwoordelijkheid.

Q :

:-V
HansClavin:numbers(1968)
goto:de Gemeente M usea van Amsterdam.
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Studentenprotest
Een historisch-sociologisch aspect
H .A Dam en

Onlangsverscheen in gestencilde vorm Bijdrage toteen positieve ontwikkeling van hetlandelijk onderwijsconflictaan de hand van bevindingen
buiten en binnen de katholieke pedagogische academie te Beverwijkt.
Samengesteld doorB.HenkusS.J.en uitgegeven doorde NM erlandse Katholieke Ouderverenigingwaarvan paterHenkusbestuurslid is.H etverhaal

van een verwaarloosd onderwijsprobleem.Heteerstehoofdstuk bestaatuit
een kroniek van conflictueuze gebeurtenissen betrekking hebbend op on-

derwijssituaties tussen 1900 en 1970 die als inleidend kunnen worden
beschouwd op decasusBeverwijk.Delaatstejaren zijn hetruimstvertegenwoordigd indezekroniek,waarbijoverigensopvallend ishetontbreken
van data tussen 1946 en 1952.W aardezejaren misschien juistverhelderend kunnen zijn voorbepaalde huidige ontwikkelingen,willen wijhier
naaraanleidingvanditrapporternadrukkelijkbijstilstaan,om naderhand
terug te keren totditte recenseren geschrift.Een beschouwing van deze
na-oorlogse jaren biedtmisschien een aantalproposities die uitgangspunt

vooreen onderwijskundig onderzoek kunnen zijn.
Betekenis van de werkstudent

Deze periode 1946-1952 lijktingekapseld doorheteinde van de tweede
wereldoorlogenhetbegin vandekoudeoorlog.Daarmedestaathijmogelijk gdsoleerd van hethuidige époque datbegon rond hetconflict van
Berlijn en Korea en voortbestaatin wathedentendagedekwestieVietnam
wordt genoemd.M isschien zal een toekomstig historicus die naoorlogse
periode van ongeveer vi
jfjaren nog naarmentaliteitgedeeltelijk verwant
achten m etde dertigerjaren dezereeuw.Dekoloniale oorlog van Neder-

land in lndonesiëkrijgtin zo een perspectiefdan een symbolischebeteke1B.HenkusS.J.,Bijdrage totcellpositievc ontwikkeling van het/J?7#cDJk onderwijsconflict, Nederlandse Katholieke Oudervereniging, Den Haag, z.j., 139 pp.,

J 12,
-.
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nis.Diekolonialestrijd wasmogelijk zotyperendvooreendoordeoorlog,
meer dan men vaak doet voorkomen, eerder verstarde dan ontwaakte

'Volksgeist'.Binnen zulk een kaderzou verklaarbaarzijn datin 1946het
Landelijk Congresvan devernieuwingsraad vèorhetOnderwijsalstekortkomingen vanhetNederlandsonderwijso.a.noemdehettekortaan karaktervorming, aan sociale vorming, aan kunstzinnige vorming,tekort aan
zelfwerkzaamheid,aan scheppende activiteit der leerlingen,en toch met

deze constatering nauwelijksofgeen effectteweeg kon brengen op korte
termijn*
Deze genoemde behoeften werden later object van bemoeienis van het
vorm ingswerk zoalsdatthans alsonderdeelvan hetCultureelW erk,naast

en 1osvan hetonderwijs,isgegroeid.Voorhetonderwijsbleefen blijftin
grote mate gelden hetnegentiende eeuwse 'Kennis is macht'.
ln 1946 konden in een Amsterdamse studentenvereniging ontgroeningsexcessen voorkomen die gdnspireerd leken door Nazi-gebruiken,zonder

datditdepershaalde.ln 1962,zoblijkto.a.uitdevoorliggendekroiek,
haalden zulke ontoelaatbaarheden weldeperspagina's.Ditkan wijzen op
een eerstlaatveranderen van mentaliteit.M isschien zou in de periode die

hier alshiaatverschijnt,materiaalte vinden zijn datverklaringen biedt
voorhetzich laterontwikkelend studentenleven.H etrond hetbegin van de

vijftigerjaren sterk opkomend verschijnselvan de'werkstudent'wachtnog
op een sociologische analyse.Het werkstudentsohap a1s emancipatie-ver-

schijnseldroeg aanvankelijk een watburgerlijk karakter,maarheeftzich
ontwikkeld tot een 'underground'die op status-erkenning stond,hetgeen
resulteerde in een studentenvakbeweging in 1963.Het begrip werkstudent

heeftzich verwijd.Van oorspronkelijke emancipatie-houding van alternatiefstudentom gelijkestatustebereiken alsdievan dedoordegevestigde
orde begunstigden,werd heteen begrip metandere inhoud. Een begrip dat

naareen eigen subcultuurgingverwijzenenvan demarginalewerkstudenten een referentiegroep maakte waarop burgerlijke studenten zich oriënteerden. De traditionele student ging zich oriënteren op de alternatieve
student.M en leerde van de werkstudentzelfstandigheid in eigen beheer.

M en ging zijngedragingen navolgen,nietmeergerichtop de oorspronkelijkebedoeling van geld verdienen om te kunnen studeren en een aangepaste positie teverwerven.M aarmenig studentging zich a1sarbeidskracht
verhuren om eigen beheer te vem erven over andere zaken, zoalshet aanschaffen van een draagbare radio en hetneta1s iedere burgerm aken van

een reisje naarmondaine toeristenplaatsen.Hiermede werd de werkende
student een werknem er. Dit werknem erschap kreeg voor die studenten

gelijkewaarde alshun studentschap.Dezewaarden vloeiden ineen en de
consequentielijktlogisch.Ook hetstudentenwerk,de studie,werd arbeid

genoemd,leek verkoopbaaren leidde tot(student
en-llooneisen en totstudentenvakbond.Hetstudentenleven,de studiementaliteit veranderde aan-

vankelijk niet.Er was geen denken in termen van welzijn.Veeleer een
denken in termen van welvaart.Studentengezondheidszorg en studentenvakbond leken soms grotere successen dan het ideaal van een Studium
Generale.DitStudium Generale a1spoging tothetherstelvan œn harm o-

nieuze studie i.p.v.een eenzijdige vakopleiding,heden vakidiotisme genoemd,resulteerde slechtsin volksuniversiteitachtige reeksen voordrachten

overactuele onderwerpen,en lijktook nu nog vaak onderinvloed van
mode te staan.

RoIvJa hetgezag
Deze ontwikkeling leidde onder meerwe1totherziening van het'beurzen-

beleid'van hetonderwijs-ministerie,maarniet aldaar duidelijk toteen
anderniveau van denken.Zoalsprof.Idenburg in 1969blijkensdeze kroniek constateerde,iseen verandering van denken bijhetministerienodig.
Deze hoogleraarin 'demaatschappelijke achtergronden van onderwijsen
opvoedkunde'achttetedien tijdeeen saneringvan deambtelijketop dringend vereist.H etwelvaartsdenken leidtmeestaltotsterk regelend optreden.

Hetministerievan onderwijsin onzewelvaartsstaatza1metgoe ebedoelingen de welvaartvoorieder willen regelen.W ie ofwatzalditwelvaarts-

denken normeren?Hetzou interessantzijn de maniervan denken van de
doorIdenburgbd oelde topambtenaren te bestuderen,o.a.naaraanleiding
van een inhoudsanalyse van de correspondentie die het ministerie voert

metscholen.Duidelijk zou datmisschien kunnen bijde missieven die de
minister stuurtnaar scholen van hogerberoepsonderwijs,die eerstsinds
kortonderde sterk regelendemammoetwetzijn komen tevallen.Een van
demogelijkehypothesen van zo een onderzoek zou kunnen luiden datde
behoeftetotordeningbijdeambtenaren aanwezig,zalleiden toteen steeds
verderregelen vanditonderwijsook naarzijninhouden wetenschappelijke
opvattingen.W atoverheidsinspectiedientte zijn,lijktsomsop overheidsdirectie.Vanuithethistorisch bepaalde respectvan directies voor inspectiesishetverklaarbaardatdirecties,en methen meestalde schoolbesturen,
hun eigen gezicht in veel gevallen verloren.M en hield zich slechts aan

'srijksvoorschriften.lntussen iseenvoorhoM evan studenten,onderbepaalde invloeden,tot een kritiek op hetwelvaartsdenken gekomen. Deze

studenten propageren een welzijnsdenken. Hiermede ontstaat dan een
verwijderingvanministerie,besturen en directiesdienogbijeenwelvaartsdenken staan.Na de m ateriële emancipatie gaan studenten nu bezig met
een meer spirituele emancipatie. Zoals ook uit deze voor ons liggende
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schetsmatig opgezettekroniek blijkt,zijn studenten eisengaan stellen en
op hun beurtvoorschriftengaan geven.Daarmedevragen zijhettraditionelegezagnaarzijngezicht.Directiesenbesturen schermdenbijstudentenprotesten vaak met'srijksvoorschriften.Datwilzeggen,bijhetopenen
van hun vizier toonden zijhet overheidsgezicht,waarschijlijk vaak bij
ontstentenis van een eigen gezicht.Dat het zgn.bevoegde gezag van de
scholen in daaruit ontstane conflicten tegenover de studenten kwam en
komt te staan is consequentuit deze ontwikkeling af te leiden. M enig

onderwijsconflictgaatin wezennietterug op gebrek aan democratie,in de
zin van 'de studenten m ogen niks',maar op een gebrek aan democratie in
de zin van 'de schoolleiding m aaktte weinig gebruik van haar recht en

haarplichtoorsproA elijke bijdragen televeren totontwikkeling van het
** N.
onderwijsaangepastaan demoderne tpd
De geëm ancipeerde studentneemtditwaaren poogtdan ditrechten deze
plichtin eigen handen te nem en.Om ditgedrag te rechtvaardigen doetde
studenteen beroep op de democratie,die behalve voor hetovergeleverde

gezagook voorhem alsstudentgeldt.Demoeilijkheden beginnen pasals
hetbestaand gezag de volwassenheid van de student- die implicietvoor-

ondersteld wordtbijdemocratie in twijfeltrektom hem daarmede het
democratisch recht te ontnemen.
Overheid,besturen en directies leken voor studenten slechts 'gezag' dat
zich m anifesteerdein 'm acht'.Naarmateeen onderwi
jsinstellingmindereen

eigen gezichtheeft,lijktiedere regelwillekeuriger.Een voorbeeld hiervan
lijkt menige school die hetpredikaat katholiek nog slechts traditioneel
draagt.Als de sfeer van de schoolnietmeerkatholiek is,zullen 'katholieke'regelsnietm eer geaccepteerd worden. De a.h.w.verweesde studenten
worden op zichzelfteruggeworpen en kwamen en komen tothetinzichtdat

hun schoolofwelk onderwijsinstituutook,een aan te kleden sociaalsysteem vormt.De studenten gingen dan en gaan ook nu zelfzoeken naarde
doelstellingen van hun onderwi
js,spreken overengagement,over samenwerkingsvorm en,overleiderschap,evaluatie en zelfbeheer.Daarmede refe-

reren zijonbewustaan depunten die in 1946 op hetlandelijk onderwijscongresreedsnaarvoren kwam en.De studenten treden op alswerknemers

die inspraak eisen en wensen datdoor hen ongewenste onderwijsdoelen
nietworden nagestreefd'
,de werknemer-student eistdatgeen ongewenste

wetenschapsprodukten worden geleverd.Zijkeren ook hierten dele van
hetwelvaartsdenken terug naar een welzijnsdenken.
Enkele vooronderstellingen

Dezegeschetstegangvan zakenkanaanleiding zijntothetformuleren van
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enkelevooronderstellingendiein depraktijkin diverseonderwijsconsicten
elustreerd kunnen worden.Na onze parenthese over studenten gezag
thansterugkerend naarhetvoorliggend rapportvan PaterH enkus,kan van
llustreerd
deze voorondersteKngen worden nagegaan in hoeverre deze gei

werden doorhetgevalBeverwijk.Deze affaire wordtin hetrapportbeschreven vanuithetstandpuntvaniemand dienauw betrokken wasbijhet
geheelen achterafbepaaldefeitenen uitspraken selecteerdeen min ofmeer
ordenend opstelde.Geldthetgeen van universitaire studenten werd gezegd
ook voor studenten van een pedagogische academie? Ja,voorzover deze
studenten zich laten oriënteren op en gdnspireerd worden door de hoge-

school-studentdieaanvrijerdenkentoelijkttezijn.Ditgeldtgrosso modo
voorveelstudenten binnen hethogerberoepsonderwijs.
Nu is hetmateriaalin dit rapportzowelqua presentatie a1s selectie niet

gemakkelijk voor analyse te gebruiken.Erwordtvermoedelijk meer bekend verondersteld bij de buitenstaander dan deze in feite weten zal.
Nietteminisuitdeteksteen trend aftelezen t.a.v.onderwijsstructuren die
nietalleen voorde pedagogische academiegeldt.

Hypothesen t.a.v.destudenten zoudenkunnen zijn:'Verweesde'studenten
zoeken zekerheid voorhun levensgang d.m .v.hetscheppen v> een eigen

systeem.De Beverwijkse alternatieven formuleren (cfr.p.76):,,
W e probeerden hetalternatiefeen wettelijkebasiste geven,waarschijnlijk vanuit
deangst,grond onderdevoeten teverliezen''.En ook:,,W ij,dieprincipiee1nietvandituitgangspuntvan ons'geloof'willenafwijken,zien derhalve
geen enkele uitweg uitde huidige situatie dan een 'novum'in die zin dat

wijalseenheid op enigerleiwijzedekanskrijgen - ondervigeurvan de
huidige wetgeving - in enigerleiwettelijke structuurteworden ingelast''
Hierbijsluiteen tweede vooronderstelling aan:Bedoeldestudenten zullen
ditsysteem aanvankelijk formuleren J!.
Ceen alternatiefom daarmede aan
te geven datzijprincipieelruimte willen laten aan anderemogelijkheden,
maardan ook eigen kansen erkend willen zien.lllustratie bijdezevooronderstelling is te lezen uit de zoëven gegeven citaten. De alternatieven

gaven herhaaldemalen aan datde actienietten koste van hetonderwijs
mochtgaan,datzijalleen nuances wilden naasthetformalisme van de
bestuurderen.Artikel 2 van de statuten van de Stichting ter bevordering
van hctalternatiefpedagogisch onderwijshoudto.a.de mededeling in van
oprichting van scholen voor pedagogisch onderwijsbinnen hetkadervan
de huidige wettelijke regelingen. Een volgende vooronderstelling luidt:
Deze sttldenten zullen zich uîtdrukken in systeem-jargon als structuur,
communlcatîe,doelen e.d..Alternatieven form uleerden in termen a1s 'sa-

menlevingsverband','schoolgeledingen'.In ditrapportzijn weinigillustra-
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ties voor deze stelling te vinden,meer op grond van hetfeit dat relatief
zeerweiig lichtop studenten-uitingen valt.Een vierde vooronderstelling
kan zijn:Bedreiging van hetstudentensysteem zal leiden tot contra-actie
van de studenten.H etalternatiefwordtdan vaak van 'anders'tot 'beter'
en zelfs tot 'enig goede'.H et alternatief wordt geacht alleen nog maar

behouden te kunnen blijven door het als enige mogelijkheid te stellen.
Anderealternatievenmoetenverdwijnen.Danisrevolutievaakhetvolgendewoord.Dan vallen bijdealternatieven termen a1s'gevecht'5'bezetting',
'stelling nemen tegen structureel geweld', 'stress-situatie'5'onderwijsvernieuwing metde stengun-loop op dehals'.Studenten gaandanletterli
jk en
figuurlijk chargeren.Alslaatstevooronderstelling voorhetstudentenfacet
waredanteformuleren:Studentendiehetalternatiefalseniggoedeervlren
zullen missie-arbeid voor hun idee verrichten.H etalternatiefis evangelie
geworden.De autoriteitvan hetbestaande isvervangen door de autoriteit
van wateenseen alternatiefwas.'Allesm oetomgeturnd' Voordezevoor-

Onderstellingbiedthetrapportgeenillustraties.Voorhetbestuurlijkefacet
van deze kwestie zou a1svooronderstdling te noemen zijn:Hetbevoegd
gezagzalzfc/ldoorzijn (onbewust)vereenzelvigen metdeoverheid,f?pzijn
verweer metoverhddsmiddelen opstellen.H et rapport laat zien dat het
bevoegd gezag nietbijmachtewasop een primair pedagogisch probleem

adequaatte reageren (p.84).Hetheeftjustitiëlehulp ingerecpen om de
Ordete doen terugkeren.Behalvehoofdstuk drievan ditrapport,geeftook
hetintegraalin deze publikatie opgenomen pleidooivan de raadsman die
de oudersvoor de politie-rechter verdedigde,deproblem atiek aan van het

vertalen van onderwijsproblemen in wetsovertredingen.Om uiteen sociologisch-pedagogisch probleem van een onderwijsconflictte komen, schakelde een bevoegd gezag de wet in.

Samenvattend willen wevolstaan metoptemerkendatonderwijsconflicten
onderhetetiketvan democratiseringvooreendeelteverklaren zijn uithet
feitdatzg.verweesdestudenten geen voogdijmeeraccepteerden van het
bestuurlijke en directoire gezag,hetwelk zich,naar hetoordeelvan de
ondervoogdijstaandepupil-student,meerom hetbelangvan de overheid
dan om hetbelang van de pupil-student had bekommerd.

D e bevolkingsontw ikkeling in de
V Olksrepubliek China sedert 19531
W .D ietvorst

Zonderinzichtin aantal,structuur e?)spreiding van de Chinese bevolking is

het/lJtu'
/onmogelijk uitspraken van enige betekenis te doen over de sociale,
politieke en econom ische ontwikkelingen in ditland.H elaasis hetnu zo,dat
de mate van dezenoodzaak omgekeerd evenredig is aan dehoeveelheid m ate-

riaal datons ten dienste staat.Niet alleen kwantitatief z#n de verzamelde
c#/erl onvolledig,ook de kwaliteit,de betrouwbaarheid van de bevolkingsaatveelalte wensen over.Daardoor voegtzich :t/deze problemen
gegevens l
nog dat van een iuisteinterpretatie van de beschikbareinjormatie.

De ontwikkeling tot1953

De gegevens over de loop van de bevolking tijdensde regering van de
M andsjoes zijn,hoewelonvolledig,van zodanige aard dat aangenomen
mag wordenz dat reeds op het einde van de 18e eeuw gesproken kan
worden van een bevolkingsdrtlk.Dat betekent, dat zich toen reeds een
ongunstige verhouding bevolking -cultuurland begon af te tekenen.Dit
uittezich ondermeerin hetsteedsmeerbenutten van m arginalelandbouwgronden en een zich uitbreiden van een verschi
jnsela1sbodemerosie.Door
hetzonder voorzorgsmaatregelen in gebruik nemen van nieuwe cultuur-

gronddoordeverwijderingvandeoorspronkelijkevegetatiegingen binnen
enkele decenlzia grote gebieden voor de landbouw verloren.
Gedurende de eerste helft van de 19e eeuw bleef de bevolking groeien,

hoewelin een waarschijnlijk watlangzamertempo.M en schatdatdebevollcing in 1819 ongeveer375 miljoen mensen omvatmoethebben,tegen
120-200miljoenin 1600,100-150miljoenin 1650 en200-250miljoenin
1750.Aan de gestage bevolkingsgroei kwam een einde omstreeks 1850,

toen debevolking ongeveer410 miljoen mensen telde.De stagnatie werd
veroorzaakt door het uitbreken van de Taiping-opstand in de provincies
Kiangsu,Anhwei,Chekiang,Kiangsien H upeh en tevensdoorde M oslemopstanden in de provincies Kansu,Shensi en Shansi.Daardoor liep het

bevolkingsaantalterugtotnaarschatting 350miljoen in 1873.
Ditartikeliseen samenvatting van een gedeelte uiteen in hetvoorjaar 1971 te
verschijnen boek getiteld:De Volksrepubliek China.Hetboek za1deeluitmaken
van de serie 'Panorama van de wereld'en wordtuitgegeven door Romen en Zonen
te Roermond.

2 Ping-tiHo,Studies on the population OJ China,1368-1953,Cambridge,Mass.,
1959.
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Ondanks hetnog veelvuldig voorkomen van allerleiramm n en oorlogen,
neemtdebevolking in de periodena 1875 weersnelin aantaltoe.ln 1893

schattemen 385miljoen,in 1913430miljoenenin 1953tenslottewerd a1s
uitkomstvan de grote volkstelling een getalvan 583 miljoen opgegeven.
D e volkstelling van 1953

Devolkstellinggegevensvan 1953zijn hetonderwerp vanuitvoerigediscussiesgeweest.Vooraldematevan betrouwbaarheid werd aanvankelijk door
vele deskundigen discutabelgesteld.M en stelde namelijk datde Chinese
regering op grond van vroegeretellingen in deperiode 1949-1953 (tellingen in verband m etde uitvoering van de landhervormingen en in verband

met allerleimassacampagnes bijvoorbeeld) de beschikking had over de
mogelijkheid de cijfersvan 1953 aan haarwensen aan te passen.Voorts
zou hetop diemaniermogelijk geweestzijn voordelokalekadersPeking
diecijfersteverschaffendiederegering vandepartijgenoten in deprovincieverwachtte.Bewijzen voor een dergelijke hypothese zijn zeermoeilijk
te leveren.De demograafAird neemtin zijn uitvoerige studies overde
Chinese bevolking aan,datde autoriteiten toch wel zeer kritisch stonden

tenopzichtevan cijfersdiemen uiteerderetellingen had verkregen.Datzij
daarom voor 1953 hogere bevolkingscijfersverwachtten dan de 470-490
miljoen diemen totdan toeveronderstelde,isnietverbazingwekkend.Dat
hetverrassendhogeaantalvan 583miljoen doordeautoriteiten 1osvande
werkelijkheid gecreëerd is,isweinigaannemelijk,ondankshetvoortdurend
ten toon gespreide marxistische optimisme ten aanzien van de mogelijkhedenvaneenomvangrijkebevolking.AannemelijkervindtAird hettegendeel,datnl.hethogecijfervoorderegering een onaangename verrassing
isgeweest.

Erblijftnaastditallesdeverwondering overde schaarsteaan informatie
voor de periode na 1949.W aarom laat Peking zo weinig gegevens los?
Hiervoorkunnen een aantaloorzaken worden aangevoerd.Allereerstishet
regim euiterstgevoelig voorkritiek van buitenstaanders.Buitenlandse des-

kundigen bezien natuurlijk metgrote interesse e1k geproduceerd resultaat
van de Chinese statistische bureaus en leveren voortdurend kritiek op de
onvolledigheid van hetmateriaal.Hoewelhetgeen schande isdateen nog

3 Voor een meer uitvoerige informatie zij verwezen naar: J.Aird, Population
growth,in Economic trends in Comm unistChina, ed.by A .Eckstein,W .Galenson
and Ta-chung Liu, Chicago, 1968; S.Chandrasekhar, Asia's population problems,
London,1967;L.A.Orleans,China'spopulation statistics:an illusion?in TheChina

Quarterly,jan.-march 1965,p.168;C.Clark,L'accroissementdelapopulation dela
Chîne,in Population,1964,p.559;K.Buchanan, Thetransjormation //theChinese
earth,London, 1970.

onvoldoendeontwikkeld statistisch apparaatonvolledigecijfersproduceert,
raaktditkennelijk toch hetnationaalprestige.Daarnaastis de behoe zaam heid ten aanzien van aspecten van de nationale veiligheid een niette

verwaarlozen verklaring voorhetschaarse vrijkomen van bevolkingsgegeVCIIS.

Naast de gebrekkige inform atie a1s negatief punt staan ook een aantal
positieve kenm erken van de volkstelling van 1953,wanneer men deze ver-

gelijktmettellingen uitdeperiode voorde oorlog.Alseerstemoetin dit
kader worden vermeld,datde telling werd gehouden in een politiek klimaatwaarbijstrenge controleop de uitvoering van de voorschriften totde

mogelijkheden behoorde.De regering had bovendien inde jaren 1951 en
1952 haarkrachtgetoond doorde uitvoering van de zgn.anti-campagnes

tegen deverschillende groeperingen van de bezittende klasse.Hetpartijapparaatwasalredelijk uitgebouwd en voortshadden departijkadersbij
de uitvoering van de landhervormingsm aatregelen al enige vertrouwdheid
gekregen methet verzam elen van bevolkingsgegevens.Van groot belang
was ook datmen hetaantalgegevensdatgevraagd m oestworden,toteen
minim tlm had beperkt,waardoorm inder geschoolde tellersin staatwaren

om met een redelijke mate van betrouwbaarheid bevolkingsgegevens te
verzamelen.Datde beperking totgegevensa1sgeboorte,stedte,sekseverde-

ling en leeftijdsopbouw ook vele nadelen heeft,spreektvoorzich.Ongetwijfeld had men een meeruitvoerigetellingwillen houden,maardaartoe
ontbrak hetde regering aan voldoende middelen.
Ondanksdeze posiéeve kennaerken van de volkstelling van 1953 kunnen
we de resultaten ervan niet voor de volle honderd procent betrouwbaar

achten.Hoegrootdeafwijking van derealiteitis,kan evenmin metzekerheid gezegd worden.Deskundigen houden rekening met een ondertelling
van minimaal5 en maximaal 15 procent.De conclusie istenslotte,dathet
resultaat van de volkstelling van 1953 beschouwd m oet worden als de

meestwaarschijnlijkebenadering van hetwerkelijkegetalvan de Chinese
bevolking.Daarom verdienen de gegevens m et enig respectbehandeld te

worden,temeerdaarernog steedsgeen tekenen zijn die erop wijzen dat
een nieuwe volkstelling georganiseerd gaat worden.

De resultaten van de volkstelling van 1953
Het officiële resultaat van de volkstelling van 1953 was,dat als totaal

aantalChinezen 602miljoenwerd opgegeven.Hiervanwoonden er7,6miljoen in Taiwan (Formosa),terwijlhetaantalzogenaamdeOverzeeseChinezen 11,7miljoen was.Hettotaalvoorhetvasteland van China wasdus
582,7miljoen.Hiervan bestond 51,82procentuitmannen en 48,18procent
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uitvrouwen.Op elke 100 vrouwen waren er dus 107,7 m annen.Ditmannenoverschot wordt verklaard door de geringere overlevingskansen van

meisjesin deleeftijd 0-5jaardan vanjongensvan dezelfdeleeftijdsgroep
in de periode voorde Tweede W ereldoorlog.M eisjes waren eerder het
slachtoffer van kindermoord en werden vaak tijdenshongersnoden meer
verwaarloosd dan jongens.Bijde telling in 1953 bleek,dathetmannenoverschotvoordeleeftijdsgroep7-13hetgrootstwas(115,8),terwijlhetin
1953voordegroep 0-1jaar104,9was,waaruitdeinvloed vanhetnieuwe
regiem reeds is op te merken.

DeChinesebevolkingisjonggerekend naardeleeftijdsopbouw.Ongeveer
41procentvandebevolkingbleek in 1953jongerdan 17jaartezijn,waardooralle voorwaarden voor een snellegroeiaanwezig waren.Hetofficiële

geboortecijferwas37(per1000)en hetstedtecijferwas17 (per1000),wat
dusneerkomtop een natuurlijkegroeivan 2 procentper jaar.Voor de
eerste jaren na 1953 moestmen dusrekening houden meteen jaarlijkse
bevolkingsgroeivan 12à 14miljoen.Hierbijmoetevenwelopgemerktworden,datzoalswe nog zullen zien,nietiedereen akkoord gaatmetde offi-

ciëlegeboorte-en stedtecijfers.Hoedan ook,denieuweChineseregering
werd doordezecijfersgeconfronteerd metdeonvermijdelijkeeconomische
consm uenties van deze bevolkingstoename.De meest directe zorg betrof

(nog sted soverigens)devoedselvoorzieningvoorjaarlijks12miljoenmensen meer.Daarnaastmoeten grote aantallen mensen voorzien worden van

de noodzakelijke gezondheidszorg en goed onderwijs.Ermoetvoldoende
werkgelegenheid zijn en zijdie gaan trouwen,zien graag een dak boven
hun hoofd.Ditvergtgeweldige investeringen,die nietop korte termijn
rendement opleveren.De bedragen hiervoor worden onttrokken aan de
investeringsbedragen in deproduktiesectoren,waardoordelevensstandaard

mindersnelstijgtdan bijeen geringerebevolkingsgroeihetgevalzou zijn
geweest.Ditbrengtonsbijdevraagofmen na 1953nietsnelbegonnen is
methetpropageren van geboortenbeperkende m aatregelen.

W eI//geen geboortenbeperking ?
De klassieke Confucianistische visie op devraag van de gezinsgrootte was
gunstig voor de totstandkoming van grote gezinnen.H etgrootste ongeluk
dateen menskon overkomen,washetontbreken van nakomelingen.,,Zoals het graan wordt opgeslagen uit voorzorg tegen de hongersnood, zo
worden zonen opgevoed tegen de nadelen van de ouderdom ''.W ilde men

verzekerd zijn van een verzorgdeoudedag,dan moesttoch zekereen van
de kinderen in leven blijven.En datbetekende,gezien de grote kinderstedtein die dagen,hetontstaan van grote gezinnen.
M et de invoering van de moderne inzichten van de westerse medische
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wetenschap daalde de kindersterfte,maar nietdirect het geboortecijfer.
Alszo vaak accepteerde de mens ook hier we1onmiddellijk deingreep
tegen dedood,maarnieteeningrijmn in hetleven.Hoestonden decomm unisten tegenover ditprobleem ?
Deorthodox-marxisten zagen arbeid alsde enige basisvoor de produktie
van goM eren.W anneer ergeen kleine kapitalistische elite aanwezig is die

dewinstineigenzak steekt,gaathetvolleprofijtvandeproduktienaarde
arbeidendeklasse.Welnu,hoemeermensen erzijn,destegroterisdan de
produktie.In deze rd enering betekende geboortenbeperking een belem m ering van de vooruitgang van hetland.Na 1954 begon erverandering te
komen in hetofficiëledenken overdezekwestie.ln 1954 hield Liu Shao-chi

voorhetVolkscongresin Pekingeen rM ewaarin hijbetoogdedatgeboortenbeperkingnoodzakelijkwas.Hetmotiefwasdegezondheid vandemoedersen dekinderen.Ditbetekendehetbegin van een geboortenbeperkingscampagne,die haar hoogtepunt bereikte in de periode 1955-'57.In de
zom ervan 1958 kwam erplotseling een eindeaan de cam pagne,na maandenlangevaak heftige discussiestussen voor-en tegenstanders.Deze veran-

dering in bevolkingsstrategie hing enerzijds samen metmoeilijk te overwinnen weerstanden bijde bevolking zelfen anderzijdsmetdelancering
van de Grote Sprong Voorwaarts.ln Mao's opvattingen zou men bijde
uitvoeringvandemaatregelen tijdensdeGroteSprong Voorwaartsjuistte
maken krijgenmetœn tekortaan arbeidskrachten.Zoalsmen weet,mislukte deze m assale m ging tot verhoging van de produktie. Daardoor
werden in de jaren na 1960 opnieuw geluiden gehoord ten gunste van
geboortenbeperking.
ln 1963 werd wd erom begonnen methetpropageren van geboortenbeperking. Door een inmiddels gerealiseerde grotere spreiding van mM ische
klinieken over hetChinese platteland kon tot in de verste uithoeken van

hetrijk een begin worden gemaaktmethetverstrekken van adviezen en
anticonceptionele m iddelen.De abortus is gelegaliseerd en kent naar het

schijnteen wijde verbreiding.Hoewelsterilisatie wordttoegepast,schijnt
hetnietop zo'n groteschaala1sbijvoorbeeld in India tegeschieden.Een
positiefeffectwordtbovendien bereiktdoorde wijzigingen in de status
van de vrouw na 1949.Hun status is nietlanger afhankelijk van hun
vruchtbaarheid enditgegevenzalonvermijdelijk doorwerken indegeboortencijfers.De campagne voor geboortenbeperking wordt voorts ondersteund door de nadruk die men van hogerhand legt op een puriteinse
levenswandel.Romantischeliefdesstroken nietmethetrevolutionaire elan,

datiedereen moetbezielen om hetsocialistischeparadijsvan detoekomst
te verwezenlijken.Algemeen verbreid isde gewoonte de datum van het
huwelijk zo lang mogelijk uittestellen.
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HetlaatZch aanzien,dat de controle van de bevolkingsgroeim omenteel
een geaccepteerde zaak is.Dat betekentdathet een regeringsaangelegenheid isgeworden en alseréén regering isdiem aatregelen totin dekleinste
dorpen kan doen uitvoeren,is hetde Chinese regering van dit moment.
W athetrele effectvan dezemaatregelen op hetverloop van degeboorten-

en sterftecijfersis,kan slechtsgeschatworden.
De bevolkingsontwikkeling na 1953

Sindsdetelling van 1953 zijn alweermeerdan zeventien jaarverlom n.
ln diezeventien jaarheeftergeen nieuwe volkstellingplaatsgevonden en
verderzijn ervan officiële zijde weinig bevolkingsgegevens verstrekt.De
cijfersdiein hetwesten zijn doorgedrongen worden doordeskundigen erg
onbetrouwbaargeacht.Vandaardatwe aangewezen zijn op schattingen.
Een acceptabele poging de bevolkingsontwikkeling tot 1970 te schetsen is
gd aan door LeoOrleans4.

Debevolkingsontwikkeling in China 1948-1970 (schattingen)
Jaar

Geboortencijfer

Sterftecijfer

Natuurlijke groei

Totaal

555,0 m1n
561,1
567,3
574,1
581,6
589,7
598,5
608,1
618,5
629,6
640,3
649,9

658,3
666,9
676,2
685,7
695,3
705,0
714,9
724,9
735,1
746,1
757,3

Bron.
.L.A.Orleans,op.cit..

4 L.A.Orleans,Propheteering.
.The population 0/ Communist China, in Current
Scene,vol.VI1,nr.24,p.13 (1969).
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Hijneemta1s uitgangspunt voorzijn beschouwingen hetgeboortencijfer
van 1953 zoals dat door de volksteKng isgeproduceerd.Di
tcijferechter
vindthijtelaag.Eengetalvan43per1000wordtdoorhem relergeacht.
W eliswaarisdateenlagercijferdanmendoorgaansmagverwachtenvoor
een overwegend ruralesamenleving,maarwe1juist,doordatonderandere
ziekten,kindermoord invroegereperioden,huwelijksvoorschriften en minachting voor weduwen die hertrouwden een reducerende werking op het

geboortecijferhadden.Eerstvoordejaren na 1954 wordteen dalingvan
hetgeboortencijfermogelijkgeachtdoordeveronderstellingdatdegeboortenbeperkingscampagnesdan enigeinvlod beginnen tekrijgen.Daarnaast
zullendeontberingenvandegrotemassa,geledentijdensdeGroteSprong
Voorwaarts,en de voedselschaarste in de jaren daarna ook welmeegewerkthebben hetgeboortencijfertedoen dalen.
Eerstvoor1963 veronderstellen wenaenigejaren van stilstand weer een
verdergaandedaling van hetgeboortencijfer.ln ditjaarbegintimmersde
geboortenbeperking van overheidswege weergestimuleerd teworden.Daar-

doorwordttevens een daling van hetgeboortencijfer tot 1968 mogelijk
geacht.Het effect van de Culturele Revolutie is nog steedsondui
delijk.
Erwordtwelgesteld,datdemiljoenen weinig gedisciplineerde Rode Gar-

distenongetwijfeldbijgedragen hebbentoteen sterkestijgingvanhetaantal
geboorten.Anderzi
jdswordtdaartegen aangevoerd,datjuistdezefervente
volgelingen van Mao Tse-tung deafwi
jzing van de seksin hun banieren
hadden geschreven.Doorde chaotische toestanden in bepaalde delen van
China za1de invloed van de naar hetplatteland gezonden mM ische teams

op de geboortenbeperking wat geringer geweestzijn.Voor 1969 wordt
daarom hetzelfde niveau alsvoor 1968 geprojecteerd.De opnieuw ingetreden rustna deCulturele RevolutieisvoorOrleansreden hetgeboorten-

cijfervoor1970testellen op 32per1000.
Ten aanzien van de stedtecijfers kan de volgende ontwikkeling gereconstrueerd worden.Hetcijfervoor1953 wordtmet29 per 1000 veelreëler
geachtdan de officiëleopgave van 17.Hetisonwaarschijnlijk datin een
land a1sChinasedertdedertigerjareneen zo snelledalingvan hetsterftecijfergerealiseerd zou zijn.Nadecommunistischemachtsovernametrad er
een daling in a1s gevolg van de verbeterde medische voorzieningen, de
invloH van verschillende cam pagnestegen ratten en muggen, de verbeterde hygiëneen de introductie van sanitairevoorzieingen op hetplatteland.

Gedurendedeeerstejaren van hetEersteVijfjarenplan (1953-957),waarin
de economie zich gunstig ontwikkelde, daaldehetsterfteci
jferin een versneld tempo mettweepunten per jaar.Tijdens de Grote Sprong Voorwaarts kwnm deze dalende tendens tot stilstand. Alsgevolg van de m oei-

lijke voedselsituatie steeg het sterftecijfer zelfs.Orleans schatdat in de
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periode 1959-'61ongeveer6-7miljoen mensen meerstierven dan normaal.

ln 1962hervattehetsterftecijferweerzijn dalendebeweging,zodatin 1964
het niveau van 1957 werd bereikt. De Culturele Revolutie heeft waar-

schijnlijk weinig invloed gehad op hetverloop van hetsterftecijfer,omdat
tenslotte grote delen van het platteland door deze beweging onberoerd
bleven.

Wanneerdegeboorten-en sterftecijfersvan deafgelopen twintig jaarmet
elkaarvergeleken worden,ishetduidelijk dathetgroeipercentagevan de
bevolking in dezeperiode rond de 1,5 procentheeftgeschommeld.In 1970

zou deChinesebevolkingaldus757 miljoen mensen hebben geteld.
Prognosevan de Chinesebevolkingsontwikkeling op basis van resp.1,1,5

en 2procentgroeiperjaarvoordeperiode 1970-2000 (in m1n.).

Hetverdereverloop van debevolkingsgroeikan men slechtsgissen.In deze
tijd vansnelletechnologischeveranderingen,diehun invloed uitoefenen op
de bestaande agrarischestructuren,ishetonmogelijk exactevoorspellingen

tedoen.Om tocheen ideetegeven van eenmogelijkeontwikkelinghebben
we methetcijfer van 1970 als uitgangspuntop basisvan verschillende
groeipercentages een schatting gemaakt van de bevolkingsontwikkeling

voorde periode 1970-2000.Hierbijisgeen rekening gehouden metonvoorspelbare variabelen a1soorlog,grote hongersnoden,natuurrampen en
politieke omwentelingen.ln ieder gevalgeeft zelfs de laagste schatting al
voldoende aan datde Chinese regering in de komende decennia m eton-

voorstelbareproblementemaken krijgt.M en kan zich daarom afvragenof
dergelijke problemen metnationale middelen opgelost kunnen worden.
Naar onze m ening moet m en internationaal naar een oplossing streven.
De erkening van de Volksrepubliek alsvolwaardig lid van de Verenigde
Natieszou een eerste stap i
ndezerichtingkunnenzijn,zekernudeChinese

regering zelf te kennen geeft niet afwijzend tegenoveropname in deze
internationale organisatie te staan.

W ereldbeeld en W ereldkaart
Th.de Jong

Beeld en kaartstaan watmerkwaardig tegenoverel
kaar.Bijwereldbeeld
dwaaltde ge achte af naar de filosoof,die existentieel- of niet- m et

hetzijn - alofniet- in hetongerede verkeert.Bijwereldkaartkomen
ervage contouren voor hetoog,warbinnen steden,landen en zeeën hun

plaatskrijgen.Bijenig navorsen wilhetgelukken meridianen,keerkringslijnen,evenaaren poolcirkelvoordegeesttekrijgen.Daarbinnen lijktde
mensin etnisch ofnationaalverband - temidden van denatuurlijkegesteldheid (bergruggen,vochtig-warme oerwouden en koude-gebieden) op logischewijze te zijn neergezet.Hetis alsofhetzo hoort.Of ey een
eerste beweger is die dit geregeld heeft.
Hetkostkinderen een zekeremoeitede sprong tem aken van hun fantasieleven naardie aangeharkte wereld.Kinderen tekenen vaderen moederin

devoorgevel.Hun zeilbootjewordtafgemeerd bijhuis.W aterloopta1seen
bredestroom doorde woning.A an de rand van hetdoorhenzelfbewoonde

tekenpapierverschijnthetvreemde,dat'buiten'hoortteblijven.Somsa1s
hetgevaarlijkedatvreesoproept.Ook a1sde wensdroom waarvoorin de
eigen wereld geen plaatsis.
De schooliseen produktvan de vooruitgang.Daarwordtsinds de vorige

eeuw zoveelmogelijk aan allen geleerd,datde wereld er is om
behoeften tebevrM igen:een om n vlak voorscheepvaartlijnen,olievelden,
havens,spoorwegen en rivieren.Datallesheeft- na zekere oefening

een begrijpelijk verband.Demensheeftditbedachten gepraktizeerd.Zo
leertmen op deschoolteveronderstellen dathetbeeldrijkeleven van toen
mennogkind was,gelukkig voorbijis.Hetheeftplaatsgemaaktvoorwatte
grijpen is en te berekenen valt;voorwat aan normen van planning en
strategie gehoorzaamt.
Vanuitdeze houding worden oude kaarten totcuriositeiten.H etwordtdan

eenbeetjezinloosernaartekijken.Deverwonderingdietoegangverschaft
tothetkunnen beleven van deze ouderewereldvoorstellingen,ontstaateerst
zodrahetmoderne mensidee op de tochtwordtgezet. Een wereld en een

samenleving volgens 'model'maken betekentimmersniet- ook wanneer
de mensdaar zelfdeconstructeurvan is- datdie menszelfeen verstan-

delijkecreatieis.Debetereen meerverlichte menswaaraan nu alenkele
eeuwen intellectueelbuskruitwordtverpatst,iseerdereen wensdroom dan

een werkelijkheid.Datredelijkemodelisnietmeerdan een dun vliesover
een wrede en somsook welaandoenlijke werkelijkheid.M isschien moet
men zelfszeggendat,nu deorganisatiessoliderzijngeworden,demensde
kanskrijgt(verhuld)driftmatigertezijn dan in dewredetijd van vroeger.
Hoeditook zij:hetdoorknippen van delijn tussen watdemenskanverwerken en wathijuitdruktin zijn verlichte model,maakthem eenzamer
danooit.Demodernemensleeftbijdemythevandevooruitgangen daarom neemthijzichzelfkwalijk datzijn gevoelensachterblijven.Die spanning ishem alte vaak tegroot:hijvluchtin het(onlgemak van de consumptievesamenleving;danwelinhetengagement.ln iedergevalsluithij
zichafvan hetvroegere.Hijontwijktdeverbeelding.Hijisdood voorde
geschiedenis.
Alshetuitgangspuntvan hetmoderne leven de mensopzoutmettezware

schoenenen eentehooggestemderuimte-kledij,kanhetzin hebben om de
tijd toen wereldverbeelding en wereldkaartelkaarnog ietste zeggen hadden,terug te halen.

De M ythe van Atlantis

Hetverhaalis oud.HetstaatbijPlato in de Timaeus en Critias.Er is
sprake van een eruptie,waardoorhetkoninkrijk Atlantisnaarde bodem
zonk.De waterstand rond deAkropoliswijzigdezich.Ditverhaalisa1s
mythe een eigen leven gaan leiden.W as heteen legende waarin Plato tot
uitdrukking wilde brengen dat de hunkerende mens leeft in de schaduw

van een voorbije gouden eeuw? Ofsprak Plato naaraanleiding van een
'ware'gebeurtenis?

Beideinterpretatieszijn getoetst.Watbetrefthetwerkelijk gebeurde,zijn
erdoorgeologen en historicivele suggestiesbeproefd.ln hun studie, Atlantis:The truth behind the legend,hebben Galanopoulosen Edward Bacon

een speurdersroman samengesteld van dezeonderzoekingen.Zijdoen tenslotteeen oplossing aan dehand,zo ietsalshetlaatste stukjein depuzzel
dattotnu toeontbrak.Rond 1500 v.Chr.valter een eruptietenoteren op

deSantorin-eilandengroep.Dekrachtervan- zo wijstvergelijkend geologisch onderzoek uit kan hetM inoïsche beschavingsgebied rond Kreta
door vloedgolven hebben verwoest.Diezelfde beweging van aarde en zee

kan eveneenstotgevolg hebben gehad datdewaterstand bijdeAkropolis
zich gewijzigd heeft.Tenslotte:deideea1szou hetparadijsin deGriekse

verbeelding identiek zijn geweestmetKreta,lijkt niet onwaarschijnlijkl.
Voor de plaatsbepaling van de Santorin-eilanden en de situering in de

Aegdschezeezijverwezen naarkaartno.2.
Doch daarmee is de legende a1s historisch mH ium nid dood.Dat het
koninkrijk van vrije mensen moet hebben bestaan,is een opwekkende

mythe.Zijbeheerste de middeleeuwse kaartenmakersen wellichtook de
jongstegeneratiedermens-en wereldhervormers.De mensvoeltzich kennelijk zo onvredig in hetbestaan datde idee van een betereaarde noodzakelijk isom hetleven tekulmen volhouden.
Utopia - nergensland - isechternietslechtseen voorstelling metzuive-

rendekracht.Vrijduidelijk schijnthetdemensvoordegeesttestaan hoe
ditrijk dervrijheid bereiktkan worden.Tussen mensen koninkrijk ligt
altijd een barrière.De weg ernaar toe lijkt op een pelgrimage.Ascese,
strijd,ja geweld kunnen nodig zijn om delevensbekertevinden.
ln de 12eeeuw circuleerden erin Portugalverhalen overM oorse zeelieden

diehetgewaagd hadden op zoek tegaan naarAtlantis.Zijkeerden - zo
*1deoverlevering- van hun euvele tochtnietterug.Zijwaren vastgelopen in de wieren van de Sargasso-zee,op de plaatswaarin 1970 H eyerdahlmetde Ra 11 de vervuiling constateerde van de zee door olieresten.
Nog treffenderishetverhaalvan devissersuitCarthago diedoordepoort
van Herculeszeilden.Bi
jterugkomstwerden zij- vôôrdatzijhadden kun-

nen spreken - gedood.Op diewijze zou niemand ooitietskunnen vernemen van hetkoninkrijk datzijmogelijkerwijshadden ontdekt.Hetrealisme van het menselijk tekort zegevierde over de hang naar utopia.
De profeetdeed er geen goed aan in eigen land terug te keren,waardoor

immersdesamenlevingverdeeld raaktein elkaarbestrijdendegroepen.
H etM iddeleeuwse wereldbeeld
DeM iddeleeuwen vormden een eerste periode waarin gepoogd werd deze
metelkaarstrijdigetendensen samen te houden.Datgeschiedde vanuiteen

wereldconceptie waarbijRhodosuithetmiddenpuntwasverdreven door
deheilige stad Jeruzalem .M en keerdedaartoe terug totde rondevorm van
de aarde.In de 7e eeuw was de Beatus-kaartverschenen metde 12 apostelen a1seen rozetvan windhoeken rond dewereld.Hetoosten werd boven-

aan de kaartgetekend.Daarbevond zich hetparadijs,doch tevens het
onherbergzameland waarGog en M agog zich ophielden om eensheteindoordeelte voltrekken.ln datzelfde oosten hielden zich de volgelingen op
van SintThomas.Deze wasvolgens overlevering naar lndia uitgeweken.

1 De bewijsvoering van A.G.Galanopoulos en EdwardBacon verscheen metvele
illustratiesbijNelson,London,1969,19703,f4,20.
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De aldaar woonachtige christenen beheerden de fontein van de jeugd.
H etwesten lag onderaan de kaart,alwaar Jacobus zich in debuurtvan de
poortvan H ercules te Compostella had neergezet.De M iddeleeuwse mens

vond aldaareen eindpuntvan zijn somsenkelejaren durendepelgrimages.
Deze situering vindtmen nog op de Rudimentum novitiorum,die in 1475
teLiibeck verscheen.H etwaseen handboek voorbeginners,technisch een
produktvan de drukpers,waarvan in hetvoorwoord gezegd werd dathet
een kunst was 'door de uitnemende Genade Gods aan de Verlossing der

Getrouwen'geschonken.(Ziekaarten no.3en no.6).
Ten aanzien van de scala dermotieven bestaatmetbetrekking totdeM iddeleeuwse mensnog immer een misverstand.Zo schreefm evrouw Vrd enberg-N ink recent: ,,De M iddeleeuwers hebben nadien op nog heel wat
grotere schaal gegevens uithun duim en betrokken . Deze meer aan
vrome zielen dan aan exacte geesten ontsproten kaarten waren meestal
rond ....m et Jerusalem in hetm idden en boven hetOosten,alwaar het

Paradijsaandeuitersterandwerdgeachtteliggen''.ZijachtdeArabische
wereldkaart (zie no.4)van ldrisi (12e eeuw)en de portolanokaart die
vanaf 1300 door Joodse en Arabische cartografen op de Balearen werd

gemaaktvoorzeevaarders,een belangrijkevooruitgang.Voordemensdie
hethoudtop delogicaisditeen begrijpelijke voorkeur.Doch daarmee is
opnieuw delijn tussen hetwereldbeeld datdemensvia decartografie tot
uitdrukking brengt,doorgekniptz.
M en kan uiteraard nietontkennen datde portolanokaart,die voorzag in de
oriëntatie-behoeften van de m editerrane zeelieden,winstbetekende.Deze

stamdeafvandeRomeinselandkaarten (zieafbeeldingno.1),dieindertijd
gelijksoortige strategische doeleinden
moesten helpen realiseren.
Doch daarmeewasdeMiddeleeuwsemensnietaanheteind vanzijnlatijn.
Een nadereobservatievan dieportolanokaarten (zieno.5)leertonsop dit
punthetnodige.Op dezekaarten ontwaartmen enerzijdsuiterstminutieus
dekustlijnen methuninhammen,natuurlijkehavensen klippen.Eind 16e
eeuw beproefdeLucasW agenaer- SpieghelderZeevaerdt(1584)- zulks

voorde landen aan de Noord-en de Oostzee.M aar kijktmen over de
kustlijnenheen,danontwaartmenallerleimythologischefiguren,gebaseerd
op de 'ware'verhalen van Genueseen Arabische kooplieden,welke waren
ontstaan naar aanleiding van hun grote reizen langsdeNigeren totver in

China (M arco Polo).
De stap naar de door mevrouw Vredenberg verguisde wereldkaarten van

EbstorfenHeresford (1280)- monnikskaarten achterhetaltaar- isdan

nietmeerzo groot.Men staatgewoon nog een stapje hogeren voor de
2 J.J.Vredenberg-Alink,Spiegelder W ereld,Oosthoek,Utrecht, 1969,.
f 17,50.

M iddeleeuwsemenscentraler.Jeruzalem wasim mershetmiddelpunt,waar
de mensenzoon een verbond van genade m etde hem elhad gerealiseerd.

Hetkruisverpletterdetegelijkertijd deslangindeonderwereld.Vandaaruit
kreeg de oikoumene gestalte:de bewoonbare aardedoorde krachtvan de
missionaire actie.De kruistochten betekenden een concretisering van dit

visioen'
.Jeruzalem uitdehandenvandevijandenvan hetchristendom vrij
te maken.In de Ebstorferkaarten in hetvisioen van Heresford kreeg een

veraardsing- secularisatie- van dealtijd watongrijpbarelevensleervan
de man van Nazareth gestalte.Dekerk a1ssluisvan bijbelse vroomheid
naar de wereld werd nu tevens strategisch centrum voor de heiliging van
alle aardse verhoudingen.De theologen die dit aanhingen,kregen in de

Middeleeuwsestrijd omtrentdegestaltevan dekerk debenaming 'moderni'.Zijstonden nietslechtspositieftegenoverdeArabischefilosofie,doch
bovenal ook tegenover de nieuwe technieken.Verschillende Patlsen lieten
zich uitvoerig inlichten door Arabische geleerden.

Detekerstenen aardeen denatuurwetenschappelijke experimenten lagen
in eenzelfde conceptie - hiërarchisch gelaagd - tesamen.Technisch gesproken:achterdenieuwe koopmans-ontdekkingen en cartografische prestaties 1ag de voorstelling van een te heiligen aarde rond het m iddelpunt
Jeruzalem.Dezevoorstelling concretiseerde zichzelf in een nieuwe kerkgestalte.Er was rtlimte voor symbiose met de onderzoekers,zolang deze
de centrum -positievan dekerk ongemoeid lieten.En in hoeverre- zo zou
de ongelovigeThomasvan 1970 zich moeten afvragen - is er sprake van
logica,wanneerAmerikaanse ofChinese leiderszich een wereldkaartlaten
voorleggen m et resp.W ashington en Peking in het midden? Hun ogen

dwalen naarlinksen naar rechts.Vijanden worden gelokaliseerd.Zeestraten worden getaxeerd op strategische waarde.Staatsgemeenschappen
onderzochtop hun labiliteit.Lopen m ythe en logica nietdooreen, w anneer

zijdekansenmeten van hun wereldvisie?Bijcartografiekanmenhetniet
stellen zonderdehistorische dimensie achter de techischeprestatie (en
presentatie).

Interferentie van beeld en techniek
Op afstand - anno 1970 - zijn wein staatdeverschillendeprocessen in
de M iddeleeuwse ctlltuur te zien interfereren. M en kan niet direct van
causaliteitspreken - een ten dele onbruikbare voorstelling om hetgedrag

van demensmetzijn neigingtot'creatievedesintegratie'teverklaren.Eris
eerder sprake van processen die onbedoeld in elkaarsverlengde gaan werken.H oewelin hetM iddeleeuwse cultuurbeeld de kerk a1sordenend mid-

delpunt(1),de gedachte aan rijkdommen buiten debewoonde wereld (2)

4).
or obische
were ldvo or ste llinq
van
i dr is i . die genoed werd oon het hof von
roger
II,
de
noormannen-koni ng
von
s.cilie. een belangrijke vooruitgong ~e do n ken o on de re iz en
ci rca 1154 va nora bi sche koo p I i eden va naf de 8e
eeuw van spo nje vi o noor d-ofr iko naar
cz ie.

3). deze ;nkUI'Clbei-were:dk8c:r'

i. i t
1475 lj:: her to :L:beck ve r sc hc r en r ud.me ntum "ovi:iorurn he ef t het b o sis- model
de b(':-:'us-~cc:rt. he' p or o dij s he ci: rr oc ro n r~c',-:~smc::':e!l voor \'.',e(' d;spu'cre'lde rnc.nnc n een iood en
c>'ris'e" ere n~:cr C(~:l hen verdrC:De~'d tchui s z c e kc r . f~l~: ~ci:ig lerd iig- IlOO c:eo::rcol met dooromheen
vi-c:~-crgp s·:.-:mrnc~: ~;t reT o uo e en ni'-'\J\""C te storne nt. v cr clcr
c;e rn: . "s ,~;.;rl de goullJerg
de londen der
vcrschi'-::k:nge"
he t (::-"""czc':Crleer ioe'! nag een mythclcoisch: '>:C:,"l
Ic:er te-cocpost op
de r ivier in
braz i! i C ,;ooris de po us, tr:)r~e~ld ; n her centrum ; rh ados : err: b.r: en au r ~;;'csc lc:;'den" in hot westen ei ndigt de
l
o ik urne: c r'lcg s'eeds ::>;i de poor ten v o n hercules" een :T1prK:, ":cr~~:D oeh{'c VC:': cude voarstcll ingen: weinig
gegev e:' s C ,.,~tre:" i G r der e - toen reeds bekende - cor to Gr:::f i sc ne tec"·~ ipl<er' en geogrof: sche voor ste II i ngen.

vel"

ce r

2), de aegische zee met noordelijk van kreta de so nf or i n-e i londe n. woar volgens ga1anopoulos en bacon de
eruptie moet hebben plaatsgevonden waardoor de grondwoterstand op de okropolis in de 15e eeuw v . chr. beinvloed kan z ijn. het r iik van atlantis over welks ondergong plato schreef ko n dan ge"I'dentificeerd worden met de
rninoesche beschaving op kreta op het eind van een bloeiperiode (circa 1500).

5), deel van een
kataIconse kaart circa 1350
ontstaan op mollorca, o lwoor [oodse cartografen
de verhalen van genuese
kooplieden die tot in
afrika reisden in z ich opnomen. daordoor kwomen
geruchten in omloop over
de ri i ke heerser van ma l i ,
die eerst in de 1ge eeuw
ontzen uwd
zouden
worden. oostelijker in ethio~
pie dachten de middeleeuwers zich het r ijk van
priester
johannes, waornoar de portugezen o.rn.
vonaf midden 15e eeuw
op zoek zouden goon.

6l. te r w ij l colombus reeds in o rne r iko wo s gelond en v o sco do gonLI in i ndi o verseheen von honns rust eind
15e eeuw - alsnog deze wereldkoort voor het vo lk het lo or de vcrtroging in cammunicatie z i en die men niet uit het
oog moet ver liez en zander tal vervo lste beeldvormir.g te r c ken omtrent de voorvodsr s. bovendien bestonden rec listische en ideoliserende beeldvorming in de late rnidde lc cuwen naast elkaar zoals overigens ook in onze tiid
voor wie door de mist kan heenzien.
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81. deze doorgaans aan rubens toegeschreven portretstudie loot zien hoe de 17'" eeuwse kunstenaar
was tot een natuurgetrouwe en tegelijkertijd menselijke weergove von de neger.
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1). de romeinse wegenkaorten gaven een vertekend beeld van de zee- en
lrmdrnossos. hier een deel
van de peutinger-kaart, een middeleeuwse kopie von het romeinse origineel. odriotische zee en middel londse
zee z ij n versmold tot rivieren. men zou de katalaanse zee-atlossen die omstreeks 1350 op rnotlorco ontstonden
een omkering van dit principe kunnen noemen: daarop werden londrno ssos met mythologische figuren volgetekend ter wij I de kustl ijnen en vaarroutes nauwkeu rig werden getraceerd voor her z eevo lk. deze portolanokoorten worden in de 17e eeuw o.rn. door lucas waghenaer verfi jnd gedrukt en uitgegeven in
antwerpen en amsterdam. z ij hodden aile practische doeleinden.

7).
op daze kaart uit 1594 maakte petrus plancius gebruik van de inzichten van ortel ius en mercator (1570). daarbij vc llen d~ volgende ospect.~n op:
. . .
I k
1. circa 100 joor no columbus hebben de continenten hun voor oris herkenbore vorm gekregen. - 2. de ofstond tot de pool IS onderschor ter wij l men te licht dccht ?ver een toente.r.~lId veel beproefde doorvaort in noord-ooste ii e en
noord-westelijke richting (borentsz). 3. de my the australis: de vasthechting van het onbekende land aan de zuidpool IS nog Intact. cook (1770j zou de elgen Ilggl ng van oustro lie eerst bepalen.

.,

~

. . . . .

£~

9). hoe heel anders verschijnt hier de verhouding docerende blanke
de Jge eeuw.

versus de ietwat darwin-achtige

neger

in
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en dekunstgremn van decartografie (3)tesamen werden gehouden,was
toch de wijze van onderlinge inwerking - en de daaruit tevoorschijn
komendeuitkom st- een vruchtvan een historisch proces:d.w.z.meteen
aantaltoevalligheden van dien.
De kruistochtvoorhetnieuwe Jeruzalem maakte de M iddeleeuwse mens
strijdbaaren missionairjegensde Moren,doch tevensjegensaldieafge-

legen volkeren in nog nietontdekte gewesten (RomanusPontifex 1455).
M en zochtnaar vrienden in de vreemde wereld,van de kerk gescheiden
doorde M oorse muur.Zo kon delegende ontstaan van priester Johannes

diein Ethiopiëen/ofIndiëhetrijkvanSt.Thomasbeheerde.DePortugese
reizigers die na 1488 de oostkust van Afrika gingen ontdekken,hadden

geloofsbrieven bijzich voordechristen-koning in Ethiopië.
Doch delanden van Johanneswaren gevuld geraaktmetde verhalen over
rijkdommen.M arco Polo had rond 1280 in contactgestaan m etde Grote

Khan.Zijn roem a1swijzeheerserwaszo groot,datzowelColumbusa1s
Caboto- voordeEngelsekoningop zoeknaareenN.W .doorvaart(1497)
brievenbijzich hadden voordezevorst.Dezee- westelijk vanEuropa
wasook denieuwewijkplaatsgeworden voordelegenderond Atlantis.
-

Nu heette hetdatzeven Portugese vorsten in de 8e eeuw waren gevlucht

voorde(verderfelijke)Morenendatzijop eeneilandheiligestedenhadden
gebouwd:sedes,bestuursplaatsen met sacrale uitstraling.Zijzouden een
rijkvanvroomheid,vrijheidenrijkdom hebbengewrocht.Op diezeedacht
de legende zich ook SintBrendaen,die op zoek was gegaan naareen stad

Gods- heilig,geheimziM ig,rijk en vreedzaam - zoalseen l4e-eeuwse
Engelse chroniqueurhetwilde.
Ziedaarwatin de verbeelding van iemand a1s Columbus een rolspeelde.

Hijstond teboek a1seen grootzeevaarderen een kennervan nieuwenautische technieken en hi
jwasop de hoogte van de laatste suggestie der
e
en
kor
t
e
cartografen:
zeeweg,westelijk over een sferische aarde,naar
lndië.Hijvoelde zich daarnaastaangesproken door de mythe overonschuldige mensen diebuiten de eigen beschavingskring leefden.En om het

beeld complex te maken:hijzag zich bovenala1seen afstammeling van
koning David die hetheilkwam brengen.Zijn overtochtzette de schutsluizen open naar nieuwe werelden'
.strategisch,economisch en inzake de
beeldvorming rond de heilige stad.Voorde kerk en dekoningen a1sschatbewaarders van Rom e; voor ondernemende kooplieden en half-adelli
jke
landheren dieeen domein zochten;en voormonniken en zoekersnaargoud
@@
en zilver.In een kleinehonderdjaar(1490-1570)kyvanxeen totaalVeW1
Jzigdewereldkaarttotstand (zie no.7),doch bovenaleen volstrektander

perspectief op de roeping van de eigen mens versus hetlot der vreemdelingen.
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De vreemdeling
De interpenetratie van culturen voltrok zich aan de hand van reeds in de
M iddeleeuwen gevormde- en ambivalente- ide& n om trentdemensaan

gene zijde.De 16e eeuw leverde œn stortvloH van beschouwingen over
lndianen en Negers.Dat beeld waszowel huiveringwekkend a1s ook vol

vertdering,zoalsin hetdagboek van Columbustoen hijzijn bevindingen
inzakedenatuurlijke vredelievendheid van deW estindischemensvastlegde.Dç niet-Europese mens werd beurtelingseen barbaar die op bescha-

ving,verlossing en overheersing wachtteen anderzijdseen 'bon sauvage'
die de hooghartige Europeaan nog heteen en ander kon leren.In zoverre
isdehuidigem ensin verschillendeopzichten kind van hetverleden.

Debeelden wisselden perperiode.Somsinscherpcontrastmetdepraktijk,
zoalsRubens'negeruitbeelding ten opzichtevanhetsysteem derslaverij,
datdekinderen vanCham krachtensbijbelseprofetiescheen toetekomen.
Doch niet alleen in contrast.Ook hetgoedbd oelde kan verkeren in het
misplaatste.W anneer we de lge-eeuwse verlichte koloniaal zien doceren

aan 'Darwin-achtige'negers,vergeten we dathijzichzelfbeschouwde a1s
debrengervan vooruitgang,terwijlde20eeeuw geneigd iszijn maniervan
zitten en doceren teveroordelen (zieno.8en 9).
Zijn houdingtegenoverdevreemdelingisvoordewestersemensnogaltijd
een bron van onzekerheid.Komtdatomdathijzichzelfte verlichtvoorstelt? Zodathijvergeten is hoezeer hijvreemdeling is gebleven in een
slechtsschijnbaarredelijkbestaan?Hetisdevraag waarzich devreemdeling ophoudt.Hier,elders,ofalom?
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D e huisartsop zoek naareen
professionele identiteit
M ia Bracke-Defever

Deze bijdrage vindthaar oorsprong in verleden jaar gehouden contactdagen voor huisartsenl en ismede gegroeid uit gedachtenwisselingen met
Prof.Dr.Y .Nuyens,directeur,A .M .Ampe en R.Creyf,m edewerkersaan
de Sectie M edische Sociologie van het Sociologisch Onderzoeksinstituut
van deKatholiekeUniversiteitLeuven.Zem ag nietbeschouwd worden a1s
een zoveelstepoging totomschrijvingvan dehuisartsfunctiein de gezondheidszorg.De bedoeling is,te onderstrepen datde vraag 'en de huisarts'?'
steedsscherpernaarvoren komt.

Wanneerartsen naarnieuwepraktijkstructurengaanzoeken,danisdateen
aanwijzing temeervandetoenemendeveranderingendiezichinhetgeheel
van degezondheidszorgvoordoen.W anneerhetdaarbijgaatom huisartsen
die vragen gaan stellen overde organisatie van heteigen beroep,dan mag

dita1seen belangrijk en opmerkelijk feitin deze wijzigingstrend worden
beschouwd.Belangrijk en opmerkelijk,omdatdehuisartsen hiermee zelf
hun eigen problematiek aan bod brengen.
Gespecialiseerde geneeskunde, superspecialisatie, ziekenhuis, ziekenfonds
vorm en hetcontinue voorwerp van externe bevraging en beleidsorganisatie.

Dealgemenepraktijkdaarentegen verschijntin degezondheidszorg alseen
relatiefstabielsysteem datslechtssporadisch op zijn doelmatigheid wordt
getoetst.Indetotalegezondheidszorgblijktdehuisartsmeereenmarginale
figuurtezijndietochcontinu blijftfunctionerenbinnendebestaandestructuren.

H et feit echter dat de laatste jaren diverse huisartsenvereni
gingen actief

zijn gewordenzen deaard vandeobjectieven welkezijzich stellen,wijzen
op een ruime probleemgevoeligheid binnen dehuisartsenkringen zelf.W aar
zowelextern alsintern medisch beleid hethuisartsensysteem bijna onaangeroerd laten,gaatde huisartszelf streven naareen duidelijke probleemformulering en worden oplossingsalternatieven intern gezocht.
1 Contactdag voor huisartsgezinnen,H everlee, 1 mei 1970; Colloquium over 'De
huisarts 1970',Beerse,3 oktober 1970.

2 Bijvoorbeeld de W etenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen en het

Verbond van de Belgische Omnipractici.
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In de huisartsgeneeskunde gaat het om een multidimensioneelprobleem.

M et dit artikelproberen wij na te gaan waar zich knelpunten in deze
problematiek voordoen.

Overbelasting
Een centraalgespreksthema op contactdagen voorhuisartsen en een crucia1e factor in het probleem van de huisarts is de overbelasting.Hierbi
j
wordthetbeeld opgeroem n van dehuisartsdie van de vroege morgen tot
de late avond, aangespoord door bel en telefoon, een opeenhoping van

raadplegingen en huisbezoeken te verwerken krijgt.Overbelasting dient
echter genuanceerd te worden benaderd en heeft meerdere oorzaken en
repercussies,op verschillende niveaus.

Hetvrijeberoepsmodeldatdoorde huisarts wordtgehanteerd,biedtde
patiënteenrelatievevrijheid om dehuisartsteraadplegen diehijzelfkiest
en op hetogenblik dathijdatwenst,terwijlhetdehuisartszelfdemogelijkheid biedtvrijwelonbeperkthetaantalprestatiesaftebakenen ofop te
drijven.Overbelastingheeftalduseen dubbeledimensie:enerzijdsde relatiefonbeperktemogelijkheid om op dehuisartseen beroep tedoen,anderzijdshetten delevrijaflijnen vandepraktijkomvanginfunctievandiverse
(aldan nietmedische)rationaliteiten.De oplossing van hetprobleem zal
dussterk variëren naargelang hetstandpuntofde instantie van waaruitdie
oplossing wordtaangebracht.M en steltvastdatergeen afdoende gegevens

voorhanden zijn om uittemaken ofook andereinstanties,bijvoorbeeld de
patiënten,deoverbelasting van de huisarts a1s een negatieve factor evalu-

eren.Opmerkelijk isdathetprobleem dushoofdzakelijk wordtgeformuleerd en aangepaktdoordehuisartsen zelf,vanuithun eigen optiek en hun

eigen doelstellingen.Daarbijisde trend merkbaar,datnietzozeerde oorzaken van de overbelasting onderogen worden genomen als de m anieren

mogelijkheden waarop de overbelasting (hetgrote aantalprestaties)efficiënter kan worden opgevangen.

Thema'sals'nieuwestructuren','groepspraktijk','participatie','associatie',
'gemeenschappelijkepraktijkassistentie'wijzen op dezelfdetrend.Erwordt
dusnietzozeergezochtnaareen oplossing om de oorzaken van de overbe-

lastingtegenezen a1som,dooreen betereorganisatie en nieuwepraktijkstructuren,deoverbelasting 'aan tekunnen'.Hetleidendeprincipehierbij
is hetaantalprestaties te verdelen en niette reduceren.
Bijhetzoeken naar nieuwe structuren dientevenwelte worden nagegaan
welke de meest adekwate oplossingen bieden.Hierbi
j heeft de huisarts

bijvoorbeeld weinig oog voorpara-medicidie op een efficiëntewijze een
deelvan zijn werkzouden kunnen opvangen.Hetbestaan van anderedan
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klassiek m H isch deskundigen op hetgebied van de gezondheidszorg wordt
praktisch genegeerd ofalthans nietgezien.ln ditperspectief kan er mis-

schien sprake zijn van een potentiële relatie huisarts-maatschappelijke
werker,huisarts-verplegende,huisarts-psycholoog,huisarts-kinesthesist.

Verpleegster,psycholoog,maatschappelijk werkster hebben een bepaald
deskundigheidsniveau verworven dathen in staatsteltproblem en,'gevallen',die onderhun bevoegdheid ressorteren,aan tepakken en te behande-

len.W anneerpatiënten meteenbepaaldeproblematiek bijdehuisartsaankloppen,ishetvoorhem blijkbaareen minderbekende realiteitdatdeze
deskundigen hieraan op een efficiënte wijze zouden kunnen tegemoetkomen.Deaanwezigheid enhetverschijnenvan nieuweparamedischeberoepen en de professionele verdeskundiging ervan iseen feit.Viaverschillende

kanalen kunnen zijin demedische hulpverlening ingeschakeld worden en
een aangepaste tegemoetkoming biH en.W anneer de huisarts zoekt naar

gewijzigde en aangepaste vormen van praktijkstructuren,onder meer ter
oplossing van de overbelasting,ishetbelangri
jk dezemedeafte stemmen
op de aanwezigheid van deze deskundigen.

Concreterealiseringen wijzenalop een min ofmeerpositieveevolutievoor
de huisarts,m aar de ervaringen zij
n nog vrijschaars.Een vergelijkende
follow-up studievan huidige en ieuweprakti
jkorganisatiesza1de oplossingskrachtvan deze nieuwe structuren moeten bewi
jzen.

Interprojessionele verhoudingen. wanverhoudingen ?
Termen die men inhuisartsenkringen frequentte horen krijgt,zijn:'frustratie'en,omgekeerd,'herwaardering'.Gefrustreerd voelen zijzich,geherwaardeerd willen zijworden vooralten overstaan van de specialist.Een
van degrote knelpunten in dehuisartsenproblematiek ligtdusin de professionele artsenkring zelf.De omnipracticus bevindt zich in een concurrentiële positie ten aanzien van despecialisten hetziekenhuisen hetistegen-

overhen dathijherwaarderingzoekt.
W i1men van hethuisartsenprobleem nietalleen m aarhetverschi
jnselzien,
maarook oog krijgen voor de diepere oorzaak ervan,dan is een inzicht

nodig in deobjectieveverhouding tussen huisartsen specialist.M aaralte
vaak wordtdeze oorzaak aan externe factoren toegeschreven,terwijlde
interprofessionele relaties over hethoofd worden gezien.
Vaak legtde huisartsde klemtoon op de overweging datde specialist de
patiënt slechts fragmentarisch benadert.Als zou de behandeling van een
specifiekeaandoening ofeen bepaald lichaamsdeelalleen maareen gedeel-

telijke ofmindergoede relatie metdepatiëntimpliceren.Hettraditionele
beeld van de vertrouwensrelatiein de arts-patiëntverhouding wordtgehan-

teerd alsintrinsiek aan hethuisartsensysteem en vooropgesteld a1seen fun-

damentele categorie waardoor het systeem gehandhaafd kan blijven.Er
wordtechteruithetoog verloren datheelwatspecialismen effectieve artspatiëntrelatieskunnen ontwikkelen diehetvertrouwde imago van de huisarts-patiënt relatie evenaren of verre overtreffen.W e hoeven slechts te
denken aan gynecologen,kinderartsen.psychiaters,enz.
Hetaantalpatiënten datnaarde specialistwordtdoorverwezen,mag inderdaad nietworden verwaarloosd,doch daarnaastisheteen feitdatdem ogelijkheid van vrije consumptie van gespecialiseerde zorgen toeneemt en de
gevolgen hiervan moeten in hun juistedimensi
e worden gezien.In artsenkringen echterwordtde verhouding tussen huisartsen specialistgemakke-

lijk in emotionele termen gesteld.Hierdoorworden detoenemendemogelijkhedenvanvrijeendirecteconsumptievan specialisten-zorgengenegeerd
en de regeling teruggebrachttoteen beroep op good-will,collegialiteiten
fair play.
Doordifferentiatie en specialisatieworden deactieterreinen van de 'profes-

sionals'in hetmedische veld afgelijnde gehelen,waarbijde communicatie
vandeenegroep totdeanderenietoptimaalfunctioneert(getuigehiervan
ishetbeeld datdehuisartszich vormtvan de specialisten omgekeerd).
Dezecommunicatieen samenwerking worden nog m eerafgezwaktwanneer

deverschillendegroepen nietstriktop elkaarzijn aangewezen toteen verder voortbestaan.

Specialisten zijn hoofdzakelijk aangewezen op een ziekenhuissetting.Zij
werken grotendeelsin en metdemogelijkheden van dezeinstitutie.Observatie,diagnose en therapie die m in of m eer uitgebreide technische hulp-

middelen vergen,zijn vaak slechtsmogelijk dank zijhetgeheelaan voorzieningendieineenziekenhuisaanwezigzijn.Despecialistheefterduszijn
werkterrein,hijheeftbehoefte aan contact metandere specialisten. De
omnipracticus heeft evenzeer behoefte aan contact m et specialisten en
ziekenhuis,maar is nietvolwaardig in die systemen gdntegreerd. Regels
van fair play en collegialiteit kunnen de huisarts erkennen a1s een evenwaardige gesprekspartner in de gezondheidszorg, m aar hetis een feitdat

ziekenhuisen specialismen zo gestructureerd zijn,datdehuisartsergeen
specifieke functie in heeft.W ellicht is dit eveneens een knelpunt dat de
frustratievan de huisartsverzwaart. Hijistotopzekerehoogteaangewezen

op de specialist,terwijlde specialismen zich structureela1s afzonderlijke
entiteiten kunnen handhaven.

Huisartsen maatschappel#kegezondheidszorg
Hetgrote belang dat aan de gezondheid wordtgehechtin hetbeleid van
een welvaartstaat,heeft vooralop overheidsniveau de behoefte doen toe-
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nemen om tevoorzien in een bepaalde specifieke gezondheidszorg waaraan
totdan toe in de bestaande me ische voorzieningen weinig aandachtwas

besteed:demaatschappelijkegezondheidszorg.Hetfeitdatdezevorm van
gezondheidszorg de vraag naar psychische en sociale factoren impliceert,
waarvoor medicivanuithun eigen deskundigheid minder oog hadden,ver-

klaartwellichtdatzijvoor deze nieuwe problemen weinig belangstelling
betoonden.De mH ische professionalsuitde privé sector lieten deze maat-

schappelijkegezondheidszorgonaangeroerd,deorganisatieen uitbouw ervan verliem n grotendeels langs de publieke sector.Gestimuleerd door de
grote aandachtdie op internationaalniveau werd besteed aan de planning
van demaatschappelijkegezondheidszorg haakten allerleibeleidsinstanties
evenalsde overheid op dezevorm en van medischebehoeften in door naast

de bestaande voorzieningen zoalsprivé praktijk en ziekenhuis specifieke
centra en bureaustecreëren (voorgeesteshygiëne,gehandicapten,enz.)en
door de uitbouw van hetpreventieve apparaatvia schoolgeneeskunde,be-

drijfsgeneeskunde,verzekeringsgeneeskunde,enz..
Hierbijvaltop temerken dathetnietdeklassiekeme ischeprofessionals
(huisartsen en orgaanspecialisten)zijn geweestdie heteerst hebben ingespeeld op deze probleemgevoeligheid voormaatschappelijke gezondheidszorg.Deze gezondheidszorg wordtuitgeoefend door andere deskundigen,

waarbijhetbeeld van desociaal-geneeskundigen onswellichthetbestbekend is.Deze'specialisten'handelen nietzozeercuratief,doch richten zich
hoofdzakelijk op hetbehoud van de gezondheid,op het voorkosaen van
ziektein de meestruime zin van hetwoord,d.m z.op psychisch,somatisch

en sociaalvlak.Zijfungeren op diemaniermin ofmeera1sdetectoren van
verschillende aldan nietbekende aandoeningen.
W atOnshier echtervooralinteresseertishetfeitdatvia deze instantiesde
patiëntnaarde specialistgekanaliseerd kan worden buiten dehuisartsom .

Een bedrijfsgeneeskundig onderzoek bijvoorbeeld kan een zieke direct
doorverwijzen naar een internist,een orthopedist,œn cardioloog,enz..
M aatschappelijkegezondheidszorg functioneertgrotendeelsmeteigen deskundigen,buiten de huisartsom .

Vragen en opm erkingen

In dehieraangeduide problematiek ishetduidelijk dathetom een eigen,
interneprobleemformuleringgaat.Datwilzeggen:terwijlintern en extern
mMisch beleid bijhetorgaiseren van de gezondheidszorg de huisartsfunctie alshetwareonaangeroerd laat,gaan dehuisartsen zelfzoeken naar
nieuwe structuren.En datbetekentdan weerdataanpassingen en veranderingen gezocht zullen worden vanuitde optiek en de rationaliteitvan de
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huisartsen zelf.H et feit datde situatie van de huisarts niet onder ogen

wordtgenomen door andere instanties (zoalsmedisch beleid,opleiding,
overheidsbeleid,enz.)brengtimmersmetzich mee datde huisartsvoor
elke oplossing ofverandering op Zchzelfis aangewezen.
De problematiek isnietmeerin defase van latenteprobleemgevoeligheid,

doch er isreHs een eerste duidelijke stap gezetnaar een oplossing toe.
Groterebevragingvan dehuidigesituatieen uitbouw vannieuwepraktijkstructuren worden een effectieve realiteit.M aar de vraag blijft, onder
invloed van welke factoren hetprobleem van de huisarts nooitwerd geviseerd doorandereinstantiesdan dehuisartsen zelf.Opnieuw zou men kunnen denken datde huisartsin hetgeheelvan de gezondheidszorg een derm ate m arginale positie inneemt,dat een problem atiek die toch acuut is,
nietintens door de andere instantieswordtaangepakt.

Belangrijk hierbijis de evaluatie van dehuisartspraktijk door patiënten,
waarover nog alle gegevens ontbreken.Een grondig onderzoek over de
vraag naar hulpverlening door de huisarts,naast het ruim e aanbod van
gespecialiseerde geneeskunde,en overdevisie welke de patiëntheeftover
hethuisartsensysteem als dienstverleningsorganism e,biedt wellicht brede

perspectieven bijdeuitbouw van nieuwepraktijkstructuren.M en magtoch
nietuithetoogverliezendatjuistdepatiëntdeconsumentisendecentrale
figuurdie de verdere vraag naar huisartsgeneeskunde grotendeelsbepaalt.
ln de m anierwaarop huisartsen over hun relatie m et de patiënt en van
daaruit over een herstructurering van hun eigen functie denken, steunen

zijteveelop enkele aspecten - 'eerste echelon'-geneeskunde,'integrale'
benadering - die m eer als wensbeelden voorkomen dan a1s reële deeltaken voor de huisarts.
'Eerste echelon'-geneeskunde wordt frN uent a1s een specifiek kenmerk
van dehuisartsgeneeskunde gM uid:dehuisartsverzorgtheteerste contact.
M aarm en heeftnooitonderzocht:'firstcontact'metwieswaarm ee? Zoekt

depatiëntdateerstecontactaltijd viadehuisartsofgaathijdirectnaarde
specialist?Erzijngeengegevensbeschikbaarom eenantwoordtegevenop
dievraag.Erdientrekening meegehouden dathetdirecte raadplegen van

despecialisttoeneemt,maarhetzou bijvoorbeeld ook kunnen datheteerste contact vooralde zogenaamde 'minor ailments',de kleinere klachten,

betreft.Wanneerechterbeweerd wordtdat85à90% vandegevalleneerst
bijdehuisartstercchtkomt,dan lijktonsditpercentage aanvechtbaar.De
gynecoloog,dekinderarts,dedermatoloog enz.kunnen zich netzo goed a1s
deom nipracticusop œn 'firstcontact'beroepen.

Een anderkenmerk van dehuisartsgeneeskundezou zijn de 'integrale'benadering van de patiënt.Tegenoverde overweging dat œn persoonlijke
relatiemetde patiëntenkelin dehuisartspraktijk tevinden zou zijn,kan
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men zich de vraag stellen ofhethiernietveeleergaatom een god bd oel-

deinzetvanbepaaldehuisartsen a1smens.Kan dehuisartszich hierbijwe1
beroepen op een specifieke deskundigheid? De trend om alle relevante
gegevens betreffende één patiëntteglobaliseren,is nietnieuw en wordtde

laatste jaren intens bestudeerd.De toenemende belangsteKng voor het
gebruik van de com puter in de geneeskunde is Mervan een voorbeeld.

Doorzulke technischehulpmiddelen wordthetvooriedereartsmogelijk,
in een minimum aantijd een maximum aan gegevensen alduseen globaal
beeld van depatiëntteverkrijgen.
H et iswaar dathuisartsen m et deze 'globale'benadering meer bd oelen

dan de som van alle meetbare en eventueelclassificeerbaregegevens.Zij
denken wellichtook aan bepaalde socio-psychologische com ponenten die

bijdebehandeling van hetgroeiend aantalchronischepatiënten duidelijk
steM s meerbelang krijgen.Twee opmerkingen hierbij.W eten waar de
patiëntwoont,ofhijgehuwd is,welke job hijheeft,zijn nogaltastbare
elementen,doch er zijn sociale en psychologische 'symptomen' die het
patiëntengedrag wellichtnogsterkerbepalen en dieminderzichtbaarzijn.
Devraagishier:beroeptdehuisartszich bijhetverwerven van inzichtin
deze com ponenten op een bepaalde deskundigheid ofop intuïtie en ervaring? En a1s dit inzichtpunt één is,dan is het verdisconteren van deze
kennisin hetm edischehandelen punttwee.Heeftdehuisartseen specifieke
technologiewaarmeehijkan voldoen aan dezespecifiekenood.
M en kan bedenken in hoeverre het totale inzicht dat de arts over elke
patiënt zou kunnen hebben, effectief wordt aangewend in diagnose en
therapie en een continuïteitvan behandeling waarborgt.Globale continue

behandeling lijkt meer een wensbeeld datdoor de huisarts gehanteerd
wordtzonderdathijdebetekenisen heteffectievegebruik ervan duidelijk
weette omschrijven.
Toch blijftbijde patiëntde behoefte bestaan aan continuë begeleiding
doorheen deveelheid van medische gegevens.ln hetziekenhuisbijvoorbeeld voelen velepatiënten zich verloren.Maarjuistinhetziekenhuisisde
huisartsnietaltijd gewenst.Deze'begeleiding'endewijzewaarop zedient
gdntegreerd in de huisartsfunctie,rekening houdend m etde reële context

van de gespecialiseerde voorzieningen,iswellichthetbelangrijkste datde
huisartsop hetoog moethebben wanneerhijzoektnaar hetherstructurerenvan zijn ro1in degezondheidszorg.

V ragen en antw oorden van een huisarts
Iïugo Janssens

MiaBracke-Defeverisklaarblijkelijk gdnteresseerd in dehuisartsenproblematiek.Datisdan een puntvan overeenkomsttussen haaren mij.Vanuit
deze probleemgevoeligheid iszij,samen metandere sociologen,scherper
gaan toekijken op dieeigenaardigefiguurin demodernegezondheidszorg:
dehuisarts 1971.lk voelme dan ook 'bekeken'en iedereietwatvolwassen
lezer weetwat datkan betekenen:van alles en n0g wat,maar vooralde
neiging om het'bekekene'metgrotere zorg te omhullen.Omhullende zorg

is œn fenomeen dat ontstaat wanneer je met gdngageerde binding te
maken hebt.lk voelm e dus niet allœ n bekeken,m aar ook geëngageerd

gebonden aan het objectvan dezesociologische interesse.M ijn repliek
groeitdusvanuithetdagelijksbeleven van mijn taak a1shuisarts,metalle
negatieve en positieve gevoelens die daaraan vastzitten.lk heb altijd de
indruk gehad datsociologen ijskoud observeren.De resultaten van die
observatie boeien me,omdatze mi
jtelkensweermetdeneusop deeigen
problematiek terugduwen.Telkensook #ngik beterzi
en:ik zag verbanden en situatieswaarvoor ik als 'zuiver medisch'huisartsvermoedelijk
blind geweestzou zijn.Hopdijk mag hetgeen ik hiernu neerschrijf,beschouwd worden alseen antwoord van een huisartsdie geprikkeld doorde

zoete angel van œn vrouwelijke sociologe een poging waagt totbeter
COntactl.

Voorhem dienietweetnaarwelkehaven hijmoetvaren,isgeen enkele
wind gunstig''(Seneca).M et deze antieke wijsheid. begon Dr.M .J.van
Trommelzijn rMe,uitgesproken bijde aanvaarding van hetambt van
,,

gewoon lector in de huisartsgeneeskunde aan de M d ische Faculteit Rot-

1 Graagvem ijsik ook naarhetartikelvanmijn collega A.VanOrshoven,Dehuisartsin degezondheidszorg,in Streven,juli1969,pp.997-1007.- Hetartikelvan
Dr.A.J.H.ThiadensS.J., Onzc zorg voor de zickc m edemens in een technîsche
wereld,in Streven,december 1968,pp.229-240, kan eveneens licht werpen op de
relatie patiënt-huisarts-specialist.
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terdam op woensdag 18 november 1970.De titelvan deze rede is symbolisch geladen:De huisartsop slag van twaalven.Alsmen goed leest,vindt

men driestijlfigurendoorelkaar:deklok slaattwaalf- destuurman weet
nietnaarwelkehaven hijmoet- geen enkelewindisgunstig.Daarbijtrof
me:én alleswatmija1shuisartsoverspoeldeaan interneproblematiek,én
de kritiek van de sociologen,én ook de m an die nu uitgenodigd wordtom
binnen dem uren van deuniversiteitaan hettoekom stbeeld van de huisarts

te gaan beitelen.Datallesvind ik terug in de beeldomschrijving van de
huisartsproblematiek.H et is een beeld van uiterste nood,een beeld van
stuurloosheid,een beeld van ongunstigeconstellatie,kortom ,een angstig en
depressiefbeeld.Hetlooptuitop het trefwoord 'frustratie',waarmee dan

allesgezegd wordt,waarmeeallemotieven van huisartstrelvalorisatieworden onderbouwd.
M ia Bracke-Defever noteertechter datde huisartsen zelf daar nu veran-

dering in willen brengen.Zijbiedtdehulp van hetsociologisch onderzoek
aan om onze problemen beter te form uleren en naar concrete oplossingen

ervoorte zoeken.Daarom concentreertzijzich op een paarknelpunten.
Graagwi1ikhierop,in degeestvanwatik in mijninleidingschrijf,open en
metengagementreageren.Hetblijfteen persoonlijke reactie,alsteuntze
natuurlijk op talloze contacten en relaties.In sommige oren klinken deze
reactiesmisschien a1sketterijen,maar Bernard Shaw heeftalgezegd dat
allegrotewaarheden alsketterijenbeginnen.Demodernehuisartsengeneeskundestreeftnamelijknaarverwezenlijkingvanideeën dieonaanvaardbaar
lijken ofinderdaad ookzijn voordiéartsen dieom allerleicomplexeredenen genoegen blijven nemen met heteeuwenoude,respectafdwingende,
autoritair-autocratische,ten dele serieusmythisch besmetteim ago.In onze

oren daarentegen,vasten zekerin demijne,klinken ideeën en fenomenen
a1shorizontale arts-patiënt-relatie,subject-subject-ontmoeting,maatschappelijk engagement,groepsvorming,multidisciplinairbenaderenvandezieke
(in concreto,volledigeuitbouw vandethuisgezondheidszorg in samenwerkingmetverplegenden,maatschappelijk werkers,psychologen,kinesitherapeuten)én niethetminsthet(.
'
hlerkennen van elkèpatiënta1seen psychosociaal-somatische eenheid,a1s een unitasmultiplex,gewoon a1svertrouw-

demogelijkheden.Hetwachten isalleen op derealisatie ervan binnen de
beperking van ons aller Belgisch klimaat.
Doordiepgaand contactmetdeingewikkelde problematiek van ons dage-

lijks'algemeen artszijn'hebben webelangleren stellen inmilieu en omgeving,hebben wegeleerd datwe de invloed van gezin en arbeidssituatie niet
moeten onderschatten, hebben we vooral geleerd dat heel wat patiënten
hun vraag naarhulp,dooreen raadselachtige verwevenheid metaffectieve

en sociale situaties,vooralonderde vorm van lichamelijke klachten uit-
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drukken.Onze grootste ervaring wellichtwasonsgevoelvan insufficiëntie

bijeen louterlichamelijkeaanpak van dergelijke menselijke klachten,een
aanpak,zoals onze opleiding ons altijd had ingeprent,langs de veilige,
exact-wetenschappelijke en somatisch-biologische weg.M eteen zitten we
middenin de opleiding,waar scherp hetprobleem kan worden gesteld van

hetmedisch-academisch milieu.ln hoeverrezijn professoren,zoalszijnu
functioneren,gdnteresseerd in een specifieke opleiding van artsen die een
eerste zeeffunctie ten opzichte van een massa ongedifferentieerde klachten

moeten gaan vervullen?Magikhiervragen:Weten zijnaarwelkehavenzij
moeten varen ofonsmoeten leren varen? Geloven zijenkelin positiefen
ultra wetenschappelijk uitgeoefendegeneeskunde? Zijn zegesensibiliseerd
(voorzichtig uitgedrukt)voorpsycho-sociale implicatiesin hetmenselijke
ziekzijn?Geloven zijzelfin denoodzaak om artsen voordefrontline-care
tevorm en?
lk geefop deze vragen geen antwoord.5Ve1durf ik zeggen datvoor een
academisch professorencorpsdatzich ten opzichte van hetzinvolbestaan

van dehuisartsgeneeskundeeventueelnegatiefopstelt,noglangetijd 'geen
enkelewind gunstig zalwaaien'.Dekersversbinnen de academischem uren

geloodste en metopleiding belaste huisartsen krijgen de zware taak de
wind vanuit het gunstige gatte doen blazen.W at hier aan *m anpower9

nodig zalblijken,magnietwordenonderschat.Enuithetfeitdatdeopleiding tothuisarts nu nog in de kinderschoenen staat,volgtin ieder geval
datvan een generatievan andersfunctionerende huisartsen pasbinnen een

respectabelaantaljaren ietste zien za1zijn.
Intussen leven wijnog altijd in 1971.Daarom lijkthetme nuttig even
dieperin te gaan op de problematiek zoals deze doorm evrouw Bracke in
enkeleknelpunten wordtgeformuleerd.

Overbelasting
lk kan akkoord gaan metde dooronze sociologe ontwikkelde zienswi
jze,
maarenkele essentiële factoren bli
jven,geloofik,onderbelicht.Overbelasting in de huisartsgeneeskunde is inderdaad een heel complex probleem.
W e mogen nietvergeten datde algemene mentaliteitin België,zekerin de

huidigestructuurvan degezondheidszorg,mede verantwoordelijk isvoor
de 'vrijejacht',voorconcurrentiëleintenties,voorhetinadekwaatopvangen van menselijkeangst.M etditlaatstebedoelik datzeerveleangstige
patiëntenhetdegeraadpleegdegeneesheer(hetmogen specialistenofhuis-

artsen zijn) vaak onmogelijk maken om zinvolle zorgen te verstrekken
zolanggeen 'redelijkeenverantwoorde'beperkingwordtopgelegd aan uitputtendeconsultatiesvan 'het'medisch corps.Hierm ee zou ik twee soorten
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medeburgersin beschermingwillennemen:1)Erzijnpatiënten diein staat
zijn om rustig meteen vertrouwde geneesheerhun eerste stappen in het
klimaatvan het'patiëntworden'te zetten.Ditverondersteltmaturiteit en

inzichtaan beidekanten.Voordezemensen kan een duidelijke voorlichting over de klaarblijkelijke gradatie in de medische procedure efficiënte
resultaten opleveren.2)Zijdiedezerijpheid nietkunnen opbrengen,moeten 'voorlopig'beschermd worden tegen de zinloze gevolgen van een be-

paaldewijzevan beroep doen op geneeskundigezorgen.M et'dezebepaalde wijze'bedoelik:lukraak reeksen geneesheren raadplegen,klakkeloos
allerleimedicatiesin dezelfde hutspotstoppen,enz..
DatBelgische klim aatiseen essentieelelementin de overbelasting van de

huisarts.Vooronsishetalleszinsduidelijk'
.wijwensen een zodanigeorganisatie,datwijin staatgesteld worden om op zinvollewijzeo.a.én de
eerste klachten én de continue begeleiding van een welbepaald aantal

patiënten op onstenemen,waarbijredelijkekansen worden gelaten voor
voldoende vrijheidsbeweging van de patiënten.
Overbelasting steltook de vraag naar de kwantiteitdie nodig is of goed

voorhetadekwaatfunctioneren van een huisartspraktijk.Ik geloofdatin
defrontline-caredagelijks'vele'patiënten gezien moeten worden,wilmen
vertrouwd geraken metdiejuistzomoeilijk teomschrijven wereld van de
eerste ongedifferentieerde sensaties van het zich-ziek-gaan-voelen.Dage-

lijksen intensnaareenverantwoord modelfunctionereniso.m.voorwaardeom efficiëntekwaliteitteblijven brengen.Huisartsgeneeskundezitjuist
op een zeereigen wijze- gekneld tussen kwantiteiten kwaliteit.
Daarom kan ik hetnieteenszijnmetdefonnulering:,,Erwordtnietzozeer
gezochtnaar een oplossing om de oorzaken vca #e overbelastlng te gene-

zen... Hetlddendeprincipepifcrsf/ishetcJn/J!prestadesteverdelen en
niettereduceren''.Ikkanmehierbijnietontmaken vankriebelendegevoelens:de negatieve instelling t.o.v.'the busy practitioner'en hetzachte ver-

wijtdatonzeoplossing wordtgezochtin een betereverdeling van delast
vanhet(a1dannietgewilde)overgroteaantalpatiënten,geeftmedeindruk
dat de inspiratiebron van de sociologische gedachtengang gezocht moet
worden in de buurtvan de financiële voordelen van die overbelasting.lk
wilditalleen verm elden.Verderegedachtenwisseling kan onsbeiderinstel-

lingwellichtwijzigen.
Om de overbelasting te vcrhelpen,pleitde sociologe voorhetinschakelen
van paramedicimetprofessionele deskundigheid.lk heb algezegd datdit
tot onze vertrouwde ideeën behoort.lk wilhieraan echter toevoegen dat

elkehuisarts,zoalshijnù isen functioneert(ik bedoel:nietspecifiek opgeleid,eigen functioneren improviserend zoekend,werkend en levend in een

ongunstigklimaat),hetnormaalmoeilijkheeftom eeneigen identiteitop te

bouwen.Dit gemis aan identiteitheefttot gevolg dat men de zin van de
samenwerking nietdirectvat.Geobsedeerd door de verde iging van eigen

(a1dan nietvermeende)rechten,hebbenwijdeneigingonzeonaantastbaarheid te accentueren.Nu pleitjuistdemoderne visie op dehuisartsfunctie
vooreen zich-kwetsbaar-stellen:wijmoeten onsopenstellen vooralleswat
zinvolkan bijdragen totonsbeterfunctioneren.M aarzich openen vanuit
een geprivilegieerde situatie naar een medebeslissingssituatie vereist een

moeilijk groeiproces.lk denk nietdathuisartsen ditgemakkelijkerpresteren dan alle anderen diein ditprocesvan multidisciplinairepatiëntenzorg
betrokken zijn.En magikdaarbijdannogeven aanstippen datdeideologische en politieke verdeeldheid in België deze samenwerking op deskundig
professionele basisnog steeds sterk afremt?

Om mijnrepliekopdeoverbelastingtebesluiten,wilik tenovervloedenog
eens onderstrepen dat de hele actie van huisartsen die er zelf wat aan

willen veranderen,principieelerop gerichtis om ons allen duidelijk te
maken datoverbelasting een illusoiren weinig efficiëntstatussymboolisen

dat beheersing en beperking fundamenten zijn van medische kwaliteit.
Beheersing en beperking moeten echterworden veroverd.A1s wij,huisartsen,daarzomoeilijkinslagen,danhoudtdatnaarmijn meningverband
methetobjectzelfvan dehuisartsgeneeskundeen dewijze waarop zein
België kan worden beoefend.

Interprojessionele verhoudingen. wanverhoudingen ?
Hoem eerik in dehuisartsproblem atiek geëngageerd geraak,hoeminderik
een sociologe kan volgen diebeweertdathuisartsen vooralgeherwaardeerd
wensen te worden ten opzichte van de specialist.lk geeftoe dat het zo

schijnt,maarik geloofveeleerdatwijvooralde zin van onze specifieke
taak geherwaardeerd willen zien,datwijverlangen naareen eigen plaats,
die zowel door de technici van de gezondheidsorganisatie a1s door alle
anderecollegae,alsook doorhetgrote publiek wordterkend en aanvaard.

Gebeurtdat,danzullen,geloofik,heelwatfrustratiegevoelensverdwijnen.
W ie de specialist ziet a1s de te evenaren concurrent, stelt het probleem

naïef.Tégen ietsvechten lijktme hier dwaas;vô6rde zin van je beroep
vechten lijktmeaantrekkelijk....ennoggelukkig makend ook.Complementairsamenwerken vanuitgoed afgebakende sectoren ishier een eisvan
heden en toekomst.

Datdespecijieke interprofessionele verhoudingen eigenlijk de echte oorzaakzijn van degespannen huisarts-specidist-verhoudingisoverduidelijk.
M aar hier antwoord ik weer:eigen taak en eigen plaats en vooralrustige

zekerheid datén huisartsén specialistelkaaraanvullen'
,kortom,begrijpen
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datbeiden overdezelfdepatiëntén meerén minderkunnen weten.De som
hiervan is 'integraal'voordeelvoor de patiënt.
Ofde relatie patiënt-specialistuitsluitend fragmentarisch is,daarop kan ik
allœ n genuanceerd antwoorden: som s wel, som s niet.Bepaalde orgaanspecialisten presteren inderdaad bewustfragmentarisch.Andere specialisten - en de sociologe somtop en nietzonder reden in één adem :gynecologen,kinderartsen en psychiaters - zullen een veel intensere en meer
integralerelatiemethun patiënten nastreven.Denuance nu wordthierzeer
belangrijk.lk wileen klein voorbeeld geven.Een huisartsheefteen relatie
opgebouwd m et een probleempatiënt, maar m oet hem op een gegeven

moment,vanwegetediepgaandemoeilijkheden,verwijzen naareen zenuwarts.Vooringewijden ishetduidelijkdatvoorbereiding,overdenking,juist
invoelen,langzaam losmaken van de relatie en deze soepeltoespelen naar
de collega die ze moet'overnem en',aan beide kanten specifieke kennisen
kunde veronderstelt,sam en m eteen benaderende evaluatie van de draagkracht van de patiënt.Een relatie met een patiënt kan variëren van de

meestoppervlakkige ontmoeting (het neutraalbekijken van een kleine
wonde)totzeerdiepe en integrale relaties,waarvan naarmijn meing de
huisartsonmogelijk hetmonopolie kan opeisen.Binnen het kadervan de
specialist-huisarts-verhoudingen ten aanzien van hetzeerbelangrijkeprobleem van de arts-patiënt-relatie meen ik dat een starre bepalende lijn
nonsensis.Wederzijdsbegrip en metkwaliteitgehanteerde arts-patiëntrelatiesaan beidezijdenza1soepeleverhoudingen creëren.
AlsM ia Bracke-Defever steltdatdeverhouding tussen huisarts en specia-

listgemakkelijkin emotioneletermenwordtgesteld,danheeftzijm.i.gelijk
en suggereertzijtevensdathethanteren van de relatiemetdepatiënten
met de collega kwalitatief stijgt naarmate men meer en gemakkelijker
afstand kan nemen van deeigen emotionele betrokkenheid.Binnen de driehoek huisarts-pati
ënt-specialistliggen grotemogelijkheden voorkwalitatie-

ve menselijke verhoudingen.Gaat men aan deze mogelijkheden voorbijs
gaatmen uitsluitend overtotgewoon system atisch afbakenen van sectoren
naargelang de onderscheiden competentie,dan vrees ik dat het systeem
waarm ee de onderlinge relatie tussen huisartsen specialistwordtgeregelds
staatofvaltmetde kwaliteitvan onderlinge inzichten en bedoelingen.Dit
isdan metœ n een pleidooivoorvoortdurende confronterende gesprekken

tussenhuisartsen en specialisten,hierbijgeholm n doormondigepatiënten.

H uisartsen maatschappellkegezondheidszorg
Het/c@/dat(maatschappelijke)gezondheidszorg devraagnaarpsychische
en socialefactoren impliceert,waarvoormedicivanuithun dfgcndeskun,,

digheîd minder oog hadden,verklaartwellichtdatzij voordeze nieuwe
problemen wdnig belangstelling betoonden''.Dezevoorzichtige en genuan-

ceerde formulering van œn belangrijk tekort in het medisch-deskundig
functioneren stelthetvolgende probleem.Gaatde arts de psycho-sociale

factoren dieverband houden metgestoord menselijk presteren,opnemen
binnen hetkadervanzijnmHisch (totnogtoevooralsomatisch en natuurwetenschappelijkgericht)denken,jadanneen?ln demodernevisieop het
menselijke ziek zijn spelen psychologische en maatschappelijke factoren
steedsm eer een essentiële rol.Op i
nternationaalvlak strijden competente
specialisten van de 'communitym edicine'overdekernvraag,ofde persoon

ziek wordtdoorgebrekkigeaanpassing aan deheersendemaatschappelijke
normen,dan weldemaatschappijalsziekmakend beschouwd moetworden,zodatdusnietzozeeraan depatiënt,maareerderaan de 'sick society'
gedokterd moetworden3.

lk ziehiergrotemogelijkheden voordehuisartsdiezich,in nauwesamenwerking metalleanderepsycho-sociaalgeïnteresseerden (o.m.de sociaalgeneeskundigen),inzetom binnen hetgezinsklimaatteobserveren en in te
voelen hoegestoordemensen zo zinvolen zo volwaardig mogelijk in hun
situatie kunnen worden geholm n.Eén voorwaarde:opleiding,deskundigheid op ditvlak en voortdurende training in wederkerigluisterend verband.

Naarmijngevoelza1indetoekomstonderdestudenten in degeneeskunde
een positieveselectieontstaan,zodatvooralzijdiezich aangetrokken voe1en totmedische zorg van hetintegrale (psycho-somatische)type,derichting huisartsgeneeskunde zullen kiezen. Engelse collegae definiëren de
appreciatievandemogelijkhedenendegerichtheid van de studentvoorde
huisartsgeneeskunde heelmooi: ,,he m ustlike people''

Maatschappelijke gezondheidszorg functioneert grotendeels met eigen

,,

deskundigen,buiten dehuisartsom ''.Hierop drie bemerkingen:
1. Ik bezitgeen gegevensoverde evaluatie van dekwaliteitvan de m aat-

schappelijkegezondheidszorginBelgiëop ditogenblik.Mijneersteindruk:
verhakkelde pogingen, trekken en sleuren vanuit verschillende hoeken,

ideologisch gdnspireerde naijver,geen coördinatie tussen de belangrijkste
betrokkenen.
2. Indien deze vorm van gezondheidszorg inderdaad functioneert buiten
de huisarts om, dan is ditterug te voeren tot onze hele problematiek:
vlucht,nietjuistWeten Waarheen,Waarom en hoe.

3. De vraag blijftnog,in hoeverre zijdie hier verantwoordelijk zijn,
samen metde Belgische patiënt,de huisarts (specifiek geschoold en ge3 Cfr.M .Leyers,Geneesheren OJ gezondheidswerkers,in Streven,april 1970,pp.
690-696,en Geneesheren OJ gezondheîdswerkers:een discussie,in Streven,augustus-september,pp. 1134-1145.
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traind)Wensen teZien functioneren in ditkader?'Sefairedésirer'lijktme
hier,V00rOnszelt een uitstekende m litiek.

Verdere opmerkingen en vragen
lk wilbesluiten met een antwoord op de vraag die mevrouw Bracke formuleertnaaraanleiding van een van de kenm erken van de huisartsgenees-

kunde,de 'integrale'behandeling:,,of hethiernietveeleergaatom een
goed bedoeldeinzetvan bepaalde huisartsen alsmens''.

lk heb ditzo verstaan:huisartsen zijn wel'goeieknullen'en bedoelen het
allemaalwelgod ,maarzijmakenzich ook hierweerillusies:zijberoepen
zich vooreengrootdeelopintuïtie(ditklinktdantochzôonwetenschappe-

lijk)en ervaring zowelbijhethanteren van de begrippen 'integrale'als
'globale'benadering.
Ik geloof inderdaad datvele van mi
jn geëngageerde collegae-huisartsen

'goeieknullen'zijn,maardan toch van dattypewaarmenselijkegoedheid
gepaard gaatmetscherp 'gedacht'verweer en methetgroeiend inzichtin

de steeds intenser wordende eis van eigen deskundigheid.Datwij deze
deskundigheid nietzo maarverwerven dooronze 'inzeta1sm ens',isonsal

t,
eduidelijk.W ewenseneeneigen,aan demoderneinzichtenen verworvenheden aangepaste technologie te veroveren.Ditkan moeilijk alleen maar
een wensbeeld blijven a1swe voortdurend zinvolreflecteren op mensen
samenleving,op gezond-zijn en ziek-zijn,op hethele complexeprobleem
van efficiënte en verantwoordegezondheidszorg.Alswein een overleg dat
nooit ophoudt,metalle andere deskundigen,steedsverder ons totaalin-

zichtin de patiëntverrijken,geloof ik datwij,a1s huisartsen,geëigende
continue begeleiderszullen worden van de m oderne patiënt,die hetop dit

momentalheelmoeilijk heeften in detoekomst,onderde druk van een
probleemgeladen maatschappij,steedsmeereen beroep zalmoeten kunnen
doen op deskundige begeleiding.

Totdaarmijn spontaneénbedachterepliekop dewaardevolleanalysevan
dehuisartssituatie vanuitde sociologische hoek.Bewusterotisch gekleurde

overdrachtsgevoelensontwijkend,wilik toch nog eenszeggen hoe blijik
wasmetekunnen vermeien in deze bijdrage van œn sociologe die zich
buigtovermijn eigen problemcn.

Beeld-spraak 1ll
Eric De Kuyper

Vijfenzeventig jaar geleden gaven de gebroeders Lumière in het Salon
lndien,een kelderaan deBoulevard desltaliens,deeerstefilmvoorstelling.

,,Wijgingen blindelingseen eeuw binnen zondertradities,diebijdevorige
doorzijn slechtemanierenwelmoestafstekenen denieuwekunst,dekunst
van de gewone man,was een voorafschaduwing van onze barbaarsheid.

Ontstaan in een dievenholen door de ambtenarija1skermisvermaak beschouwd,vertoondehijvolksmanieren die de serieuze mensen ergerden.
Hetwaseen vermaak voorvrouwenenkinderen.M ijn moederenik waren
erdolop,maarwijdachten ernietovernaen spraken ernooitover:wordt
er overbrood gepraata1s heter is? Toen we onsvan hetbestaan van de

film bewustwerden,washijaleen hele tijd onze voornaamste behoefte
geworden''.(Sartre,DeWoorden,p.89).
Erzijn filmsdiejebeeld nabeeld,keernakeerleertkennen.Erzijn ook
mensen die jezo,beetjebijbeetje,leertkennen.
M are'sTail,een undergroundfilm,enzijn auteur,David Larcher,heb ikde
eerste keergezien op heteerste festivalvan deundergroundfilm,verleden

jaarseptember,in hetBritish Film m useum .Overdatfestivalhebben onze
media niet zoveel verteld,datpastnatuurli
jk bijeen undergroundevenem ent.Uren,dagen,een week lang zitjefi
lms,beelden tebekijken zonder

goed te weten watje zietofwie erde auteur(in de'normale'cinema de
cineastofregisseur)van is.Twee films waren me bijzonder opgevallen,
M are'sTailen een andere.Aan SteveDwoskin,die zo'n beetjefungeert
alsdevaderfigutlrvan de Britseundergroundcinema (,,bestaatniet'',zegt

hijbars,hijisnamelijk Amerikaan),had ik gevraagd mijin contactte
brengen metdetwee auteurs.David Larcherkwam op me toe,maarik nam

hem voorde andcre.lk begon een stukje retoriek weg te geven over de
kwaliteiten en gebreken van die andere film dus en polste naar de moge-

lijkheid om hem in de Vlaamse TV tevertonen.En ineensbesefte ik de
vergissing.Larcher vond hethelemaalniet erg,scheen het niet eens ge-

merkttehebben.Eerstvermoeddeik dathij'n beetje'stoned'was,daarna
begreep ik dathijalleen maargoed opgevoed was.Verlegenen voorzichtig
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begonik opnieuw:ofik uitzijndrieuurdurendeM are'sTailnieteen stuk
vanongeveerveertigminutenzoumogenopnemenin een uitzendinggewijd
aan dealternatievekorte film;meertijd kon ik toch nietloskrijgen.W e
zouden allevoorzorgen nemen:de kijkersop voorhand waarschuwen dat
zenietaan decontrastknoppenmoesten gaan prutsen (degrijzetonaliteiten
in deze film zijn bijzonder subtiel),zoeken naar een zo goed mogelijke
overgangnahetvoorafgaandeprogramma (op televisiekrijg je somszo'n
raresprongen:van eenfeuilleton stap jein een gesprekmetSartre,gevolgd
dooreen sportcaptatie).lk dachtdatik hethem allemaalmoestuitleggen,
ikhad deindrukdathijnognooitnaartelevisiehadgekeken.Latervernam

ik dathijeen tijdjevoordeBBC had gewerkt:vandaardan misschien zijn
onbegrip?Hoedanook,hijzouhetjuistprettigvinden alsdekijkersals't
ware onverhoedsin zijn film zouden binnenstappen.Dan konden ze nog
altijd op devluchtslaan (
5f,gefascineerd,blijven kijken.
lkwasbangdathetallemaalheelmoeilijkzou gaan.Defilm leek metoen
nog erg hermetisch.Hetwas11uur'savondstoen ik hem zag en ik had die
dag al een uur of acht undergroundfilm zitten verorberen.M aar Steve
Dwoskin had me gewaarschuwd:,,M are'sTailisdemoeitewaard.Probeer

heteersteuuruittezitten,dan zuljemetverbazingdetweevolgendeuren
meemaken''.En datwasuitgekomen.M aartoch,wasik niet'nbeetje'gehypnotiseerd',washetgeen klatergoud,zou ik de film een tweedekeernog
even goed vinden? En ook wasik bang datik temaken zou hebben meteen

cineast van het 'avant-garde'type die zijn film voor geen geld van de
wereld op de TV wi1zien,maar dan,na lang aandringen,plotseling heel

hard begintte onderhandelen overde financiële kantvan de zaak.Bij
DavidLarcherjuisthetomgekeerde'
.hijvond hetallemaalhcelfijnen van
definanciële aspecten trok hijzich weinig aan:contracten en zo m oestik
maardoorsturennaardeLondenseFilmcoop;daarkwam hijafen toewel
eenslangs,dan zou hijde papieren weleensbekijken.Hijhad namelijk
geen vastadres:hijwoonde in een lorry - ,,heb jehem nietzien staan
voorhetFilm Theatre?''Daarmeetrok hijdoorW ales.
Hetgesprek had natlwelijks een kwartiertje geduurd.lk voelde me erg
ongemaltkelijk.En geloofde echt nietdat we zijn film ooitte pakken
zotlden krijgen.'sAnderendaags wasde lorry weg.De politie vond het
geen gezicht,zo'n woonwagen op dehyperculturele South Bank tussen The
RoyalFestivalHallen hetNationalFilm Theatre.
Een m aand later,het festival van M annheim . De eerste dag arriveer ik
vooréén keerveelte vroeg.ln denog verlaten halvan debioscoop, ergens
op een stoel:een langgerekte kabouter,lang vlashaar,een vilten hoed, een

kleurrijk gelapte broek,lompe laarzen.En naasthem een jonge vrouw.
David en Elisabeth Larcher.Zezaten daaraleen uurofzes, uitgehongerd,
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tegenieten van dewarmte.Zewaren aleen week ofdrieonderweg.lem and
had hem gevraagd M are's Tailte komen voorstellen in Hamburg,dathadden zedan maargedaan.Daarhad iemand hen uitgenodigd naarM unchen

(daarna zou hetnog Freiburg,Keulen en Parijsworden).Ze hadden de
zwarefilmrollen in een ld eren zak gestopten waren de Rijn afgezakt.ln
M annheim hadden ze gehoord datdaareen festivalplaatshad,dushadden
ze hun reis maar even onderbroken.

W ezijn gauw ietsgaaneten,samenhebben wedeespresso en deGauloises
gecelebreerd alsofzijin geen maanden nog een kop koffieofeen sigaret
hadden gehad (misschien wasdatook we1zo).Zevonden Duitsland œn
onherbergzaam land,je kunter 's nachts nergens plaats vinden om te
slapen,de kleinsteschuurisachtersloten grendel W aarvoorzi
jn demensen hierbang?Ze zien ertoch allemaalzo welgesteld uit W aarvoorzijnde
Duitsers bang? Voorde Russen? Ze vertellen me overhun Ri
jn-ervarin.

.

gen:over de bossen die overstroom d waren en er nu onder een laag ver-

hardemodderuitzagen alsversteendemonumenten;overde stenen die je
langsdeRijn vindt;overde fabrieken en dearbeidersdie naarElisabeth
hadden gelonkt;overde zwarte G1 die hun slapen had bezorgd in zijn
kazerne;over de enorm e vrachtwagenchauffeurdie ergens in een dorp in
de arm en van een vriendjewasgeval
len en dehelenachtdoorwasblijven
roepen,datditnou zijn vriend,datditnou zijn jongen was.Ze hadden
veel schnaps moeten drinken.Een onherbergzaam land, m aar er w aren

overalzo'nongewoonvriendelijkemensen.Ja,dachtik,datza1wel,vooral
a1sje ze 'averechts'tegemoettreedt.'De Boorden van de Rijn'zullen ook
welmooizijn waarschijnlijk a1sjezetegendraadsontdekt.'sAvondszijn
we een com munegaan opzoeken waarzekonden slapen.
Dehele week hebben wesamen doorgebracht. Film sbekeken,gepraat.De
lokale pers-en Tv-mensen waren in hun schik methet koppel'hippies':
een exotischenootin detoch m aar saaie aangelegenheid die M annheim is.

lk durfdenogaltijd nietveelvragen overM are'sTail;afentoezeiik iets
datmij
n bewondering moestconcretiseren.Tegen heteinde van deweek
heb ik ernogm aals een fragmentvan gezien. En weer diezelfde ontroering

bijhetzien van dieopvliegendevogels,weerdiezelfde'kosmische'verrassing toen ik opnieuw die piano hoorde:na meerdan een uursubtielgeruis,

ineenseen banalepianoeen deuntjehoren spelen,hetisalsofjedewereld
zietgeboren worden;weerdiezelfderillingbijhetzienvan enkeletrillende
beeldjes.Heelbanale beeldjes:twee mannen bijvoorbeeld, 'inboorlingen',
kijken strak in decamera,inhun handen hebben zeeen grotevogel, en de
vleugelsvan die vogelbewegen. ,,Etça bougel''zeiden de eerste toeschouwers van Lumière. Beelden,beelden! Domme, stupide beelden uitmi
jn

onderbewustzijn,tekensgegriftop hetscherm.M aarnog altijd durfdeik

erDavid nietved overzeggen ofvragen.Voorzichtig:beelden zijn breekbaar.Zoalsm ensen.En gevoelens.Handle with much care and sweetnees.
,ss
imonnot,jijbenteenernstigman,begrijpjijdatnou?M ijn dochtersleept
mijnkleinzoonmeenaarbioscoopl''EnmeneerSimonnotzou dan op verzoenendetoonantwoorden:,,lkbenernognooitgeweest,maarmijnvrouw
gaaterook weleensheen''.(Sartre,DeW oorden,p.89-90).

Davidbeloofdemezijnfilm zelftekomen afgevenbijmethuisin Brussel.
Eerstmoesten zijernog meedoorDuitsland en naarParijs.Op de terugweg naarLonden zouden zijoverBrusselkomen.Ik geloofde nog altijd
nietdathetzou gebeuren.Maar rond de afgesproken tijd waren zijer.
M oe van dereisen van devoorstellingen.(Toen ik hem een paardagen
latersprak van hetboek van JacquesDeslandesen JacquesRichard,waarin defilm gesitueerd wordtin detraditie van dekermisattractie,riep David
uit:,,Datishet!Datgevoelheb ik delaatsteweken ook gehad,toen ik met

mijn film onderdearm van stad totstad trok.Jevertoontnietalleen een
schouwspel,jebentzelfeen schouwspel'').
ln deweekdatzebijmegelogeerd hebben,heb ik alle dagen opnieuw naar
M are'sFi!zitten kijken.H eteerste deel,datik deeerste keer metzoveel
inspanning had moeten doorworstelen,leek m enu glashelder.Een evocatie
van licht,helemaalnietabstractsnoch gratuïet,zoalsik eersthad gd acht.
En de constructie van de film ,die op het eerste gezicht lukraak scheen,

vertoondenu geen enkele toegeeflijkheid meer:drie uurlang één organische groei- metinzinkingen en zwakheden,jawel,maardieallemaalhun
'nut'hadden - uithetlichten dem aterie.M eteen vreem de slotbeweging:
œ n versnippering naaralle kanten,een eindeloosslot,datmaarterplaatse

blijfttrappelen.Een weigeringom ermee op te houden,een onmachtom
verder te doen,een wanhopige aanroeping,datiem and toch er een eind
aan zou maken!En een verwoed zoeken om metde beelden en m emorie-

flarden dieoverblijven,toch nogietszinvolstemaken.
David verteldemedathijalvijfjaarmetM are'sTailbezig was,driejaar
actief.Sommigestukkenwaren zelfsalachtjaaroud.Diebeelden metdie
vogelsbijvoorbeeld komen uitmateriaalvooreen documentaire.Uitkilolnetersfilm diehijdaarvoorgMraaidhad,had hijdieenkelebeeldjesovergehouden.Nauwelijksvijfminuten inM are'sTail,en iederekeeropnieuw
lijktmedatmomenttijdeloos.Overgehouden beelden.Dehele film geeft
trouwensdeindruk datje stukken film zitte ontdekken dietoevallig bewaard zijn gebleven.Filmarcheologie.Beelden die van ergensheelveraf
en toe aan hetlicht schijnen te komen.Hetis alsof je in de tijd aan 't
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graven bentom van ondereen eeuwenoudelaag stofbeelden tevoorschi
jn
te halen.Beelden die m isschien nog uitPlato's grotkomen.Alsof M diès

enLumièreallangdood waren,alsofdecinemavijfenzeventigjaargeleden
(juistop hetogenblik datik ditschrijf)nietgeboren is,maarintegendeel
toen,na een eeuwenlang bestaan,gestorven en in de vergetelheid van het

Salon lndien bedolven.Alstoeschouwervan M are'sFJ# zitjediehiëroglyfen uiteen anderetijd en een anderewereld dan moeizaam teontcijferen.En je beginttebegrijm n watundergroundcinema eigenlijk betekent:
Nveer een cul
tuurfossiel.Mooi,ontroerend,dood.Een fossieldatje a1s 't
ware in de illegaliteit,in de catacomben kuntgaan bekijken,filmstroken
die hetdaglichtnietmogen zien.W antbuiten staatde brandstapelklaar.

En nietsbrandtzogemakkelijk a1sundergroundfilm.
Hetverbaasde me niet,laterte horen datDavid Larcherarcheologiegestudeerd had.
M are's Tailzitechternietalleen vo1beelden uitonscinemaverleden,maar
ook vo1beelden uitDavid Larcher'seigen verleden en heden.Datwasmis-

schien dereden waarom ik zomoeilijk methem overzijn film kon praten.
Aan anderefilmmakersmagjevragen watje wilt:hetwerk,defilm,het
produktstaattussenjouenhen inen beschermtje;persoonlijke,indiscrete
vragen gaan door de filter van hetvervaardigde ding en komen aan als

discrete,onpersoonlijke vragen.En de antwoorden ken je eigenlijk alop
voorhand:uiteindelijk- ofin eersteinstantie- hebbenzijhunfilm altijd
gemaaktom aan een bepaald systeem te voldoen,nooitom een van dievele

persoonlijkeredenen diejezou kunnen hebben om een film te maken en
waarvan undergroundfilmerserafen toe œntje ontdekken.Hoebeterik
David zelfleerdekennen,hoebeterik ook zijn film leerde bekijken.,,In
thisfilm everything ismine''en daarmeebMoelde hijnietzozeerdathij
alleszelf had gemaakt,m aar dat alle beelden iets te maken hadden met
hemzelf.W aarik fouten of vergissingen in de film meende te zien,bleek
dater op datmomentinderdaad ietsmis wasgelopen m etDavid zelf.De

kinderen in de film zijn de zijne;de oudere man die op een bepaald
m omentheelongelegen in hetbeeld komt,is een ex-vriend van Elisabeth

(en zijbloosdeeven).
David iseven oud alsik.Hijweetook nietwatgedaan.Ooitishijeen
goed fotograafgeweest,hijheefteen album gepubliceerd,FiveNymphets,
in destijlvanHaskins'CowboyKate.Hijheeftin New York geleefd in de
hippe Britse kolonie.Zou misschien zo 'in'geworden zi
jn alsDavid Bailey
of Peter Whitehead,maar hijwerd hetbeu.Sedertmeer dan een jaar
woonthijnu in een lorry,in watje noemtarmoede.A1s ze in Londen
komen kunnenzeterechtbijSteveDwoskin.Hetgeld voorMare'sTailwant ook undergroundfilm s kosten geld - hebben ze gekregen van de

zoon van een schatrijkebouwondernemer,diedeambitie koestertdé producentvan de undergroundfilm te worden.

Toen Elisabeth bijmebinnenkwam,liep zedirectnaardeplatendraaieren
legdeerdeene (klassieke)plaatna de andereop.Ze grabbelde in mijn
bibliotheek,vond daar Erik H.Erikson,Childhood and Society,en zatde

heledagaanéén stuk doortelezen.David reageerde'nbeetjetegendraads.
Laterbekendehijdathijmijnboeken en platen 'agressief'had gevonden;
vroegerhad hijzelfeenenormebibliotheekgehad,maarnu in delorrykon
datnietm eer.M ooivond ik hetverhaalvan Elisabethsbevalling.Ze was

naareen film van deM arx Brothersgaan kijken en had zo zitten lachen,
datze dringend naardekraaminrichting gereden moestworden.Zo zou ik
ook nog eens graag ter wereld komen:m idden in een film van de M arx
Brothers.
Hetfragmentmetde vogelsheeftDavid verfilm d op heteiland M auritius.

Daarishijgeboren.Een prachtig eiland,exotisch,deheimatvan Paulet
Virginie van Bernardin de Saint-pierre.M aar overbevolkt,doodarm,een
onontwarbaarkluwen van culturele,economische,politieke,raciale,religi-

euzespanningen.Maarwatgdaan? Zoalszijn'producer'isook David de
zoon van een rijke bouwondernemer.Keerthijnaar dat aards paradijs
terug,dan is hijonvermijdelijk getekend a1s 'de rijke zoon van de rijke
landeigenaaren speculant'.ln Engeland kan hijzich deluxe permitteren
arm te zijn,alleen maarte werken als hijer behoefte aan heeft.Bijde
boeren op hetland,maardaarmoetjehard werken om een paarpond te
verdienen.A1szeechtnietmeerverderkunnen,rapenzeallerotzooibijeen
die zem aarkunnen vinden en daarmee trekken ze naar Londen;zehuren

œn kraampje op de antikwiteitenmarkt in Portobello Road (anderhalf
pond perdag)en in één dag zijn zehetzootjekwijt.Hetbrengtongeveer
honderd pond op,jekunterwerkelijk alleskwijt,zegtElisabeth.
,,M a
ar zo kunnen we toch niet verder blijven leven? Of wel?''vraagt
David.De avond voor ze vertrokken,hebben we asperges gegeten.David
verorbertze vlug en handig,metde gem aniëreerde barbaarsheid waarmee

je in de beste kringen asperges eet,metde handen.Ze zijn vertrokken:
ze mochten hun lorry nietlangerin Londen laten staan;vlug moesten ze
terug in W aleszien te geraken,daarligtde regeling m etde boetesanders.
M aar eerstgingen ze nog eensPortobello Road doen.Een vriend van me
is ze tegengekomen op de weg naarde kust:,,Twee landlopers.M ethun

zakjeen hun stok.EchtJozefenM aria''.Endan:,,Ik vind toch datze 'n
beetje overdrijven''
Isdatwerkelijk zo,dachtik.Zijdoen en zijn toch alleen maarconsm uent
datgenewaarzovele anderen alleen maarvan spreken,van dromen,ofdat

anderen - in hun studentenjaren ofin devakantie - spelen.Hoekomt
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hetdan datzijdeindruk wekken datzijoverdrijven?M isschien omdatzij
beseffen wat hetbetekent,diero1die zi
jspelen,omdatzijweten wat'n
inspanning hetvraagt:doorzettingsvermogen en karakter,zoalsdatvroeger

heette.Anderszijnisinderdaad nietmogelijk zonderdathetagressieflijkt.
M aarhetistoch we1iets,vindik,datiemandin dezetijden vanovervloed
metvolleverwondering opnieuw eenboek (een boek,mensen,weetjewat
dat is?),muziek (muziekl) ofgewoon een Gauloise of een kop koffie
ontdekt.(,,Abbéscrossés,mitrés,dispensateursdesfaveursdu ciel,etvous,
tem pliers terribles,quiarmâtes vos bras pour l'extermination des Sarrazins,vousne connûtespaslesdouceursdu chocolatquirestaure, ou dela

fèvearabique(koffie)quifaitpenser.Quejevousplainsl''(Brillat-savarin,
1755-1826,Physiologie du Goûtj.Of iemand die gedurende een paar
dagen dewarmte,hetcomfort,dezekerheid vanhetburgerlijkeleven weet
tewaarderen.
55Datis koketteren metarmoede''.Ja,beslist.In een wereld waar zoveel

gekoketteerd wordtmetrijkdom,isde reactie daartegen allichteen overdreven, een 'geënsceneerde' reactie. M aar deze zelfopgelegde armoede

heefteen bewustzijn dathetkoketteren metrijkdom nietheeft:hetinzicht
datditkoketteren slechtsvan voorbijgaandeaard kan zijn,dateen andere
levenswijzedientgezocht.,,Kunnen we zo verderblijven leven? W atgedaan?''En ik kon David nietsantwoorden.lk wistdatpolitiekeactievoor
hem geen betekenishad,evenmin alseen vluchtin dem ystiek ofin under-

ground-cultuur (toen ik hem heelvoorzichtig zeidatdezeeerstefilm van
hem voormijmeteen delaatstewas,kniktehij);actiein een sociaalCnga-

gementwasvoor hem als zoon van een rijke koloniaalinefficiënt.H et
enige wat ik hem had kunnen zeggen was, wat meer naar Elisabeth te

kijken en teluisteren.ln afwachting.
Alsje Portobello Road helemaalaioopt,onder de spoorwegbrug door,
kom jein Ladbroke Road.
Daar,naastde GasW orks,staathun woon@*
wagen a1s ze in Londen Z1Jn.

Een paar weken later ontmoette ik Alan Power,de m an die Davids film

had geproduceerd.Hijisnu ergingenomenmethetfeitdatmensen overal
M are'sFJ# een 'mooie'film vinden (navoltooiingisdefilm meerdaneen
jaarblijvenliggen).HijgelooftinLarcherstalent.Hijheefthem zelfsvoorgesteld een nieuwe film temaken,overom heteven wat,om heteven waar.
ln Afrika of zo.M aarDavid heefternieteensover nagd achten isnaar
W ales vertrokken. ,sBegri
jp je zo iets?''vraagt Power.,,Hij zou toch

moeten (moéten?)verderwerken.Hijheefttalent''.Ja,datgeloofik ook,
maarm isschien niet het talent waar Power hetover heeft. ,,Ik heb oude
foto'svan hem ontdekt.Ik heb hem voorgesteld die tentoon te stellen en te

verkopen in œn nieuwe galerij.Datiserg in,weetje,in Londen.Maar
nœn,hijheeftergeen interesse voor,hijisgewoon naar W alesvertrokken''.Power is niet alleen een slœ htmensenkenner,m aar ook een slecht
zakenm an,vermoed ik.Om de producer van de undergroundfilm te willen

worden,moetje toch echtnietveelafweten van de filmbusiness.Maar
misschien ishijweleen goedezoonvan een rijkebouwondernemer.Datis
ook iets.,,lk geloofdatElisabeth te veelinvloed op hem heeft.Ken jij
Elisabeth?''Ja,en ik hoop maardatze veelinvlod heeft.

W eereen paardagen laterleesik dan in hetnovembernummervan Streven

hetartikelvan PeterHebblethwaiteS.J.,Luisternaarde 'cool'.Hijspeurt
naarverschuivingenin de counter-culture.Daarzouden David en Elisabeth

dusin moeten passen.M aarzepassen ervan geen kanten in.Zijhebben
geen behoefte aan drugs,die kunnen ze trouwens niet betalen:een kop

koffieen zezijn 'stoned'!Nieuwe seksualiteit? Heb ik nietsvan gemerkt.
Gemeenschapsbewustzijn,jawel,voor zo verdatdan onder mensen van
vandaagmogelijkis.Zijn zijovertuigd datofdoen zijalsofderevolutieal
plaatsgevonden heeft? Helem aal niet.W eten ook hoegenaamd niet wat

EricClapton ofde Stonesmomenteeluitvoeren,hoezouden ze? M aarja,
Hebblethwaiteheefthetnietoverdewerkelijkheid,geloofik,alleen maar
overde beelden van diecounter-culture die totonskom en via de traditio-

nelekanalen van demM ia.Datkun je niemand kwalijk nemen.M aarhet
isjammerdatwijonsdaarnietaltijd van bewustzijn.
Jammerishetook datzijdie eraan meedoen - de 'jongeren'heten die
vaak zelfnietbeseffen datzedie artificiëlewereld m eehelpen stofferen,

datzefiguranten zijn in een schouwspeldatdooranderen wordtopgezet
(Hebblethwaitemaaktereven allusieop).Ge ragingen worden opgefokt,
en achteraf dan af- of goedgekeurd.Zie in het decembernumm er van
Esquire hetartikel Das Hip Kapital van Craig Karpel over de businessaspecten van de counter-culture.

Alsjein œn oppositiesituatiezit,ishetvanzelfsprekend datjejeextreem
gedraagt.Nuttig wordtdatechterpaswanneerjejebewustwordtvan het
kunstmatige van datextremismewaarin ze jetenslottedwingen.Dan kun
je,inderdaad,metje extremisme gaan koketteren.W aarmee ik maarwil
zeggen: 'de andere film' (underground- of marginale film),'hetandere
geslacht','de andereliefde','
deanderegeneratie','deanderecultuur'zijn
geen waarden op zichzelf.Anderszijn isgeen benijdenswaardigetoestand.
Wiedenktdatzijdie'anders'doen ofzijn,datwela1sietsbenijdenswaardigsbeschouwen,denktdatmisschien omdathijin hetanderezijn eigen
wensdromen projecteerten daarbang voorwordt.ln PursuitJJ H neli-
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neSS1 (om vele redenen echteen boek datje moétlezen) schrijftPhilip
Slaterdatde angstvoorhetradicalismevan deanderen ofgewoon deangst
voorhetandere in onszelfgezochtmoetworden:,,Itisnotwhathappens
abroad thatgenerateshysteria,but rather whatappears to be happening
within ourselves''.Anderszijn isgeen alternatief,m aar een middel,misschien heteige middelom zowelhet'ene'als het'andere'op te heffen in

een dialectischesynthese:oud én jong zijn,van pop én van klassiek houden,op een vrouw én op een man verliefd kunnen raken,in luxe én in

armoedeleven,revolutionairén gelovig zijn.Ditzijn geen contradicties,
maar complementen.W at ze gemeen hebben (wijsheid,muziek,liefde,
levenskunst,engagement)isbelangrijkerdan watze onderscheidt (soort
van wijsheid,soortvan muziek,enz.
).Paswanneerjeditinziet,wordthet
onderscheid,de nuancering,bruikbaar voor een betere kwaliteit van ons
bestaan.

1 PhilipSlater,Tlte Pttrsllitof Loneliness,Beacon Press,Boston,1970, 154 pp-,
$7,50.

C oncrete poëzie in N ederland
en België 11
Erik Slagter

In Streven van februari1971 is de korte geschiedenis van de concrete
poëziemetde voorons taalgebied belangrijke wegbereidersalsTheo van
Doesburg en Paulvan Ostayen behandeld.Daarna is de opkomstvan de

tegenwoordigeconcrete poëzie in detijdschriften Kentering en De Tafelronde beschreven.Hieronder wordt dit overzicht van de visueel-literaire
woordkunstin België en Nederland voortgezet.
H etis in de Nd erlandse literatuurgeschid enis misschien wel een uniek

verschijnsel:de concrete dichtersvormen geen groep om een tijdschrift,
zoalsbijDenieuwe taalgids,Reflex ofPodium,maarerzijn bijna even
veeltijdschriften als dichters.De verklaring ligtmedein de aard van de
concretepoëzie,dieweleen integratiekunstismaardan toch een integratiekunstwaarin men de accenten verschillend kan leggen:visueel,ofwelfonetisch,dan welaudio-visueel;rein-concreetd.w.z.uitgaande van deletteren

hetwoord,ofmeteen grotevrijheid vanplastischeuitdrukkingsmiddelen'
,
objectiefofmaatschapm lijk geëngageerd.
Frans Vanderlinde en Vers Univers
Vanderlindenoemtin Vers Universdeprecieze datum voordeintrede van

zijn eigen tijdschriftVers Univers,tijdschriftvoor spatialisme wijzigde in
voorevolutievepoëzie.Onderdielaatsteterm vattehijallesoorten nieuwe
poëzie samen: spatialisme,concrete poëzie, audio poëzie, visuele poëzie
enZ..

Vanderlindenoem tin VersUniversdepreciesedatum voorde intrede van

de nieuwe poëzie in Nederland:23 februari1963,de avond waarop hij
HenriChopin ontm oettein hetArchiefen M useum voorhetVlaam se Cul-

tuurleven teAntwerpen tijdensdeexpositievanobjectievepoëzie.'Vooral
doorde tapesmetgeluidspoëzievan detweeinrichters(HenriChopin en
Paulde Vree)werd mijde uitweg uitde grauwe,vaak vermoeide,ver-
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moeiende en zelden spitsepoëzie die wein Nederland totdén toe schreven,

duidelijk',memoreerthijin Vers Universvan september1967.Hetishet
zesdeen laatste nummer van een reeksdie begintin mei 1966 metde ver-

schijning vandeeerste,tevenszesdejaargang van VersUniversa1svoortzetting van de vijfde jaargang van Kentering.De internationale redactieraad wordtgevormd door Paulde Vree,Pierre Garnier en lan H .Finlay.
De uitgave ValtOp door een gedegen inhoud mettheoretische beschouwingen en Poëzie Van zowelNederlandse alsbuitenlandsedichters.
lnheteerstenummerwerden het'3memanifestedu spatialisme'van Seiichi
Niikunien Pierre Garnier en heteerste,uit 1963 daterende internationale
manifest voor spatialism e, dat mH e door Vanderlinde is ondertekend,
opgenomen.H etspatialisme,volgens Garnier,wilde fonetische en visuele
Poëzie overkoepelen en streeft naar een bovennationale taal. 'Le poète
travaille objectivementune langue considérée com me m atière.Le poète
considère la langue comme un univers autonome'.Garnier zietde poëzie
nieta1svoortbrengsel,maara1s activiteit,een centrum van energie,en het
gedichta1seen voortdurendebeweging van en naarde lezer.Daarin bena-

derthijChopinsvisievan een evolutievepoëziedienooitstilstaatin haar
ontwikkeling.Chopin is meer fonetisch auditief ingesteld en zijn werk
inspireerdeVanderlindein VersUnivers,pourleJ/I/JJJ,humain,tijdschrift
voor evolutievepoëzie toteigen stempartituren voorgebruik metde bandrecorder.
De vierde Vers Universbevato.m .teksten van en overHerman de Vries.
ln nummervijfstaathetuitstekendeartikelvan Vanderlindeover 'De vergeten Van Doesburg'.Op overtuigende wijze toont Vanderlinde aan dat

hetliteratuur-manifestvanDeStijl(indrietalen afgedrukt)en deartikelen
van 1.K.Bonsetop heldere wijze de principes van de objectieve kunst
vooruitzien.

Hetzesdenummeriseen anthologie metbijdragen van DeVree,Vanderlinde, H ansClavin, H erman Damen, M olitor, U.G.Stikker, H erman de
Vries, RobertJoseph, PietOorebeek en PierreHendriks, aangevuld met
bio-bibliografische aantekeningen.Vanderlindeleidtdebloemlezing in met
een artikelover'Evolutievepoëziein NM erland'en De Vreepubliceerteen

belangrijk essay 'Vergelijking metde voorgangers'.Hij steltdaarin Van
Ostayen en Apollinaire tegenoverelkaaren noemtde poëzie van delaatste
grafisch-spatiaal tegenover de m eer ritmische poëzie van Van Ostayen.

DeVree noemtverderdein Antwerpen geboren MichelSeuphor (1901),
aanhangervanTzara,a1svoorgangerwegenszijn 'verbalemuziek'dieneigt
naar het bruïtisme,de beweging,het ritmisch ademen,waardoor het de
audio-poëtische kantopgaat:'une poésie de rien-savoir',gerd uceerd tot

allœn de klankwaarde.(M .Seuphor,'Lectureélémentaire',mei1928,en
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P.de Vree in '
Onderexperimenteelvuur',1968).Van De Vriesstaan er
enkele 'random sam ples'in 'for free associative purposes'.Vers Univers
beslitm eteen overzichtvan deconcrete m ëzie i
n Engeland,Frankrijk en
Spanje.Veelteksten vaninternationaalbekendeauteurs bleven in de map,
want Frans Vanderlinde verhuisde naar Friesland en staakte de uitgave

vanzijn tijdschrift.
H erm an Dam en en AH

De in Vers Univers bijeengebrachte dichters gingen echterdoor methet
m aken van nieuwepoëzie.Eén van hen isde in Utrechtwerkende Herman

Damen (1945)diemetzesteksten in debloemlezing isvertegenwoordigd;
daaronder een werktekening voor een 'kinetisch poweem ',het fonetische
'Elegie Pour mon Jules'en hetm et de tenen geletterde 'stampesta',een
variantop de bekende afbeelding van de koingin op de m stzegel.

Herman Damen publiceerdevanaf1967eveneensin DeTafelronde.Sinds

november 1966 geefthijeen eigen blad uit:AH,tijdschriftvoor verbaal
plasticisme.Deaanleidingtothetverschijnen van heteerstenummerblijkt
de tentoonstelling 'Kunst-Licht-Kunst'in het Gemeentelijk Van Abbem useum teEindhoven van deherfstvan 1966.H etgeëxposeerdebetekende
een stim ulans voor Damensdoelstelling:hetwoord 1osvan de pagina.ln
de eerste AH kom tdan ook een uitvoerig artikel over kinetische kunst

voor.Een kunstdie ontstaatdankzijhulpmiddelen a1sde wind (Calders
mobiles)en elektriciteit(b.v.ook de reflectie van aluminium),een bewegendeen beweegbarekunstwaarbijdekunstenaareen bepaaldecyclische
beweging creëert,vaak in combinatie metlicht,datgeregeld onderbroken,

gepolariseerd,geprojecteerd,geïntegreerd enz.aan hetkunstwerkdeillusie
geeftvaneenzich oneindigcreërend werk tezijn.Een voorbeeld van 'kinetische powezie' noemt Damen het bewegen van driedimensionele letters,

zelfstandigofopeen achtergrond,bijv.hetlaten tollen vanvijfboterletters
OP een luchtstroom die dan sam en hetwoord boter vormen.

HetgaatDamen volgenszijn 'M anifestvoorhetverbaalplasticisme'om de
ruimtelijkheid van de tekst,hetvoorwerpelijk maken van detaal.Hijwi1
een uitvinderzijn,een verbinding tussen kunsten wetenschap leggen.Behalve 'verbaal-plastischepowezie'beoefenthijook 'verbo-fonische powezie',doorcompositie en hetdoen weergeven van degeluiden van de mense-

lijke stem.Hijstaateen evolutieve poëzie voor door zich niette willen
beperken totvisuele en hoorbare poëzie,maar daarnaast ook ontwerpen
te maken voor 'tastbare powezie,eetbare en geurpowezie, micro en macro
Powezie'.

Heteerstenummervan AH bevatalleen bijdragen vanHerman Damen en
Harmen Deman;onderdeeerste naam verschijnen de artikelen,onderde

630

Erik Slagter

tweedede'powezie'zoalseen'totaaltweedimensionaaltype-outpoem',een
wegwerpgedicht,een 'pedaalpoweem''op de voetvolgen',een 'proefbaar

poweem'seen visueel-fotografisch ('fonografisch')versen een 'voorwerpelijk poweem'.Overditeerste nummermerktFransVanderlinde in Vers
Universop datde ondertitel'voorverbaal-plasticisme'op den duurwelza1
moeten vervallen.Hijvindt dat er over de theoretische teksten valt te
bakkeleien en hetcreatieve werk li
jktvoorhem altezeereen afspiegeling
van de theorie.
H ettweededubbelnummervan 1967bevatgedichten van o.a.PauldeVree,
H erman deVriesen FransVanderlindeevenalso.m.een 'fonisch poweem '
en een 'pistool-poweem ' van Harmen Deman en artikelen van Herman
Damen,FransVanderlinde,Timm Ulrichs en PaulM entink.ln 'Aanteke-

ning bijverbo-fonische powezie'gaat Damen in op de bruïtismen van
Chopin en Dufrêne:metm echanische hulpm iddelen voortgebrachte stem-

klanken,envraagthijzichafinhoeverrehiernogvantaalsprakekan zijn.
H etiseen experimenteren aan de grens van de taal,naarde m uziek toe.

ln 'Empirisch onderzoek m.b.t.de visuele en auditieve powezie'schrijft
Damen overdero1van debeschouwerdaarbij,diepuzzelt,ontdekt,vindt
en inziet.In 'Ti# en kunstwerk'besteedthijaandachtaan het tijdelijk
karaktervan dekunst,tijdelijkin dezinvanbeperktheid,vergankelijkheid,
voorbijgang.
AH vijfvan oktober 1967bevato.a.teksten van ltaliaanse dichters naast
poëzievan FransVanderlinde en HansClavin.Deman publiceerter zijn
'erotic series'in evenalseen artikelover 'Taalom (aan)te ruiken':een
geheelvan fonetische tekens wordtvervangen dooreen geheelvan odoris-

tischetekens.ln zijn 'M anifest'pleithijvooreen persoonlijkeopenbaring
van dewerkelijkheid.'Hetgaatom een (meer,beter)voorwerpelijk maken,
zoweldoor de maker als door de herschepper.De tekstmaakt ruimte en
neemtruimte in.H etgedichtm ag nu kapot.H etgaatdepoweetom een op

elkaarafgestemd zijn van vormgevend en inhoudelijk aspect,waarbijhij
zijn werkterrein verbreedzietdooraanclachtvoortechnischehulpmiddelen
a1selektro-akoestische apparatuur.Poëziewi1talen naareen taal:eris een

réjouissance van hetwoord.een bevrijding uitde zekcre slavernijvan de
gedachte en het betekende gevoel.Het woord a1s klei'.
H eteerste nummervan de tweedejaargang verschi
jntin februari1968in

een kokermethetopschrift'overgankelijkepo wezie'.Dekokerbevatde
partituurvan een fonografie 'Réveil du chaos',een sonorisatie van in-en
uitademhalingen,keel-en mondklanken in verschillende spreeksnelheden'
,
een 'microfiche vergankeli
jke powezie' ('the first pou-e-tic contribution

to your shadow-archives') van Timm Ulrichs en Harmen Deman, een
poging om een druk te maken metsilly putty en een zakje teksten,een
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doorschijnendeplastichandschoen bedruktmet'almostdestructH poems',
een levertraan capsule waarm ee een tekstvan uitgesneden letterskan worden opgevangen,een ontwerp voor œn 'kinetic pouim': een draaiende
tromm elvoorzien van een zoeklicht op een spiegelwaarop de letters van
een verwisselbare kubus worden gereflecteerd,en tenslotte een toverbal,
een gd ichtdatverandertnaarmate hetwordtgeconsumeerd.
Nummerachtvan AH isopnieuw een verrassing:een langspeelplaatin œ n

zilverkleurige hoes met bijgevoegde partituren en verklarende noten.
De inhoudsopgave verm eldt 'Consonance'van Gust Gils,een verbosonie
waarin de dichter heeftwillen nagaan wat met louter medeklinkers kan

wordenverwezenlijkt;een compositievan Maurizio Nannuccien deradiofonische stereo uitvoering van de gedichten 'Organon'en 'Exodus' van
PauldeVree doorCorDoesburg.Op de andere kantstaan een compositie
van Fred van derKooy op een tekstvan BertS.A .Peto 'Judy',een collage
van muziek,geluiden en stemklanken,en vervolgensdrie stukken van De-

man-AH zelf:een 'ritmecellage'van voornamelijk explositieve klanken'
,
'Réveil du chaos'en 'Hommage à Orff',auditief slotstuk van 'sixclus'.

'Sixclus'isook detitelvan vijfvisueleontwerpen diein een envelop zijn
bijgevoegd.Debedoelingisdezeontwerpen teprojecterenwaarbijdesterkte van hetlichtdoordeintensiteitvan hetgeluidssignaalop de plaatwordt
geprogrammeerd.De hoesbevatverder een 'visueelpoweem'en een uit-

voerige inleiding over 'Verboftslonie & fonografie':'hetademen en herademenvan een powetischetekst'waarbijmenzichbeperkttothetspreken
(zeggen).'Deplastischepoweetzetaldusteksttonen,waardoorspraakklanken hoorbaar worden gem aakt'...'H etgaatom een binnensm ondsspelen
m ettaal,een hakkelen en stotteren in de ruim te.een benadrukken van de

talrijkemogelijkheden totwijziging en vervorming'.Technisch interesseert
de verbosoniezich voorelektro-akoestischemogeli
jkheden'
.hetsamenhangend presenteren van klanken of ritmecellen,elektro-akoestische (ht1lplmiddelen en m aniptllaties.'1n defonografie wordteen poging ondernomen

om derelatiemogelijkheden tussenklankenbeeld,tussen auditiefenvisuee1ritme te onderzoeken.Terwijlmen hetgrafisch poweem ziet,luistert
men naarhetop hetgrafische werk gebaseerde fonische stuk.Anderszins

blijkthetook mogelijkgeluidenbeeld op elkaartelateninspelen,zoalstot
uitdrukking kom t in het fono-grafische sixclus: in die produktie is het

auditieve stuk 'Hommage à Orff' (een compositie van de klanken
a-m-o-r-p-hmetvariaties)eenIogischeafsluitingvandeontwikkelinginde

vijfvisuele ontwerpen'
.a-âme-amo-amor-amorph,terwijlin dereproduktiehetgeluid totvoorwaarde van hetzien van de grafische ontwerpen
gemaakt kan worden door de intensiteit van hetlicht door het geluidssignaaltelaten reguleren'.
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Van BloknoottotLabris

Er zijn meer concrete dichters hetvermelden waard,met name de in
Duiven bijArnhem wonendeRobertJoseph (1943).Hijdebuteerdein 1966
en publiceerde eerstin Vers Univers en eveneensin De Tafelronde.De
concrete,visuele poëzie van RobertJoseph (W ieseman)bestaatui
telementairuitgevoerde,maarvernuftig uitgedachte herhalingen van letters,woorden oflettertekens in een bepaalde vorm.Zi
jn ideeën mettaalstructuren

krijgen o.a.vorm in de interpretatie van 'M a Yuan'naar Lucebert:een
kruisvorm van dewoordparen 'wolkvogel(en)visgolf'dieinhetsnijpunt
samenvallen om in depoten elkaars tegendeelte vormen:'golfvis (en)
wolk vogel';in zijn gedicht:'black power'(cf.illustratieop p.639),en in
het'minnegedicht',een simpele herhaling van hetminteken.

Sinds 1967 verspreidtRobertJoseph zijn gedichten doormiddelvan huis
aanhuisbezorgdefolders.Ensindsdecember1968voerthijmetGerritJan
deRook uitNijmegen en metRuud van Aarssen,die evenalsHerman de
VriesuitArnhem afkom stig is,de rd actievan Bloknootwaaraan concrete
dichtersa1sHansClavin,FransVanderlinde en Paulde Vree meewerken.

Bloknootisgeen uitgesproken tijdschriftvoor'de'ieuwepoëzie.'Hetwi1
eenontmoetingspuntzijnvandiversestijlen'.
RobertJoseph beschouwteen potje metwater en een kaartje met het
woord viserin a1s zijn manifestvoor zijn pogen om concrete poëzie te
maken:'hetwoord vis(dat'verwijst'naareen konkretewerkelijkheid,nl.
deechtevisinhetechtewaterl',lichthijtoein deveertiendejaargangvan
DeTafelronde,nummer3,
/4,'wordtin ditgedichteen konkretewerkelijkheid omdateen kaartje,waarop visgeschreven staat,in een potje gevuld
methetechtewaterisgedaan.Hetpotjeisop 11juli1967 gedicht.Devis
is een vis-ueelgedicht'.
Van Bloknoot verschenen tot nu toe vierkwartaalschriften,waarin o.m.
een essay van M aarten BeksoverH erman deVriesen bladen metgrafische
kunst.Een van dem edewerkersaan de beide laatste numm ersisde Belgi-

schedichter1vo Vroom,secretarisvan hetin Lier,België,verschijnende
literairtijdschriftLabris.1voVroom (1935)schrijftvisuelepoëzieuitgaandevan en beperkttotde mogdijkheden van de schrijfmachine.Ook hij
vertrektvan een bepaald idee dathijmetzo weinig mogelijk middelen
trachttevisualiseren.Zijn gedichten zijn visueleletterbeelden waarmeehij
bijvoorbeeld een schilderijvan M ondriaan 'victoria boogie woogie'invult,
ofde relaties tussen aanverwante woorden opbouwt,dan we1het 'verbaal
gelaat'van een stadsnaam a1s'brasilia'uitbeeldt.

Een anderemedewerkervan LabrisisLeonvanEssche(1919),dieevenals
lvo Vroom en RobertJoseph zijn krachtzietindevisuelevormgevingvan
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letterbeelden.Hettijdschrift l'
nbris behandelde in een dik nummervan
juli1966demodernepoëzievanuittweehoofdstromen:deobjectieve,zgn.
concrete,kinetische,spatialeenz.poëzieen desubjectieve,veelalafterbeatpoëzie.

H ans Clavin en H olland var.969
Een dichterdie sinds 1967 regelmatig meewerktaan De Tafelronde,AH
en Bloknooten wiensteksten in Integration en daarvoorin Vers Univers

verschenen,isHansClavin (1946).Ook hijheeftsindsdeherfstvan 1970
een eigentijdschrift.HansClavinisgeen theoreticusvandepoëzie,weleen
vindingrijk dichterdie zijn lezer-kijkersvoortdurend verrast.ln 1968gaf
hijtweebundeltjesineigen beheeruit.Vanheteersteverscheen zojuisteen
nieuwe druk.De titelisL'histoire del'histoire en de inhoud bestaatalleen

uitderegel'l'histoire se répète'dertien keeronderelkaarherhaald.Zijn
tweede eigen uitgaveOpen hetwoord bevatvoorhetmerendeelteksten die

zijnherdruktinHolland var.969,verschenen in hetvoorjaarvan 1970 bij
De Tafelronde en in eigen beheerbijH ans Clavin in llmuiden.Holland
vlr.969 opentmeteen blauw poetsdoekjemethetopschrift'makeready'
en eindigt met een 1os blaadje schuurpapier voorzien van het octrooi
'poetry quality'.Tussen poetsdoek en schuurpapier bevindt zich Clavins
concrete poëzie:stimulerende teksten diedelezerprikkelen doorde plaatsing van de letters,door toepassing van kleur,door weglatingen of her-

halingen en hetgebruik vansjablones(cf.illustratieop p.581).Devormen
van hetgedichten hettypografische spelm etzetm ateriaalin verschillende
grootte en stand gaan vooraf aan collages van woord en beeld,metfoto-

grafie,waarin Clavin een meerplastische wijzevan uitdrukken nastreeft.
HetiszoalsPaulde Vreein een extra editie van De Tajelronde schrijft:
'van gedichttotgedichtspringtde vindingrijkheid in het oog.De vorm
bepaaltook de zin van hetgedicht:l'imagination au pouvoir'.(Zie ook
recensiesvan C.J.E.Dinaux in hetHaarlemsDagblad van 20 juni,en in
HetUtrechtsch Nieuwsblad van 22juli1970,van KeesFensin De Volkskrantvan 27 juni,van Rein Bloem in VrijNederland van 11julien van
mijzelfindeNieuwe RotterdamseCourantvan 22 augustus1970).
De evolutie naar een visualisering van het(fotolbeeld waaraan de letter
ondergeschiktwordtgemaakt,blijktuitde opbouw van deze bundelen
eveneensuitheteerste numer van Subvers,tijdschriftvoor (onder meer)
konkrete poëzie,uitgegeven door The Subvers press,d itor H ans Clavin.

Heteerstenummerbevatgeen theoretischebijdragen,we1veelpoëzievan
hoog gehalte op goed papier in klein-offsetgedrukt.Naastteksten uithet
buitenland werken o.m .Paul de Vree,Robert Joseph,Herm an Deman,

M ark Insingel,Sl/kn/t?/-redacteurG.J.de Rook,U.G.Stikker en de in
Amerika wonende Nederlander Tom Ockerse eraan m ee.

Kenmerkend (?)voordehuidigesituatievandeconcretepoëzieisdattege-

lijk metde Belgischeuitgavevan een Nderlander,in Nederland de eerste
bundelconcrete poëzie van een Belg verscheen: Perpetuum M obile van

Marklnsingel(1935)bijM eulenhoffteAmsterdam.Debundelbestaato.a.
uitcirkelswoordreeksen.W oorden die teruggaan op een existentiëlebasis'
.

man-vrouw -ik-menenanderepersoonlijkevoornaamwoorden,wentelen
er om en doorelkaarzonderbegin ofeinde,ofworden uitelkaar opgestapeld;uitde vorm van hetherhaalde 'ik'springt 'm en' naar voren.Deze

doorgaandebewegingvaneen concentrischepoëzievindtmen ook bijFerdinand Kriwettinzijn 'Rundschreiben',geëxposeerd op 'Poetrylnternational'in De Doelen te Rotterdam van 17 toten met21 juni 1970.M ark
lnsingelpubliceerde enige van zijn ronde gedichten eerder in De TJ/e!ronde.(1n de eerstevierbovengenoemderecensieswordtook dezebundel
besproken).
Ditoverzichtvandeconcrete poëziein Nd erland en België eindigtmetde

namenvan PierreHendriks(1947)uitHeerlenen van U.G.Stikker(1925)
uit Groningen.De eerste debuteerde in Vers Univers en publiceert sinds

december 1967in DeTafelrondeenin Bloknoot,visueletypogrammen en

ruimtelijkeconstructiesmetbehulp van passer en lineaal.Pierre Hendriks
beschouwtdetaalalseencode.Hijwerktbijvoorkeurop grootformaaten
trachtaan hetpapiereen derde dimensietoe te voegen doorergaten in te

knipmn.EvenalsPierreHendriks,M olitoren PietOorebeek (vandebeide
laatsten vond ik nietsmeer),staatook de GroningerU.G.Stikkerin het
anthologienum mer van Vers Univers.In 1968 verscheen van hem in eigen

beheer de bundel Auchemie die hij karakteriseert onder de noemers:
typoëzie-poëzie-muëzie. Behalve met klankgedichten houdt ook deze
dichter zich bezig m etcoderings-en communicatieproblem en van de taal.

U.G.Stikkerexposeerdein 1970 samen metG.Offringa schilderijen,grafiek en teksten in Leeuwarden en H eerenveen.

Naschnft
Op hetogenblik isin ons taalgebied de activiteit groter dan ooit,nu een

groeiend aantaltijdschriften zich metconcrete poëzie bezighoud
.t.Frans
Vanderlinde,depionierinNe erland,berichttemijeen nieuw politiek,literair cultureeltijdschriftvoor te bereiden.De Subverspresskondigdede
bundelNodiden,van de in Utrechtwonende NahlNucha,aan.RobertJo-

seph berichtdatzijn Poëziehuis in 1971 meteen eigen tijdschriftstart,
PZH,een tijdschriftvoorkonkrete poëzie en zo en datin hetvoorjaar
waarschijnlijk via De Tafelronde zijn bundelZie-poë-zie verschijnt.Mark
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lnsingelpubliceerde in december 1970 debundelM odellen (M eulenhofg.
Drie internationaletentoonstellingen getuigden eveneensvan de activiteiten

van de Nederlandse concrete dichters.ln Zurich werd van 11 julitot23
augustus 1970 de tentoonstelling 'Text Buchstabe Bild'gehouden,die niet

lninderdan 26mogelijkhedenvanvisuelepoëziecatalogiseerdeen waaraan
behalve PauldeVree en lvo Vroom,voorNederland H ansClavin en Herman Damen deelnam en.ln Amsterdam organiseerde galerie De Tor van
31 oktober tot27 november een expositie van concrete poëzie met werk
van ondermeer W illem Breuker,H ans Clavin,H erman Dam en,Frans de
Jong,en voor België,E.L.T.M esens en Paulde Vree.De grote over-

zichtstentoonstelling die nog tot 7 maartin hetKoninklijk Paleis voor
SchoneKunsten in Antwerpen iste zien,toontverderwerk van de Belgen

Alain AriasM isson (franstalig),Leon van Essche,Paulde Vree en lvo
Vroom en van de Nederlanders Hans Clavin, H erman Damen, Robert
Joseph,Frans Vanderlinde en H erman de Vries.
Erwasdaarom voldoendeaanleiding eenseen inventarisop te maken.Terechtimmers constateertDe Vree een grootgemisaan documentatie,een

uitblijven van hetonderzoek van teksten en een jarenlangeverwaarlozing
van devoorlichting,waardoordeconcretedichtersin hetNederlandse taalgebied nog steedsin een isolementverkeren.M etde voorafgaande balans

hoop ik een eersteen misschienstimulerendebijdragetotdocumentatieen
informatietehebben geleverd.Hetmoetnutoch duidelijk zijn,naarwelke
zijdedebalansook doorslaat,datdeconcretepoëzieevenmin a1sdeexperimentele is weg te denken uitonze literatuur.

B E SP R O K E N T IJ D SC H R lF T E N :

De Tafelronde;administratie CorneelFranckstraat9,Deurne-Antwerpen.
Labrks;redactiesecretaris1vo Vroom,Begijnhofstraat60,Lier.
Integration.
.redactiesecretarisHerman de Vries,Spijkerstraat229,Arnhem.
AH,tijdschrijt voor verbaal-plasticisme; Herman Damen,lbisdreef 400,Utrecht.
Bloknoot; redactiesecretaris Ruud van Aarssen,Van Dortm ondstraat 19,Arnhem.
Tentoonstellingen,behalvebovengenoemdewaarwcrk waste zien van concretc dichters uitNederland of Belgie:
Lichten beweging,konkrete ?oëzie;Vel
p,GalerieEpok,1966:FransVanderlinde,
Paulde Vree,Herm an de Vrles,(catalogus).

Rotterdam,Galerie 'tVenster,1966:FransVanderlinde en Paulde Vree.Bij de
openingintroduceerdeVanderlindezijntijdschriftVersUnîversmeteen beginselverklaring.
Dendermonde,Celbeton,1967:HansClavin,Herman Damen en Frans Vanderlinde.

D oorconflictnaarbegrip
in een taxicentrale*
J.Jorna

Bijdienstverlenendeberoepen a1svervoeren horeca bestaatnog een verouderd beloningssysteem,waarbij de fooi een aanzienlijk deel van het
inkomen kan uitmaken.Toen deze zaak in een taxi-onderneming aan de
orde kwam, werd dat aanleiding tot breed en diepgaand overleg tussen
directieen vertegenwoordigersvan hetpersoneel.Op zichzelfisdatbelang-

rijk.Belangrijkernoglijkthetverloop van degesprekken,omdatdaaruit
bleek,hoe metechte goede wi1veelbereiktkan worden.

De aaleiding washetstreven bijverschillende taxibedrijven in hetland
om aftekomen van hetfooienstelsel.Erliggen daarallerleipsychologische
voetangelsen klemmen,niethetminstomdatde fooioncontroleerbaar is
voor directie en belasting,en ook welafhangtvan hetpersoonlijk gedrag
van de chauffeur (terwi
jlhijop de klandizie zelfgeen invloed kan uitoe-

fenen).Hetfooienstelselkan dan ook een ideevan zelfstandigheid en vrijheid geven,waardechauffeuraangehechtblij
ft.Vandeanderekantishet
een onzekere post;hetisbovendien in onze maatschappijongebruikelijk
geworden dehoogtevan debeloning aftelaten hangen van destemming of

hetgevoelvan voldaanheid bijdeklant.W anneermen eenmaaleen vast
percentage gaatinvoeren,dan ligthetwelin de rede ditbedrag gewoon in
hettotaalbedrag te laten opgaan,en de klantnietm etde interne verrekening lastig te vallen.ln de sfeervan de produktie weetde kopertoch ook
nietwelk percentage aan lonen wordtberekend?

Percentage
Een directieteam dat zegt aan het belang van de werknemers zwaar te

tillen,had nu een berekening gemaakt.W aarin soortgelijkebedrijven,na
hetafschaffen vandefooi,dechauffeureen 15% kreegvan hetopgereden
* Ditartikelwerdovergenomen uitPeilingen,een tweemaandelijkstijdschriftdatde
wisselwerking tussenbedrijfen samenleving onderzoekt.In hetzelfdenummerwordt
ook aandacht besteed aan de looneisen,terwijl Prof.Dr.P.terHoeven nog eens
terugkomt op de Rotterdamse havenstakingen.Peilingcn, Rotterdamsedijk 162a,
Schiedam, abonnem ent J8,50,losse nrs. J2,
45.

bedrag,beslootmen hier tot23C
$ .Hetzaterin,duswaarom hetdan niet
toekennen? Daar gaan natuurl
ijk de nodige gesprekken aan voorafmet
collega'seldersen metbondsbestuurders.Eristenslotteook zo ietsa1seen
solidariteitvan de werkgeversonderling,hetzoeken naargezonde concurrentieverhoudingen en het verlangen naar samenwerking.M aar naar die
kantwasallesgelukt.Vervolgenskwam men totovereenstemming m etde
gekozen vertegenwoordigers van hetpersoneel.

Fooiof niet?
Toen de openbarevergadering.Van de kantvan dedirectie dachtmen nu
toch welalles gedaan te hebben.Een goede regeling,waar de chauffeurs

voordeelvan hebben,gunstigerzelfsdan in nogalwatandere soortgelijke
bedrijven;inspraak van mensen in wie hetpersoneelvertrouwen heeft!
Geen wondera1smen dan gdrriteerd raakt,wanneerop zo'n publiekebijeenkom st wantrouwen wordt gezaaid.lneens hebben de personeelsvertegenwoordigers het vertrouwen niet m eer. W anneer de omvang van de
groep op deopenbarevergadering een rustig gesprek belet,en men daarom

dekanskrijgtinkleinegroepjestegaanpraten,zietiemand degelegenheid
om ook datweerverkeerd uitteleggen,a1sginghetlouterom een 'verdeel-

en-heerstactiek'.Erzullen goedwillende leiderszijn die bijdergelijke onverwachtse reactieshetm oede,sociaalvoelende hoofd in de schootwerpen
en overgaan tot borrelpraatbeweringen over de onbetrouwbaarheid die

chauffeursnu eennaaaleigen is.Hetgetuigtvan een werkelijk democratische gezindheid datdithiernietgebeurde.M en zettedevergadering door.

En toen paskwam de ware moeilijkheid naarvoren.Hetbetrofnietde
regelingzelf,maarhetbordjemet'geenfooien',datdedirectieindewagen
wildelaten aanbrengen.Datbordjelijktalleszinsredelijk:alsdechauffeur
toch een vergelijkenderwijszelfshoog deelvan deinkomsten krijgttoegewezen,en detotaalprijsvoorde klantverhoogd is,waarom dan nog aanspraak maken op extra inkomen uitfooien? En heeftde klantgeen recht
daaromtrentte worden ingelicht?
Sommige chauffeurs,die nietverder denken,zien zich alleen de kansont-

glipm n om boven de extra verdiensten weerdeoudefooien extra te krijgen;hetzou dan dubbelopgaan.Aanvankelijkvermoeddededirectiedan
ook we1deze erg eenzijdige gedachtegang,toen plompverloren zelfs met
een staking werd gedreigd tegen hetaanbrengen van datbordje.
Overleg
ln dit stadium was een zekere verontwaardiging voelbaar.Toch wisten

beidepartijenzich tebeheersen.Dedirectiekon geloofwaardigmaken dat

zijwerkelijk niethad gdachthoeonaangenaam zo'n bordjekan zijn voor
chauffeurs.Hetleek zo vanzelfsprekend,zo redelijk.Men had toch weer
nietopgevangen,waarom in een soortgelijk bedrijfelders chauffeurs gekankerd hadden toen dedirectieer,naarzijzeiden 'alsdekippen bijwas
geweest'om hun meteen hun fooien te onthouden,terwijlzijin hetverleden toch nooitzo'n haasthad gemaaktwanneer hetging om de lotsverbetering van de man achter het stuur.Zo iets kan diep leven,ligt in de

sfeervangevoelens.En diezijnnietineensom tebuigen metgoedewi1en
redelijkeargumenten.Gelukkig wasde verbazing van dedirectiehierwel
zôeerlijk gemeend,datzij'overkwam',geloofvond.
Daarm ee kwam het gesprek een heel eind verder.De m an die om een

staking geroepen had,raakte watgeïsoleerd van zijn collega's,die wé1
wilden praten.Nu kwam het er rustiger uit:een bordje is op zichzelf
redelijk,maar hetwoord fooimoeter nietin staan.De chauffeur heeft
immersrechtop zijn loon.Een zaak die veelgevoeliger bleek te liggen
dan men aanvankelijk dachten diebijonbegrip toteen kwade stemming
en zelfsstaking zou hebben kunnen uitlopen,vond weldra een bevredigen-

deoplossing:hetbordje'geen fooi'- datoverigensreedsdoordepolitie
wasvoorgeschreven - werd vervangen dooreen tekst'ritinclusief'.Zakelijk komthetop hetzelfde neer.Psychologisch klinkthetheelwatsympathieker.En datbli
jktweereenshemelen aardeverschiluittemaken.
Bovendien lietdenieuwe teksttoch ietsmeerspeling open.'Geen fooi':dat
klinktalsof helemaalnooitiets gegeven mag worden.'lnclusief':de klant

weetdatde chauffeurvoldoende betaald wordt,maardathijvoorheel
bijzonderedienstenen uitgesproken moeiteeen extraatjemagvangen.Dat
isdan ook echteen extraatje,vrijwilliggegevenindepersoonlijkesfeer.
Pers

Intussenlekteerietsuitbijeenkrant: Erschijnteenbewogen vergadering
geweesttezijn.Komtereen staking?''Men informeerdebijdedirectieen
kreeg de toedrachtvolledig tehoren.M etname ook dathetloon nietm eer

gedeeltelijk op defooien berust,en datdaarom demeterprijsomhoog gaat
hettotaalbedrag blijftvoordeklantongeveergelijk.In datgesprek zei
de woordvoerder van hetbedrijf ook iets over die extra diensten:het
-

spreektvanzelf datkoffers worden ingeladen,datde weg wordtgewezen,

en men een handjeuitsteektalsgesjouwd moetworden.Dathoortbijde
service.lndekrantkwam natuurlijkjuistditoveren ineen onprettigestijl:
dedirectieeistbijnieuweregeling een aantaldiensten van chauffeurs.
M en kan hetdegoede chauffeurnieteuvelduiden dathijzich beledigd
voelde:dathoorttoch bijzijn vak,datis toch normaal? W atheeftdie
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directienu weerteeisen? W eerbonjedus.Maarook weer aanleiding tot
gesprek.

Ook uitdezeervaringtrokkenbeidepartijen lering.Voortaanza1ookinde
relatie metde pers een vertegenwoordiger van de chauffeurs worden betrokken.W ateen momentvan nieuwe onrusthad kunnen worden,groeide

door de eerlijke bereidheid tot overleg zo uit tot œn nieuw onderling
begrip,nieuweafspraken,meerinspraak en democratiein hetbedrijf.
Besluit

Om simpele verbeteringen te krijgen moetgevochten worden.Gevochten
op deeersteplaatstegen hetongM uld datjebekruiptbijzoveelmogelijkheden totmisverstand.M aarwanneereen directiewerkelijk wil,kanzijhet
ook.En waarom zou diegoedewi1eralleen zijnin devervoerswereld?

RobertJoseph:Blackpower (1969)
foto:de Gem eente M usea van Amsterdam.
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Siberië -land van de toekom st
R obertH otz

Als het woord Siberië valt,denken de meeste m ensen in onze breedtegraden allereerstaan koude,aan onherbergzaam land en gevangenkampen.

Zeerzekerzijndezedrieaspectennietwegtedenken uithetbegripSiberië:
totopdehuidigedag spelen zijin degeschiedenisen ontwikkeling van dit
land hun ro1

maar er bestaan nog andere kanten van Siberië die nù

veelzwaarderwegen.Ergaatgeen week voorbijoferworden ergensop
Siberisch gebied nieuwe bodemschatten ontdekt.De rijkdom aan delfstoffen is buitengewoon.En op vele plaatsen liggen de ertslagen zo hoog

datmen geen mijnen nodig heeft,maarde ertsen in dagbouw metreusachtigedraglineskan ontginnen.Nogbelangrijkerisdeaanwezigheid van
aardolie, aardgas en kolen.M en moet eens enkele getallen voor ogen
houden.Alleen alin debeide bekkens Koesbassen Koesnetzk worden de
aanwezige aardolie-reservesop 250 mi
ljard tongeschat,waarvan tenminste
een kwartonderbijzondergunstige voorwaarden Ontgonnen kan worden.
En de nog voorhanden kolen-reservesworden methet astronomisch aan-

doende getalvan 6 triljoen ton (690005000*000900090005000) aangegeven.
De bruinkoollaag die in de streek van Kansk-Atschinsk werd ontdekt,

strektzich uitlangsdetranssiberischespoorlijn overeen afstand van 1000
km en delagen ervan liggen vlak bijhetaardoppervlak.De ertslaag van
Baktschar,die eveneensin dagbouw ontgonnen kan worden,wordtop 100

miljardtongeschat.Endatzijnnogbijlangenanietallerijkdommen.Ook
de reusachtige stromen zi
jn een onschatbare energiebron dienoglang niet
is uitgeput.
Siberië is echter niet alleen interessantvoor de industrie. Om nog niet te

spreken van deonuitputtelijkehoutvoorraad van deTaiga,hetSiberische
woud,isditland ook detweedekorenschuurvan deSovjet-unie,die een
kwart van de hele graanbehoefte dekt, want de vruchtbare zone van de
Zwarte Aarde strektzich totver in M idden-siberië uit. Geen wonder dat

dezeschatkamerdoordeSovjet-leidersa1shetland van detoekomstwordt
beschouwd.En hetisook geen toevaldatdeChinezen hunbegerigeblikken

op ditgebied slaan,waarvan zijeertijdsgrotedelen bezaten.Maarook de
W esteuropeanen hebben alle redenen over de ontwikkeling van Siberië

bezorgd tezijn.Geheelafgezienvan demogelijkheiddatereenseenoorlog
van wereldformaat om hetbezit van Siberië zou kunnen ontstaan,geven

ook de gigantische plannen van de Sovjets,die metde gedachte spelen
Siberische rivieren naarhetZuiden om te buigen,aanleiding totbezorgd-

heid,omdatditongetwijfeld hetnatuurlijk evenwichtzou kunnen veranderen en daarm ee ook invloed zou kunnen hebben op hetklimaatvan onze

breedtegraden.En ook allijktditallesnog erg utopisch,de reedsgerealiseerdeprojecten geven in e1k gevaltoch enigevoorstelling van watnog
mogelijkis.Ikdenk hierbijondermeeraandeAngara-stuw vanBratsk,die
gedurendekortetijddegrootsteterwereld was,maarinmiddelsaldoorde
Jennissei-stuw bijKrasnojarsk isovertroffen.Hetstuwmeervan Bratsk is
ongeveer500km lang en beslaateen oppervlaktevan 5500 kmo,dusbijna
een zesde van België en een zesde van Nederlands landoppervlak.

N iets dan verten
Van de Siberische m aatstaven kan men zich gewoonweg geen voorstelling

maken en wanneermen ditstuk aarde,dathetbelangrijkstedeelvan het
Aziatische continentvormt,wi1beschrijven,vervaltmen onwillekeurig in
superlatieven.Tegelijkertijdechterbeginnen ook demoeilijkheden meteen
nauwkeuriger bepaling van hetSiberische gebied,datvoor de Russen niet
zondermeerhetgebied ten Oosten van deOeralbetekent,maardrienauwkeurig omschreven rivierbekkens met hun instromingsgebieden: W estSiberië metOb en lrtysch'
,M idden-siberië metde Jenisseien Oost-siberië
met de Lena en de Angara.De streek ten Zuiden van het Jablonoi- en
Stanowoi-gebergte beschouwen de Russen terechtals eigen gebied,hetz.g.

'Verre Oosten' (Dalni Vostok).Ook Kazakstan wordt niet tot Siberië
gerekend.Volgensde politieke indeling om vatSiberië samen m ethetSov-

jet-verreOostenhetAziatischedeelvan deUSSR metdeOerala1sgrens.
Deze indeling lijktop heteerste gezichtwillekeurig.M aarde Russische
historicusen geograafW assiliTatisjtsjev (1686-1750)gafblijk van een
opmerkelijkeintuïtietoenhijhetOeral-gebergtetotdegrenstussenEuropa
en Azië verklaarde.(De tartaarse aanduiding 'Oeral',wat 'Gordel'bete-

kent,werd eveneens door Tatisjtsjev a1s geografisch begrip gdntroduceerd).M en behoeftalleen maareen blikop een viskaartvan de SovjetUnie te slaan, dan tekent het Siberische gebied zich plotseling in alle

duidelijkheid af.Terwijln1.devissen ten W estenvan deOeralrood vlees
hebben,hebben hun verwanten ten Oosten ervan witvlees en een andere
smaak.De waterscheiding van de Oeralis dus inderdaad een grens,ook
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alisdezevoordereizigernauwelijksalszodanig zichtbaar.Siberië om nbaartzich op een andere manier,n1.doorde grenzeloze afmetingen,4000
km van W est naar Oost,2500 km van Noord naar Zuid.De beroemde
transsiberische spoorweg,die in 1903 werd geopend en die een pioniersprestatie van de eerste rang betekende voor de ontsluiting van Siberië,is
tussen de beide eindpunten sfoskou en svladiwostok ongeveer 9280 kna

lang(datisbijnaeenkwartvandeomtrek deraarde).Een reisindecomfortabele expresduurtachtà negen dagen.Geen wonderdatde SovjetdichterAlexanderTwardowskiaan eenvanzijngedichten dateen reismet
de Transsib totuitgangspuntheeft,de titel'Nidsdan verten'gaf.

Men wordtzich op een reisdoorSiberië de geweldige afstanden op zijn
laatstdan bewust,a1smen zijn horloge voortdurend moetbijstellen,want
ditreusachtige land isin nietminderdan negen tijdzonesverdeeld.W anneerin W est-siberië dezon ondergaat,breektin Oost-siberië aleen nieuwe

dag aan.Daarom isheteigenlijke verkeersmiddelvan Siberië begrijpelijkerwijs het vliegtuig,dat de afstand tussen de hoofdstad Moskou en
W ladiwostok doetslinken toteen halve dagreis.M aarzelfs dan nog bren-

gen deonmetelijkeverten de reizigeronderhun betovering.
Urenlang vliegt men over een groene zee,de Siberische Taiga,die door
machtige stromen als door zilverdraden wordt doorsneden, of men ziet
onder zich de enorme bebouwde vlakten van de zone der Zwarte Aarde,
die zich van hetW esten totverder dan Nowosibirsk uitstrekt.Alleen ont-

waartmen zeldensporen van menselijk leven.De grote steden maken de
indruk van eilanden in de groene zee.Op datogenblik realiseertmen zich
pas hoe gering de dichtheid van de nederzettingen is en dat men met
pioniersgebied heefttemaken.Bijeen oppervlakte-afmeting van ongeveer

10miljoenkmQ(metinbegrip vanhet'VerreOosten')- een oppervlak dat
ongeveergelijk is aan dat van Canada - telt Siberië ook vandaag nog
maarcirca25miljoen inwoners,watbeantwoordtaan een gemiddeldevan
2,5mensenperkmz.(Tervergelijking nememendeBondsrepubliek Duitsland met213 en Zwitserland met130 mensen Perkm2).
Ook ditisgeen toeval,wantde klim atologische omstandigheden m aken de
ontsluiting van hetland toteen probleem .Drie kwartvan Siberië ligtten
Noorden van de 60-ste breedtegraad,zoals Groenland en Alaska.Ditverklaartenigszins een van de voornaamste moeilijkheden,de koude.Het
dalen van dethermom etertotminus50 graden CelsiusisvoorOost-siberië
in de winter helemaal niet iets buitengewoons.M aar het typische landklim aat bezorgtSiberië nietalleen koude winters,maar ook hete zomers

mettemperaturen tot40graden Celsius.Natuurlijk bestaaterook nogeen
vervalvan temperatuur van zuid naar noord,zodat in de gebiM en ten
Noorden van de Poolcirkel de kwikzuil negen maanden lang nooit het

vriespuntoverschrijdt.Datis de streek van de bevroren grond van het
Perm (M erzlota),waartijdenshetquartairdegrond nu en dan totop een
dieptevan 400meterbevrooren doordekortenoordsezomersnauwelijks
meer dan twee m eterkan ontdooien.
Datop deze grond hele steden worden gebouwd,iseen prestatie van heel

bijzondereaard.Een voorbeeld hiervan isdestad Norilsk diein 1939 nog
helemaalnietbestond,20 jaarlateral109.000 inwonersteldeen vandaag
we1meerdan 130.
000 inwonerszalhebben.DeSovjet-ingenieursbouwden
de hele stad op een rasterwerk van palen om haar voor wegzinken in de

modder van hetdooiende ijs te behoeden.250 dagen in hetjaarligter
sneeuw,100 dagen iser stormachtig weeren 47 dagen duurtde Poolnacht.

Dat daaruitlevensomstandigheden voortkomen die uiterst hard zijn,is
begrijpelijk.
M aardebevrorengrond vanhetPerm isbijlangenaniethetvoornaamste
probleem.Veel zwaarderweegthetfeit datalde Siberische rivieren naar

hetNoorden stromen en uitmonden in deNoordelijke llszee.Tengevolge
daarvan zijn zijin hun mondingsgebied ongeveer250 dagen perjaarbevroren.ln hun bovenloop duurtde bevriezing echter :à: 100 dagen korter.

W anneerindebovenloopdedooiendeijsgangbeginnen,danvormen zich
fantastischeijsbarrièresdieonvermijdelijk e1k jaartotgeweldigeoverstromingen leiden.Hetresultaatervanzijn moerasgebieden van onvoorstelbare
afmetingen.Alleen al de moerassen van de Ob beslaan een oppervlak

waarin bijna heelEuropa een plaatszou kunnen krijgen.
DitheeftweertengevolgedatuitgestrektegebiMen in hetvoorjaaren de
hedstin hetgunstigstegevaldoordeluchtbereikbaarzijn,wantde stromen,rivieren en merenzijn slechtsin dezomerenwinterbevaarbaar- in
de zom er a1s ideale waterwegen,wantde rivieren zi
jn totoverdriekwart
van hun lengte ook voorgrote schuiten bevaarbaar (de Jenisseib.v.tot
overeen lengtevan meerdan 3000km),- in dewintera1svoortreffelijke
ijswegen,die ook voor de zwaarste vrachtwagens te berijden zijn.Als
curiosum zijhiernogvermelddatmen,voordathettrajectvan deTranssib
om het Baikal-meer was aangelegd,'s winters een railtraject over het

bevroren naeeraanlegde,terwijlzomers een spoorwegveer de verbinding
metde andere oever vormde.Hetgebeurtook nu nog elk jaar dat de
vrachtwagenswegzinkenin hetijskoudewater,omdatovermoedigechauffeurstothetlaatste ogenblik proberen gebruik te m aken van de veelkor-

terewegen overhetijs,in plaatsvan op de weg overland bijintredende
dooiin de modderweg te zinken.

Siberiësteltveeleisen aandevindingrijkheid van demenselijkegeest.Dat
isdeprijsdievoordekostbarebodemrijkdommen betaald moetworden.
De ontwikkeling van de moderne techniek heeft in menig opzicht verlich-

ting gebracht,m aar de beste technische hulpmiddelen baten niets,a1s er

nietook mensen zijn diezich onderdemoeilijksteomstandighd en ervan
bedienen.W ie ooitop een klein Siberisch vliegveld is geland,weetdathet
vliegen hiernog geheelen alin een pioniersstadium thuishoort.
Zolang echter de technische middelen ontbraken,m aakte de ontsluiting
van Siberië maarlangzame vorderingen.Zonderdegedwongen deportaties
onder de tsaren en onder Stalin zou hetook nog lang nietop datMveau
staan dathetintussen heeftbereikt.Desalniettemin staathetnog aan het

begin van zijn mogelijkheden.Hetishetjongstegebied van hetRussische
rijk,in elkebetekenisvanhetwoord,enzijn toekomstiszo pasbegonnen.

Siberië -kolonie 0/Russisch gebied?
Sedert de Kozakltenaanvoerder Jermak in 1582 het ten Oosten van de

Oeralgelegen ChanaatSibirveroverde,strektede Russischeheerschappij
zich gestaag verderoostwaartsuit.Deverovering van hetSiberische gebied
WaS VOOrCCrStnietsanders dan CCn groots opgezette handelsonderneming;

dekoopmansfamilieStroganow maakte daarbijzijn fortuin.In de eerste
helftvan de 17e eeuw drongen Russische kolonisten door totOost-siberië
en stichtten vaste versterkte nederzettingen,'Ostrog'genaamd.Zo ontstonden o.a.in 1631de Ostrog Bratsk en in 1661 de Ostrog lrkoetsk.De provincie Am oer en de kustprovincie,het'Verre Oosten',werden pas 1858 '60 aan de Chinezen ontnomen,W ladiwostok,dat heelkenm erkend vertaald kan worden door 'Beheershet Oosten',werd pas in 1860 gesticht.
Nu teltdestad almeerdan 300.000 inwonersen ishetbelangri
jkste steunpunt van de Sovjet-unievoorzijn Pacific-vloot,wantW ladiwostok ismet

denaburigeen pasin delaatstejaren aangelegdehandelshaven Nachodka
deenigehaven van deSovjetsin ditgebied diehethelejaardoorvrijvan
ijsis.Deverovering van hetVerreOosten wasvoordeheleverdere ontwikkeling van Siberië van doorslaggevende betekenis.De Chinezen wilden
weliswaarnooitberusten in hetverliesvan ditgebied,wantdaardoorwerd

M antsjoerijë5datzich inmiddelshad ontwikkeld toteen van de centrale
iudustriegebieden van China,afgesneden van de toegang tot de Japanse
Zee.Devolksrepubliek China heeftnietin delaatsteplaatsdaarom de z.g.

'ongelijkeverdragen'van 1860 nieterkend,dietussen deRussischeende
Chinesekeizerwerdengesloten.VrijwilligzullendeSovjetsechtervan deze
kuststrook,dievoorhen a1stoegang totdeijsvrijezeevan vitaalbelang is
geworden,zeer zeker geen afstand m eer doen.
De Russische expansiezuchtin hetOosten eindigdenietmetde va1van het

tsaren-regime.De laatste annexaties dateren uithet jaar 1945,toen de
Sovjetshetin deRussisch-lapanseoorlogin 1905verloren Sachalin terug-
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namen en zich tegelijkertijd ook nog van de Koerilen meester maakten.
Bovendien hadden zijin 1944 - nauwelijksopgemerktdoor de wereldopinie - de sinds 1928 onafhankelijke republiek Tanna-Tuwa geannexeerd.Bepaalde delen van Siberië zijn inderdaad heel'jong Russisch
ebied'.

Voordeeconomische ontsluiting van Siberië isde transsiberischespoorweg
(Transsib)nogaltijd van centralebetekenis.HetwasN exander llI die in
1891deaanleg van despoorweg decreteerde,een daad diegetuigde van een

vooruitziendeblik.Deondernemingduurde 13jaar.Oorspronkelijk leidde
de Transsib door Mantsjoerijë,dat Russisch concessie-gebied was.Het
slechter worden van de betrekkingen metcommunistisch China dwong de

Sovjetsertoeeen trajectaanteleggen buiten Mantsjoerijeom.Dithad een
verlenging van de spoorlijn met1000 km ten gevolge.Hettrajectheeftnu
dubbelspoor en is praktisch tothetBaikalmeer geëlektrificeerd.Hettelt

tochnogaltijd 5327km,zoveelalshetgehelespoorwegnetvanZwitserland.
Verdere spoorlijnen door hetbinnenland van Siberië zijn,waarschijnlijk
uitstrategische overwegingen,in aanleg;zijkomen echterongetwijfeld de
economische ontsluiting evenzeerten goede.Delandkaartvan Siberië heeft

in de laatste jaren zeerbelangrijke veranderingen ondergaan.Geweldige
stuwmeren en industrieën ontstonden.H ele steden werden in de ware zin
van het woord uit de grond gestampt.Binnen 10 jaarontstond aan het
M eervan Bratsk een stad van 140.000 inwonersmet33 scholen,waaronder

14 middelbare.Hetzijn eigenlijk tien kleinestedendietotéén stad samengevoegd zijn.Denieuwbouw draagteen volstrektEuropeesstempel.W aar
10 jaargeleden nog pionierskampeerden,verheffen zich nu grote huizenblokken.En Bratsk isnog maar één voorbeeld ondervele.M en zou kunnen denken datdeSiberische bevolkingingelij
kemategroeita1sdeSiberische steden.M aar datisniethetgeval.Een blik op de bevolkingsstatistieken toont direct aan dat de vermeerdering van de Siberische bevolking

relatiefgering is.W eliswaarspantde Sovjet-regering zich geweldig in om
vrijwilligersvoorSiberië tewerven.Hogerelonen en langerevakantiedienen alslokmiddel.Hetontbreektook nietaan jongeRussen dieaan deze
verlokking gevolg geven.M aargeconfronteerd metde harde levensomstandigheden proberen velen zo gauw mogeli
jk weerte vertrekken naarherbergzamer streken.Het hogere loon blij
ktmeestal een illusie,wantde

kosten van hetlevensonderhoudzijn overeenkomstig hoger.DeSiberische
winter vereistwarme (en dure)kleding en het voedselis eveneensniet
goedkoop.Daarbijkomendearbeidsvoorwaarden.Tot- 50gradenwordt
hetwerk in de open luchtvoortgezet.Alleen bijstorm wordtvan deze
norm afgeweken.

Kleine,in onze omstandigheden onbelangrijke voorvallen,zoals b.v.het
uitvallen van de stroom skunnen in de Siberische winter een catastrofe
betekenen.De verwarming doet het niet m eer, waterleidingen springen,
kortom,hetleven op zichzelfin een Siberische stad vereistpioniersgeest.
En dieis ook in Rusland nietde zaak van iederœn.Overigenseen geliefd

onderwerpvan Sovjet-krantendiezich altijdverontwaardigd uiten overhet
feitdatnietalleSovjet-burgersalshelden zijn geboren.
MaarZjdie het- vrijwillig - onder deze omstandigheden uithouden,
zijn zekernietde minsten.Hun prestaties leveren daarvan het tastbaar
bewijs.Dikwijlszijn hetnakomelingen vanvoormaligegedeporteerden,die
zich inmiddelstotechte Siberiërsontwikkelden en ditland metzijn vaak
onherbergzaam klim aata1s hethunne ervaren.

Deoorspronkelijke bewonersvan Siberië,allesbijelkaar28 verschillende
volksstammen,waarvan de Boerjaten en Jakoeten in aantalnoghetmeest
opvallen,zijn allang een minderheid geworden en vormen nog geen 20%
van degehelebevolking.80% vandehuidigeSiberiërszijn afstammelingen
van Groot-Russen,Oekrainers,Balten en Duitsers.Alsbevolking zijn de
bewoners van Siberië allang gerussificeerd.Ook de omgangstaalis vanzelfsprekend hetRussisch.

Prestaties en m islukkingen

Siberië heefteen deelvan zijn plotselinge economische opkomstzeker te
danken aanhetfeitdatdeSovjet-leidingindeloopvan deoorloggedwongen werd hele industrieën van hetEuropese Rusland naarachter de Oeral
te verplaatsen.Vanuit de toenmalige dwangpositie begonnen de Russen

ook de voordelen van de situatie in te zien.lnmiddelszijn reusachtige
iudustriële combinaties en wetenschappelijke centra tot stand gekomen.
ln de nabijheid van Nowosibirsk ontstond een stad,speciaalvoorwetenschappelijkewerkers,Akademgorod.En de AkademievoorW etenschappen begintin de grotere Siberische stH en filialen OP te richten.Parallel

metdewetenschappelijkeontsluitingwordtook dewetenschappelijk-culturele gestim uleerd,en op dit gebied geven de verantwoordel
ijke instanties
blijk van een vooruitziende blik.W eliswaar mag men bijdeze positieve
waardering niet over het hoofd zien dat de snelle industrialisering van

Siberiëinhetbeginop nietsontziendewijzetenkostevan denatuurbevorderd werd.Laat,dikwijlstelaatzag men in hoezeerhetnatuurlijk evenwichtvan deindustriële roofbouw telijden had.Verscheidene Siberische
rivieren,eenmaalberoemd om hun rijkdom aan vis,zijn doorlozing van
industriewater,datmen onbekommerd zonderzinkputten in hun waterliet
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vloeien,vergiftigd.ZelfshetBaikalmeermetzijn heeluitzonderlijkefauna
schijntbedreigd teworden doorhetafvalwatervan deindustrieën.
Hoe groter de plannen deste groter ook de mislukkingen alsde rekening

nietopgaat.AandeSiberischeontwikkelingwordtdesterkeentegelijk ook
dezwakkezijdevanhetSovjet-systeem metzijnop Moskougerichtcentralisme zichtbaar.Aan de ene kant worden geweldige somm en voor grote

projecten uitgetrokken,aan deanderekantwerkte1k departementijverig
en dikwijlsongecoördineerd aan de vervulling van zijn eigen plan.W at
daarbijkangebeuren laathetvoorbeeld van hetstuwmeerbijBratsk zien.
M en haasttezich,toen de dam nog maarnauwelijksklaarwas,zo gauw
mogelijkmetdestuw tebeginnen.Om willevan deeervan een vervroegde
afwerkingvan een planwerd in destuwruimte 11miljoen m:houtdatgedeeltelijk alwasgeveld,verbrand en onderwatergezet.Dithouthad men
heelgoed voorde gecombineerde cellulose-bedrijven kunnen gebruiken.
ln plaats daarvan wekte men voortijdig stroom op waarvoor nog geen
afnemerbestond,omdathotgrote aluminiumbH rijf,de voornaamste gebruikervan elektriciteit,ernog helemaalnietwas.En hetresultaat? M en
legde een 1050 km lange overlandleiding aan om de stroom naar een af-

nemer te brengen.Deze leiding was ontegenzeggelijk weer een grootse
prestatie,gigantisch,zoalsallesin Siberië.Dienovereenkomstigzijn ook de
verliezen die een gevolg waren van zo'n mislukte prestatie - m aar deze

verdwijnen in de staatshuishouding.
Maarhetontbreektin deSovjet-unienietaan kritischestemmen diezulke
fouten opmerken en aan de kaak stellen.Geleerden waarschuwen steeds

dringendertegen deverstoring van hetnatuurlijk evenwichtdoorondoelmatige industrialisering en aanleg van technische kunstwerken.Als hun

stem nietgehoord zouworden,dreigtdeschatkamervanSiberiëmettertijd
een doos van Pandora te worden. Niet ten onrechte noemde een Rus
Siberië een van degrootsteproefvelden van de beschaving.

Politiek Overzicht
N ederland

Politieke buitelingen
Debanvloek van de Partijvan deArbeidin decemberuitgesproken overde
drieconfessionelepartijen bleek bijnaderinzien ook departij-leidingtoch te
gevaarlijk.Ex-Nvv-voolqitterKlooshaderalveeleerderopgewezen,dateen
isolementvoordePvdA slechtsnadeligzouzijn en dathetz.i.om een gezond
sociaal-economisch klimaatte scheppen dringend gewenst was,dat de partij
aan de regering zou deelnem en.D aar sam enwerking in een progressieve con-

centratie metDemocraten '66 en Politieke PartijRadicalen geen regeringsalternatiefbood,washetvoorgoedeverstaandersduidelijkdatKloos'woorden
bedoelden,datmen contactmoestopnemenmetdedrieconfessionelepartijen.
Blijkbaarvielhetpartijbestuurnietonderdegoede verstaanders.CNv-voorzitterLanserwashetmetzijn ex-collega eens,maar de voorzitter van het
NK V,M ertens,w eigerde aanvankel
ijk een dergelijkeuitspraak tedoen,daar
devakbewegingzich z.i.nietm oestbezondigen aan politiekeuitspraken.
Daarnabegonnen partijgroten zich er mee te bem oeien;dr.S.M ansholt,vicevoorzitter van de EEG ,pleitte voor terugkeer in de regering en verlangde dat

de PvdA een program zou opstellen waarop samenwerking metKVP (Katholieke Volkspartij)en andere partijen mogelijk zou worden.Kortna M ansholt
en tevens kortvoor hetPvdA-congresop 4 februariformuleerde dr.Drees sr.

zijn voornaamstebezwaren tegen dehuidige koersvan dedoorhem opgerichte
partij.Hijrichtte zich vooraltegen de Nieuw-l-inkse invloed en de uitsluiting
van de sam enwerking m etde confessionelen;een progressiefakkoord m etD '66

en PPR achttehijgeen alternatiefen elkesamenwerkingmetdePacifistisch
SocialistischePartijachttehijfunest.Dr.Dreeslietdemogelijkheidopen,dat
hijeventueelmetdepartijzoubrekennahetcongres.in eenverklaringvan42
prom inente PvdA-ers werd de opvatting van Drees onderschreven.
Fractie-voorzitter Den U yl reageerde hierop m et de verzel
tering dat N ieuw

Linksredelijker wasgeworden en alsorganisatie goeddeelsverdwenen was,
maarvergatteverwijzen naareen uitlatingvan deN.L.-man Van derLouw,
vorigjaarfebruari,datN.L.we1geïntegreerdwasindepartij,maarnietingekapseld;hetheeft ern1.veelvan weg,datN .L.de integratie zo verheeftdoor-

gevoerd,dathetde partijaan hetovernemen is.Natuurlijk wilde men niet
erkennen, dat de m ening van D rees sr. nog steeds zo zwaar weegt dat m en

daardoortotnadenken kwam.Daarom knooptemen aan bijdewoorden van
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Kloos,LanserentenslottetochookMertensen gooidehetroerom;hetpartijbestuur stelde een resolutie op voor heta.s.congres,w aarin overleg metde

confessionelepartijentoch weermogelijkzouworden.Hetberoep op devakbeweging diende om toch vooralde nadruk te leggen op denauwe band van

departijmetdewerknemersenDen Uy1zeiheeleerlijk,dathijnu ook een
tegenprestatie van de vakbonden verwachtte in de vorm van een aansporing
aan hun leden de kantvan de PvdA te kiezen.

Tegelijk metdeze- nog doorhetcongresgoed tekeuren - koerswijziging
ging de PvdA verder m et haar pogingen een progressief alternatief op te
stellen.M etD '66 hadden enkele gesprekken plaatsdie enig uitzicht op sam en-

werkingopenden;men isheteensoverdenoodzaak van staatsrechtelijkehervormingen;ook stem t D *66 erm ee in dat een gesloten akkoord wordt voorge-

legd aan de confessionele partijen en dat deze zich vöör de verkiezingen
moetenuitsprekenovereengezamenlijkprogram endepersonen diehetzullen
uitvoeren;overlegnadeverkiezingen achtenzijuitgesloten.Geziendealoude
aanhankelijkheidsbetuigingen van de PPR aan de PvdA is het nietaan te
nemendatdezepartijveelmoeilijkhedenzal- ofkan- maken.
Erzitwe1aleen ernstigemoeilijkheid in hetdoor de PvdA geplandetijdschem a.Eerstens m oet hetPvdA-congres op 4 februaritoestem m ing geven
om m etde confessionelen te gaan praten.Verderm oeteen D '66-congres eind
februarieen eventuele sam enwerking m etde PvdA goedkeuren - en ergaan
nogal wat stem m en op tegen de ietw at gehaaste en eigengereide politiek van
voorzitter Van M ierlo.V ervolgens zouden de confessionelen dan voor 10
m aarthun beslissing m oeten nem en en hetzo ontstane com prom ism oetdan
op een laatste PvdA-congres op 20 m aart door het bestuur ter goedkeuring
worden vx rgelegd.De haastwaarm ee de nieuwe koersm oetworden ve- e-

zenlijkt,lijktonsverdacht.Speeltmen metde gedachte dathetkorte tijdsbestek alvoldoendereden za1zijn voordeconfessionelen om ernietopin te
gaan,zodat m en de zwarte piet van niette willen sam enwerken aan hen kan

kwijtraken?Hetishaastbeledigend voordeNederlandsekiezerteveronderstellen dathijditspelletjenietdoorza1hebben.
Intussen isop hetpartijcongresde doorhetbestuurvrijzakelijk opgestelde
m otie zwaar geamendeerd.W elwerd toestem m ing gegeven om nader m et de
confessionelen te overleggen over regeringssamenwerking, m aar ook werd er
een felle veroordeling ingelastvan hetbeleid van hetkabinetD e Jong,hetgeen

de mogelijk aanwezigeneiging bijKVP,ARP (Antirevolutionaire Partij)en
CHU (Christelijk Historische Unie) om hetnog eens te proberen nietza1
hebben versterkt. Tevens laste m en in dat een eventueel akkoord m et D '66
en PPR ook moest openstaan voor de Pacifistisch Socialistische Parti
jen de

EvangelischeSolidariteitsparti
j;behalveboven reedsgenoemdebezwaren tegen
eerstgenoemdepartijbijdr.Dreessr.zalook D*66hiermeeallesbehalveingenomen zijn.
Als wijtenslotte vermelden,dathetnieuwe partijbestuur 12 Nieuw-Linkse
figuren telt- tweem eerdan in hetvorige- en datdaarm ee dezegroepering

een kleinemeerderheid heeft;datverderhetpartijvoorzitterschap in handen
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kwam van de Nieuw-LinkserVan der Louw,dan li
jkthetons erg onwaarschijnlijk,daterveelkansbestaatdatdePvdA haarmoeite om toch aan de
regering deel te nemen m et succes bekroond ziet.

Internationaal
Polen

Val van Gom ulka
Gedurende 14jaren heeftdePoolsepartijleiderGomulkahetheftin handen
weten te houden,m aar nu is hem de leiding ontnomen tengevolge van soort-

gelijkegebeurtenissen a1shem in 1956 demachtbezorgden.Onmiddellijk na
de tweedewereldoorlog washijeerste secretarisvan de partijgeworden en
tevensm inister in een door com m unisten beheerste regering,m aarna een paar

jaren moesthijzijn positieopgeven wegenszijn sympathievoorhetoptreden
van Tito in Joego-slaviëen zijn propagandavooreen eigen Poolsewegnaar
het socialisme.

Uitgeschakeldin 1949brachtdeopstandinPoznaninjuni1956hem weeraan
dem acht.De aanleiding waseen loonsverm indering voordefabrieksarbeiders,
m aar ook de toenmalige Poolse regering begreep dat de oorzaken dieperlagen,
nl. dat m en economische hervorm ingen en grotere democratisering wenste.

Gomulkawerdweerin departijopgenomen en in oktobermetdeleidingvan
deregering belasten zelfseen bliksembezoek van Kroesjtsev kon daarniets
aan veranderen.Overeenkomstig de verlangensvan deze 'brood en vrijheid'opstand beëindigde hijde gedwongen collectivisatie in de landbouw,voerde
een vorm van zelfbestuur van de arbeiders in de bedrijven in en legde de
nadruk op de Poolse zelfstandigheid binnen de comm unistische wereld.

Hiervoor wisthijde steun van de katholieke kerk en de intellectuelen te verkrijgen,maargeleidelijk washijtoch weergenoodzaaktin te binden;in '59
moesthijenkelestalinisten in zijn regering opnemen en spoedig volgden nieuwe conflicten met de kerk en de intellectuelen.N aar aanleiding van hetverbod
van verdere opvoering van een lge-eeuws toneelstuk waarin het leven van de
Polen onder tsaristische onderdrukking werd behandeld,datin de schouwburg
enthousiastw as ontvangen,braken erin 1968 onlusten uit onder de studenten,

waarbij de eis om vrijheid van meningsuiting en van berichtgeving duidelijk
werd gesteld.Mogelijk a1s gevolg van deze steedsverdergaande verlangens
naarvrijheid moestGomulka- wilde hijin hetzadelblijven - we1meer
aanleunen tegen Moskou en volgdehijdaarom de Russischekoerstegenover
IsraElen ginghijakkoord methetingrijpen van de Warschaupactlanden in
Tsjecho-slowakijein 1968- hetgeen in geen van beidegevallen degoedkeuring van de Polen wegdroeg.

Daarkwamen economischemoeilijkhedenbij.Allereerstin delandbouw;deze
is in particuliere handen,ouderwets en de produkten zijn duur;bovendien
misluktedelaatstetwee jaren tweemaalde oogst,hetgeen betekende,dater

651

PolitiekO verzicht

nietalleen voor eigen gebruik m aar ook voor de exportte weinig produkten
waren.En deze exportm oestzorgen voordenodigedeviezen om in hetbuitenland de voor de industriële ontwikkeling benodigde m achines te kopen. D e

industriestaatvolledig ondercontrole van destaaten lijdtaan degevolgen
van bureaucratie en inefficiency.De verslechtering van de econom ische toestand staat in sterke tegenstelling tot verbeteringen in om liggende landen en
Polen zochteen uitweg.G omulka dachtdeze te hebben gevonden in een nieuw

vijfjarenplan,maar- en hierkwam de kloof tussen regering en volk het
sterksttotuiting- hijmeendenieuwemaatregelennietaan hetvolktehoeven
uitleggenmaarzetekunnenopleggen.Hiermeemaaktehijdejarengeleden in
demeestontwikkeldeindustrie-gebieden gevormdearbeidsraden erg duidelijk,
dat er van de vroeger beloofde m edezeggenschap niets was terechtgekom en.

A1s Gomulka heeftgemeend datde successen in zijn buitenlandse politiek
gedurende de afgelopen m aanden,n1.het Pools-Duitse verdrag, het bezoek
van Brandt aan W arschau en de erkenning van de Oder-N eissegrens door

Bonn,eengunstigegelegenheid vormden voorzijn binnenlandse maatregelen,
heefthijzich emstig vergist.Reedsonmiddellijk na de vaststelling van het
nieuwe vijfjarenplan veroorzaakten geruchten over prijsstijgingen en bevriezing van lonen onrust, welke tot het kool
tpunt kwam toen tengevolge van

regeringsmaatregelen tweewekenvoorKerstmisdeprijzen vooreerstelevensbehoeften drastisch stegen.Zelfshettijdstip waarop de maatregelen werden
afgekondigd,wasongelukkig gekozen;hetK erstfeestwordt in Polen algem een
uitbundig gevierd en de m aatregelwerd beschouwd a1s de inleiding op nieuwe
regeringsaanvallen op de godsdienst.
De onlusten begonnen in hetoude D anzig op 14 decem ber,sloegen onm iddel-

lijkoverop denaburigehavenstedeneneenpaardagenlaterop anderePoolse
steden en veroorzaakten een situatie waarin prem ier Cyrankiewicz zich gedwongen voelde te verwi
jzennaarhetPoolsebondgenootschap metdeSovjetUnie,hetgeen a1seenverkaptdrei
gementmetRussisch ingrijpen werd opgevat.
Zover is het nietgekom en;Poolse tankssloegen de opstand na een week neer.

A1szondebok werd op 20 december Gomulkanaar huis gezonden,d.w.z.hij
legdewegensziekte zijn functieneer;een zelfdeziekte trofvier anderetopfiguren.

Gomulkawerd opgevolgd doorEdwardGierek,dieopmerkelijkeeconomische
resultaten bereiktebijdewederopbouw van hetmijngebied in Opper-silezië.
ln zijn eerste redevoering in zijn nieuwe functiebeloofdehijtestreven naar
verbetering van de verhouding tussen kerk en staaten a1s principe te aanvaar-

den,datereen nauwe band moestzijn tussen departijen de natie,speciaal
metdearbeiders,hetgeenbijnawoordelijkhetzelfdewasa1sGomulkaveertien
jaren geleden verklaarde.
N aast G ierek staat M oczar.De laatste is een fervent Pools nationalist, even
ferventanti-zionisten tevensstalinist,in debetekenisvan voorstandervan een

doorhem geleidepolitiestaat.Hetismogeli
jk,datertussenbeideneenmachtsstrijdopkomstisen in datgevalishettehopen,datPolengeen terugkeerza1
kennen naar de situatie van voor 1956.
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Gierekseerstezorgisdaarom zijn eigenpositieteversterken voordeconfrontatie die ongetwijfeld zalplaatshebben op de plenaire vergadering van het
Centraalcomité in februari,waarhijnietalleen za1moeten optomen tegen
Moczarc.s.,maarooktegen denogovergebleven aanhangvan Gomulka.Hij
begon daarom metdebelofte datde prijzen voorde meeste goederen voor
minstenstwee jaren bevroren werden en verhoogde delonen van de laagstbetaalden.Ook probeerde hij de buurlanden gerustte stellen omtrentzijn
bedoelingen,daarbijwaarschijnlijk denkend aan het1otvan Dubcek in Tsjecho-slowakije.
Demoeilijkheid isdatin demaand decemberarbeidersin een arbeidersstaat
er in geslaagd zijn een communistische regering totaftreden te dwingen en
dat Gierek dientengevolge wel rekening m oet houden m et hun verlangens.

Datzijniettevredenwaren methetreedsbereiktesuccesbleek uitstakingen
en langzaam-aan-actiesgedurendejanuariindiversePoolsehavensteden,zodat
G ierek zich verplichtzag deze steden tebezoeken en directm etde arbeiderste
discussiëren overhtm eisen,in de hoop hen ervan te weerhouden deze alte

hoogopteschroeven enhentevensvanzi
jn goedewilteovertuigen.Hetli
jkt
erop,dathijhierin geslaagd is;er wordttenminste weernormaalgewerkt.
Maarjuistde oudegardeneemthetGierek kwalijk,dathijoverleg pleegde
met'rebellen'.Zelfsa1shijerin hetcentralecomité in slaagt- de laatste
berichten wijzen erop,datditslechtsgedeeltelijk isgelukt zijn positiete
handhaven,staathijnogvoordemoeilijkeopgavedeeconomischetoestand te
verbeteren; volgens velen zou dit alleen kunnen door een drastische liberalisatie en dat is uitgerekend wat M oskou nietwenst.

9-2-'71

J.Oomes

België

Sim onet: rechtsom keer
Het congres van de Belgische Sociali
stische Partij(BSP)verliep,op een Paar
uitschietersna,zoalsverwacht.Erwaswatcontestatievan dejongeren tegen
het tweehoofdig voorzitterschap en tegen V ranckx. M aar deze strom ingen

kwamen uiteindelijk weergoed terechtin de voorgegraven bedding.Degrootsteindruk maakteblijkbaarSimonet.Zijnvisieop defrontvormingisgrondig
veranderd.En dusbood hijmaardadelijk een afrekening aan,metdehoop
wellichtdaarm ee in de kaartte spelen van Leburton,die hem dan alstegen-

prestatie kan helpen bijzijn come-back.
Toen het vorige congres Collards oproep tot frontvorm ing rechtstaand toejuichte,had Collard feitelijk in hetvagegelaten hoedie frontvorm ing eruit
m oest zien. Sim onet stelde die vraag toen wel.Hi
jzag drie mogelijkheden.
D e BSP slorpt de andere progressieven op, m aar die anderen zullen datwe1

nietmetenthousiasmebegroeten.Tweedemogeli
jkheid:denieuwesocialisten
uitdechristelijkehoekendeoudevormen samen eennieuwepartij,maardaar
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voeltSimonetnietsvoor:zoverkunjealslinksedievooralinzichzelfgelooft,
de anderennietvertrouwen.Dusblijfternog slechtsdezeweg:deBSP wordt
zelfeen nieuwe partij,waarvan de oude de kern en de zon vormt,die de
nieuwe linksen samenbindt in een grote socialistische m eerderheid.
Ondertussen isereen en andergebeurd en Sim onetanalyseerthetnu a1svolgt.
In de redenering van Collard is het essentieel dat de frontvorm ing van de
progressieven gezien wordt als een antwoord op die van de conservatieven.

Nu blijkterop politiek vlak geen spraketezijn van een hergroeperingvan
centrum-rechts.lntegendeel.DePartijvoorVrjheid en Vooruitgang (PVV PLV)verbrokkeltenisvolkomenmachteloosgeworden.DeChristelijkeVolksparti
j-PartiSocialChrétien (CVP-PSC)daarentegen doen een duidelijkeinspanningtotverjonging,kennen enerkenneneenradicaliserendetendensin de
partijengevendeindruk- meerdandeBSP ophetogenblik- een progressieve richting uitte gaan.Ditkan totgevolg hebben datze een belangrijk
gedeeltevan dearbeidersblijven aantrekken en tegelijk deconservatieven met
christelijkeachtergrond diezich meerthuisvoelenin een bredeschootdan in
een splintergroep. Sim onet verwacht eerder een verhuis van de PVV -PLP

naardeCVP-PSC dan omgekeerd.HijvoorzietdatdeCVP-PSC degrote
centrumpartijza1blijven zoalsdeCDU en deDemocraziaCristiana.
Inzake het vakbondsfronthem eem t Sim onet de redenering van Spitaels: het

christelijkeACV iszo eigenmachtig geworden en politiek te opportunistisch
om er van te kunnen verwachten dathetsam en m ethetsocialistische ABVV
één linkspolitiek frontza1vorm en.N a hetcongresvan hetA BVV bevestigde
de voorzitter van het ACV deze stelling in een interview m et La D ernière
H eure.In feite trektSimonet duseen streep door Collardsvisie op de frontvor-

mingèn doordievanhemzelfzoalshijdieophetvorigecongresformuleerde.
Samengevatluidtzijn nieuwe visie alsvolgt:de kleine partijen verliezen aan
betekenis,de CVP -PSC handhaaft zich,en dus m oet de BSP zich schrap

zetten om zelfeen grotepartijteworden zonderterekenen op de linksechris-

tenen.Hijwileen nieuweuitspraak van hetsocialismein deze tijd,waarvan
m en kan vermoeden dat 'simonisatie'erg aan J.J.Servan-schreiber za1 doen

denken.Eventueel speculeert hij op de linkse liberalen,waarvan een groep
onlangseen nieuwe'partiradical'oprichttedieduidelijk verwijstnaarJ.-J.S.-S.
Deze frontvorming zou dus leiden naar twee grote partijen.In tegenstelling
metde huidige praktijk zouden ze nooitsamen regeren,en dus elkaarniet
nodig hebben. N aar Am erikaans model zouden ze sterk op elkaar kunnen

gelijken:deeen watrechtsmeteenopeningnaarlinks,en deanderewatlinks
m et een opening naar rechts.H et is in feite een opteren voor het opnieuw
doortrekken van de oude sociologische tegenstelling: hergroepering op basis

van de christelijke ofvrijzinnige herkomst,waarbijin elke groep eenzelfde
soortlinks-rechtse tegenstellingdwarsdoordepartijheen loopt.
Bijdeze speculatiesmoetmen errekening mee houden datvrijzinnigen in
Belgiëmeestalgeen flauw benulblijkentehebbenvandeevolutieindewereld
van de gelovigen.Ze lijken die van zeer ver te beschouwen a1s een soort
liturgische aanpassing,zondertebeseffen welke de politieke implicatieszijn

van de aan de gangzijnderadicalisering.Simonethoudtoverigensook geen
rekening m etnieuwe politieke feiten zoals de '
U niversiteitte Antwerpen'die

door'vrijzinnigen'en '
gelovigen'samenwordtopgebouwd.Indien ditinitiatief
luktkan heteen enorm e weerslag hebben voor hetdoorbreken van de oude
sociologische tegenstelling.

Vakbonden . Iinksomkeer
Een goede tien jaargeleden onderging de syndicale politiek een belangrijke
wijziging.Totdan toewasdiegekenmerktgeweestdoorzijn eisend en strijdlustig karakter.De vakbond trok zich in feite nietveelaan van de weerslag van

zijn eisen.De syndicalisten dachten 'micro-economisch'.In de jaren zestig
werd het afsluiten van collectieve overeenkom sten niet alleen een algem ene
regel, m aar groeide zelfs uit tot een filosofie van de vakbondsstrategie op

macro-economischvlak:wewerkenactiefmeeom eenzohoogmogelijkegroei
tebereiken,op voorwaardedatweonsdeelkrijgen van de vooruitgang.De
vakbond werd een ordenend elem entin het produktiesysteem .

Hetcongresvan desocialistische vakbond (ABVV)- eind januari- werd
aangekondigd a1s een 'oriënteringscongres':hetABVV wilzich her-oriënteren.

Hetfeitop zichzelfisbelangrijkerdanwatergezegdwerd.Indag-en weekbladen kon m en a1s kritiek op de resoluties lezen dat het allem aal we1 m ooi

klonk maarvaag bleef.Toch waseréén duidelijkegrondtoon dieonmiskenbaargeïnterpreteerdmoetwordenalseenvoornementotkoerswijziging.,,onze
weigeringom indeneo-kapitalistischemaatschappijgeïntegreerd teworden is
ondubbelzinnig'', aldus D ebunne.En in redevoeringen en besluiten was niets
terug te vinden van de zgn.'simoniserende'rapporten van Janne en Spitaels.

Even belangrijkisdepublikatieinjanuarivan destellingnamevan hetACV
'ten aanzien van de vraag van de arbeiders naar participatie in hun ondernem ing'.Er is een opvallend parallellism e tussen de stellingen van het ACV en

hetABVV.Beide vakbonden blijken zich na tien jaar programmatiepolitiek
ernstigbedachttehebben.Hun gezamenlijk voornemen totommekeeriseen
belangrijk politiek feit.
W at heeft ze hiertoe gebracht? Een kritiek op de syndicale politiek van het
afgelopen decennium kan m instens het volgende inhouden'
. 1.D e akkoorden
van sociale program m atie leidden uitsluitend tot kwantitatieve resultaten.W at

betreftdemedezeggenschap van de werknemersin hetbedrijfsleven waser
geen enkele vooruitgang.2.Buiten de vakbeweging groeide er een fundam en-

telemaatschappijkritiek.Zolangdena-oorlogsegeneratievan desyndicaleleiders aan de m acht was,kon deze kritiek nietdoordringen in hetvakbondsbe-

leid.Zijbeschouwden degroeivan dewelvaartgedeeltelijk alshun werk,en
ervoeren kritiek alseen persoonlijke belediging.3.Dejongste jaren zijn er
nogalwatgrotewildestakingengeweest.Velearbeiderszijnnietmeertevreden
m et gewoon 'hun deel'van de groei.En vooral, deze stakingen werden nogal
eens gekenm erkt door een zekere anti-syndicale stem ming: 'de vakbonden

spelen mee metde patroons'.4.Erwasde jongste tijd een aanzettotbuiten-

655

Politiek Overzicht

syndicale actie:hetbeperkte succesvan Mijnwerkersmacht,Arbeidersfront,
M arxistisch-Leninistische Beweging, Socialistische Jonge W acht e.d.trof de

vakbonden heelwatpijnlijkerdan deze voo- enden.
W athoudt die omm ekeer nu in? Beide vakbonden distantiëren zich van het

bestaande economisch systeem.De socialisten houden het bij de klassieke
term inologie: 'het verwerpen van het kapitalistisch stelsel'. Acv-voorzitter
Houthuysneem tsedertkortgaarne hetwoord '
revolutie'in de m ond,waarmee

hijbedoeltdatdevakbond hetsysteem grondig za1veranderen doorin zijn
structurenaanwezigtezijnenteageren.OokvandeABvv-ersmoetmen niet
verwachten datzenu voordepatroonsnietmeertespreken zullen zijn.,,Een
harde beginselverklaring m ag noch de onderhandeling,noch het afsluiten van

akkoorden in de weg staan''(Debunne).
Men kan ernatuurlijk langoverdiscussiëren ofhetmogelijk iseen systeem
van binnen uit te veranderen.Van belang is alleszins, dat voortaan de klem toon zalliggen op kwalitatieve eisen.De econom ische democratie kom top de

voorgrond.Voorde onderneming verdwijnen deobjectieven 'medebeheeren
m edezeggenschap'uitde circulatie. '
A rbeiderscontrole'wordt voor beide vakbonden heteerste doel.Debunneomschri
jftheta1s een contesterendezeggenschap zonder m edebeheer''.H etis de eerste etappe in de richting van het'zelfbestuur'van de werknem ers,het einddoel voor de ondernem ing en de hele
econom ische structuur.

Dechristelijke vakbond schijntzich aldus1oste maken van een katholieke
hypotheek.Decentralethema'svan 'solidarisme'en 'gelijkheid'van kapitaal
en arbeid (een 'voorafbeelding'van de eeuwige verstandhouding in hethiernamaals)verdwijnenuitdehorizon.Denieuwechristelijkeoptiek,diedemens
naarde wereld trekt,leidtdechristelijke arbeidersgroep geleidelijk naar de
eigen ontdekking van een socialistische maatschappijvisie.Het feit dat de
Acv-secretarisvan debediendencentraleteLuik aansluitbijhetABVV kan
beschouwd worden a1s een uitschieter van deze strom ing.

Hetgemeenschappelijk frontvan tweevakbonden bleeftotnu toebeperkttot
acties op korte termijn.Nu lijken een gemeenschappelijke strategie en gezamenlijke objectieven op lange termijn mogelijk te worden.Vooraldoor het
ACV wordthierbijdenadruk gelegd op hetbehoud van de eigen autonomie.
A lleen alvanwege de gebrekkige dem ocratie in de vakbonden kan dit inder-

daad wenselijk zijn.W aarbeidevakbonden hetechterduidelijk nietovereens
zijn,isdepolitieke optie.Debunne wiléén politiek frontvanuit detwee vakbonden.Houthuyswilditduidelijkniet:devakbondmoeteenpressiegroepzijn
t.o.v.departijen,maarmagzelfnietpartijgebonden zijn.Ditisin dehuidige
Belgische situatie we1watschijnheilig.Pressiegroep tegenover één partij of
tegenover verscheidene? M oet de vakbond een politieke frontvorm ing volgens

haarpolitiek belang stimuleren ofniet?Houthuyyslijktwe1te maneuvreren
naardeNederlandsesituatie,en tesuggereren dathijnietzalantwoorden op
de vraag:,,Zou u uw leden eenswillen adviseren voor welke partijze best
stemm en?''
7 -2 -'71
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Forum
Dubcek

1
I

munistische Partij opgenomen.ln 1963
heefthijKarolBacilek a1seerste secre-

In tegenstelling tot de door Ludvik Ve- taris van de Slowaakse Communistische
sely geschreven biografie over Dubcek Parti
jvervangen.VervolgensheeftDub-

(M unchen, 1970) is hetboek van Wil- cek op 5 januari 1968,gesteund door
liam Shawcrossl een voortreffelijke en Brezjnev,Antonius Novotny a1s eerste
goed gedocumenteerde beschrijving zo- secretaris van de Tsjechoslowaakse
we1van het leven en de politieke loop- Communi
stische Partij vervangen.Zijn
baan van deze - in zekere zin - tra- taak was een uitweg te vinden uit de
gische figuur a1s van de politiek van door het regim e Novotny veroorzaakte
M oskou tegenover Praagin 1968.N ood- politieke crisis in het land.

zakelijke hervormingen,hetverloop van Op 29 en 30 januaribrachtDubcek a1-

hetjrocesvan liberalisering en deuit-

werklngen ervan na 21 augustus 1968
worden erin behandeld.
Alexander Dubcek was na de oorlog

leen een bezoek aan A4oskou en voerde

besprekingen met de Sovjetleiders. In

hetna afloo? van zijn bezoek uitgegeven communlqué werd beweerd ,,dat er

een onbelangrijke,maar vooral kleur- een volledige gelijkheid van inzichten

loze functionaris van de Comm llnisti- bestond ten aanzien van alle vraagstuksche Partij.Zijn opvolger a1seerste se- ken die besproken waren''. Dubcek zei
cretarisvan departij,dr.Gustav Husak over deze ontmoeting in Praag: ##De
een van de leiders van de Slowaakse Sovjetkameraden hebben volledig begrip
opstand tegen de nazi's in september getoond,hetgeen geheelpast in de aard
1944 - ,wasreeds in 1945 een nationale van onze broederlijke verhoudingen''.

held.Vermoedelijk daarom werd Husak Op 22 februarihield hij,in aanwezigsamen met zijn Slowaakse nationalisti- heid van Brezjnev,in Praag zijn eerste
sche vrienden Clementis en Novomesky
in 1950 tot levenslange gevangenis veroordeeld.De beide laatsten werden geexecuteerd.
Dubcek studeerde van 1955 tot1958 aan

de Partij-Hogeschool te Moskou. Na
zijn terugkeermaakte hijeen snellecarrière binnen de partij. Reeds in 1958
werd hij tot eerste secretaris van de
Communistische Partijin Bratislava ge-

grote toespraak over politieke aangele-

genheden. Hij zegde een consequente

democratisering toe van het gehele sociale en politieke systeem .Volgens Va-

si1Bilak ,,stormden de Sovjetkameraden
bijna devergadering uit''.Deze demonstratieve negatieve houding van de Sov-

jetleidersheefthetverzetvan debehou-

dende leden van het Centraal Comité
van de Communistische Part
ij tegen
kozen.ln 1962 werd Dubcek in het Pre- Dubceks hervorm ingsprogramm a aangesidium van de Tsjechoslowaakse Com- moedigd.
1 W illiam Shawcross,D ubcek.W eidenfeld and Nicolson,London,1970,317 pp.,65/-.
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De consequentie was,dat de door Dub- anarchie om dem ocratie op te vatten a1s
cek en zijn politieke vrienden geplande een situatie waarin iedereen zich met

verwezenlijking van de noodznkelijke alles bemoeit en doet waar hij zin in

hervorm ingen metde steun van de over- heeft.Datheeftniets te maken metwer-

grote meerderheid van het partijappa- kelijke democratie.lk versta onder deraat Y slukte. Daarom probeerden zij mocratie een systeem datdiscipline niet
door middel van samenwerking met uitsluitmaarjuistinsluit''.
journalisten, schrijvers en radio- resp. Naar aanleiding van de toenemende krit.v-medewerkers druk uitte oefenen op
de overwegend behoudende 150 leden tiek op de Sovjet-unie moestpremier

van het Centraal Comité. In het kader Cerik op 24 aprilin de Nationale Vervan deze campagne zei een commenta- gadering verklaren dat,zolang de NAjft bestaan,,,we zullen meewertor van Radio Praag op 13 maart dat TO bli
n aan de versterking van hetPactvan
slechtseen vrije persde regeringsactivi- ke
teiten kan controleren. De bedoelingen W arschau,we zullen ons best doen om

TsjechoslowaakseVolksarmeetoteen
van Dubcek Zjn goed,maar men weet de
nietwathi
jover 3of4 jaren za1doen. sterke schakelte m aken in dit pact''.
W ellicht terugkeren tot het hanteren Naarallewaarschijnlijkheid steunden de
vjetleiderstotbegin meinolens-volens
van oude methoden.Een vrije persen So
Dub
hervorm ingspolitiek. Na het
vrijekritiek Zjn de enigemogelijkheden publciceeks
ren van het manifest der 'Twee
om dat te voorkom en.Een van de gevolgen van deze en andere uitlatingen duizend woorden'op 27 juniwerd echn Moskou, Oost-Berlijn en W aren verzoeken wasdatde censuur 0p het ter i
delijker datmen door
geschreven woord en de controle betref- schau steeds dui
fende de samenstelling van radio- en
t.
v.-programma'
s praktisch opgeheven

middel van politieke: economische en
militaire druk een elnd moest m aken

heeft de binnen- en buitenlandse poli-

deelte nemen weigerden te aanvaarden.

werd.Deze vrijheid van publiciteitsme- aan het Tsjechoslowaakse experiment.
dia had tot gevolg dat van de hervor- Op 14 en 15 juliconfereerden in W arleiders'van Bulgarije,D.
D .R.,
mingsgezinde communistische leiders schau de '
je, Polen en de Sovjet-unie
politieke concessies werden afgedwon- Hongari
probleem' Tsjechoslowakije.
gen,hetgeen,rekening houdend met de over het '
gevoeligheid van de Sovjetleiders, Go- H et was een politieke fout datDubcek
mulka en Ulbricht,nietaltijdhetlands- en zijn vrienden deuitnodigingvan deze
belang diende. Deze omstandigheid vijf landen om aan deze conferentie
tieke ontwikkeling van Tsjechoslowakije IAaarona werd een schrijven naar het
in de periode van maart tot augustus Praagse Partij Presidium gezonden
1968 op een negatieve wijze bdnvloed. waarin men zijn bezorgdheid over de
Bovendien warendeSovjet-unieen haar Tsjechoslowaakse ontwikkelingen heeft
bondgenoten gedwongen om bij herha- uitgesproken.W ellicht een vandegrootling te interveniëren. Het streven naar stepolitieke blunderswasdathetPartij
verwezenlijking van een 'Socialism with Presidium de beweringen van de zgn.
aHuman Face'in Tsjechoslowakijewas, 'Brief van W arschau', gezien de ernst

gezien de ontwikkelingen binnen en bui- va@@n de situatie, niet Op een adequate
ten hetsocialistische blok en zonderme- WIJZe heeft trachten te dementeren.
dewerking van de Sovjet-unie,een illu- Dubcek verklaarde in zijn radiotoe-

sie waarvoor de Tsjechen en Slowaken spraak van 18 juli:,,ln de voorafgaande periode waren de m assa's, het volk,
een tehoge prijsmoesten betalen.
Reeds enkele dagen na de conferentie
der zes landen van het Pact van W arschau in Dresden en de publikatie van
het actieprogramma van de Communis-

ni
ettevreden methetbeleid van de Par@@
t1
J. A1s het volk niet kan veranderen,moetde leiding veranderen ...Het
socialisme te ontwikkelen tot een maat-

schappij die vrij is op basis van het
tische Partij op 11 aprilmoest Dubcek marxisme-leninisme, met een modern
zijn landgenoten waarschuwen:,,Hetis karakter en een diepgaand hum anisme,
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iseen grote nationale taak en istegelij- met betrekking tot militaire interventie
kertijd onze reële internationale plicht gevallen.
ten opzichte van de internationale com - Mogeli
jkerwijze: de belangstelling van
munistische arbeidersbeweging''.
de Sovjet intellectuelen voor het TsjeEnkele dagen later heeft Dubcek inge- choslowaakse experim ent; bericht van

zien dat hijdoor hetfeitvan zijn de- Ulbrichtoverzijn ontmoeting op 12 aum onstratieve afwezigheid in W arschau
een ernstige fout had begaan. Daarom
kwam tussen het Praagse Presidium en

gustus in Karlovy Vary met Dubcek;
verzoek van Gomulka om interventie,

stond.
Hoe sterk het proces van democratisering in Tsjechoslowakije het lûrenxlin
'besch:ftigt',gdrriteerd en tenslotte ge-

preteerd dat hun positie binnen het
bondgenootschap werd aangetast.

sou deelte nemen.

drage a1s staatsman in de politieke ont-

omdathijanders een procesvan demode Sovjetleiders een overeenkomst tot cratisering in Polen niet langer kon testand over het houden van een bilate- genhouden; en tensl
otte een openlijke
rale meeting in Tsjechoslowakije.lntus- lcritiek van Ceausescu op 14 augustus
sen,op 26 juli,schreefdePravda datin ten aanzien van de structuur van het
Tsjechoslowakije het gevaar van een Pact van W arschau, hetgeen door de
burgerlijke restauratie voor de deur Sovjetmilitaire leiders zo werd geïnterM et de bezetting van Tsjechoslowakije
door de vijf landen van het Pactvan
alarmeerd heeft,blijktweluit het feit W arschau,eindigde slechts tijdelijk het
datop 29 julibijna hetgehele Politbu- proces van hum anisering van het sociareau - voorheteerstin zijn geschiede- lisme.Bijde gedeeltelijke liquidatievan
nis- naar hetbuitenland ging om aan zi
jn politiek werkte Dubcek zelf tot 17
de onderhandelingen in Cierna nad Ti- april 1969 ook mee.Zi
jn grootste bij-

De Russen hebben tijdens deze bespre- wikkelingvan zijn landheeftDubcek na
kingen ingezien datde morele autoriteit de invasie door de W arschaupactlanden

van de Sovjet-unie nietvoldoende ge- geleverd door llusaks naachtsovernanae
vestigd is om de communisten in de binnen de part
ij voor te bereiden.Na
'broederlanden'op langetermijn in ide- een periode van 'consolidatie'is dr.Huologisch en politiek opzichtafhankelijk sak,een briljante politieke strateeg en
te houden.
Ilaarona werd -- op grond van de toen
nog niet bekende doctrine van beperkte
soevereiniteitdersocialistischelanden slechts een militaire oplossing in overweging genomen.Nietde princiepen van
hetmarxism e-leninisme,maar slechts de
Sovjetstrijdkrachten zijn in staat de eenheid van het Pact van W arschau te
waarborgen.

tacticus, vastbesloten het programma
van hervormingen uitte voeren.
Samenvattend: Dubceks tragedie en te-

gelijkertijd zijn politieke blunder was
dathijna mei1968,ondanksvelewaarschuwingen, niet ingezien heeft dat de

verwezenlijking van zijn - intussen te
geliberaliseerde - hervorm ingsplannen
hoe dan ook de internationale positie

van de Sovjet-unie a1s wereldmogendVermoedelijk rond 16 atlgustus is de heid dreigde te verzwakken.
uiteindelijke beslissing, naar aanleiding
van tot op heden onbekende oorzaken, L.L.S.Bartalits

Boekbespreking

Binnengekoraen boeken,aan hetbegin van iedere

rubriek vermeld,worden besprokennaarmogell
jkheid.

geen geloofin God mogelijk iszonder proTHEOLOGIE

:esttegen de grondstrukturen van deze we-

reld,(is) omgekeerd geen protest tegen de
strukturen,geen revolutie mogeli
'
jk zonder
A ubert,Jean-M arie - M orale sociale pour geloof in God''(31).ln een 2e hfdst.vult

notre temps.- D esclée,Paris, 1970, 160 cchr.een serieus tekort aan in de meeste
beschouwingen over 'Theologie van de repP.,BF.180.
Brown, Raym ond E. - Jesus, God é'7! volutie':hijtrachtzo nauwkeurig mogelijk
mens. - Patmos, Antwerpen, 1970, 120 het begrip 'revolutie'te bepalen:wezenlijk
tot dit begrip behoort de ,,oprichting van
PP.,BF.165.
M etz,Johann Baptist- Theologie over de svaardevolle sociale strukturen'', ,,de konwereld.- (Ecclesia),Desclee De Brouwer. struktieve fase is ook een deelvan hetrevolutionair proces'' (46/47, 49/50, 52, 75).
Brugge,1970,161 pp.,BF.195.
jke moment is bepalend
Nuscheler,Franz,Hrsg.- Christliche Re- Juist dit wezenli
volution? - Heinrich Pesch Haus, Mann- voor zin of waanzin van een revolutie.
heim-Ludwigshafen, 1970, 118 pp., DM . Daarna trachtschr.te komen tot een beschrijving van de ethischevooronderstellin4,80.
gen,die kunnen leiden toteen verantwoorde houding tegenover revolutie:het geweG.H .terSchegget

ten dat ,,een morele handeling mogelijk
maaktdie aan de moraalvoorafgaat''(98):

dynamisch ethos', dat niet genorm eerd
H et betoep op de stad der toekomst '
wordt door vaststaande 'natuurwetten',
Ethiek van de revoltltie
maar bepaald door 'historische gerechtiqBohn,H aarlem, 1970, 222 pp., gt17,50.
heid'(de hele par.12).Hetheeftgeen z1n
in deze diep-ernstige en inspirerende studie
D it indrukwekkend sterk gedocum enteerde de slakken op te zoeken die er nog welin
rondkruipen,om er vervolgens hetwelbeboek (ruim 80 pp.kritisch apparaat) is de
beste studie inzake 'Theologie van de revo- kende zout op te strooien:het geheelis té
rtuigend - én bescham end vanwege de
lutie'die ik tot nog toe gelezen heb.Be- ove
ontmaskering van onze weigering van audoeling is:het yyanti-revolutionaire dogma thentieke solidariteit met de grote groepen
doorbreken''(p.212,nt.394);positief:,yhet rechtlozen en verdrukten - ,dan dat niet
fenom een der huidige revolutionaire bewelle 1t1st tot vitten en bedillen vergaat.ln
gingen in ditlicht(de openbaring van God a
in de geschiedenisvan lsraEl,zoalsdie cul- ieder gevalonbreekthier het al te gem ak-

eli
jke 'God wil het' om de eigen verantmineert in het lot van Jezus van Nazaret) k
jkheid te ontvluchten.Persoonlijk
te bezien en kritisch-methodisch uitte ma- woordeli
ken of.... deze rcvoluties sym ptomel), llan ik de auteuralleen maardankbaarzijn
rzijn boek.Almoetik ook eerlijk toesignalen zi
jn van Gods verborgen hande- voo
even dathetlezen mi
jni
etsteedslichtgelen ...''(32).Uitgangspuntdaartoe is:,,de g
vallen is. M ede ook doordat de sterke
prediking van het in Christus Jezus geko-

idntatie op het theologisch denken van
men rijk van God, datin de toekomstza1 or
degrote K arlBarth onskatholieken nietin
worden onthuld en vervuld en datnu reeds
proleptisch a1s em anciperende kracht des die mate vertrouv.'d is, als schr. mogelijk
Geestes in onze geschiedenis macht uitoe-

veronderstelt.

fent'' (31). Hoofdstelling: ,,... zoals er S.Trooster
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Kerk a1s 'mystiek Lichaam van Christus'.
M aar hetfeitzelfdatheteucharistisch berip 'Mystiek Lichaam' zonder meer kon
P.Brand /J.J.Romen & Zn.,Roermond, g
gebruikt worden om het mysterie van de
1970,158 pp..

H ansK ûng

F J/is'
Kerk?

Kerkaanteduiden,bewijstdeoorspronke-

Deze bewerking van een Duitse pocket, lijkevereenzelvigingvan KerkenEuchariswaarin Kûng een korte sam envatting geeft tie.De grote M iddeleeuwse theologen blijvan zijn gedachtenoverdeKerk,wi1dege- ven dan ook Christus' eucharistisch Lidachten,ontwikkeld in zijn grotewerk 'Die chaam en Bloed zien a1s teken,zichtbaarKirche',voor een groter publiek presente- worden van deKerk.In hetgeconsacreerde
ren. Omdat uiteraard ook gedachten uit brood is het m ysterie van de K erk zicht'W ahrhaftigkeit'en Unfehlbarkeit'verwerkt baar en tastbaar tegenwoordig.
zijn,vindtmen hier een kortoverzichtover Dit m inutieuze onderzoek van de vroegKiingsecclesiologische ideeën.
M iddeleeuwse literatuur heeft beslissend
S.Trooster
bijgedragen tot een theologie van de Eu-

charistie,waarin de '
werkelijke tegenwoorHenrideLubac

Corpus M ysticum
Eucharistie und K irche im M ittelalter
Eine H istorische Studie

digheid'van Christusniet langergdsoleerd

gezien wordtr maar wezenlijk a1s tegenwoordigheid m en onder ons, zijn Kerk,

die in gemeenschap Eucharistieviert.Daarom verdient ditboek deze - alte late Johannes Verlag,Einsiedeln,1969,369 pp., vertaling. Lezing veronderstelt wel vertrouwdheid met historisch onderzoek.VerDM .38,- .
meld mag nog worden dat door dezelfde
Het is zonder meer verheugend dat dit
uitgever ook andere - bijna klassiek ge-

hoogstbelangrijk boek van de Lubac nog worden - werken van de Lubac zi
jn en
eens heruitgegeven is in een Duitse bewerkingnaarde tweedeeditievan hetorigineel worden uitgegeven (Surnaturel, Catholicis, Méditation sur l'Eglise e.a.).
(1949).M en kan immers rustig zeggen dat me
S.Trooster
de stelling die de L.uitvroeg-middeleeuwse bronnen heeft opgediept, beslissend is
geweest voor hedendaags verstaan en viering van de Eucharistie a1s gemeenschapsen K erkbeleving.K ort sam engevatluidt de
stelling a1s volgt:in de vroege M iddeleeu-

wen is de Eucharistie uitdrukkelijk gezien

a1s de Kerk constituerend, sacrament van
ons aller eenheid in Christus,hetLichaam
van Christus datde Kerk is.,,...zo verondersteltde kerkelijke communio in haar

W alterKasper

Glaube und G eschichte
Matthias-Griinewald-verlag,M ainz, 1970,
448 pp.,DM .39,- .
W anneer een theoloog, hoe veelbelovend

ook,reeds na paszeven jaar doceren een

verzameling van heren der verspreide studiesen referaten in boekvorm uitgeeft,kan

voltooide verwerkelijking ook steeds de sa- dit op het eerste gezicht wat overmoedig
cramentele communie...Eén zijn met de lijken.Het is echter de consequentie van
heiligen in de Kerk en deelname aan de
Eucharistie...: deze beide behoren steeds

het hedendaags theologiseren, dat minder
in afgeronde gesloten tractaten denkt dan
bij elkaar,vormen in wezen een eenheid'' we1 aan de vragen van het ogenblik zich
(p.34).De eigen eucharistischebestaanswi
j- voltrekt.M en behoeftzich daarom ook niet
ze van Christus'Lichaam wordtin dezeti
jd te laten afschrikken door de wat technisch
aangeduid in het begrip 'M ystiek Lichaam aandoende titel:over de 'Geschichtlichkeit'
van Christus'. ,,De woorden 'converti', van geloofsleer en theologie - geloven en
'transire','transfundi'#'transferri'# 'transfi- geloofsbezinning spelen zich afin hetspan-

gurari'(!)- hetwachten isnog op 'transsubstantiari'- verwijzen tegelijk,en soms
bi
jdezelfdeschrijver,zowelnaardeverandering die brood en wi
jn ondergaan alsook

ningsveld van enerzi
jdshetW oord Godsen
anderzijds actuele bestaanservaring - handelen slechts twee sectoren van dit rijke

boek.Verderkomen allerleiactuele problemen aan de orde:Schrift,Traditie,dogma;
chaam''(p.106).ln de stri
jd om de hand- missie;lokaleen universele Kerk;woord en
having van het geloof in de werkelijke eu- sacrament; vernieuwing in de biechtprakcharistische tegenwoordigheid van Christus tijk; sacramentaliteit van het huwelijk; de
(tegen de volgelingen van Berengarius) am bten in de Kerk.ln haargeheeleen betreedt een betekenis-verschuiving op: het langri
jke bundel met goed doordachte en
eucharistisch Lichaam van Christus wordt vaak behoorlijk gedocumenteerde studies.
nu aangeduid a1s 'werkeli
jk Lichaam', de S.Troosler
ons opgenomen worden in Christus' Li-

JGODSDIENST
!

verwijst hi
j naar teksten.En die teksten
zijn toch de fundamenten voor zijn be-

toog!Nu kri
jqthetboek meer de indruk

een geschiedenlsboek te ziln,terwijlMjdit
zelf wi1 vermijden: hij wi1 juist zoeken

naar ,yde sameA ang die er bestaat tussen
Conze, Edward - Het Boeddhisme. de verhalen van de Schrift en onze huidige
Aula, Spectrum, Utrecht / Antwerpen, situatie'' (p.5).M aar hierin is de schrll1970,252 pp..
ver niet consequent,hijkan het nietlaten
Hens,Aljons- M issaal.- Lannoo,Tielt, erachter te kom en wat er toen precies is
1970,544 pp.,BF.120.
gebeurd.M .a.
w.lees het boek,maar wees
Lehmann,Johannes- Jezust'
apport.- N. op uw hoede voor deze valkuil.Lees het

Kluwer,Deventer,1971,170 pp.,j15,
90.

boek met de bi
jbelnaast U.Beschouw dit

M ourl.ts,A.A.,Harry - Wie is in Gods- boek a1seen gidsdieU helpen kan bijhet
naam Jezus Christus? - Lannoo, Tielt, leren verstaanvan debijbel.
1970,278 pp.,BF.185.
P.Beentjes
Nuscheler,Franz,Hrsg. - Entwicklungsprogramm derökumene.- Heinrich Pesch
Haus,M annheim -Ludwigshafen,1970,131
PP.,DM .4,80.

Quoist,M ichel- Ja,S# leejt.- Lannoo,

Tielt,1970,224 pp.,BF.140.
Rad,Gerhard von - W eisheitin Israël.Neukirchener Verlag, Neukirchen -Vluyn,
1970,227 pp.,DM .28,- .

Dr.J.P.M .van derPloeg

Vondsten in de woest#n van Juda

Aula, Spectrum,Utrecht/Antwerpen, 1970,
Schoolcatechesein hetsecundaironderwqs. 239 pp.,/5,50.
Interdiocesaan Centrum, Brussel, 1970,
248 pp..
Op een prettigleesbarewijzebelichtschrijVandenberg,Johan - Vertrouwen op kor- ver(diea1seenvan deeerstendevondsten
-

te en lange termnn.- Desclee De Brou- mocht aanschouwen) de betekenis van de
wer,Brugge,1970, 64 pp..

handschriften die in de omgeving van de

Dode Zeezijn gevonden.

In toenmalige kranten en radio-uitzendin-

gen (1947)werd deindrukgewektdatdeze
vondsten heelde bijbelwetenschap op haar
RoljRendtorfj

fundamenten deden wankelen.

Najaren van studie echter ,yzijn de gevon-

Aartsvaders,Koningen,Projeten

den teksten gebleken.... van veel groter

Leiders van het volk Israel
UitgeversmijHolland,Haarlem,1970,
136 pp.,j9,50.

de alleroudste periode van hetchristendom

ln 19 korte schetsen wi1 de schrijver de
grote figuren van hetOude Testam entvoor
ons ten leven wekken. Hi
j vertelt op een
boeiendewijze.De recente ontwikkelingen
en ontdekkingen van de bi
jbelwetenschap

betekeniste zijn voor de kennis van de geschiedenis van een stuk oud jodendom en
dan voor die van de oude bijbeltekst''(p.
8).

N.a.v. citaten uit de handschriften wordt
ons een beeld gegeven van het leven der
Essenen,aan wie deDodeZee-rollen waar-

schi
jnli
jk hebben toebehoord.Hun leer,1evenswijze en organisatie worden uitvoerig
beschreven.

worden op kundige wi
jze in verstaanbare
t boek is een heruitgave van een reeds
taalovergedragen.Bij hetlezen Ontvangen He
in 1956 verschenen Prisma-boek.Veeliser
we een grote hoeveelheid interessante gege- niet in veranderd, ook al wordt het a1s
vens.Toch fs hijmaar ten dele in zijn op- 'ingrijpend gewi
jzigdeeditie'aangekondigd.
zet geslaagd. Hi
j veronderstelt nameli
jk, D itisechter geen reden om hetboek ongedatwijdebijbelhéélgoed gelezen hebben. lezen te laten.
Hijmijmert verder bijde verhalen die ons Jammerdatde foto'suitde vroegere drukbekend moeten zi
jn,maar sommige van de
n zi
jn verdwenen,evenals een kaartvan
verhalen zijn onsnietofnauwelijksbekend. ke
het betrokken gebied.
Mijns inziens had de schri
jvermeer naar
de tekstzélf moeten verwijzen.Sporadisch P.Beentjes

M auriceNédollcelle

LeChrétienappartient:
1deux
m ondes

menhangend,want alle fragmenten worden
gezien vanuit eenzelfde doorleefde mense-

li
jkeen christelijkevisie.

A .J.Boekraad

Ed. du Centurion,Paris,1970, 244 pp..

Dit boek van de vermaarde Franse theoloog en filosoof is een veradem ing en een #.Grabner-Haider,Hrsg.
troost. Er is geen spoor van opwinding, PraktischesBibellexikon
partijdigheid of controverse in te vinden. Herder,Freiburg-Basel-W ien,1969,
Het is een zeer persoonli
jke doordenking XLVIIIpp.en 1276 kol.,en 10 pp.,8 krt.
van elementen van ons menseli
jk bestaan
in het licht van Christus.Het kan zo ge- D M .36,- .

makkeli
jk tot verdieping en innerlijke rust
voeren:een bevrijding voor de geest.Om- Dit nieuwe 'Bi
jbels woordenboek' is in
datditdoordenken zo persoonlijk is,ishet m eer dan één opzichtuniek.Heteerst ophartverwarmend.Om datde denkerzo m id- vallend zijn naast de trefwoorden waarden in het leven van nu staat, is het zo onder bijbelse realia,bi
jbeltheologische en
modern. Om dat de theoloog ziet dat de godsdienstwetenschappelijke begrippen verchristen in zijn actuele bestaan een niette klaard worden,de veletrefwoorden die aan
verbreken band mettwee werelden heeftbijbels denken en leven vreemde begrippen
de wereld van de tijd en de wereld van de behandelen, a1s 'Demokratisierung'? 'Enteeuwigheid die de wereld van detijd bezielt privatisierung', 'F;r andere', 'Kritik','Pludaarom is hetzo realistisch.
Uit deze drie trekken die dit werk karak-

ralitët', 'Revolution', 'S:kularisierung' en
vele andere.Gezocht wordt daar naar het

teriseren, volgen o.i. ook de bi
jzondere bijbels fundament van deze begrippen die

kwaliteiten van ditboek.Er is een voort- in het hedendaagse denken en leven gang-

durende wisselwerking tussen de menselijke
ervaring en het doorlichten daarvan (de
schrijver is een wi
jsgeer met sterke fenomenologische inslag)en de gegevensvan de
openbaring: tussen het luisteren naar de
mens en hetluisteren naar God.Dithelpt
ons meer licht te zien in het geheim van

baarzijn.Deze keuze wordtverklaard door

de opzet van dit originele lexikon: ,,Het
boek stelt zich niet tevreden m et de be-

schri
jving van de bijbelse denk- en begrippenwereld, het wi1direct bi
jdragen in het
slaan van debrug die dewereld van bi
jbels
geloven moetverbinden m etde wereld van

onze christelijke existentie. Dit luisteren hedendaags denken en levensgevoel'' (p.
naarde actuelemensen zi
jn ervaring zorgt VlII).Hetwerk houdtdaarom enigszinshet

ervanzelfvoordatveelMan de them a'sdie

m idden tussen een woordenboek en een

hijbehandelt in hetmidden van onze be- werkboek,geschreven voor de gemiddelde
langstelling staan:de menselijkheid van het lezer die zich schriftuurlijk wi1 oriënteren.
geloofen het Geloof,de concrete G od van Striktwetenschappelijk apparaatis daarom
Jezus-christus,hetbewustzijn van Christus ook achterwege gelaten; aan het eind van
(zi
jn eigenste 'Ik')in zijn verheven bi
jzon- het boek alleen een li
jstje uitgekozen litederheid ons meer nabij gebracht door een ratuur(pp.1-6).Uniek zi
jn in ditverband
fijnzinnige analyse van ons eigen bewllst- ook de z.g. 'sleutels'tot Oude en N ieuwe
zijn,demenselijke elementen in hetmyste- Testament (pp. XV -XL),waarin de trefrie van de H .Eucharistie,persoon en gem eenschap in de Kerk,de zin van de onfeilbaarheid,de betekenisvan hem elen hel,
gebed en waarheid.D eze them ata worden

woorden vermeld worden die de opeenvolgende hoofdstukken van de Boeken der H .
Schriftkunnen toelichten en verklaren.Een

laatste unicum vormt de lijst van medeop een zeer eigen en oorspronkelijke ma- werkers,overhetalgem een nog m inder benicr behandeld, maar wij blijven er ons kende namen:hieriseen jongere generatie
voortdurend van bewust dat dit denken van bi
jbeldeskundigen en theologen aan het
doordrenktis van de geest van geloof en woord gelaten; en we1 eerlijk verdeeld in
een voortdurend contactm et de geschiedenisvan de geestderm ensen zowelin profaan als sacraal opzicht. Er is zo'n sfeer
van eerbied voor het geheel van de com -

katholieke en protestantse medewerkers;

waaronderhetaantalvrouwelijketheologen
(17 op 56,ofruim een derde)opmerkelijk
en verheugend is. Een werk dus in echt

plexe realiteit dat zelfs a1s je de schrijver moderne stijl,datnaastde bestaande bijnietgeheelkuntvolgen,dittoch nooit irri- belse 'woordenboeken'we1eens onmisbaar
tantis:erblijftruimtevooreen afwijkende zou kunnen blijken.
visie.Hetis fragm entarisch, m aar zeer sa-

S.Trooster
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WIJSBEGEERTE
Jouhaud,M ichel- Le problème de l'être
et de l'expérience morale chez M aurice
Blondel. - Nauwelaerts, Louvain, 1970,
690 pp.,BF.1.260.
M erleau-ponty,M aurice - Essays.- Au1a, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970,
224 pp..

Boekbespreking
verband tussen begrippen die daar worden
genoemd en andere plaatsen waar dezelfde
begrippen worden gehanteerd om op die

wijze te achterhalen wat de bedoeling van
de oude schrijvers is geweest,ofveelmeer
om na te gaan hoe zi
jtoteen conclusie geraakten.

De vraag is of datkan lukken.Uit de bijdragen waar sprake is van de wetenschap-

peli
jke aard van deze Griekse denkers en

die waarin het verband met de godsdienst

Runes,Dagobert- Treasury oj Thought. worden besyroken, kri
jgt men de indruk
PhilosophicalLibrary,New York,1966, dat de schnjvers toch steeds uitgaan van

153 pp.,$6,
-.

moderne wetenschappelijke vooronderstel-

Schwarz, Baldwin - Wahrheit, W ert und lingen.Deze waren echter aan de presocraSein.- Verlag Josef H abbel,Regensburg, tici onbekend. Ons begrippen-apparaat
1970,338 pp.,Ln DM .45,- .
heeft zich uithethunne ontwikkeld en dit
begrippenapparaat bepaalt ook onze belevingswereld. De belevingswereld van de
D r.G .A.vanderJFJ/
pre-socraticiwas echter een totaal andere
KarlJaspers
dan de onze. Juist door de eeuwenlange
W ereldvenster, Baarn, 1970, 195 pp.,
ontwikkeling hebben wij een beter begrip
/14,50.
van de wereld gekregen.

Vanzelfsprekend geeftS.,bekend door zijn A1swijwerkelijk deze schrijvers willen be-

dissertatie Wereldbeschouweliik denken als grijpen,zullen wij moeten zien te achterjilosojisch probleem, eerst een levensbe- halen welke voorbeelden zij voor hun
schri
jving van KarlJaspers als de weg tot ideeën gebruikten.Deze voorbeelden vallen
hetverstaan van diensfilosofie.Bijhetver- dan in iedergevalbinnen hetdoorhen gemelden van de werken zien we, hoe aan hanteerde begrip.H etverband tussen voorPhilosophie, de drie delen uit 1932, de beelden en begrippen kan ook worden ge-

meeste aandacht za1 worden gegeven. ln haald uit andere teksten van tijdgenoten
vijfhoofdstukkenwordtJaspcrs'wijsbegeer- waarin dezelfde begrippen worden gebruikt.
te beschreven,waarbijhetthema 'Existenz- Uit andere teksten van tijdgenoten zullen
erhellung' de grootse ruimte kri
jgt. Het wij verder ook aan de hand van voorbeellaatste hoofdstuk behandelt Jaspers' poli- den moeten proberen teachterhalen hoe de
tieke denken. De uiteenzetting is, voorzo- wereld waarin die begrippen werden gehan-

ver de moeilijke materie hettoelaat,helder teerd werd beleefd. Op deze wijze is een
en overzichtelijk.W e1 zou het geheel nog rationele reconstructie mogelijk van het
meergewonnen hebben,indien ook bijhet door de pre-socratici gehanteerde begripopenleggen van Jaspers'wi
jsbegeerte voort- pensysteem.
j is dat men in deze tijd
durend hetcontact metzijn leven wasbe- Belangrijk daarbi
waard gebleven.D e bibliografie,die uiter- waarschijnlijk nog geen helder inzicht had
aard een keus moestzijn,had wellicht wat in wat men later bezield en onbezield zou

m eer aandacht kunnen schenken aan de gaan noemen.Een principieelverschilwerd
N ederlandse literatuur over Jaspers, bv. waarschi
jnlijk nog niet gczien tussen mens
Springer. Bij een tweede uitgave zou de en ding.D itbrengtm ee dateen wetenschap
stijlgrondig moeten worden herzien en van en metname een medische wetenschap als
alle germanismen enz.worden gezuiverd.
de onze niet mogelijk is.A1s al het nietJ.H .Nota
zinnelijke buitendien in al het zinnelijke

aanwezig is, dan is het onjuist om over

D avidJ.Furley & R.E.X j!c?7,ed.

godsdienst te spreken.M en kan niet zoals

Studies in Presocratic Philosophy
Volume l

een van dezeschrijverswil,de huidige filosofie interpreteren om de oudete begrijpen.

Routledge & Kegan Paul, London,1970,
430 pp.,f 4,- .
Dit boek bestaat uit een serie zeer diepgaande studies van verschillende auteurs
over problem en waarmee de verschillende
pre-socratici zich bezighielden. M en gaat

M en kan alleen onderzoeken in hoeverre
de vraagstelling identiek is en dan nagaan
in hoeverre vroeger gevonden oplossingen

ertoe hebben bijgedragen dat sommige vra-

gen niet meer gesteld worden of gesteld
moeten worden.V an het eerste kan men
zich dan afvragen of datterechtoften onC.J.Boschheurne
daarbij uit van de teksten en beki
jkt het rechte is.

het voor zichzelf interessant worden volCULTUURANALYSE

trekt zich een soort maatschappelijke

emancipatie,die dan vooral berust op een
sterk toegenomen gevoelvan eigenwaarde.

Schri
jver bevestigthierhetuitde romanliteratuur bekend motief van de hoer die
D earbeidsstructuurvan deprostitutie neerki
jktof zelfsmedelijden heeftmetde
D r.J.< .G roothuyse

Van Loghum Slaterus, Deventer, 1970,

218 pp.,j22,50.

klant.Buiten de beroepsuitoefeninj za1zij
bli
jk geven van een zekereverachtlngvoor
de klanten.

De schrijverwi
jster nu op dathetmachtsgevoeldehoereenvorm van vri
jheid geeft,
maar men kan uit zijn boek nog verder-

Dr.Groothuyse oefentzijn medischepraktijkuitin een buurtwaarhijditverschijnselbijzondergoed heeftkunnen bestuderen,
namelijk op hetoude Kerksplein in Amsterdam. Zi
jn patiënten hebben blijkbaar
steeds geweten dat hij met dit boek bezig

gaande conclusies trekken.
Sinds de vorige eeuw doet zich een soort

W aS.

dat 1os van hem staat;a1s aan een middel

objectivering van de seksualiteit voor. De
mens denkt over zijn seksualiteit a1s iets

Hetgaathem daarbijom dehoer,diehi
j otiets,zi
jdatnu voortplanting ofgenot.
onderscheidtvan hetsletje.Datwi1zeggen t
tishem toteen probleem geworden,met
om de beroepsmatige uitoefening van het He
me omdat hij aan die seksualiteit, van
vak. W at deze terminologie betreft is de na
welke aard die nu ook is,verslaafd is.Terschrijver niet erg nauwkeurir.De termen wijlnu voorde mens in dewesterse wereld
hoeren prostituee gebruikthPJdoorelkaar,

e seksualiteit zo een zorg is jeworden,
waarbi
jechter meestalde laatste term a1s de
bruiktdehoerdeharevrij.ZiJbeschikt
verzamelbegrip dientvoor beide begrippen. g
roverwanneeren zoalszijhetwil.
Sletje is dan degene voor wie het geen e
thoudtin dathet traditionele beeld a1echte arbeid is, maar die ook gratis con- Di
tijd onjuist geweest moetzijn,hoewelde
tacten heeft.
spreekwoordeli
jkebrutaliteitwe1een sympDestudiemaaktop wetenschappelijkewij- t
oom van ditgevoelvan vri
jheid kan zijn.
ze een eind aan de stereotypen die er over Ze
ker hebben er in vroegere tijden en in
ditvak bestaan,zoals we die bijvoorbeeld
in de levensliederen van Eduard Jacobs
tegenkom en:de hoer a1shongerig uitgebuit
wezen dat met iedere man mee moest. ln
zekere zin waren dezestereotypen met be-

andere landen beroepsstructuren bestaan,

zoalstijdensde industriëlerevolutie,nu in

Vietnam en voor de revolutie in Cuba.

Daarbij speeltzeker de honger een ro1 en

is de keuze door de geweldige concurrentie
et meer vrij.Daar is zeker sqrake van
Amerikaanse romans uit het interbellum. ni
etsdatop slavernijlijkt.Destelllngen van
Steinbeck bestreed ook hetgebruik van het i
e schrijver gaan dan ook zeker niet op
woord prostituee, dat hij juist om het d
alle soorten van prostitutie. De flatschijnbaar eufemistisch gebruik a1s discri- voor
en voorstad-prostitutie, (Albees alles voor
minerend beschouwt.
e tuin)heeft zeker andere vormen a1s de
Belangrijk isdatde ro1van hetgeld eigen- d
wee die de schrijver behandelt. Voor het
lijk een secundaire is. De mentaliteit van t
hem behandelde type vrouw is echter
de hoer lijktwat datbetreft op de speler; door
hetgaatom de spalming van hetgeld kri
j- zeker een andere morele waardering dan
jk.
gen.Ze geeft het dan ook met heel losse tot nu toe noodzakeli
hand weeruit.Hetgaathaarom de sensa- C.J.Boschheurne

trekking tot Parijs al bestreden in vele

tie. In dit verband zet de schrijver haar

tegenoverhetsloofjedatindeeersteylaats

zekerheidzoekt.Daarbijverliesthiju1thet
oog, dat het sloof zi
jn vaak lijkt op een J.R.Ackerley
dwangneurose.
W atbetreftditsensatiezoeken isernog een

M #n vaderen ikzelj

merkwaardige omissie.Hijnoemt namelijk Bruna,Utrecht,1970,191 pp..
op p. 46 een aantal termen waarmee de
hoer haareigen beroep aanduidt,zonderde Een biografie gekoppeld aan een autobioveelgebruikteterm 'dehoer spelen'tenoe- grafie,zo zoujeditboek kunnen noemen,
m en.

datverscheen na de dood van zijn auteur.
De schrijver laatzien hoe in ditberoep, Ackerley jr.vertelt hoe hij op zoek gaat
juist ook omdat de klant gekozen wordt, naar zijn vader,Ackerley sr.,bananenkoeen groot stuk zelfrealisering steekt. Via ning,die erin zijn leven twee geziu en op

na gehouden heeft en bovendien via een aan communicatie tussen privé
even en
. l
lange homoseksuele liaison toteen eerbied- maatschappij.Hetkapitale verschilis,d
,at
waardige burgerwerd geyromoveerd.Deze er nu een grotere democratisering heeft
boeiende figuur- misschen des te boeien- plaatsgevonden. Om het bestaan van die

der omdatze zelfs voor zijn zoon-biograaf weiniqen waartoe Ackerley sr. behoorde,
gedeeltelijk onbekend isgebleven - reve- mogell
jk te maken:was een uitbuiting van
leert een brok negentiende-eeuwse zeden-

vele anderen nodlg: moeder, echtgenote,

g
eschiedenis.Achterdedeftiqefaçade van maîtresse, zonen, dochters, homoseksuelede Victoriaanse maatschappll speelt zich

partners:zij allen dienden in het patriar-

een woelig erotisch en seksueel leven af. chale systeem.Zijwerden bevroren in hun
Niet zo verrassend, maar ik geloof nog situatie van 'moeder'' 'echtgenote'# 'zoon'#
nooit zo genuanceerd voorgesteld a1s hier, enz....Terwijl nu het monogame huwe-

doorzi
jn overdreven verwachtinzi
jn de dynamische verhoudingen en cor- lijk,juistj
n menselijk beperkte realisatierelatiestussen de sociale stratificatiesen de gen en zi
elijkheden, aanstuurt op een doorbremaatschappeli
jke emancipatie enerzijds,en mog
en van de scheiding tussen privé en opende erotische componenten ervan anderzijds k
et stelt zichzelf in Frage en ziet
(ditgeldtvooralvoor de homoseksuele the- zbiacahr;erh
toe gedwongen,allen,buiten hun ro1
matiek).De zoon,die zijn homoseksualiteit Van 'moe
der'y 'echtgenote','zoon'enz.,als
in een veel 'eenvoudiger' (t.o.
v.die 'dubbelzinnige' Victoriaanse) wereld gestalte gelijkwaardige mensen te beschouwen. De
chri
jver van ditboek vertegenwoordigt de
moetzien te geven,schijntde dubbele mo- s
rgang van de ene epoche naarde anderaalwaarop zijn vaderzi
jn heleleven ge- ove
leefdheeft,enerzijdstebeni
jden(omdatze re, een overbrugging die weinig of geen
jkheden te bieden had.Hij
een variëteit aan mogeli
jkheden bood die realisatiemogeli
hij nooit gerealiseerd kreeg), anderzijds te iserzichvan bewust,dath1jeeuwig'zooù'
a1blijven op zoeknaareen vader,en dat
betreuren.W ant hij is een van de vele z
e zoektocht het fatale produkt is van
slachtoffersvan zijn vadersethiek;a1szoon dez
behoorthi,toevallig,totdeburgerli
jkefa- een periode.Vandaar dat dit boek, onder
çade waarachterzi
jn vaderzijn privé-leven zijn speelsheid en humor,zo in-droevig is.
vtrborgen hitld.Op een absurdt,doch niet Een mens die beseft dathijnutteloos is,
toevallige wijze moethi
j telkens weer be- en nietanderskon dan nuttelooszijn.
seffen dat hi
j de aansluiting heeft gemist EricDeKuyper
metdie enefiguurdievoorhem juistvan
specifiek belang had kunnen zijn.Geprojecteerd in deze negentiende-eeuwse con-

text,kri
jgt de Freudiaanse psychoanalyse

weer enorm veeldiepte,krijgtze een hls- Koinonia-groep
torisch reliëf, en worden meteen ook de
contouren ervan duideli
jkerbepaald en om- H etKomm unem oek

schreven.D e literaire kwaliteiten van deze
biografie worden in de Nederlandse vertaling uiteraard beperkt tot de m anier

h.W .Bruna,U trecht,1970, 104 pp..

noch in die van S. leeft.De zogenaamde
'perm issive society' van vandaag vertoont
in vele opzichten een om gekeerd spiegelbeeld van de Victoriaanse dubbele ethiek.

tisch en wereldvreemd,dom en saai,alsof
we te maken hadden met ik weetnietwat
VOOr ministerieel planningsbureau VOOr

waarop S.zijn documentatie structureerten Deze eerste 'officiële'publikatie in hetNejd aan dekommunethematiek
zi
jn brieven,getuigenissen,ontmoetingen a1s derlandsgewi
een prism atische om cirkeling van die ene iseen grote teleurstelling.Losjesbijelkaar
figuurbuiten hem en van die andere figuur gegrepen stukjes uit een reeds verouderde
die hi
jzelf is,uitstalt en broksgewijs naast Deense publicatie (1967,maar alles evoluelkaar legt. Een stimulerend en uitdagend eertheelsntl)en eenreeksopstelletjesvan
geschrift,juistomdatdelezervanvandaag de Koinonia-groep uit Utrecht.Het klinkt
niet meer in de wereld van Ackerley sr. allemaalonverdraaglijk apodictisch,didac-

communautair wonen,terwijlik dacht dat

de hele commune-beweging doordrongen is
van een politieke en/of 'new-sensibility'impetus.Alleen de inleiding van Jos van
selis hetlezen waard,en plaatstde bemaatschapgelijk geen vorm.Watnu in het Us
ging in een genuanceerd en genereuskaopenbaar lljkt te gebeuren (onze permissi- We
veness),krijgtslechts weinig gestalte in het der.
privé leven.In beide gevallen een gebrek EricDeKuyper

W attoen in deprivé-wereld gemakkelijker
en blijkbaar zonder alte veelspanningen
of scrupules gestalte kon krijgen, kreeg

ThiloKoch

Veelwijzerwordtmen daar alles samen-

A ehnlichkeitmitlebenden Personen
istbeabsichtigt

veel dieper laand onderzoek ingesteld -

genomen niet van. Haagmann heeft een

naarde leeftljd van de cursisten,naar de

Christian W egner Verlag,Hamburg, 1970, matewaarin zijvolharden,naarde effec311 pp.,DM .22,- .
tiviteitvan de beqeleidingsmethoden die de

verschillende instltuten toeqassen, en zo

er.Van dit alles geeft h1j een grondig
Deli
jstvan deontmoetingen diedebeken- me
systematisch overzicht,datvoorbelangstelde Duitse media-man, Thilo Koch, in de

den zeer de moeite waard is.
jongste vi
jfentwintig jaar heeftgehad met lenn
opmerking in zi
jn boek verdient bijde 'groten'van deze wereld,is indrukwek- Eé
z
on
d
e
r
d
e
a
a
n
d
a
c
h
t
.
Er komt in het algekend.Hijschetsthierlosjesportretten van meen,zegthij,van di
aktischeverbetering
die figuren (van Thomas M ann tot Ber- en vernieuwing in ditd
schrifteli
jk onderwijs
trand Russell; van Franz-losef Strauss tot
inig terecht,omdat de instituten die het
de'Che'en U n ant,nu ja:iedereenl),ver- we
verzorgen, merendeels commerciële onder-

telterm arginale wetenswaardigheden over,
emingen zijn en didaktische verbeterinjen
borduurt met de linkerhand herinneringen, n
roeptreisim pressies op.H oe komt hetdan nu eenmaalgeld kosten en dusaan dewlnst
nagen.Ligthier,vraagthi
jzichaf,nietin
dat alles zo kilaandoet,zo clean; hetzal k
het belang van de éducation permanente
we1allemaal er! professioneelzi
jn, maar en taak voor de overheid? Een vraag die
datishetnu ju1st:Koch doeteen poging e
lechts ten dele wordt beantwoord in de
om daaraan te ontsnappen. En slaagt er s
ficiële documenten en dc citaten uit de
nietin.Jammer.Een man die veelgehoord, of
en veel gezien, en veel onthouden heeft, parlementen der Duitse staten, die een
maar er bitter weinig over te vertellen waardevolaanhangselvan zijn boek vormen.Vooralomdatin Nederland nog vrijschijntte hebben.
we1 geen wetgeving op dit gebied bestaat.
EricDeKuyper
H ansHerm ans
H ansG ûnterH aagmann

Léna Pougatch-zalcman

Zur D idaktik des Fernunterrichts

D JEnjantsdeVilna

ErnstKlettVerlag,Stuttgart,1970,199 pp.,
DM .17,50.

Hetaantalmensen datin deDuitse Bonds-

Une expérience pédagogique
Casterm an,Tournai, 1970,234 pp.,BF.90.

S'ster vertelt in gedetailleerdergenuanceer-

republiek schrifttlijke onderwi
jscursusstn de en gevoelige korte tafereeltleshoeze a1s
volgt,beloopt naarschatting 300.000 en de

varl
éteit van de studiemogelijkheden, die
door talloze instituten voor schrifteli
jk onderwijs wordt geboden isnavenant.In Nederland zaldatverhoudingsgewijs niet veel
anders liggen.

jonge Fröbelonderwijzeres,helemaalalleen,

haar eigen kleutertuintle opricht in het
Joodse getto van het vooroorlogse Vilna.

Ditdajboek,herschreven aan dehand van
de notlties die zij teruggevonden heeft na

de oorlog,is erg het lezen waard vanwege

Wie over de aard van dit onderwi
js- een de accurate beschrijving van de wijzewaarder belangri
jkste verschijninjsvormen van op hetjonge meisje gestalte geeftaan haar
de éducation permanente- lets wilweten, empirische m ethode 'm et behulp' van een
vindt er nauwelijks veelmeer over dan de twintigtal joodse peuters. M en moet hier
prospecti der betreffende instituten hem

geen nieuwe theoretische inzichten ver-

vertellen.In die prospecti kan hij bijzon- wachten;opvallend - en de Joodse conderheden vinden over het aantal beschik- text za1daarvan wel de belangrijkste oorbare cursussen, over hun inhoud, over de zaak zijn - is hetcentreren van alle actifrequentie waarmee zi
j worden rondgezon- viteiten rond 'hethuis','hetwonen',de 'faden,overdewijzewaarop zijdezelfwerk- miliale dagtaken'. Pougatch-zalcm an herzaamheid van de cursisten begeleiden en

schept in haar peutertuin een nieuwe en

controleren, over het doelwaarmee zij de para-fam iliale kern: de kwaliteiten en tecursisten opleiden en, a1s men de wijze vens de beperkingen van een dergelijke
waarop zij de cursussen aanbevelen goed aanpak worden, zelfs zonder aanvullende
leest, over de motivatie van de cursisten
zoals de leiders van de betreffende instituten zich die motivatie voorstellen.

commentaar voor de hedendaagse lezer,

duidelijk.

EricD e Kuyper
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akkoord van Brest-Litovsk naar het verdrag van Rapallo van 1922. D it is voor

Aron,Raymond - Die S eilfgez; Fam ilien
des M arxismus.- Christian W egner Verlag,H amburg,1970,234 pp.,DM .16,- .
A vnery,Uri- Israëlzonder Zionisten.-

beide landen een van de belangrijkste perioden uithun geschiedenis geweest.Voor

deSovjet-uniekwam hetervooralop aan

om zich een internationale status te ver-

Elsevier,Amsterdam,1968,208 pp.,j9,50. schaffen.,,De vrede van Brest-Litovsk was
Bqsterveld,S. Th. van,e.a.- De Duitse voorde Sovjet-unie van hetgrootste bekwestie.- Centrum van Staatkundige Vor- lang.Niet alleen omdat ze niet beschikte
over een leger, maar meer nog om dat ze
ming,'s-Gravenhage,1970,51 pp.,j2,50.
Calvez,Jean Fvel - Aspectspolitiques et door deze vrede voor de eerste keer a1s
sociaux despays en voie de développement. staat erkend werd'' (Radek). Ook voor
D alloz,Paris,1971,300 pp.,FF.32.
Duitsland was deze periode van hetgrootCamara,D om Helder- Zullen wc nog op ste belang,omdatde na-oorlogse troebelen
/#d komen?- Desclee De Brouwer,Brug- hetnietgemakkelijk maakten hetevenwicht
ge,1970,190 pp.,BF.150.
terug te vinden.De RussischerevolutionaiEmeis,Dieter- Zoek de Vrede.- Gott- ren hoopten dat de revolutie zich zou uitbreiden tot Duitsland en zo heel Europa
mer,Haarlem,1971,350 pp.,/11,90.
Grieser,Helmut - Die Sowietpresse I
J:c: zou aansteken.Onderhavig boek bestudeert
'
Deutschland in Europa 1922-1932. dus de verhoudingen tussen de Sovjet-unie
ErnstK lettVerlag,Stuttgart,1970,256pp., en een natie waarvan de Russen hoopten
Ln DM .27,- .
dat ze spoedig ontbonden zou worden en
Huyse, Luc. - Passiviteit, pacijicatie en overgaan tot het socialistisch-communisverzuiling in de Belgische politiek.- De tisch kamp.Hetsteuntop een aanzienli
jk
Standaard, Antwerpen,1970, 267 pp., BF. archiefonderzoek. A1s diplomatieke case315.
study een onmisbaar standaardwerk.

Kernvraag. Conjormisme en non-conjor-

mism e.- K ernvraag,'s-Gravenhage,1971, A.VanPeteghem
31 pp..
Kuhn, Axel - H itlers aussenpolitisches
Programm . - Ernst Klett Verlag, Stuttgart,1970,286 pp.,Ln.D M .24,- .

Lejevre, Theo - W etenschap vandaag
voorde maatschappiivan morgen.- Lan- D r.S.< .Couwenberg
noo,Tielt, 1970,208 pp.,BF.180.

Lutz,Proj.Dr.Friedrich A.,u.a.- Ame- Europese Veiligheid

rïkl -Europa.Freund und Rivale.- Eu- Centrum voor Staatkundige Vorming,Den
gen Rentsch Verlag, Erlenbach -Ziirich / Haag,1970,36 pp.,j2,
50,nr.379333 v.d.
Stuttgart,1970, 193 pp.,Schw.Fr.18,90.
K .V.P.

Proces.Strategie(13.- Nelissen,Bilthoven,
1971,40 pp.,/2,25.
Schulz-Heidorj,Walter- Die rerrrlcncn- Hetrapportvan hetwetenschappelijk instiuut voor de Katholieke Volkspartij over
te Herausjorderung.- Gustaf Liibbe Ver- t
lag,Bergisch Gladbach,1970,340 pp.,DM . de Europese Veiligheid geeft een goed
25,- .

overzicht van de problematiek.Bovendien
is hetgoed geschreven en gedocum enteerd.
ln hoofdstuk een, ,,H et begrip Europese
Veiligheid en de ontwikkeling sinds 1945'',

worden overzichtelijk behandeld: het ontHol'stGûntherfzfn/fe

staan van het begrip Europese Veiligheid;
de periodevan frustratiesin de Oost-W est-

Deutsch-sowjetische Beziehungen bis

betrekkingen (1955 -1962);President Johnsonsrede op 7 oktober 1966,waarin hijde

Rapallo
W issenschaft und Politik,K öln, 1970, 296
PP.,D M .35,- .

14etnieuwe verdrag tussen dc Sovjet-unie

ontspanninj lietprevaleren boven deDuits
e hereniglnq en tegenover het Oostelijk
blok een pohtiek van 'bruggenbouw' aankondigde;de nieuwe beweging tussen Oost
en W est;en de huidige stand van zaken,
die gekarakteriseerd wordtdoorinitiatieven

ten aanzien van een mogeli
jk doorbreken communistprofessorRobertHavemann.In
van de Europese impasse.
1965 verscheen zijn eerste boek:Dialektik
Inhoofdstuk tweewordendemogeli
jkeob- ohne Dogma? Vervolgens publlceerde ltij
stakelsbesproken.Dezehouden volgenshet in de W est-Duitse weekbladen de 'Zeit'en
rayportvooralverbandmetde omstandig- de 'Spiegel'.
held dat de socialistische landen worden Enkelejaren geleden washijnog een verbeheerst door een ideologie die principieel eerde enfant terrible van de Socialistische
antagonistisch staat tegenover het leefpa- Eenheidspartij.Thansishijeenvandevertroon van dewestelijkelanden,terwijldeze tegenwoordigers van de 'linkse' oppositie

staten bereid zijn tothetaangaan van een tegen hethuidige regime in de D.D.
R..Hij
dialoog metde communistischemaatschap- heeft nu een boek geschreven waarvan hij
pi
jen.Vervolgensworden deNAVO enhet wist dat het alleen in de Bondsrepubliek
W arschaupact,hetDuitsevraagstuk,de he- zou worden gepubliceerd.Niettemin prijst
gemonie van de Sovjet-unie over Oost- hij daarin de Pruisische variant van het
Europa, de ideologische en econom ische D.D.R.-socialisme. Tegeli
jkertijd bekritiaspecten van de Oost-Westverhouding en
de eventuelevorm ingvan een W esteuropese
kernm acht a1s obstakels genoemd.
In hoofdstuk drie stelt men vast dat toekomstig overleg over de Europese Veiligheid en de Europese samenwerking moei-

seertHavemann de binnen-en buitenlandse politiek van de Bondsrepubliek.Vooral

het zgn. 'Rechtskartell' aldaar, omdat zij
de D.D.R.wegens het socialistisch karaktervan deze staatnieta1s een politieke rea-

liteit wi1erkennen.Hijverzekert zijn 1ezaam en langdurig za1zijn en dateen goed zers bij herhaling dat de vri
jheid in het
resultaat niet gegarandeerd is.W at betrcft
de vorm en deelnemers van een Europese

Westen ''nurleererSchein''is,en dat,,der
erste deutsche Arbeiter- und Bauern-staat''
Veiligheidsconferentie is de commissie het kapitalistische W est-Duitsland ,,um
voorstander van de instelling van een per- eine ganzeEpoche voraus''is.
mahentorgaan voor overleg over de veilig- Met andere woorden, Havemann reproduheid in Europa.Voortsdat aan hetoverleg ceert de complete propaganda-campagne
alle daarin geïnteresseerde Europese staten van het regime-ulbricht tegenover de
moeten kunnen deelnemen, inclusief de Bondsrepubliek en hetW esten.Hijdoetdit
D .D .R., alsmede de N oord-Am erikaanse metzo'n hartstochten enthousiasme datde
NAvo-partners. Vervolgens legt men er onbevangen lezer geneigd is zich af te vra-

de nadruk og dathetnoodzakeli
jk is het gen of de propagandisten in Oost-Berlijn
verschilteblrven zien tussen deterritoriale toch gelijk zouden hebben? Havemann qoen de ideologlsche-politieke status quo.De
lemiseert in zi
jn boek ook met de huidlge

eerste m oetom wille van de vrede worden
aanvaard.Instemm ing m et de ideologischpolitieke status quo door het W esten zou
echter betekenen een aanvaarding van de

machthebbers van de D.D.R..In dit kader

ontwikkelt hij zi
jn speciale marxistische

platform:een mengselvan M aoïsme,Dub-

cekisme en Anarchisme.Hieruitblijkt zijn

eesteli
jk isolement en het ontbreken van
Brezjnev-doctrine.Voljenshetrapportzou g
het W esten moeten bll
jven volhouden dat informaties omtrent de stand van zaken
ook de Oosteuropese volkeren het recht
van zelfbeschikking toekom t;ook hetrecht

van de interne discussies binnen de com munistische wereldbeweging.

hun maatschappijen op vreedzame wijze te M en krijgt de indruk dat Havemann de
veranderen.
L.Bartalits

ontwikkelingen binnen de communistische
beweging niet a1s een praktisch politicus,
maar a1s een blind gelovende kloosterbroe-

deranalyseert.

V oor ziln tem perament is het socialism e
niet een reëelpolitiek program ma waarvan
RobertHavemann

waarde en 'Nûtzlichkeit'aan de werkelijk-

Fragen A ntworten Fragen
A us der Biographie eines deutschen
M arxisten

M omenteel manifesteert zich bij velen in
Oosten W est datzijniet zonder zo'n er-

R.Piper Verlag,M ûnchen, 1970,302 pp.,
D M .24,- .

heid getoetst m oeten worden.Voor Havem ann is het socialism e een zgn.'Realutopie',resp.een eeuwig fata morgana.

satzreligie ofwelzonderzo'n opium kunnen

leven.Daarom za1ongetwi
jfeld Havemanns
boek vooral bij de intellectuelen grote re-

Dit boek is nietde eerstepublikatie in het sonantie hebben.
W esten van de in 1910te M ûnchen geboren L.L.S.Bartalits
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eigenheid te bewaren en toch federaal
naar elkaar toe te groeien. Hun streven
geleek nogal wat op,datgene wat zich af-

speelde in de noordeli
jke Nederlanden,en
beide federaties stonden dan ook model
Chambers,D. S. - The imperial age oj voor
een nieuw soortdemocratie,dateerst
Venice.- Tham esand Hudson,London /
Denis, Borgerhout, 1970, 212 pp-, gei-ll., bijde Franse Revolutie voorgoed zou doorBF.155.

Dillen t,Dr.J.G.van - Van r#kd/?n en
regenten.- M artinus Ni
jhoff, 's-Gravenhage,1970,698 pp.,/59,80.
Graham,Gerald S.- # concisehistory oj
thebritish Empire.- Thamesand Hudson,
London /Denis,Borgerhout,1970,288 pp.,
geïll.,BF.295.
Graus,F.,e.a.- Eastern and western Eu-

breken.Jean-lacques Rousseau b.v.verjat
nimmer zi
jn geboortestad en bleef zsch

gaarne 'een burger van Genève' noemen.

Hi
jwasnietdeenige om deZwitsersefe-

deratie a1s ideaal te beschouwen.W as het
nietin dit land dathet 'gezond verstand',

deopvoeding van de enkeling (Emilej,zowe1a1svan de samenleving (Le contratsocilllvorm hadden gekregen? Religieuze to-

antie, economische bestrevingen, gericht
rope in theMiddle Aqes.- n amesand loer
het algemeen nut,jedurfde yedagogiHudson,London /Denls,Borgerhout,1970, scp
he opties en onderwpshervorm lngen, de
216 pp.,geïll.,BF.155.
Isacker,Karelvan - H etdossierIrma Laplasse. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen,1970,108 pp.,BF.135.
Lloyd,Trevor- Vrouwen in opstand.De

emancipatie van de vrouw e.d.m. werden

er met ijver besproken,bestudeerd en beschreven en raakten 'ingeburgerd' in deze

verlichte jonge staat,waar de laatste intantie van elke beslissing bij het gehele
internationale sujjragettebeweging. - Sijt- s
volk berustte. Wellicht za1 menigeen zich
hoff,Leiden,1970,127 pp.,geïll.,/9,95.
Maclean, Fitzroy - # concise history ol de vraag stellen ofditscherp gecontoureer-

d van deAufklërunj geen projectie
Scotland.- n ames and Hudson,London debeel
/ Denis,Borgerhout, 1970,239 pp., geïll., is van wathet huidige Zwltserland beoogt
te zijn. De lçzer za1 zich dan herinneren
BF.295.
deze serie monografieën nietanderswi1
Robertson,Esmonde M .- The Originsoj dat
the Second World War. - M acmillan, dan de recente resultaten van het geschieHoundmills, Basingstoke, 1971, 312 pp., denisonderzoek in Zwitserland ook aan de
niet-vakman mee te delen op een heldere
$2,- ,Paper 13/-.
Willems,H.- Theocratie en jeodaliteitin en vlotte wijze.
de middeleeuwse staten. - (Historische S.DeSm et
units),DeNederlandsche Boekhandel,Ant-

werpen,1970,40 pp.,BF.35.
Wilson,David M .- The Vikingsand their StevenRuncinan
origins.- Thames and H udson,London /
Denis, Borgerhout, 1970, 144 pp., geïll., The LastByzantine Renaissance
BF.110.
(W iles Lectures 1968)
U niversity press,Cam bridge,1970,112 pp.,
22/-.

UlrichIm Hoj
Sir Runcinan,auteurvan een m onumentaal
werk in drie delen overde geschiedenisvan
(Monographien zur Schweizer Geschichte, de kruistochten en van merkwaardige m o-

Aujklörung in derSchweiz
Bd.5)

nografieën als The Fall oj Constantinople

Franke Verlag, Bern,1970, 93 pp., geïll., 1463 en The G reat Church in Captivity,
SF.8,80.
bundeltin deze brochure vierlezingen over

Omdat de achttiende eeuw in de geestes-

ontwikkeling van Europa zo belangrijk
bleek te zijn, werd haar een eigen naam

gegeven,de Aufklërung.In deze stroming
bekleedden de m eer dan dertien verschil-

wat hij noemtde laatste renaissance van

Byzantium. Ze werden gehouden in 1968

in deQueensUniversityteBelfastonderde
auspiciën van de W iles Trust. Runcinan
biedt hier een overzicht van de studies

waarmee hij een twintiqtaljaren bekend-

lende helvetische gewesten een bi
jzondere heid heeftverworven.Hlj vraagt aandacht
plaats. Terwi
jl in Frankrijk het monar- voor de twee laatste eeuwen die de va1van
chisch absolutisme van LouisXIV hoogtij hetbyzanti
jnsimperium voorafzijn gegaan,
vierde:en in Engeland hetParlementarisme en waarin hetsteedsverderschrijdend verwerd lngeluid, poogden deze gewesten hun

va1gepaardgaatmetx n alm aartoenemen.
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de intellectuele belangstelling. Onder de

Boekbespreking
grenzen verwachten.Aan de benedengrens

meestvermaardeuitingen van debyzanti
jn- verwachtje dan eerder1492(valvan Graserenaissancezijn zekerdeplastischekun- nada en ontdekking van Amerika)en a1s
sten te rekenen:de mozaieken!defrescien bovengrens + 1820 (de vrijwording van
de tot de bon ton van die tild behorende Zuid-Amerika).De titelis dan ook misleiikonen.S.geeftgrif toe dathijheta1s een dend: niet het geweldige imperium is het
lacune van dit boekje beschouwt daarop onderwerp,nietde buitenlandse politiek niettekunnen ingaan.Hijheeftzich moe- hoezeer beide ook ter sprake komen.W at
ten beperken totvier andere interessepun- in hetboek verhaald wordtis de eenworten,metname:hetvœvalvan hetimperium ding van Syanje,een eenwordi
ng die een

en de heropleving van het hellenisme (1- 'kastilianiserlnl' betekent.Dit proces be23),de religieuze controversen en de rivali- paaltde geschledenis die beschreven wordt.
serende facties waarin zi
j plaats vinden Deaccenten in dezebeschrijvingvallen op
(24-48), de voornaamste personajes, the de constitutionele elementen en heelbijscholars,van dezegeestesontwikkelmg(49 zonder op economisch/financiële proble84)en tenslotte de uitlopers van deze gees- men.De Spaanse financiën blijken een zeer
telijke en culturele renaissance (85-103). ingewikkeldematerietezijn.SchrijververW ie zich opnieuw voor de geestwi1 halen klaartzelfnietoveralduideli
jkheid tekunvan welke aard de spanning was tussen het
Romeinse W esten en het Griekse Oosten

nen scheppen. De vele crises en de verscheurdheden die hetschiereiland teisteren,
dattothet kerkeli
jk schisma leidde,za1bij de machteloosheid van regeringen die over
de lectuurvan deze van eruditie getuigende zoveelmachtsmiddelen schijnentebeschikbladzijden een nieuw inzicht in deze klas- ken, nemen voorgoed de mythe weg van

sieke kwesties krijgen.Namen a1s die van

Bessarion, de eminente Gregorius Palamas

een uniform strak geregeerd Spanje waar
alleslangsrechteli
jnen loopt.Degroeitot

zi
jn stuurse Opponent, de Calabrese grote mogendheid en het terugvallen tot
Griek Barlaam, alsook de welbekende au- tweede-rangsmogendheid worden in dat
teur uit de school van Palamas, Nicholas lichtook minderraadselachtige verschijnCabasilasmet zijn veelteweinig gekende selen,hoewelop hethoe en waarom in dit
werk Leven in Jesus,komen te voorschijn boek geen volledig antwoord gegeven
a1s mensen van vlees en bloed. De vier wordt.
fijnzinnige,en goed samenhangende essays M en kan instemmen metde opmerking van
verraden een ware meester.Runcinan heeft schr. dat onze aandacht voor het verval
en

zijn bevindingen van jaren her hier weten

van Spanje helaas teveel onze blik ver-

te toetsen aan de quasivolledige literatuur duistertvoorwat eigenlijk gepresteerd is:
die in hetDuits,Frans en Engelsover dit datzo vroeg zo'
n grootrijk metsuccesbeonderwerp bestaat,meteen nauwkeurigheid stuurd werd.De reden voorhet vervalligt
en een discretiediehetapanage isvan gro- misschienookwe1juistin dezevoorsprong.
te wetenschap.
Uiteindeli
jk betekende het een te grote
S.DeSm et
krachtsinspanning voor ditland,datinner-

lijk verdaeld was en nietin staatde gewelJ.H.Elliott

lmperialSpain 1469 -1716
Penguin Books,Harmondsworth, 1970,
423 pp..

dige econom ische problem en adequaat op

te lossen,een land dat door zijn dynastie
toteen keizerlijke positie kwam en daarna
een keizerlijke roeping meende te hebben.
De door de Romein geform uleerde wetmatigheid van de remmende voorsprong

schi
jnt ook hier bevestigd. M aar om dat
ledig te beamen zou nog dieper nageteurgekozen tijdsgrenzen.1469:in ditjaar vol
an m oeten worden welke factoren tevindthethuwelijk plaatstussen Ferdinand ga
van Aragon en Isabella van Kastilië,in dit zamen en in welke onderlinge verhouding
jaar wordtdus dt grondslag gelegd voorde het vervalbewerkthebben.Een onderzoek
na
dere eenwordinj van hetIberisch schier- naar de mentaliteit van de mensen lijkt
eiland,een eenheld die nooit volkomen is noodzakelijk.Kon men de problemen niet
geworden.1716:In ditjaar wordtde eigen- oplossen,wilde men de problemen nietopheid van Katalonië teniet gedaan en is de lossen,zag men de problemen niet in hun
jke omvang.
'kastilianisering' van het Spaanse gedeelte werkeli
Eerst een opmerking over de door de au-

van hetIberisch schiereiland naar de vorm

Een beredeneerde bibliografie vormt de

voor willen stellen) zou je wellichtandere

M arcelChappin

volkomen.In een boekmetdetitel:Spanje waardevolle afsluiting van dit waardevolle
a1sgrotemogendheid (dezevertaling zou ik boek.
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jk over J. Bowleys
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studies omtrent de nefaste levolgen voor
h
etkleine kind van langdurlje onderbrekingen der moeder-kind relatles; over D.

W innic Ottdie steltdat y,de liefde van de
moeder het passend klimaat schept voor
een optimalefysische en psychische ontwikYork,1970,248 pp.,$6,95.
Hutchin,Kemeth.C.- Weeszuinig op uw keling'';en overde onderzoekingen van A.
kinderen. - Aula, Spectrum, Utrecht / Dûhrssen en S.Brodly en die van S.ProAntwerpen, 1970,199 pp..
vence en R.Lipton,die respectievelijk de
Koerner,James D.- The parsons college moeder-kind relaties hebben onderzocht
Bubble.- Basic Books, New York, 1970, vanuithetstandpunt der moederen vanuit
de organisatie der gevestigde inrichtingen.
236 pp.,$6,95.
M illar, Susanna - Psychologie van het V an hun kantgingen 1.W estheim eren C.
spelen.- Aula,Spectrum,Utrecht/ Ant- Heinicke de invloed na van de kortstondige
scheidingen,een probleem dat door H. E.
werpen,1970,289 pp.,/6,
50,BF.108.
Rubin,Jerry - Do it.- Cape, London, Richter geesteswetenschappeli
jk benaderd
werd. Tenslotte behandelt het laatste
1970,256 pp.,35/-.
Rutten,Proj.Dr.F.J.Th.- Mensbeelden hoofdstuk yyde bevruchting van de genetiin de theoretische psychologie. - Royal sche psychologie door de diverse opvattinHeld, Virginia - The public interest and
individual interests.- Basic Books, New

van Gorcum,Assen,1970,44 pp.,/3,90.

gen over de therapie van moeili
jke kinde-

Sharp, D r. Gene - Exploring nonviolent ren''. Voorts worden de specifieke invloem .de Freudianen,
alternatives. - Porter Sargent, Boston, den aangegeven welke o.
W . McDougall ,C. Rogers,ook A.Adler
1970,176 pp.,$2,25.
en C.G.Jung hebben gehad op de spel-

therapie.Eindeli
jk worden nog enkele faProl.Dr.W.Kriekemans
GenetischePsychologie
D eel9
Vandelk-psychologievan deschool
van New York toten m etde
speltherapie

cetten aangeduidvan deyroepstherapiemet

kei
ndnereennen
lieurdthee
p
ie.erYs
t
me
expv
ea
rn
imed
ne
tenml
wo
nra
ond
llngvergeleken en geëvalueerd en het geheel
wordt met ta1 van voorbeelden gei
llustreerd.Bi
j alle degelijkheid is dit werk

toch boeiend en leesbaar gebleven. Naast
bondige besprekingen en evaluatiesvan een

aanzienlijk aantalbelangrijke werken,vindt

Lannoo, Tielt / Den Haag, 1970,578 pp., men er een overvloed aan bibliografische
BF.480.
gegevens en een auteursregister m et m eer
dan 400 namen. Een standaardwerk dat
V an de reeks G enetische Psychologie, niet alleen de practicus voortdurend bij de
waarvoornietminderdan dertien delen ge- hand za1 willen hebben.
pland zi
jn,verschenen erreedsvier:deel1, R.DeGendt
systematisch; de delen 7,12 en onlangs 9,
allen historisch.Ditlaatste bevatvier grote
hoofdstukken.Een eerste hoofdstuk schetst Elisabeth Kûbler-Ross
de ontwikkeling van de 'lk-psychologie in
de school van N ew York' met H. H art- Lessen voor levenden,gesprekken
m ann a1sleider.D eze heeft er op gewezen m et stervenden
##datervan bijde geboorte van de naens Amboboeken, Bilthoven, 1970,278 pp.,
een conflict-vrijesfeervan hetlk aanwezig
is''. Daarna bestudeert S. uitvoerig het j12,50.

werkvan R.Spitz,diedoorzijn observaties
o.m.aantoonde y,hoe hetconflict-vrije Ik Tweeëneenhalf jaar werken onder ongezich in het verloop van het eerste levens- neeslijk zieke patiënten heeft de psychiater
jaarontwikkelt''.In een tweede hoofdstuk Elisabeth Kiibler-Ross verwerkt in deze

tekentyrof.Kriekemans,viahetwerk van studie, waarin de lezer deelgenoot wordt

H. Sulllvan en K. Horney,hoe ,,de mens
slechtsechtmenswordtdoorinteractie nzet
andere m ensen''. Hoofdstuk lII bespreekt
'De problematiek van de eerste sociale relaties',vooraldan van deontbering van de

moederlilke verzorging en zorg.Hier zijn

gemaaktaan watde patiënten haaren haar
medewerkers vertelden met betrekking tot

hun strijd, verwachtingen en frustraties.
Achtereenvolgens worden de verschillende
houdingen van ontkenning, en isolering,
woede, marchanderen, depressie en aan-
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ve
t
aas
rc
dh
ie
nma
g bte
ise
cr
her
nd
evei
nng
,r
zi
o
jnd
pt.er
He
dt
atde auteur nierte leven.Daaronderversta ik:de naaszi
jn vooral te liefte hebben a1sjezelf'
.'(ib.).
de uitvoerig weergegeven gesprekken met Deinstellingwaarmeehijzijnt.
v--programde stervenden die een leermeesterzijn voor ma's heeft gemaakt wordt een pastorale
de levenden die met hun stervende mede-

instelling genoemd.lronder 'pastoraal'ver-

mensenomgaan,terwi
jl,yzi
jdiebeschikken
over kracht en liefde om bij de patiëntte
blijven in de stilte die de woorden overJ/#g/ zullen beseffen dat dit moment van
sterven noch schrikwekkend noch pijnlijk
is''(p.277).

staik:bijiemand znn,naarhem luisteren,
lief en warm voor hem zi
jn,samen-

leren doodstllen eerbiedig om te gaan met
de grote waarheid die ligtingebed in diepe

centrum gaan om daar dood te gaan op
een manierdie ik zelfkan kiezen.Een feest

vattend:geborgenheid jeven''(p.170).

Ofhetdeze pastorale lnstelling van warme

nabijheid is die de stervende recht doet,
lijkttebezien.De schri
jver.steltzich voor
Een uitnodijend boek voor degenen die hoehijzelfwi1sterven:yynaar een ludiek

stilteen dezewaarheid nietgerin!schatten geven voor wie mijliefzijn en dan weggaan o? hethoogtepunt.Praten ofzwi
jgen
den.(NaarTagore,geciteerd op p.278). metmtn vrouw.Een boek lezen,een ylaat
door ze te omkleden metduidelilke woor-

G.W ilkens

draaien.En vooral:netzoveel van mnzelf

houden a1svan mi
jn naaste''.Afgezien van

de vraag of hiermee de empirische socio-

PeterHojstede

loogrechtdoetaandeverschijnselen ende
gevoelensvanmensen diehijbijhetmaken

Totonzediepedroejheid,

deschrijverhlermeezi
jn pastoraleinstelling

docum entaire over de dood

van zi
jn projramma's tegenkwam, belijdt

tegenover zichzelf. Tot onze diepe droefBosch & Keuning / In den Toren,Baarn, heid.
G.W ilkens
1970,176 pp.,/8,50.

De schrijver,socioloog van oyleiding,en
maker van een t.v.-documentalre over de
dood en het sterven voor IKOR /CVK in

Dr.S.<.F.Stellwag e.a.

deze documentaire maar ook wat hem en

W olters-Noordhoff, Groningen, 19704,

hetvoorjaarvan 1970,beschrijftnietalleen Deleraar en z#n klas
zijnmedewerkersbijhetvervaardigen hier- 142 pp.,/10,90.
van overkwam.Het ontstaan van dit programm a, alsmede een aantal uitgezonden
interviews met mensen die hun gedachten
hebben over dood en sterven, vormt het

Een vierde en gewijzigde druk was nodig

om de in 1963 verschenen eerste druk,met
dezelfde titel, aan de veranderingen die
begin.Vervolgens laatde schrijver,hard- sindsdien o.a.door het in werking treden
nekkig zi
jn taboe voor het taboe over de van de M ammoet-wet voltrokken zijn.De
dood koesterend,zien hoe weinig in onze pedagogische en psychologische beschou-

maatschappij de dood haar natuurlijke wingen over derelatievan deleraartotzijn

klasom vatten een drietalhoofdstukken van
prof.Stellwag over de invloeden van binnen en buiten de school op deze relatie,
besloten met een pedagogisch-didactische
Terecht protesteertde schrijver tegen het studie over de leraar in de klas.Prof.R.
verdringen van de dood,of dit nu gebeurt Vuyk,eveneens verbonden aan de Univerdoorhetteverzwijgen ofdoordedood op siteitvan Amsterdam,onderwerpt de leering in de school en de interactie tussen
een pseudo-religieuzewijze oy tehemelen. llee
rling en leraaraan een nadere ontwikkeDe schrijverheeftzelfook zl
jn gedachten
over de dood: ,,lk geloof er geen moer lingspsychologische beschouwing, terwijl
van datdoor de dood hetleven nietwordt Dr.1r.van der Griend een meer sociaalplaats heeft.N iet alleen reacties van m ensen, maar ook de entourage waarm ee het
sterven en begraven om geven wordt,getuigen hiervan.

wegçenomen''(p.164)iszijn reactieopeen p
sychololisch georiënteerde studie geeft
schrljver van christelijke huize die vanuit over de lnteractie in de schoolklas.

de bijbel stelt datdoor de dood het leven Ditboek,geschreven a1seen tekstdie voor
niet wordt weggenomen, maar veranderd. docenten en studenten basis en uitgangs-

De schrijverheeftnaastditongeloofin het puntkan zi
jn voordiscussie,beantwoordt,
geloof van een ander, zelf een geloof dat

mede door de helderheid van betoog,aan

luidt:,,Ik geloofwè1datdebi
jbelonsbe- deze opzet.
hulpzaam kan zijn op een evangelische ma- G .W ilkens
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Bazant, JJn

Thompson, Dennis F.- The Democratic
Citizen. - Cambridge University Press,
London,1970,271pp-,f 2.15.

Vogel, Ulrike - Wissenschajtliche Hiljskröjte.- Enke,Stuttgart,1970,IX en 227

Alienation oj Church PP., DM .30,- .

Wealth in M exico.- Cambridge University Press,London,1971,333 pp.,f 6.12
Borrie,< .D.- The Growth and Control

// World Population. - W eidenfeld &
Nicolson,London,1970,340 pp.,d0/-.

Windmuller,John P.- Arbeidsverhoudingen in Nederland. - Aula, Spectrum,
Utrecht/Antwerpen,1970,482 pp.

Wol
jeren,Karelvan - StudentRevolutio-

Cone, James H. - Zwarte theologie en naries oj the Sixties.- Oost-W est n.12,
Black Power.- Romen & Zn.,Roermond, december,1970,53 pp.
1970,182 pp.
Dobb,Maurice - Entwicklung des Kapi-

talismus. Vom Spötjeudalismus bis zum
Gegenwart. - (Studien Bibliothek), Kie- Drs.Th.G.Bolleman
peA euer & W itsch,K öln, 1970, 397 pp., H etJocfcclbelem m erde kind
DM .28,- .
Goeschel,Albrechtu.a.- Beitröge zu ei- (Acta paedagogica Ultrajectina), W oltersner Sozîologie der Polizei1.- Suhrkamp
Verlag,Frankfurt/Main,1971,180 pp.,DM .
4,- .
Harvie,Christophera.o.- Industrialisation
& Culture 1830-1914.- The Open University Press, Macmillan, London, 1970,
460 pp-,9/-.
Hoogenboom,P.- Heilsverwachting,evolutie en vooruitgang. - W olters-Noordhoff,Groningen, 1970,241 pp..
Huizinga,Gerard - M aslow's Need Hierarchy in the Work Situation.- W olters-

Noordhoff,Groningen,19703,73 pp.,

/7,
90.

Bij de toenemende race naar succes en

status valt eveneens een poging te consta-

teren om diegenen die bijdeze race onder
de voet worden gelopen uit hun ongun-

stige situatie te bevrijden.De studies van
M artin Deutsch c.
s., hierop betrekking
hebbend, teneinde het primaire paedago-

gischemilieu teverrijken,worden door de
auteur uitvoerig besproken en in de derde

Noordhoff,Groningen,207 pp.,/ 37,
- . drukuitvoerij aangevuld - nietten laatste
Kleerekoper,Proj.Dr.S.- Hetantisemi- de bibliografle - tot de huidige stand van
tisme en z#n randverschiinselen. - Van zaken.
Loghum Slattrus,Deventer,1970,220 pp.. De schrijver voelt zich zeer schatplichtig
Loos,Dr.Ernst - Die ojjene und halb- voor zijn opleiding aan het Paedagogisch

ojjene Anstalt i??T Erwachsenenstraj- und

Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht,

Massregelvollzug.- Enke,Stuttgart,1970, vanwege welk instituut deze bibliografisch
X II en 242 pp.,DM .35,- .
zorgvuldig bi
jgehouden studie isuitgegeven.
M ayntz,Proj.Dr.Renatt - Soziologen im G.W ilkens
Studium.- Enke,Stuttgart,1970,VlII en
211 pp.,DM .23,50.
M eiden,Anne van der- Ethiek en reclame.
Ambo, Bilthoven 1970, 109 pp., Dr.P.Bierenbroodspot
1 7,
90.

De therapeutische gem eenschap en
cratie.- (M ensen M edemens),Spectrum, hettradîtionele psychiatrischeziekenU trecht/Antwerpen, 1970, 123 pp., j 6,25, huis
N aschold,Frieder- Organisatie en demo-

BF.105.
Boom en Zoon, M eppel, 19702, 203 pp.,
Pastorale verzorging in schoolverband. 50.
Overdruk School en Godsdienst.- Hoger /18,

Kat. Instituut, Nijmegen, 1970, 40 pp.,
f2,35.

In hoeverre hetmilieu van de gem eenschap

twick Perry,Helen - The human be-in. waarin een psychiatrische patient vertoeft,
Basic Books, London, 1970, 244 pp., zel
f
oy
g
e
no
me
n
k
a
n
e
n
moe
t
wo
rden in de
DM .28,50.
theraple,laatdeschri
jverzien aan dehand
Theoretische Aspekte der Religionssoziolo-

van de ontwikkeling van een traditioneel

gie,I und I1.- (lnternationales Jahrbuch psychiatrisch ziekenhuis in vergelijking
fiirReligionssoziologie),W estdeutscherVer- met het in Engeland ontstane model van
lag,Köln und Opladen,1966 en 1967, 255
en 222 pp.,D M .40,- per deel.

'therapeutische gemeenschap'.
Het btgrip democratisering @s essentieel
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voor het verstaan van een 'therapeutische

emeenschap',waarbijde auteurdemocratlseringomschrijftalsdelegatie van macht
en verantwoordeli
lkheid van de staf naar
de patiënten a1s groep.Er wordt door de
auteur voor gepleit deze democratisering
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Demedts,Andrê - De levenden en de do-

maximaalte laten zijn t.a.v.watde patiënt den.- Desclee De Brouwer,Brugge,1970,

op een beyaald momentkan dragen,terwijl 375 pp.,BF.200.
een evenwlchtigeverdeling van de aandacht
voorhet individu in de groep en de groep
a1s geheel tot een therapeutisch optimum
voerd moet worden.W at de auteur graag
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kwaliteit in het huidige psychiatrische ziekenhuis aantreft.
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201 pp.,BF.165.
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PP.,BF.145.

Siolochow,M ichael- Nieuw land onder
de ploeg.- (Pantheon),Heideland,Hasselt,1970,408 pp.,BF.260.
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Dr.K.H.Roessingh

W elzijn,cultuur en vormingswerk

De Brouwer, Brugge, 1970, 195 pp., BF.
125.

Streuvels,Jf#n - Lenteleven.- Desclee

153pp.,/9,90.

De Brouwer, Brugge, 1970, 195 pp., BF.
125.

Een verzameling artikelen en opstellen die
de achtergrondsvragen van het vorm ingswerk willen belichten,vormtdeinhoud van

D aniëlRobberechts

Wolters-Noordhoff,Groningen,1970,

ditzesde deeltje in de serie 'Vormingswerk, A ankom en in A vignon
theorie en praktijk'.
M anteau,Brussel/Den Haag,1970,136 pp.,
De schrijver slaagt erin het vormingswerk BF.150.
in hetkader van cultureelwerk te schetsen

tejen de achtergrond van hetwelzijnsbe- Hetjongste boek van Robberechtszou een
grlp,terwijlhi
jernietvoorterugdeinst,a1s

de zoveelste,het begrip 'cultuur' aan een fenomenologische beschrijving genoemd
nader en verdiepend onderzoek te onder- kunnen worden van hetvoorwerp datAvigwerpen. Een tweetal hoofdstukken over non heet,de herinneringen die hetoproept,
vormingsmogelijkheden in de vroegere en de ervaringen die het geconstitueerd heb-

jven van
huidigetijd worden tenslotte gevolgd door ben.De bedoeling van het schri
dit relaas wordt door een dagboeknotitie
proza
zelf,waarbij de vooronderstellingen en de op de achterflap verduidelijkt: ,,
beschohuwingen over het vormingswerk

interessante vraag naar de beroepsethiek
van de vormingswerkerruimschoots de no-

dige aandacht krijgen.
Aangeboden a1seenbijdragetotde discussie over het vormingswerk is de schri
jver
in zijn opzetgeslaagd.
G.W ilkens

Waarvan de PefsonagesYoorwerpen Zouden

zijn:evengoed een gehele stad a1s het geringste stedelijk voorwerp.Zoalsineen gewone roman de personages verbonden zijn
doordeintrige,zouden die voorwerpen on-

derling verbonden zijn door personen''.
Avignon is voor de auteur,die over zich-

zelfin dederde persoon schrijft,de oor-

675

syrong van een bundelervaringen die hij
ulteenlegtin de ruimte en in de tijd.A1s
een zorgvuldi! cartograaf maakt hij een
vlakke pro'
lectle van de vele dim ensies die
Aviqnon voor hem heeft. Topografische
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ertoontditboek
drukkinj.Compositorisch vpi
careske ronaan.

we1 gellkenissen met de
In 18 korte hoofdstukken worden de lotgevallen van Groll verhaald, de m an op

zoek naar echte liefde en geborgenheid.Bij

de bloemendochter Gardenia in de comvan reizigers die in de loop der eeuwen m une Van de Hofmakersvindthijde beAvignon bezochthebben,trein-en reisgids- vrijding uit zijn onmachten vertwijfeling.
aanduidingen,eigen dagboeknotities,herin- Aan die kortst
ondige verhoudin! wordt

detalls, historische bijzonderheden, citaten

neringen aan ontmoetingen met meisjes en echterop een brutale wijze een elnde mvrouwen op de heen-en terugreizen en tij- maakt, want in de 'Bewoonbaarheid' ls
dens zijn verblijfin hetdorp in de buurt voorliefde en geluk blijkbaargeen plaats.
van Avignon,ditallesconstitueerthetunie- J.Gerits
ke Avignon-voor-Robberechts.,,Ofhetwe1
de moeite waard is dat dit alles opgete-

kend wordt?''(p.56)vraagtS.zich af.Omwille van de m anier waarop Robberechts

het doet, kan niet anders dan ja geant- K arlPörnbacher, Hrsg.
woord worden.
D ichterûberihreD ichtungen
J.Gerits
FranzGrillparzer
Heimeran,M ûnchen,1970,341 pp.,
DM .24,- .

Ward Ruyslinck

De serie'Dichteriiber ihre Dichtungen'wil

DeApokatastasisojhetApocriefe

meteen anderemethodiek dan gebruikelijk
vernieuwende literairwetenschappelijke resultatenmogelijk maken.Ineen combinatie

boekvan Galax N iksen
M anteau,Brussel/Den Haag,1970,
138 pp.,BF.125.

De Apokatastasis sluitdoor zi
jn kritiek op
de maatschappij en zijn ironische toon
nauw aan bijRuyslincksvorigeroman De

van gecommenteerde biografie en litera-

tuurgenetischedetails(geraffineerd geëxcerpeerd) selecteert de samensteller vele gegevens uit rechtstreekse hand (de auteur
ze19 en uit onrechtstreekse raakbronnen
(brieven aan en over de auteur,commentaren,kritieken)die de ontwikkeling van de

Karakoliërs. De tragische ondertoon, het
poëtisch taalgebruik, de vlotte schriftuur mens en de kunstenaar documenteren.
zijn eveneens constanten in Ruyslincks Grillparzer wordt chronologisch gepresen-

werk.Ditboek beschri
jftde 'queeste'van teerd naarmate zijn werk ontstaat of in
Grollnaar zijn oorsprong (hijls een zoon druk wordtgegeven:m etwerknotities,dag-

van geschonken zaad)en naarde vrouw die boekbladen, briefwlsseling. En het wordt
oprecht van hem houdt. Plaats en tijd inderdaad een verrassend panorama, dat
waarin deze zoektochtgebeurt,worden niet
geconcretiseerd, ook de personages dragen

van aard is om ook heteindprocesvan het
historische werk in een nieuw lichtte plaat-

geen werkelijke,maar symbolische namen. sen.Hijisblilkbaareen moeizaam werker
jn taZodoende krijgthetverhaaleen allegorisch geweest,voortdurend bevreesd dat zi

lent is uitgeblust, een eeuwig weifelaar,
ronduiteen pessimist,een hypochonderzoheid,d.i.de gevestigde maatschappi
j,geba- a1s de samensteller hier durft te zeggen.
seerd op m acht en geweld, en de wereld Tegel
ijk merk je de leobsedeerde drift
van de verdrukten en onmachtigen wierbe- waarmee deze auteur zljn artistieke reisstaan voortdurend bedreigd wordt.Van de- plan heeft uitgetekend en zo zorgvuldig
karakter.Twee werelden worden er scherp
tegenover elkaar gesteld: de Bewoonbaar-

zelaatsteisGrollde exponent.Zijn seksu- mogelijk heeft getracht te volgen.In een
e1eimpotentieisméér dan fysieke onmacht, tijd die rationalistisch totcnmetwou zi
jn,
het is de uitdrukking van de gekweldheid

leeftGrillparzer vanuitdeoncontroleerbare

van een mens in een vijandige wereld. inspiratie.Hij,wellichtdegrootstepsychoRuyslinck verwacht niet veel heil van de
wereld en de beschaving waarheen de moderne mens evolueert.Vandaar de onverbloemde kritiek op het leger, de parodie
van een stuiptrekkend christendom,de aanklacht tegen elke vorm van geweld en ver-

loog van alle Duitse dramatische auteurs,

houdtzijn dagboektrouw bija1seenultiem

middeltotzelftherapie,om zich te ontdoen

vanzi
jn Gobler-impulsen en deverterende
angstniets anders te kunnen dan zich aan
hetpubliek m achteloosoverte geven.D eze
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methode van onmiddellijke belichting moet J.Bersani,M .Autrand,J.Lecarme,
noodzakeli
jk vruchtbaaruitvallen vooreen B.Vercier
verdiepte kennis van auteur en oeuvre.
LalittératureenFrancedepuis1945
C.Tindemans

Bordas,Paris-M ontréal,1970,850 pp.,
geïll.,BF.320.

Watonsin ditlijvij boek geboden wordt,
OttomarRudol
j
Jacob M ichaelReinhold Lenz

isgeen bloem lezing ln de vertrouwde betekenis,maar een studie van de na-oorlogse

letterkunde in Frankrijk, waarin de ver-

schillendebeweginjen,groepenen strekkingen,de afzonderlilke auteursen deaanleGehlen, Bad Homburg v.d.Höhe, 1970, haaldeteksten (vooreen goed deelmoeihjk
te bereiken)een orjanische plaats krijgen.
263 pp.,DM .28,- .

M oralîstund Aujklörer

De nadruk wordt nletzozeer gelegd op de
chronologie, a1s op de continuïteit-in-de-

Deze monografie wi1opnieuw uitgaan van verscheidenheid van het schrijversberoep
Lenz' biografische achtergronden en men- zoalsditnaarvoren treedtin de roman,de
tale invloeden a1s voorwaarden van zi
jn poëzieen hettoneel.Iederhoofdstuk bevat
oeuvre.S.'sreconstructie van dezefactoren drie elementen:een begeleidende studie,rewi
jktsterk afvan dehuidige interpretatie- levante teksten en een,kort gehouden,penormen en hij slaagt erin de onwrikbare dagogisch apparaat.De meerdan 200 illuclassificatie van Lenz a1sSturm-und-Drën- stratiesbeklemtonen overduidelijk de gees-

ger labiel te maken.Hij plaatst Letland telijkeverwantschap tussen de letterkunde,
(geboortestreek)en hetvaderhuis(dominee) deglastischekunsten en demenselijke !ein reliëf.Religieus komt Lenz nooit onder schledenis.Voorafgegaan door een situatlehet piëtisme (Zinzendorff van wie Lenz' schetsvan deFranseletterkunde in 1945 en
vader een volgeling was) en J. Spalding door een chronologisch overzicht van de
(adogmatische neologie) uiten filosofisch voornaamste nationale en internationale geslurpt hijKant(zijn prof te Königsberg), beurtenissen, wordt het corpus afgesloten
J. J. Rousseau en vooral A.Shaftesbury

met een uitvoerig geschetst beeld van de

(van Voltaire tot Goethe populair en in- vreemde,francofone letterkunde, de betevloedri
jk).Ditdeugdrationalisme(mettwee kenis en de invloed van de buitenlandse,
vitale aspecten: het altruïsme in de mens in het Frans vertaalde auteurs,de wisselen de sociale aard)zietnatuura1sordo en werking tussen letterkunde en chanson,
niet a1s chaos; de auteur is een m oreel politierom an,science-fiction en cinem a en
artiestvoorwiehetloedegeli
jk isaan het tenslotte, de problemen gesteld door de
schone, zodat hier lrrationalisme binnen- jongste literaire kritiek in Frankrijk.Een
sluipt.Lenz komt tot een synthese tussen zeer waardevolen verdienstelijk werk.
sensualistische en skeptischefilosofie;i.p-v. J.D ax

een systematische dogmatiek werkthij(met
invloed van zijn vele vrienden, o.m. J.

Salzm ann,J.Goethe,J.Lavater,J.Schlos-

ser,J.Herder) een eclectisch,moraliserend

G ilbert Ganne

prajmatisme uit.S.toontdezemoraalfilo- Aljred de M usset
sofle a1s basis in het totale oeuvre zorg- Saieunesseetlanôtre
vuldig aan.Hi
jhoudtaan heteind een au- Librairie académique Perrin, Paris, 1970,
teur over die om zijn doela1s mens(geluk 348pp.,FF.25,50.
en volmaaktheid)terealiseren noodzakelijk

maatschappijkritisch en deugdmytholojisch Aangezien in de M ussets bestaan nogalwat

schri
jft.Lenzbekentzich tothetpraktlsche onmaatschappelijke momenten voorkomen,
programma van de Aufklërung,maar vindt probeert S. hier,verkrampt speurend naar
zijn verantwoording in een ethisch gevoel parallellen metdehuidigementaliteitvande
en nietin derede.In die zin achtdeauteur jongeren in Frankrijk,met esthetiserende
Lenz veeleer een verder-ontwikkeling van vingerstewijzen op overeenkomst;en uiterde barok mettoegevoegde piëtistische reli- aard vindt hij die dan ook, moralisering

giositeit. Tegelijk is hi
j een rusteloze en

onrustigm akende zoeker, een centrumloos
en pathologisch mens, merkwaardig modern.
C.Tindem ans

incluis.Tegelijk loopter een wat dubieuze

poging doorheen hetverhaalom allebizarre
momenten in de M ussets leven,waarvan er

nogalwataan tewijzenzijn,teverantwoorden.A1s getuige à décharge komt zelfs S.'s

persoonlijke droomervaring aan bod, wat
wellichtpast binnen de confidentieel-journalistieke sti
jl waarvan S. gebruik maakt,
maar dat biografisch noch mentaal noch
historisch noch poëtisch-dramatisch m eer

jTHEATER

j

ndermann, Heinz - Theatergeschichte
bijbrengtdan hettoevalligedetaildatnooit Ki
Eur
opas. Band 1X. - M ûller, Salzburg,
argum entskarakter verwerft m aar afhanke- 1970,
800 pp.,geïll..
lijk blijft van de bereidwillige aanvaarding Jacquot, Ed., - Les voies de la créatidoordelezer.M etsoortgelijkprocédéver- on théâtrales.- Centre nationalde la reklaar je alle auteurs a1s volstrekt actueel. cherche scientifique, Paris, 1970, 2 delen,
C.Tindemans

G. C.Barnard
Sam uelBeckett.W New Approach

347 en 349 pp.,gdll.,FF.38,70 perdeel.

Ornée,Dr.< .#.- De 'M oj'in de Nederlandse :/#- en kluchtspelen.- W oltersNoordhoff,Groningen,1970,17 pp.,/3,50.

X Study ojtheNovelsand Plays
Dent,London,1970,144 pp.,40/-.

W ernerM ittenzwei

W at vroeg of laat te gebeuren stond, is
hier een feit: Beckettheeft zijn psychiater

Gestaltung und Gestalten im
modernen D ram a.ZurTechnik der

gevonden diezijn zorgvudigeauscultatieop Figurenaujbausin dersozialistischen

papierheeft gebracht. S.concentreert zich und spâtbûrgerlichen D ram atik
op deronlansen daaruitop hetschizofrene
karakter van de figuren.tlitde kennaerken Aufbau-verlag,Berlint-ost),19692,
dat Murphy of W att de taaie conventies 463 pp.,M .13,50.
van de buitenwereld van zich afwijzen en BernhardReich
zich opsluiten in een innerlijk sanctuarium,
aujmitderZeit
een ingebeelde kosmos, haalt S. gegevens lm Wettl

diedepersoonlijkheidssplitsingvan aldeze Erinnerungen aus/J?l/Jahrzehnten
wezensmoetenstaven.Vooralin detrilojie deutscherTheatergeschichte

(M olly,M aloneDies,The Unnamable)11g- Henschelverlag,Berlint-ost),1970,395pp.,
gen de Personages a1s externe beelden van

een interne identiteit, en de afsylitsingen M .10,- .

zijn slechts de opeenvolgende klimsche fasen van de schizofrenie.Bijhetlaatste pro- M ittenzwei'sboek,datondertussen een steza (No'sKnije)is deze methode afgebot, vig-officiële allure heeft gekregen, onderwellichtomdatde adembenemende schraalheid de analist te weinig bepaalbare tekens
verschaft.S.verwaarloosthetdram a tegen-

scheidtzich doortwee absolute kenmerken:

over het proza, omdat hij ook daarin gelijke kenmerken aantreft;niet de betekenis
van ti
jd en handeling onderzoekthij,maar
de menselijke uitwisselbaarheidsrelatie tussen W ladimir en Estragon (Waiting jor
Godot),de gescheiden helften van een globaal schizofreen.Zo merk je de nagenoeg

m a zich em inent aansluiten,en een uiterm ate irritante doctrinaire verkondiging van
de enig-correcte standpunten inzake de
dramatische figuur en de ideologische

zi
jn onbetwistbare zakenkennis waarbi
j zijn
ontledingsvermogen en zijn begripspanora-

rechtlijnigheid.Datvaltvooralop wanneer
hij de visie van een auteur behandelt; de
dramatische auteur heeft blijkbaar geen
automatisch verlopende afsluiting van het recht op enig autonoom (en dat wi1 toch
buitenbestaan en de inkrimping van de bepaald nietzeggen:willekeurig) standpunt
binnenintensiteit (Endgamej,die de externe en datbrengtook consequentm ee datvorrealiteitvolstrektverschrompeld heeftin de

men en accenten niet mogen ontwikkeld

laatstestukken (#/Jy,en zekerookBreathj. worden uit een personalistische instelling.
Deze visie is boeiend maar onmogeli
jk de- Het resultaat moet zijn een monolitisch
finitief. De waarschuwing dat S. hier te theater. M ittenzwci legt alle zout op de
boek steltwathijin Beckettheeftontdekt, aansluiting van de auteur bij een maatisbelangri
jk;andereanalisten,nietzomaar schappelijke keuze! die niet eens wetenpsychiatrisch gepredisponeerd,zullen andere, ook geldige bevindingen kunnen aan-

schappelijk-marxistlsch magzijn maarenj-

C.Tindem ans

nietdienen a1sdiscussiebasis.

Kp-doctrinair.A1s een auteur zijn adhesle
geven.Deze complexiteit is bijgevolg niet betuigt,dan is hi
j meteen ook a1s dramaper se pathologisch.
tisch auteurbelangri
jk.En zo ietskantoch
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B.Reichsmemoires leven bepaald nietvan Roger#.Nicholls

de anekdote ofvan de Klatsch,maarzijn TheDramasojChri
stian Dietrich
fraaiezinvoorhetmenselijkedetailen zijn Grabbe
nuchtere verteltrantvan de historische a1ledagzijn belangri
jkerdanvele diepzinnige Mouton,Den Haag, 1969,268 pp.,/39,- .
analyses.Reich,een Bohemerdie vöör1914
te W enen dramaturg en regisseur werd,na WoljgangHegele
1918 naar Berlijn afzakte, in 1926 naar Grabbes Dramenjorm
M oskou vertrok en er bleef tot vandaag Fink,M iinchen,1970,270pp.,DM .38,- .
toe,heeftveelmeegemaakt.Uitrealia con-

strueert hi
j midden in de dagboekbladen

uitstekende karakteristieken van een per-

soon,een richting en een tijd: Max Reinhardt (het sm thetische theater), Leopold
Jessner (hetsuper-dynamische theater),Erwin Piscator (hetpolitieke theater) en Bert
Brecht (het epische theater).Portretten van
acteurs (A.M oissi,A.Bassermann) en flitsen uit M oskou (F.W olf, E.Piscator, B.
Brecht) blijven ongemeen boeiend. Innemend is daarbij dat hij getuigt, en niet
zichzelf alsnog in het artistieke zonnetje
koestert.Zijn marxistischegeloofblijftgeen

R.Nicholls'studie is vooralintroducerend

bedoeld, ze benadert Grabbe (1801-1836)
a1s een onbekend auteur.Na een biografisch hoofdstuk legt S.stuk na stuk onder

de loey:thematisch,structureel,dramaturgisch,ldeeënhistorisch.Grabbe blijkttegelijk trouw te bli
jven aan de dramatische
constanten in zi
jn ti
jden aftewijken naar
een ptrsoonlijke modus, meer van tijdsvisionaire dan van primair-dramaturgische

aard.Zijn eigen stijlachtS.in geen enkcl

geheim,maar nergens gloeit die neofieten- drama optimaal gerealiseerd, maar al de
i
jver die het werk van Mittenzwei in de experimenten samen maken een codificatie
mogelijkvan de intentiesen de perspectiegrond waardeloos maakt.
ven die hi
jin zi
jn beperkte levenstijd niet
C.Tindemans
tot een sluitstuk vermocht te condenseren.
S. legt daarom meer nadruk op de des-

illusie a1s grondmotief,herhaaldeli
jk gesublimeerd in wrede slachtbeelden, duidelijk
van pathologische herkomst;de traditionele

waardencodex blijktbuiten werking gesteld
FriedrichM ichael

G eschichte des#c?
z/lcàt???Theaters

en uit deze verwrongen persoonlllkheid
duikttenslotte een energiek en vitaalwezen
op waarvan de dramatiek sporadisch lucide
sporen heeftaangegeven.

Reclam,Stuttgart,1969,223 pp.,DM .6,80. W aarNichollsschrijftvanuiteen vererende
geestdrift,ontleedtHegele met sterk relatiBescheiden in optiek en smal van onw ang

a1s deze studie (een bewerking van een publikatie uitde jaren 20)mag zijn,ze is in
haar eigen aard onberispeli
jk.De echtbelangrijke ontwikkelingsbewegingen staan er
keurig en persoonlijk uiteengezet. Nog

viteitsbewustzijn. Grabbes niet-historische
drama's schuifthijaan kanten hijconcretiseert de m ethodiek van de scèneconstructie in de geschiedenisdram a's, zorgvuldig
zoekend naar structurele knooppunten die

tegelijk ook mentaliteiten wereldbeeld zou-

bleek ruimte te vinden voor historisch-re- den verraden. In een m inutieuze analyse
velante details.Vooral echter treft de af- achterhaaltS.datG rabbe m et een bewuste
wisseling in de aandacht voor de m ense- opzettelijkheid naar een nieuwe vorm in
lijke, de scene- en schouwburgtechnische, het gtschiedenisdram a toe heeft gewerkt:
de verbeeldingsideële en de theaterorgani- nietm eer de traditionele held-prioriteit die
satorische evolutie.Uiteindelijk kwam zelfs wordtopgezetvanuiteen ethische tragedieplaatsvrijvooreen heleboelvitaleinforma- code,maar de geschiedenis zelf dramatisch
tie: een synthese van mensen en strekkin- geëxempli
ficeerdin eenbejaaldezin-gevengen in het theater na 1945,die bewi
jst dat de samenhang,d.w.z.de zlelvan de histoS. ook op eigen benen kan staan en niet riciteitzelfin de com plexe eenvoud van de
alleen de vondsten van anderen sam envat, dram atische interpretatie aantonen, niet in
een (watuitgedunde) ti
jdstabel,een reeks de afgezonderde individualiteitssituatie.
knappe steunfoto'
s en een bibliografische Grabbes drama's blijken alle deze wils- en
li
jstdie allesbevatwatwerkeli
jk (chrono- intellectsintentie te bezitten,maar S.moet
concluderen datGrabbe ernietin geslaagd
logisch) essentieel is.
is deze opzet ook volkomen te realiseren:
C.Tindem ans
hij heeft de definitieve nieuwe vorm niet

gehaald.De redenen zi
jn meervan formele
dan van materiële aard (bewaren van het
s-bedriven-schema, deficiënte lastechniek,
juxtapositie die niet tot geslotenheid leidt),

r
egedachten jeschrevenhebben.Uiteraard
is deze selectle erg willekeurig, ook erg
intellectualistisch overigens en van slechts
heelweinig nutvoor de rechtstreekse Sha-

maar in laatste instantie is Grabbe er niet

kespeareverduideli
jking; het voordeel blijft
toegekomen hetobjectievemomenttever- dattzoals de samenstellerin een uitstekensmelten met hetsubjectieve,albetekentde demleiding synthetiseert,op deze wi
jzeeen
intentie alleen reedseen werkfictie die zich

kleinste gemeen veelvoud wordt gepresen-

geen van zijn tijdgenoten heeft ingebeeld. teerd van wat er aan kernachtigheden metBlijftdezestudiedustenslottezondergosi- een blijkttebehoren toteen essentiëleEutief saldo voor Grabbe,dan iszeerultste- ropese traditie, zelfs al moeten daartoe

kend in geslaagd zi
jn uitzonderlijkebeteke- deze ogstellen losgescheurd worden uitde
nis,mede vooronze tijd,tebewijzen.
subjectleve auteurstotaliteit van e1k van
C.Tindemans

deze contribuanten.
C.Tindem ans

KennethM uir,ed.

R.D.M iller

Shakespeare Survey.22

Schillerand theldeal0/Frecdom

Cambridge University Press,London,1969, A Study //Schil
ler'sPhilosophical
193 pp.,50/-.
W orks W ith Chapterson Kant
Clarendon Press,Oxford,1970, 130 pp.,
E.M .< .Tillyard
30/-.
Shakespeare'sProblem Plays
Penguin Books,Harmondsworth,1970,
154 pp.,8/-.
OswaldLeW intered.

Shakespeare in Europe
PenguinBooks,Harmondsworth,1970,
383 pp.,12/-.

H.B.Garland

SchillertheDramatic W riter.

W Study //Stylein thePlays
Clarendon Press,Oxford,1969,301 pp.,
63/-.
BodoLecke,H rsg.

Dichterûber ihre D ichtungen
HetShakespearejaarboek bevat8 opstellen, Friedrich Schiller
die alle een uitzuivering trachten te formuleren van het complexe begrip van de Sha-

Bd 1.Von den Anjöngen bis1795

kespeariaanse komedie,vormelijk,ideeën- Bd 2.Von 1795-1805
inhoudelijk en theatraal; allemaal lectures Heim eran,M iinchen, 1970,973 pp.,
van internationale experten (N. Frye, V. D M .54,- .
Kantak, M . Grivelet, H. Weil, R. W eimann, R.Ornstein, H.Levin, C.Barber). Gertrud Rudlojj-Hille
Daarnaast staan detailstudies (over The SchilleraufderdeutschenBûhne
Winter's Tale,Julius Caesar,o.m.) en de
typische Shakespeare-theatergeschiedenis seiner Zeit
(G.Sjögren,E.Irvin,G.Evans).Voortref- Aufbau, Berlint-ost) (Beitrëge zur deutfelijk zoalsaltijd zijn de evaluerende over- schen Klassik.Bd 20), 1969,455 pp.,
zichtsrecensiesvan de recente Shakespeare-

M DN .27,- .

publikaties:kritische studies (G.Hibbard),
biografie en theater (L.Scragg) en tekst- Een reeks studies komt er plotseling aan
studies (R. Proudfoot). Tillyard (19501) herinneren dat het complexe beeld van een
achterhaalthet specifieke in Hamlet, Troi- geclassificeerd auteur nooit definitief blijft.
lus and Cressida, All's Well That Ends

Vooral Schiller heeft er historisch onder

Hze//en sieasure jorsieasure,ona uit het geleden dat hij a1s filosoof en metafysisch
zelfstandige een gemeenschappeli
jk ken- denkerwerd beschouwd en dat zijn oeuvre

merk te construeren,a1s studie reeds lang

slechts a1s een illustratie van dit grond-

eenklassiekboek.Lesvinter(19631)bloem- beeld werd aangezien.Dit vertekende pad
leest uit de Europese cultuurdragers (van looptM iller nogmaals af en,hoe voortrefVoltaire tot L. L. Barrault, met een erg felijk en onthullend zijn nauwkeurige anatopzware aandacht voor de lge-eeuwse lyse ook is, zijn concentratie op morele
bijdragen)watze geregeld over Shakespea- prem issen en dualistische dilem ma's laat

hetdramatenslottetekijk staana1sKant-

in-kostuum.Garland daarentegen gaatvolledig terug op de teksten de taalstructuur.

MISCELLANEA

Uit een detailstudie groeien geleidelijk de

constanten in Schillers artistieke persoon-

lijkheid;de voortdurendestrijd tussen rea- Dewaele,Jacques- Vreem deling in Am e-

listische mimesis en retorische idealiteit rika.- Desclee D eBrouwer,Brugge,1970,
brengt S. terug op de dubbele bodem in 282 pp.,BF.195.
ScMller zelf, de tweespalt tussen persoon Jonckheere,Karel - Oostende verteld.en auteur, waartoe constructie-technische Lannoo,Tielt,1970,336 pp.,BF.200.

elementen (dramatische sti
jlto.karakteri- Kultureeljaarboek voordeprovincieOostserendesti
jl)eeneigen bi
jdrage leveren.
Leckes omvangri
jke anthologie (,,das re- Vlaanderen.- Sekretariaat,Gent, 1970,2
flektierende Selbstbewusstsein des Schrift- delen,327 en 189 pp.,geïll..
stellers'')wi1de historische auteur losma- M erle, Robert - Dolfqnen z#?1 betere
ken uit mythe en cultus; alle opgenomen

mensen. - Prisma, Spectrum, Utrecht /

teksten (dagboeken, commentaar, voor- Antwerpen,1970,342 pp.,/4,- ,BF.66,- .
woorden,gesprekken,correspondentie,tijd- Ramacharaka, Yogi - De yogi-leer der
echo's,recensies,gossip zelfs,kortom vele

adem haling.- N .Kluwer,D eventer,1970,

literairwetenschappeli
jke vacuiims die sa- 108 pp.,j8,- .
men htt historische, sociale en psychische

Rcyner, Claire - De mensenmakers. -

bewustzi
jn van de auteur uitmaken) zijn Prisma, Spectrum, Utrecht / Antwerpen,
zakelijk, authentiek en on-apologetisch. 1971,286 pp.,/4,50,BF.76,- .
Het resultaat is niet enkel een compilatie
van reeds bekende gegevens:maar bepaald

Rutke,Fem - Pak van m'n hart.- Des-

clee De Brouwer, Brugge, 1970, 105 pp.,
ook eenrevelatieveoystapellnjvan yroble- BF.
96.
men-met-potentiële-tnleuwel-vlsie, d1e een

vergelijking mogelijk maken tussen het Teilhard de Chardin - Toujours en avant.
oeuvre a1s globaliteit, de intenties van de
auteur zoals programmatisch uitgedrukt en

Textes assemblh par Charlotte Engels.Desclée,Paris,1970,178 pp.,BF.130.

de (geconditioneerde) ontvangstmodus van
de lezer-toeschouwer.Hetnawoord (tegelijk
zelf-rechtvaardiging) is literairwetenschappelijk uiterst boeiend en verlegt Schillers

betekenisvan dewerkyoEticanaardewer- WalterF.Kugemann

kingspoëtica, zonder ln deze opdringerig Sneller,succesvoller studeren
actualistisch te doen.
isma, Spectrum,Utrecht/Antwerpen,
G.Rudloff-Hille's studie behoorttotdehis- Pr
1970,233 pp..
toriserende theaterwetenschap die, na een
panornma-hoofdstuk over de theatertech-

niek tijdens de 18e eeuw,de eentonige op- Niet a1s een wondermiddel om zonder
voeringsprotocollen aaneenri
jgt, de kil-ont- moeite te kunnen leren,geen toverboek om
hechte verslagen over Schillers tribulaties

met de bangelijke directeurs (omwerken,
ontscherpen, deactualiseren). S. poogt
hardnekkig te komen toteen (uiteraard onvolledige) reconstructie van de historische
premières; alblijft hetresultaat teleurstel-

de capaciteit van het geheugen te vertienvoudigen,evenmin een verzameling geheim e

leertrucjesvan Indische yogi,maareen uit1eg over goede technieken en methoden om

het leren te vergemakkelijken.Ziedaar wat
ditzeer vlotgeschreven boekje de leerling
lend,ze weet toch stapels bronnen,docu- wi1bijbrengen.
menten en getuigenissen,vooralook icono-

Een korte inleiding in de leerpsychologie

grafisch materiaal(123 afbeeldingen)tot1e- vormthet begin,om vervolgens een schat
ven te brengen.Herhaaldelijk brengtS.een van adviezen te geven over de om geving
precieze manuscriptdiscussie (varianten) die waarin men studeert,aanwijzingen om beook voorde filologische teksteditie en -verantwoording onm isbaar is.Vreem d vind ik
het dat het nauwkeurige onthaal van elke
opvoering niet omstandiger werd nagegaan
en dat de reconstructie zich grotendeels
beperkt tot materiële, textuele en uitbeeldingstechnische factoren.
C.Tindtm ans

paalde vakken beterte bestuderen,het sam envatten van kennis en tenslotte wenken
voor examens en andere netelige situaties

vandeleerlinj.Een hanteerbareliteratuurlijstbesluitd1tnuttig geschriftom sneller

en succesvoller te studeren. Voor wie dat
willen uiteraard.
G.W ilkens

D E o n o o M V AM A LLE
uo x c E M EM S E M
een eigen w oning ...
m et volstrekte zekerheid

Zekerzijn van een hypothecaire Iening
En erzekervan zijn datu die Iening krijgt
op de beste voorwaarden.

En die zekerheid kri
jgtu
met de nieuwste vorm van dienstbetoon die de

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS
thans in het gehele Iand lanceert
en die volkom en beantwoordt

aan de noden van deze tijd:

L

-

ALG EM ENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

DE KIJNST VAN ONZE TIm
deel2

N . V . Reinigingswerken
250 zwart-wit illustraties

Peetermans
Heteerste deelvan SINDS 45 eind 1969 verschenen kreeg bijzonderlofwaardige
recensies.In hetvoornameDuitse tijdschrift'DasKunstwerk'lezen we:,,
Der vorliegende erste Band lâsst verm uten. dass diese Buchreihe die bislang ergiebigste
Kunstgeschichte seit 1945 darbietet''.
ln ditdeelIwerd de zogeheten nonfiguratieve kunstevolutie besproken.H et tweede

deelhandeltoverdejigllrtltievc/(!/??.
s/en omvatvolgendehoofdstukken:
J.P.f.
ff
.
?t/f/?
Figuratieve kunst tegenover abstractie
EmiclLallglli
Het na-oorlogse expressionisme en de Cobra-beweging
L.Passcroll
Surrealism e vandaag

W iclalldSchmicd
Hetim aginaire en het fantastischc in de hedendaagse kunst
GiuscppcM architlri
Dc figuratieve beeldhouu'
kunst sinds 1945
Jc(ll1Dyprlèkl?

Gelijkenissen en tegenstellingen tussen Pop Art,NouveatlRéalisme en assemblage-

kunst
RobertM clvillc
Pop Artin Engeland
LawretlccAlloway
RobertRauschenberg en JasperJohns
M ario zd
frntkyl
Pop Art in Amerika
PicrreRestally
HetNouveau Réalisme
Gcrald Gassiot-Talabot

Dagelijkse mythologieën,verhalende figuratie,politieke schilderkunst
4IainJolljjroy

,

Zal de toekomst de kunstvernietigen?

Zoalsin deelIverschijnen in dittu'eede deelook een grootaantalmanifesten en

geschriften van kunstenaars. Het wordt geïllustreerd met 64 kleurplaten en 250
zwart-witillustraties.

O rion-Desclée De Brouw er

W ijngaardplein 15, Brugge
Nieuwe G racht 24a, Utrecht
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Zowelvoorplaatsingen aIs voor kredieten
biedtIppa U een volledig gamma.
Plaatslngen?Zonderofop

Kredieten?Allebedragen:van

termijn,op naam ofaan toonder, 10.000Ftot10miljoenenmeer.
m aaralle evenvoordelig.Eneen All
etermi
jnen:van 12maanden
verzekering tegenongevallen
tot25jaar.Allevormenvan
voorallehoudersvan rekeningen terugbetaling:de Ieningenvan
enboekjesmetofzondertermi
jn. Ippaworden naarm aatgem aakt.

@

+D D a
de spaarkas di
e U meerbiedt
1300agenten-13mil
jard beheerde kapitalen -n.v.-privatespaarkasopgerichtin 1903

HOGER INSTITUUT VOOR GRAFISCH ONDERW IJS
Oude Houtlel38 Gent-Tel.09/23.22.23of25.35.73-BroedersvandechristelijkeScholen
EXTERNAAT
INTERNAAT
Specialisatie : Typograaf,Llnotypist,Offset- Diep- en Zeefdrukker
Monotypist,Typodrukker,Chemigraaf,Boekbinder,Grafieker
seholing : LagerSecundair Technische School

Aanvaarding in le jaar: na 6e leerjaar Lagere School
in 2e Jaar: na 1e jaar humaniora of le jaar LST
in 3e jaar: na 2e jaar humaniora of 2e jaarLST

HogerSecundaire Beroepsschool - HogerSecundaireTechnische School

lndustrieelWetenschappelijke School

Aanvaarding na 4e humaniora,3e middelbare of LTS

HogerTechnisch onderwljs (Graduaaten Technisch lngenieur)

Aanvaarding na HST of volledige humaniora met ofzonderexamen

D E S P EC T A T O R
Eenweekendui
tgavediepastbi
juw standingencul
tureleontwikkeling

W eekendbi
jlage
##De Nieuwe Gids'' - ,,De Antwerpse Gids'' - ,,HetVolk''

lnschri
jvingsmodaliteiten peradres:
Koningstraat 105,Brussel

Forelstraat22,Gent

N O R M A A LS C H O O L

vooronderwi
jzeressen en kleuterleidsters

C RO M BEEN
Leeuwstraat 1 9000

GENT - Telefoon 09/25.55.51

M eisl
'e,
W i1je een beetje vqn je vreugde geven aan de
zieken die je nodig hebben en op je wachten?

V erpleegster
zc1je zijn ...
A1de inlichtingen zijn te bekomen bijhet
HO GZR TZCHN ISCH W STITUUT VOO R VZRPLZZGKUND:

Capucijnenvoer,39 - LZUVEN - Tel.016 l 28#.21

nze-Lieve- rouwcolle e - osten e
Vindectivelaan 9 - Postcheck 267.07 - Telefoon 710.22
Voorbereidende afdeling

Oude Hum aniora: Grieks-Lati
jnse afdeling;Latijnswiskundi
ge afdeling;Latijns-wetenschappelijke afdeling
Moderne Humaniora : Economische afdeling;W eten-

schappeli
jke afdelingen A en B;le bi
jz.wetensch.klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

DON BOSCO - TZCHN ISCH INSTITUUT
Internalt zxternaat
#0,Guldendallaan:- Brussel 15 (Sint-pleters-Woluwe) Teleloon (Q2) 71.Q1.:6
Erkend door de stcat: K.B.*7-5-1934 - N 2.340.005/693 Nederlandstclig lrcnstclig

LAGZR: SECUNDATD: TZCHNISCH: SCHOOL (A3)
Mechcnicc -M ctrijzenbouw -Elektriciteit - Radio -Hout - Schrijnwerkerij-M eubelmckerij-Drukken -Letterzetten -Linotype -M onotype -Boekbinden -Offsett

HOGZM SZCUNDAIR: TZCHNISCM SCHOOL (A2)
Mechcnicc -Elektronicc -Dr'lkkerij

LAGZR: SECUNDATK: BZROEPVCHOOL (M )
M echcnica - Constructie -Lassen

Acnnemingsleeltijd:12 jacr,nc 't6e jccr L.Oy
Degelijk onderwijs-Verzorgde opvoeding -Gewaardeerde diploma's.

E

E

5

5

hebben honderdduizendenspaarders en toekomstige eigenaars
hun vertrouwen geschonken aan
de Antwerpsche Hypotheekkas,

Ook U zult niet nalaten regelm atig beroep te doen op haar des.
kundige en discrete diensten !

ANTW ER PSCHE HYPOTHEEKKAS
N.V.O P G E RIC H T lN 18 81.H RA 1163
PRIVATE SPAARKAS

Maalsc/pappe//
l'ke zetel: Meir
24,Antwerpen

Zetels en kantoren te Aarlen,
Brugge, Brussel, Charlerol',

Gent,Hasselt,Kortrijk, Luik en
Roeselare.

CO NSERVEN PICO LO

l

Hoger
Technl
.sch
lnstituut
SINT-LIEVEN
Gildestraat,7 - GEN T

t:l(09)23.20.57
Ajdeliltg Al 2e graad:
-

--

tcchnischingenieur
in de industriële scheikunde
technischingenieur

in dc gistingsbedrijven
Ajdelillg Al le graad:

bedrijfsassistent
in degistingsbedri
jven
---

-

laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
laboratoriumassistent
in industriële scheikunde

Voorjongensen meisjes
De schoolbeschikt over een pedago-

gie voor jongens.
De meisjes kunnen volledig pension
nemen in een meisjes-home.

VA N D E PO EL & Co
STABRO EK
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Firm a M .H .Lum m erzheim & c o.
-

107.Zeeschipstraat,Gent -

astaltdaken met volledige dichtheidswaarborg
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S ink- regoriRacolleqe
HUNDELGEMSESTEENW EG 81 LEDEBERG

TEL.25.63.48

OUDE en MODERNE HUMANIORA

LagerOnderwijsmetafdelingenteGENTBRUGGEenMELLE (Vogelhoek)
INTERNAAT

HALF-INTERNAAT

EXTERNAAT

Alle inlichtingen en insçhrijvingen Tel.(09)25.63.48

,,&itsympathie''

B EKA ERT
Zwevegem

N.V.SC HEERDERS van KERC HO VE'S
VERENIG DE FABRIEKEN
ST--NIKLAAS
SV K
SV K
SV K
SVK
SV K

TEL. (03) 76.35.01

Asbestcement produkten
Gewone en geglazuurde gevelstenen
Holle Fert-vl
oeren
Marbrabe!en Ceram tegels
Trappen in marmermozaiek

T E C H N IC U M
Londenstraat,43,Antwerpen.
Opleiding tottechnisch ingenieur
in mechanica,elektronica
en industriële scheikunde.

Voorbereidendjaarenvacantiecursus
methetoog op hettoelatingsexamen.

In stitu u tv q n d e H e ilig e -Fa m ilie v l n H e lm et
Jan Moorkensstrcat95

Berchem-Antwerpen - Teleloon (03)39.17.
88

M iddelbcarOnderwijs:Oude Humanoric
Grieks-Lctijnse aldeling
Lutijn.W etenschcppelijkecldeling
M oderne Humanoric
Algemeen Vormend Onderwijs
Economische cldeling
Voorbereidende aldeling Kleuterklcssen
:XTERN A A T
H A L F .IN T : R N A A T
lN T Z R N A A T

!i.Ll
-d#ln, inliiiuuivaarverpleejkunde
Opleiding tot Sani
taire Helpster(15 tot18 jaar)
Verpleegassi
stente (vanaf18 jaar)
Verpleegster

SPA REN IS G OED

c o m b i-s p a r e n
bijde

K R E D IE T B A N K

*
3 x B ET ER !
vraag onze brochu re

A L EEN S A A N G EDA C H T ?
O nder uw kennissen is er allicht iem and die m et

belangstelling SI-REVEN zou Iezen aIs hijhet
voldoende kende.P raat U er m et hem eens over ...

W ijw illen ook altijd een proefnum m ersturen.

Personalia
Prof. Dr. LouU Van Bladrl S.J., geborcn 1923.
Doctor in de filosofie (Gregoriana. Schelling).
Publiceerdc 'Kerngedachtcn van Karl Mara'
(1966) en verschillende artikelcn in Bijdragcn'
en 'Strcvcn', waarvan hi) redacticlid is. Professor (elhiek en hedendaagsc filosofie) aan de
Universitaire Faculleitcn Sint-lgnatius te Antwerpen. Adres: Sanderusstraat 3, 2000-Antwerpen.
Dri. H. F. Damen, geborcn 1923. Studeerde
Politieke en Sociale Wetenschappen te Amsterdam en Nijmegen. Volgde daarna de training
voor Social Groupwork aan bet Instituut voor
Voortgezettc Opleidingcn. Thans Hoofd van de
afdeling Kultureel Werk aan de Sociale Academic te Enschede cn medewerker aan de Akademie Filr Jugendfragen te MUnster. Publicecrde
op het terrein van de agologie en de grocpsdynamica. Adres: Lyceumlaan 23, Enschede.
Drs. A. Dinvorsi. geborcn 1940. Studeerde sociale gcografie en geschiedenis aan de Rijksuniveniteit te Groningcn. Sedert 1967 werkzaam
als wetcnschappclijk hoofdmedewerker bij het
Geografisch en Planologisch Instituut van de
Katholiekc Umversiteit te Nijmegen. Specialisatie: problcmatiek van de onderontwikkeling.
Kedacteur van het 'Geografisch Tijdschrift'.
Publikaties in 'Streven' en het 'Geografisch
Tijdschrift'. Adres: Tangostraat 66, Nijmegen.
Dr. Th. !• M. de long, geborcn 1938. Studeerde van 1933 tot 1969 aan de Universiteit van
Groningcn sociologie en economische geschiedenis. Adres: Brcde Englaan 6, Huizcn.
Mia Bracke-Defevtr, geborcn 1943. Bchaalde in
1967 het liccntiaatsdiploma in de sociologie aan
de Katholiekc Universiteit te Leuven CHulpverlening aan het mcntaal gestoorde kind'). In
1967-1968 navorsingsstagiair N.F.W.O.; 1968'
1971 aspirante N.F.W.O. met als doctoraal
proefschrift 'De sociale situatie van de huisarts
in liclgie' Medewerkster aan de afdeling Medische Sociologie van het Sociologisch Onderzoeksinstituut van de Katholiekc Universiteit te
Leuven. Adras: Nachtegalenstraat 24, 3202 - UnHugo Janssens, geborcn 1923. Huisarts. Voorlitter van de Wetcnschappelijke Vereniging van
Huisartscn. Adres: Moorkensplein 13, 2200Borgerhout.
Erie Dt Kuyprr, geborcn 1942. Studeerde aan
het Institut des Art* de Diffusion cn aan het
Rijkstechnisch Instituut voor Cultuursprciding
en Toneel te Brussel. Stage aan de University du

ThiStrc des Nations te Parijs. Programmator bij
de filmdienst van de Vlaamse Televisie. Medewerker 'Kunst- en Cultuuragenda'. Adres: Kapitein Crcspelstraat 13, 1030 - Brussel.
Erik Slagirr, (ps.). geborcn 1939. Schreef eerder over 'Enkele relaties tussen literatuur, becldende kunst en muziek' in 'Ons Erfdeel', dec.
1969, 'De kunst na de bevrijding', in 'Strcvcn',
april 1970 cn 'Lucebert schrijver - schilder' in
'Ons Erfdeel', herfst 1970. Een interview met
Paul de Vree verschecn in het 'Museumjournaal'
van november 1970. Adres: Van Duivenvoordelaan 228. Wasscnaar.
J. Jorna S.J., geborcn 1916. Is na zijn opleiding
te Nijmegen cn Maastricht werkzaam als bedrijfsaalmoezenier, met als specialisatie de vervoerswcreld, met name in Amsterdam en Rotterdam. Adres: Jan Ligthartstraat 40, Rotterdam.
Robtrt Holt S.J., geborcn 1933. Studeerde in
ZUrich pedagogic, in Miinchcn filosofie en in
Lyon theologie met specialisatie Oost-Europa.
Specialist in culturele aangelegenheden van dc
Sovjet Unie, referent voor Oost-Europa van
Radio Vaticana, redacteur van 'Orienticrung'
(Zlirich). 'Russia Christiana' (Rome). Geeft documcntatie uit over Oost-Europa in dc Arche
Verlag (Zurich). Adres: Scheideggstrasse 43, Zurich.
Drs. J. M. H. Oomei, geborcn 1909. Studeerde
geschiedenis te Nijmegen. Thans leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en
conrcctor van het Contardo-Ferrini-avondlyccum
te Amsterdam. Adres: Snclliuslaan 39, Hilversum.
Rita Jolie-Mulirr, geborcn 1934. Doctor in de
Rechtcn. Lid Hoofdbestuur C.V.P. en Nationaal
Bureau C.V.P.-Jongercn. Adres: Van Putlei 13,
2000 - Antwerpen.
Ward Bosnians, geborcn 1934. Maatschappelijk
assistent. Lid Nationaal Bureau C.V.P.-Jongeren. Diensthoofd Huisvesting Comitc Studentenvoorzieningen Katholiekc Universiteit Leuven. Hoofdrcdacteur
'Radikaal'. Adres: De
Ster 36, 2340 - Hove.
Dr. L. L. S. Barlalils, geborcn 1933. Studeerde
sociale wetenschappen aan de Katholiekc Economische Hngeschool te Tilburg en promoveerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op
'Ungarn und der Anschluss'. Is thans verbonden
aan het John F. Kennedy Institute te Tilburg.
Adres: Hogeschoollaan 223, Tilburg.

Typografische verzorging: Jacques Janssen gvn

571
582
588
596
603
610
618
627
636
640

De pretentie van een universiteit / Louis Van Bladel
Studentenprotest / H. F. Damen
De bevolkingsontwikkeling in China sinds 1953 / A. Dietvorst
Wereldbeeld en wereldkaart / Th. de Jong
De huisarts op zoek naar
een professionele identiteit / M. Bracke-Defever
Vragen en antwoorden van een huisarts / Hugo Janssens
Beeld-spraak III / Eric De Kuyper
Concrete poezie in Nederland en Belgie II / Erik Slagter
Door conflict naar begrip in een taxicentrale / J. Jorna
Siberie, land van de toekomst / Robert Hotz

Politiek Overzicht
648 Nederland en Internationaal / J. M. H. Oomes
652 Belgie / Rita Jolie-Mulier en Ward Bosnians
Forum
656 Dubcek / L. L. S. Bartalits
659 Boekbespreking

Desclee de Brouwer / Brugge / Utrecht

streven

april 1971

7

opvoeding als bevrijding

Streven, 24c jaargang. Voortzctting van Studien, 100c jaargang
Streven, Vlaandcrcn, 38c jaargang
Redactie
G e r a r d Adriaansen, Geert Bekaert, Frans Van Bladel, Louis Van Bladel,
J o Gerits, T h e o de Jong, Joris Meltzer
Redactieadressen
voor Belgie: Sanderusstraat 5, 2000-Antwerpen. Tel. 03 - 379794
voor Nederland: Hobbemakade 51, Amsterdam 1007. Tel. 0 2 0 - 7 3 1 9 8 9
Adminislratie
G . Boeve, Sanderusstraat 5, 2000-Antwerpen. Tel. (03) 379794
Postch. Streven 884.67, 2000-Antwerpen
Banken: Algemene Spaar- en Lijfrentekas, Antwerpen, rek. 1 5 2 . 5 5 5 - 4 0 1 5
(postch. 161.00)
Kredietbank, Antwerpen, rek. 1 1 0 0 / 1 3 / 4 0 9 3 3 (postch. 549.18)
Abonnementen
(11 nummers per jaar)
Voor Belgie 360 Fr. (195 Fr. voor het halfjaar);
Buitenland: 390 Fr.;
te storten o p P.C.R. 884.67. Streven - 2000-Antwerpen,
o p P.C.R. 549.18 van
de Kredietbank, 2000-Antwerpen, voor rek. nr. 1 1 0 0 / 1 3 / 4 0 9 3 3 .
Afzonderlijke nummers: 40 F r .
Nadruk van artikelen uit dit n u m m e r zondcr verlof van de redactie is verboden

BANDEN
Belangstellenden kunnen de band voor hct inbinden van jaargang XXIV-deel I
(oktober 1970 t/m maart 1971) bcstellen.
Voor Belgie door storting van Fr. 30 per band op postcheknummer 884.67
Streven, 2000 Antwerpen, met verm. 'Voor band XXIV dcel I'.
Voor Nederland: door storting van / 2,50 op postgiro 1075797 ten name van
L. C. G. Malmberg, 's-Hertogenbosch, met vermelding: „Voor band XXIV,
deel I. Tijdige bestelling gewenst.

Bisschoppen overabortus,p.683
De vraag doet zich voor, in hoeverre een uitspraak die zich heel evident

baseertop christelijke beginselen,van belang geacht mag worden voor de
maatschappija1szodanig.Mogenchristenen hun mening 'opdringen'?Opdeze
vraag gaatdeauteurin,waarbijhijook conclusiestrektten aanzien van een
eventuele 'verruim ing' van de wet.

Paulo Freire:Opvoeding aIsbevrl
jding,p.689
De Braziliaanse onderwijsdeskundige Paulo Freire is over de hele wereld
bekend geworden door de methode waarmee hijop het platteland in het
N oord-oosten van Brazilië,in Chili,in Bolivië de arm e bevolking wi1leren

lezen en schrijven.Diemethodegaatervan uitdatwiegealfabetiseerdwordt,
zich tegelijkertijd bewustwordtvan zijn maatschappelijkeen culturelewerkelijkheid.Zo wordtopvoeding (politieke)bevrijding.

Glorie en nawee van hetkolonialism e,p.699
K olonialism e,eens een aanduiding van debeschavingsm issie van Europa,isnu

bijkanseen scheldwoord geworden.Isdatterecht?

Hetnutvan defilosofie,p.705
W anneer m en zegt:nut,denktm en dan perse pragmatisch? En is denken over
het nut van de filosofie utilitaristisch denken? Door deze vragen te onder-

zoeken filosofeert de auteur over nut en over filosofie en over de verbinding
van beide.

Japan,p. 719
Japan wordt een grote m ogendheid,nââst en niet zom aar na de U SA , de

Sovjet-unieendeChineseVolksrepubliek.Daarbijrijstdevraag,ofJapanhet
dan nog lang kan uitstellen ook veiligheids-verantwoordelijc eid op zich te
nem en voor de hele Oostaziatische regio.D e auteur, die onlangs een bezoek

brachtaan Japan,onderzoektdemogelijkheden en deconsequentiesvan die
ontwikkeling.

DeBondsrepubliek en de Sovjet-Unie en
de Europese vredesordening,p.729
Degrotevraag ofde Sovjet-unie doorhaarverdrag metde Bondsrepubliek
werkelijktoteen compromiswi1komen ofslechtsprobeerthaarhegemoniein
Oost-Europa te bevestigen en teverstevigen,zalo.a.moeten blijken uitde
houdingdiezijtenaanzienvanBerlijninneemt.Uitreactiesvan Oosteuropese
statenblijktdatmen dittenvollebeseft.

Kanttekeningen ># een studentenstaking,p.738
Dealweerenigetijd achteronsliggendestudentenstakingin Leuvennaaraanleiding van hetprobleem van debuitenlandsestudenten (en arbeiders)verdient
nogaltijd aandacht.Deauteurwaser,vanuitzi
jn positie,nauw bijbetrokken
en wijstop enkele achtergronden.

De keuze van de Patriarch van M oskou,p. 743
Uiteen overzichtvan de situatie in de Russisch-orthodoxe kerk blijkt,hoe
moeilijkdekeuzevan eenpatriarchvanMoskouis.Uitdeverschillendemogelijkekandidaten lijktalleen dehuidigemetropolietPimen a1sreëlekanshebber
naar voren te komen.

Terz#de.Dagboeken,p.748
M en kan een boek de stilistische vorm van een dagboek geven en dan is het

duidelijk dathetdagboekkaraktergeen eigenlijkefunctieheeft.Aan dehand
van de dagboeken van H arold Nicholson laat de auteur zien,hoe interessant

enreleverendeenechtdagboekzijnkan,alisdefiguurwaarhetovergaateen
'diplom aat van het tweede plan'.

Bisschoppen overde abortusprovocatus
Enkelewijsgerigenotities
Editoriaal

W.J.Ze#ea

Op24februari1971verscheeneenbisschoppelijk schrijven vanhetNederlandsEpiscopaatover de abortus provocatusl.Hetverschijnen van een
briefover dit probleem op dit ogenblik is natuurlijk niet toevallig.ln
Nederland wordtvan vele kanten een liberalisatie bepleitvan de abortus-

wetgeving en hetvaltte verwachten datbinnen afzienbare tijd concrete
voorstellen terzakehetparlementzullen bereiken;de discussie is trouwens
reedsop dit niveau aangesneden.

Hetbisschoppelijke schrijven heeftdan ook medeeen politiekebetekenis.
Hier en daar is gesuggereerd,datde bisschoppen metdit stuk katholieke

politicien andere verantwoordelijken onderdruk willen zetten om hen te
weerhouden van een liberalisatievan dewetgeving,ofminstensdatzijhet
klimaatdwingend willen bdnvloe en datsteedsm eerruimte aan deabortuswilgeven.Onwelwillende interpretatoren zien dan ook in het stuk een
politieke manoeuvre.
Datdeze briefinvloed za1hebben,za1we1niemand ontkennen.M aarhetis
nietgerechtvaardigd om dita1seen politieke manoeuvrete diskwalificeren.
De bisschopm n treden methun schrijven ineen stri
jdperk waardediscus-

siesreedshoogzijn opgelaaid.Binnen diediscussiegeven zijhun weloverwogen en geargum enteerde mening.Niemand kan hun ditrechtontzeggen.
M en kan nietaannemen,datdeze bisschoppen de illusie zouden hebben

dathun bijdrage op zich de discussie zou beslissen;zijmogen erwe1op
rekenen dathun bijdrage aan de discussie serieusgenomen wordten dat
men de argumenten naarhun waarde zalschatten.

De grote lijnen van hetschrijven zijn aan de geïnteresseerden inmiddels
welbekend.Debisschoppen verdedigen hetrechtvan hetongeboren leven.
Zijmenen,dat,,de menselijkheid van de huidige en toekomstige samen-

leving inhd gding is''en datwijvooronzeverantwoordelijkheid worden
gesteld.,,Hetfundam entvoordeze verantwoordeli
jkheid ligtin deeerbied
1 Op 16 december 1970 hebben de Belgische bisschoppen een brief over hetzelfde

probleem geyubliceerd.Hetisduidelijkdatdegedachtenvandeauteur,hoewelzij
aansluiten b1Jde tekstvan de Nederlandse brief,evenzeer gelden voor de brief der
Belgische bisschopm n.

en dezorgdiewijaan id ermenselijkleven verschuldigd zijn,een eerbid
waartoe de christenen op bijzondere wijze geroepen worden door hun
geloofin scheppingen verlossing''.Grotenadruk valtop debelijdenisvan
de Blijde Boodschap,waarin de unieke waarde van iedere mens wordt
belM en.

Vanuitdezeoptiewordtabortusalseen opeisbaarzHelijk rechtzonder
m eer afgewezen.Nietontkend wordt,dat er zich cov ictsituaties kunnen

voordoen ,,waarbijnoodgedwongen (hun)beslissing voor één van beide
levens behoud betekenten tengevolge daarvan voor het andere beëindiging''.

Opmerkelijk isdatin hetschrijven tottweemaaltoe 'maatschappij-kritische'notities zijn ingeweven.De eerste heeft betrekking op de sociale
vooroordelen diedruk uitoefenen op jongemensen,,,zoalsdemening,dat
men zonder sexueleomgang nietkan uitgroeien toteen volwaardig mens''

De tweede is nog opmerkelijker.Gewezen wordt op een ernstig sociaal
probleem ,,in zoverredehuidigestructuurvan onzemaatschappijhetvoltooien van een zwangerschap en hetgrootbrengen van een kind voor vele

vrouwen bemoeilijkt. Er ontbreekt iets aan het menselijk klimaat
waarinwijallen leven''.
Dezekorteaanduidingenmogenvolstaanterinformatieom opditschrijven
van de bisschoppen verder te reflecteren.
Heteerste watopvalt,iswel,datdebisschoppen zi
ch bijhunstellingname
tegenoverhetprobleem van deabortushebben laten bepalen doorde over-

tuiging datwijeerbied en zorg verschuldigd zijn aan iH ermenselijk leven
endatdechristenenop bijzonderewijzetotdieeerbiM zijn geroepen door
hungeloofinscheppingenverlossing.Eendergelijkeovertuigingen formulering ervan toontweereensaan datde oude en klassieke discussie in de
thœ logie overde verhouding van natuuren genadenog alti
jd actueelis.
Er is hier sprake van een specifiek christeli
jke verantwoordelijkheid,die

echterwordtgearticuleerd binnen een algemeen-menselijke verantwoordelijkheidvooriedermenselijk leven.Hetappèldatvanditschrijvenuitgaat,
richtzich zo via christenen toch totalle mensen op grond van argumenten

diezich a1sredelijk aandienen vooriederredelijk denkend mens.
Hetklassieke probleem van de verhouding van natuuren genade willen we

hierlaten rusten en ons beperken tothetschrijven van de bisschoppen
zoals dat zich geargumenteerd richt tot ieder redelijk denkend mens.
Gevraagd kan worden naar de waarde van deze argum enten,ook zonder

specifiek christelijkewaarden in hetgeding te brengen (maarwatishier
specifiek christelijk?).
Men kan zich van ditschrijven afmaken metde opmerking datwe nu
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eenmaal leven in een pluriforme sam enleving,waarin verschillende zede-

lijkeopvattingennaastelkaarbestaandieopgeen enkelewijzemetelkaar
in relatie staan en die ieder voor zich gerespecteerd dienen te worden.

Diepluriformiteitiseen feit,maarhetzich erbijneerleggen iseen aantasting van hetethosdatwijmoeten opbouwen om een menselijke samenleving te verzekeren.W atzich binnen een ethosaandientalsethisch geldig,
dientzich aan meteen universele pretentie.Een ethischekeuze die zichzelf
serieus neemt,iseen keuze die nam ens en voor alle mensen wordtgedaan
en diezich daarom dan ook uitlevertaan dediscussie onderprincipieelalle

mensen,opdat zijop haar waarde wordt getoetsten geaccepteerd kan
worden.In iedere ethische keuze en iedere ethische verantwoording van
diekeuze ligtde eistotuniversaliteitbesloten.ledere ethiek dientzich aan
a1s een poging om onder woorden te brengen wat menswaardig is zonder

meeren daarom geëerbiedigd dientteworden.Ook een christelijkeethiek
heeftdiepretentie;a1szijdienietzouhebben zou zijonmiddellijkvervallen
tot een sektarische groepsethiek,die niets zou hebben te bieden aan de

menselijkesamenleving.Op zoek naarwatwerkelijk menswaardigistracht
iederemensen iederegroep van mensen bijtedragen totde 'orthologie',
totderechtewijzevan spreken,om Aristotelestevariëren.Hetgaaterom
datwijinonsethisch spreken hetmenswaardigetreffen,opdatonshande1en menswaardig zalzijn.
Toegespitstop hetprobleem van de abortus:we zijn op zoek naar het
rechtzinnigespreken datonshandelen leiden kan.Dekeuzedie wijdoen,
doen wijnamensen voorallemensen.Datwilzeggen,wijdoen principieel
een universele keuze,een keuzedie wijten aanzien van allemensen verdedigen kunnen.

De oude Aristoteleskan op ditprobleem nog altijd inspirerend werken.
Hijwist van het procesvan gissen en missen,datzich in het zedelijk
handelen van mensen voltrekten hijbewaarde steedseen zekere scepsis

ten aanzien van dealgemenegeldigheid van ethischeuitspraken.M aarhij
was er diep van overtuigd,datethiek naarhaar diepste intentie steeds het

zoeken moestzijn naareen 'orthoslogos',naareen rechtzinnig woord dat
hetm enswaardige zonder meertotuitdrukking brengt.

Daarvoor verwijst Aristoteles steeds naar de wijze en prudente mens.
Deprudente mensisin staatom hetgoede teherkennen datallen gemeen-

schappelijk isen dattegenoveriedereanderstaandegehouden kan worden
(EthicaNicomachda,BoekW ,hoofdstuk 6).Datwatgoed iszondermeer,

is nietonmiddellijk evident, slechts door œn serieuze omgang met de
vragen en verantwoordelijkheden waarvoorweworden gesteld,kan daarin
enig lichtworden gebracht.Hetoordeelvan dewijzeen prudentemensis
hiervoor Hchtinggevend.
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W anneerwijdatinzichtvan A ristoteleshierin herinnering roepen,dan is
datomdathetonsbewustzi
jnscherptvooreeninzichtwaarvan wedooreen
diepe historische kloof verwijderd zijn geraakt,maar dat ons toch oorspronkelijke aanzetten biedt.W atAristotelesop hetoog schijnttehebben
wanneerhijspreektoverde'orthoslogos'(in demiddeleeuwen hernomen
als'rectaratio')lijktververwijderd van watwijverstaan onderalgemeengeldigheid van ethische uitspraken en hetzou goed zijn om onste realiseren doorwelkeontwikkelingenwijvandiezeeroorspronkelijkeinzichten
verwijderd zijn geraakt.
Nu zijn woorden als universaliteit en algem ene geldigheid onder velen
niet zeer geliefd wanneer hetoverethiek gaat.W i
jstaan daar huiverig
tegenover,omdatwe maaralte goed weten datze in hun huidigegebruik

afkomstigzijn van een verlichtingsfilosofievandeachttiendeen negentiendeeeuw,diein feitederechtvaardigingwasvan een liberaleenburgerlijke
samenleving.ln die samenleving isdeburger(in dezin van bourgeois)de

dragergeworden vanuniverselemenselijkerechten en eisen.En men hoeft
nietpersedoordekritiek van M arx tezijn heengegaan om in tezien dat
dezezogenaamdeuniversaliteitpreciesdeformulering isvan een zeerparticulierevorm vanmens-zijn,namelijkdievan deliberaleburger.Hetinzicht

in ditparticulierkaraktervan de eisen van menselijkheid maaktonsdan
ook terechtkopschuw voorallemogelijkeuniverselerechten en eisen.
M aar dit kritische inzicht za1 ons ook waakzaam maken waar we het
probleem van de abortus onder ogen zien. W ant het poneren Van CCn

zedelijk rechtop abortus vertoontverdachtveelgelijkenismetde oude
rechtvaardiging van de idealen der bourgeoisie.Zoals déâr een bepaalde
groep van m ensen eenvoudig niet in het zicht kwam van de 'droits de

l'hommeetdu citoyen'(namelijkhetproletariaat),zokanooknu hetappè!
van nieuw menselijk leven worden genegeerd,terwillevan hetbelang van
mensen diehetrechtinpossessiehebben en in staatzijnhun belangafte
schermen tegen zulke aanspraken.W anneer hetbisschoppelijke schrijven
aan heteindeopmerktdatde situatie wijst,sop een geestelijk probleem.
datniet door organisatorische maatregelen kan worden opgelost'' en op

hetfeitdat,,erietsontbreektaan hetmenselijkeklimaatwaarin wijallen
leven'' dan zaldoordeze woorden ongetwijfeld een gevoeligesnaarworden geraaktbijdemeermaatschappij-kritisch ingestelden.
Niettem in willen we hetwagen om de eis tot universaliteit en algemene
geldigheid in de ethiek tehandhaven.M aardan gaathetonsnietmeerom
die abstracteen formeleuniversaliteitdiewordtopgeëistdooreen eveneens

abstracten formeelsubject,maardan gaathetonsom die heelconcrete
universaliteit van een menselijke samenleving die op zoek is naar een
juisteen rechtewijzevansprekenvoorœn juisten rechtvaardighandelen.

687

Bisschoppen over de abortusprovocatus

Voordie concrete universaliteitheeftAristoteles oog gehad;aan onsis de
opdrachtom deze opnieuw tebedenken doordehistorische zinswendingen
heen.

Dieconcreteuiversaliteitkomtonsnaderbij,wanneerwehaararticuleren
in oppositietotdeabstracteuniversaliteitvan de'Aufklârungsphilosophie'.
De concrete uiversaliteit die ons voor ogen staat zouden we kunnen

omschrijven alshetom nhouden van dedimensievan 'alteriteit',in dezin
van Levinas.Danhoudtzijin datzijopenstaatvoordeanderZJandere
en vooriedereander.Hetethosisdan naarzijn meestfundamenteleaard
hetopenhouden van die dimensie.Id ere ethiek die deze dim ensie geweld

zou aandoen,zou haar eigen wezen verloochenen,zijzou daardoorniet
meerzijn dan rechtvaardiging van een groepsbelang.Zijzou haareistot
universaliteitverkrachten door een particuliere situatie te verdedigen.

Ditwordtons nog duidelijker wanneer we inzien datuniversaliteit,die
door de ethiek wordt nagestreefd,wordt ontkracht door precies de abstracte en formele uitzegging ervan.De dimensie van alteriteit,waarin de
ander zich als anderkan aandienen,wordt immers OP de meest slimme

wijzegeweld aangH aan doorhaarteneutraliseren en tegeneraliseren.De
alteriteit van de ander wordt dan weliswaar niet zonder meer ontkend,

maarzijwordtbereiktdooreen abstracteessentieheen,die isen nietis,
waardoorzijop een neutraalniemandsland onschadelijk wordtgemaakt.
Abstracteuniversalisering isdan meteen de mogelijkheid tot toe-eigening
en onderwerping.(Deeeuw van deverlichterd eisniettoevalligdeeeuw
van dekolonisering en hetkapitalisme).
Hetvraagstuk van deabortuszouden we willen zien in de contextvan die
concreetOpgevatte universaliteit.Op die manierwordthetvan meetafaan

gesteld binnen een wijderkader,waarvooronze kritische zin zich steeds
meerscherpt.Debisschoppelijkebriefoverdeabortuswijstdaarop zeer
terecht.Zijnoteertdiekritischezinin devragen omtrentdedoodstraf,de
oorlog en gewelddadige sociale en politieke verhoudingen.M en kan het

wellichtbetreuren datde reflectie binnen hetkerkelijk denken zich altijd
watlaataandientwanneerhetover zulke vraagstukken gaaten erzo snel

bij is wanneer zulke onmiddellijke problemen a1s abortus aan de orde
wordcn gesteld.W anneerdebisschoppen schrijven datdeeerbied ook het
uitgangsp'untmoetzijn bijdebenadering van hetabortus-vraagstuk,komt
dewensop om dezaken om tekerenen tevragen ofdeduidelijkheid van
hetuitgangspuntbijdebenaderingvan hetabortus-vraagstuk wellichtook
nietgehanteerd Yan worden bijdebenaderingvan gewelddadigesocialeen
politiekeverhoudingon.

M aar metdatuitgangsplntzijn wehetvolledig eens.Hetbisschoppelijk
schrijven geeftvolleaandacltaan de concrete universaliteitdiewe boven
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trachtten te omschrijven,wanneerhet schrijftdathetgaatom een toekom stvoor allen.

ln ditlichtkan men onmogelijk spreken van een zedelijk opeisbaarrecht
op abortus.Eenzd elijkrechtopabortuszouhetethos- deconcreteorde
van hetmenselijke- op een fundamentelewijze ontkrachten,doordeze
orde eigenmachtig in te perken.Abortusiseen weigering om een plaatsin
teruimen voorde vraag om opgenomen teworden in de gemeenschap van
m ensen.

Daaruitvolgtdat abortus evenmin a1s een wettelijke mogelijkheid kan
worden omschreven.Rechten wetzijn erop deeersteplaatsvoorom de
ruimte van hetmenselijke open te houden.Een rechtsorde die abortus
legaliseert,ontkrachtzichzelf.Nietten onrechte wordtlegalisering van de
abortus door velen aangevoeld a1sœ n gevaar datook de reedsbestaande

subjecten bedreigt,doordathetklimaatwordtom ngebroken naarlegalisering van euthanasie en eugenese.
Daartegenover zou men kunnen opwerpen datlegalisering van de abortus
nietwordtoverwogen vanuit ethische overwegingen,m aar om œ n groter

kwaad,namelijk datvan deillegaleabortussen,tekunnen bestrijden.Een
wetgeving die de princiepen hooghoudt,maar geen maatregelen treft om

hetkwaad tebestrijden,vervalttoteen hypocrietesituatie.Daartegenover
valtop te merken datdehypocriete situatie nietzozeer wordtveroorzaakt

dooreen wetdie zich aan de zijde van hetongeboren leven stelten dit
beschermt,maar dat de dubbelzinnighd en worden opgeroepen doordat
naasthet erkennen van een fundamenteel recht enerzi
jds,aan de andere
kantniettegeli
jk wordtgezorgd voorpositievevoorwaarden om hetleven
datzich aandienten vraagtom opgenomen te worden in de gemeenschap
van mensen,optimale levenskansen te bieden.
Tenslotte dit:eriseen m argedenkbaar waarbinnen abortusals een noodoplossing aanvaardbaar is of minstens getolereerd kan worden.Voor die

margeiseenwijzigingvandeabortuswetnietnodig.Eennoodoplossingin
een situatie van onmachtis nietvatbaar vooreen wet.W aar de condities

worden geschamn datdergelijke beslissingen op een gewetensvolle wijze
kunnen wordengenomen,kanstrafvervolginguitblijven.Zulkebeslissinytn
kunnen echter niet worden verheven tot het niveau van de 'ortbo*
logie',

waarderuimtevan hetmenselijkewordtopengehouden.

Paulo Freire: opvoedinga1sbevrijding
Alberto Silva

Deanalysevan demaatschappelijkesituatieinLatijns-Amerikaneigterde
laatstejaren steedsmeertoe,deze tezien alshetresultaatvan œn proces
van overheersing.'Overheersing'iseen radicalereterm om onze onderont-

wikkeling te omschrijven dan bijvoorbeeld 'economischeafhankeliju eid'.
Natuurlijk isdie overheersing in de eerste plaatsvan economische aard:
historisch gezien hangt de onderontwikkeling meestal samen met de uit-

breiding van hetindustrieelkapitalisme.M aar tegelijk daarmee zijn de
ontwikkelde landen ook altijd meer machtgaan uitoefenen op andere,
minder direct economische gebieden:de politiek,de cultuur.De relatie
ontwikkelde-onderontwikkelde leidde aldus tot een relatie overheerser-

overheerste.Uitdeafhankelijkheid diedaaruitvoortvloeit,volgtdan weer
datwijnietalleen op economisch gebied dewetgMicteerd krijgen,maar
dat ons ook theorieën opgedrongen worden die onze situatie moeten ver-

klaren,in de praktijk echter de reële situatie toedekken.Zo ontstaatde
ergstevorm vanvervreemding:zozeerworden wijdooranderenoverheerst,
datwijafstand doen van hetrechtom onze wereld op onzeeigen manier
te verklaren.

Zo'ngdmporteerdeideologiewasbijvoorbeelddeeconomischetheorievan
deonderontwikkeling dieindeV.S.opgeld deedin dejarenvijftig.Onderontwikkelingwasalleen een kwestievan economischeen technische 'achter-

stand';diewasgemakkelijk in tehalen a1smaarde nodige maatregelen
werdengenomen;vanLatijns-Amerikawaszonderveelmoeiteeen moderne,industriële'massa-maatschappij'temaken,waarbijhetYankee-systeem
dan namurlijk modelstondl.Dezetheorie werd doordefeiten weerlegd;
men ging inzien dat de economische situatie van het subcontinentvoort-

vloeideuitzijn 'afhankelijkheid'.M aarook dezeanalyseblijftnog onvollM ig:ze benadert het fenomeen van de overheersing uitsluitend via de
economische relaties,herleidthettoteen directen autom atisch gevolg van

1 Zobijvoorbeeld detheorievan deAmerikaanseeconomistRostow,inTheprocess

0/econom icgrowth.

een bepaald type van arbeidsverdeling.Ze laateen andere dimensie in de
schaduw die kenmerkend is voor de overheersing en voortvloeit uit ons

koloniaalverleden,uitde culturele en maatschappelijkevoorwaarden die
debezetting en de economischeuitbuiting van hetsubcontinentmogelijk
hebben gemaakt.Allœn van daaruit kan het ontstaan verklaard worden

van instellingen diegerichtzijn op deverdrukkingvan mensen doormenSen.

SteedsmeergaanLatijnsamerikaansehistoricihetbegrip'kolonialeedenis'
hanteren om tewijzenop hetvoortbestaan van de koloniale conditionering,
die de continuïteit verzekert tussen hetkoloniale regime waaronder wi
j
twee, drie eeuwen geleefd hebben en hetzogenaamd democratische bestel

van vandaag.Zijlaten zien hoeonzemaatschappijvormen ontwikkeld zijn
in functievan de landeigendom en steunen op de dialectiek van meesteren

knechtz.Leesje de geschiedenisvan Latijns-Amerika in datperspectief,
dan ziejehoedeeconomischeoverheersinggedubbeld wordtdoorsymbolische conditioneringen.H et hardnekkig voortbestaan van vele leef- en
denkgewoonten - Waaftli
tODZCgctllturele'afhankelijkheid moetblijken-

vindtzijn oorsprong,zo nietzijn verklaring,in de maatschappelijke omstandigheden die het ontstaan ervan hebben bepaald.Allœn een analyse
van dat vervreemdend verleden en van de psychologische mechanismen

ervan maakthetmogelijk hetprobleem van desociale verandering - én
van derevolutie- in Latijns-Amerika correctteformuleren.Sociale verandering - revolutie die alleen in politiek-economische termen wordt
gedacht,isgedoemd totmislukking.
Tegen de achtergrond van deze 'mentale kolonisatie'moeten de ideeën en
hetwerk van de Braziliaanse pedagoog Paulo Freire worden gezien.Van

hem stamthetneologism e conscientizaçao (bewustwordingsproces) en het
burgerrechtdatditnieuwe woord in de hele wereld verworven heeft,getuigtvan de invloed die van deze man uitgaat.

Cultuur van hetzwljgen
Heelhetwerk van Paulo Freiresteuntop de - klassieke vaststelling,
dataan een infrastructuur van overheersing een geheelvan voorstellingen
en gedragingen beantwoordtdie erzoweldeweerspiegeling a1shetgevolg

vanzijn.Ditgeheelvanleef-endenkpatronen,diezich sindsdeSpaanseen
Portugese kolonisatie in de plattelandsbevolking van de meeste Latijnsamerikaanse landen gevormd hebben,noemt Freire 'de culttlur van het
ZWjJ
*
gCII9.
2 Cfr.vooralTulio H alperin Donghi,Historia contemporânea de América Latina,
M adrid,1969,pp.11-73.
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Hetkolonialesysteem kon nietandersdan hetvolk totzwijgen brengen.
In deeersteplaatsopgezetalseen handelsonderneming,kon hetmoeilijk
tot beschaving leiden.De Europese kolonisatoren vormden slechts een
minderheid tegenover de inboorlingen en van een reële integratie is nooit
sprakegeweest.Toen de conquistadoreshetfabelachtige goud nietvonden

dathun wasvoorgespiegeld,maakten zijzich meestervan degrond.De
autochtone bevolking werd in dienst genomen op de haciendas, 'beschermd'door de nieuwe heren.Binnen de structuurvan hetgrootgrondbezit- enorme uitgestrektheid van degrond,autarkische economie,arbi-

traire eisen van de heer,geen communicatie metde buitenwereld (geen
scholen,geen kranten,geen verenigingen)- was sociale uitwisseling praktisch onmogelijk3.Deboeren hebben dezeoverheersing destegemakkelijkerstilzwijgend aanvaard omdatzijerhun eigen situatieop anderegebieden in herkenden,metname op militair en politiek gebied,waarde willekeurvan hetoverheidsgezaggepaard ging metdie van depriester,vertegen-

woordiger van een absolute,levensvreemde leer.Doorhun zwijgen,hun
passiviteit,hun afzijdigheid bijdebesluitvorming hebben zijdie overheersing niet alleen aanvaard,maar ook zelf bekrachtigd. ,,Hetzwaartepunt

van onsprivéen openbaarleven ligtbuiten ons'',bijdevertegenwoordigersvan de economische,politieke en religieuzemacht4.

Twee,drie eeuwen van lijdzaamheid en afzijdigheid ondereen koloniaal
regiem verklaren hetontstaan van een 'mentaliteitvan overheersten'.W ant
de overheersing bleefnatuurli
jk nietbeperkttotfysieke ofpolitieke verdrukking.W ie overheerstwordt,is pas helemaalvan zichzelf vervreem d

wanneerhijin zijn zwijgen en zijnlijdzaamheid detaalen hetdenken van
zijnmeestersgaatinlijven.Hetbewustzijn van deoverheerstegaatdatvan
de heerser 'assim ileren': de plattelandsbevolking m aakt zich een m anier
van denken en een wereldbeschouwing eigen diehaar situatie nietalleen in

stand houden,m aarook nogrechtvaardigen.Dewillekeurvan deoverheersing wordtop diem anierversterktdoorde machtwelkede slachtofferszelf
haar,vaak onbewust,toekennen.Aan hetgeweld dathem doorde meester
wordtaangedaan,beantwoordtdezelfmystificatievan de slaaf,die zichzelf

wijsmaaktdaternu eenmaalverdrukking méetzijn.Ditmechanismeligt
ten grondslag aan het'verdrukte bewustzijn'.Op de overmacht van de
m eesterreageertde verdrukte methetzelfdefatalisme a1sop de overmacht
van de natuur'
.,,H etisde wilvan God . hetisnu eenmaalzo . datis

nu eenmaalons1ot''.Hijadopteertdemythen diehem machteloosmaken'
,
hijkruiptinhetsysteem datvanhem een slaafmaakt;uiteindelijkgaathij,
3 P.Freire,Educaci6n com o prâctica de la libertad,Santiago de Chile,1968,pp.6378 en 130.
4 P.Freire,Sobre Ia Jccfl/zcultural,Santiago de Chile,1969,p.67.

ontologisch,een rechtvaardiging voorzijn ellende zien in zijn intrinsieke
minderwaardigheid.Freire citeerthetvoorbeeld van een discussie overhet
toezicht op œn hacienda dat een echt politiesysteem was geworden; de
landarbeiderszelfrechtvaardigden ditsysteem metde overweging:,,De ene

mensen zijn geboren om te werken,de anderen deugen ernietvoor.De
eersten hebben geen toezichtnodig,deanderen moetjedwingen,alsbeesten995.

Zo 'geïnterioriseerd'inhetbewustzijn vandeverdruktenwerktdezecultuur
vanhetzwijgen diep en lang door.Nog langnadathun situatieveranderd
is,wordthun gedragerdoorbepaald.Typisch isbijvoorbeeld dementaliteit
van de Chileense boeren.De landhervorming (waarFreire vier jaaraan
heeftmeegewerkt)gafhun grond en machinesin handen,maarhun mentaliteitisdaardoornietwezenlijk veranderd.Velen beschouwen zich nog
altijd nieta1sverantwoordelijkeeigenaars(deechte'baas'isvoorhen nog

altijd de onteigende landeigenaar);anderen gaan zich net zo despotisch
gedragen alshun vroegereheren,zosterk hebben zijhetpersonagevan de
m eester gdnterioriseerd6.

Hetwerk vanPaulo Freire,deoorspronkelijkheid,hetbelangen degrondprincipeservan zijn slechtstebegrijpentegen dezeachtergrond.Bevrijding
is nietdenkbaar in louter economische termen;verandering van de infra-

structuren isnietmogelijk,nietduurzaam,nietefficiënt,a1s er nieteen
waarachtigebevrijding van hetbewustzijn aan voorafgaat.Datishetuitgangspunt van Freire's pedagogie.

Eenpedagogie van de bevrqding
ln een sam enleving waarvan de dynam iek van de structuren leidttot ver-

slaving vanhetbewustzijn,,,isdeheersendepd agogiedievan deheersendeklassen''7.Datwordt,in hetbewustzijn van de overheersten,de 'officiële'en dusdeenige'legitieme'pedagogie;hun eigen cultuurwordtin hun
eigen ogen 'illegitiem'8.Freire spreektvan een 'vervreemding door onwetendheid':dearmeverabsoluteertzijn eigenonwetendheid ten bate van de

'baas';Zleen debaasweetwatjemoetweten.Hetbestaande onderwijssysteem vindtinzijn eigenlogicadaneen prachtiginstrumentom destatus
5 P.Freire,Educaciôn,p.31.
6 P.Freire,Sobre la acci6n,p. 124.
7 ErnaniFiori,Aprender a decir su palabra,in Seul,Brussel, februari 1970,pp.4
en 5.Fiorimaaktgebruik van een nog onuitgegeven werk van P.Freire,Pedagogla
delOprimido.
8 P.Freire,Extensi6n o c/munfclciln, pp. 30 -43.Cfr. ook Pierre Bourdieu, La
Reproduction.Elémentspour une théorie du système d'enseignement, Ed.de M inuit,
1970,pp.38-39, 56-57.
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quo te bestendigen; onder voorwendsel van verbetering en 'sociale inte-

gratie'bestendigen onderwijsen opvoeding nietallœn de klooftussen de
klassen,maar ze legaliseren ze ook.
Een systeem van verdrukking kan nooit een mel ode leveren om de ver-

druktetebevrijden:hetzou zichzelftegenspreken.ln een samenleving die
geregeerd wordtdoorde belangen van overheersende groepen,klassen of

naties,isopvoeding totvrijheid nietmogelijk zonder'een pedagogie van
de verdrukte',een pd agogie niet alleen voor de verdrukte,maar een die

van hemzelf uitgaat.,,De weg van de bevrijding moet die zijn van de
verdruktezelfdiezich bevrijdt;hijisnieteendingdatmen vrijkoopt,maar
een subjectdatzijneigenidentiteitmoetvormen''g.
Datwi1zeggen datopvoeding erop gerichtmoetzijndatdeverdruktezich
bewustwordtvan dewarefactoren diezijn persoonlijke ofsocialesituatie
bepalen,bewustookvanzijn'marginaliteit'tenopzichtevandemaatschappelijkeontwikkeling(hijwordterbuiten gehouden),om doordatbewustzijn
ertoegebrachtteworden opieuw zijn eigen 1otin handen te nemen.Zo
wordtopvoeding een praxisvan vrijheid en wordthetperspectiefvan de
vroegere pedagogie,dieeen praxisvan overheersing was,totaalomgekeerd.

OpvoH ing krijgteen andere inhoud:nietmeervan bovenuitvolproppen
metkennis,maarvan onderuitbevrijden,vermenselijken.,,Niemand voedt
een ander op,niemand voedtzichzelfalleen op;m ensen voeden elkaarop,

door een gezamenlijke reflectie-en-actie-in-een op de wereld waarin zij
ICVCn'3IO*
H ettraditioneleopvoedingsbegrip wordtdan in drie verschillende richtin-

gen opengetrokken: 1) Opvoeding wordt een 'proces van verandering',
door middelwaarvan dem enszich ontwikkeltdoorzichzelfteinformeren

en teveranderen,doortegelijk deanderen en zijn wereld teinformeren en
te veranderen.2)Hetgebied van de opvoeding wordtaldusverruimd:er
wordtmeerrekening gehouden metde informele indirecteaspecten van de

menselijkevorming,detechnieken wordentelkensaangepastaan denieuwe
behoeften,aan deverschillendesituatieszoalszebeleefd worden.3)Op die
m anierkomtook œ n nieuw cliënteelvooropvoedi
ngen onderwijsin aanmerking:de volwassenen.
Als vanzelf is uit deze principes een m ethode van alfabetisatie voortge-

vloeid.A1meerdan twintigjaarisFreirebezigmetvolwassen analfabeten,
nictallcen onder de plattelandsbevolking,maarook in hetproletariaaten

hetsubproletariaatin degrote steden.Analfabetisme isin zijn ogen geen
'ziekte'die genezen wordtdoorhettoedienen van woorden;œn analfabeet
9 E.Fiori,artcit,p.4.
10 P.Freire,Sobre la acciôn,pp. 12 -18.

isnietiemand dienietbekwaam ofdiete1uiisom teleren,diejedustegen
zijn wi1moetdwingen om te leren;alfabetisatie isiets anders dan wat
'gemakkelijk gemaakt'onderwijs voor achtergeblevenen,iets anders dan
traditioneelonderwijsin verkortevorm.Freire'servaringis,datalfabetisatievan de massa pasefficiëntwerktwanneerzeuitgaatvan de socio-culturele contextvan de mensen zelf,in de mensen zelf œn proces op gang
brengt dat hen creatiefop zoek zet om de taal terug te vinden die hun
eeuwenlang onthouden is.Analfabetism e is in de grond niets anders dan
hetgevolg van een langdurige onderdrukking van hetrechtvan dem ensen
om zich uittedrukken;a1szodaig ishetslechtsde constateerbare,reflexe

explicitatie van demaatschappelijke structuurvan deLatijnsamerikaanse
samenleving.

Alfabetiseren isdustegelijk de analfabeten opnieuw leren onderwoorden
tebrengen watze beleven én dittedoen alsscheppersen getuigen van hun
eigen geschiedenis.Om de boeren de taalterug tegeven diehun ontnomen

is,moetjeechtervandichtbijhun'basis-taal'kennen.Freirebegintdaarom
altijdmeteen studievandieconcrete,lokaletaalwereld.ln gesprekkenmet
de mensen terplaatse gaateen interdisciplinaire studiegroep op zoek naar

diewoorden en uitdrukkingen die hetmeestexistentieelgeladen zijn,die
hetbestde socio-culturelerealiteitvan hetvolk blootleggen:hun aspiraties
en frustraties,hun geloof en verwachting.Daaruitworden enkele 'basiswoorden'geselecteerd'
,daarrond worden,metbehulp van dia's en tekeningCn,Concrete Sittlatiesbeschreven en voorgesteld waaroverdemensen kun-

nen praten.Ze komen samen in groepjes,bijvoorbeeld bijéén van hen
thuis,en vormen een 'cultuurcel' Zi
j'decoderen'deconcrete situatie die
door de studiegroep in code is gebracht;ze ontci
jferen de inhoud en de
.

sociaal-politieke implicatieservan.Hetbasis- of kiem-woord (datmeestal

ook gekozen isin functievan zijn fonetische rijkdom)wordtin beeld gebracht en ontleed in fonetische basiselementen, die kunnen dienen om
andere woorden te vormen,reeds bestaande of nieuwe.Vertrekkend van

niets,ontdekkendeleden vandegroep datzij,hoeongeletterd zijook zijn,
hun eigen boeken kunnen schrijven:zijlezen teksten die zijzelfallerend
hebben opgesteld.
Deoriginaliteitvan demethodebestaatin de vooropstelling datiederpeda-

gogisch projectmoet uitgaan van hetreële levensmilieu,erdoor gevoed
moetworden en ernaarterugwijzen.Alfabetisatiewordtaldusbewustwording (conscientizaçaollkdie leidttoten gdntegreerd wordtin een Praxis
.

Uitgaande van een klein aantal woorden veroveren de analfabeten hun

11 'Bewustwording'en '
conscientizaçao'zijn niethelemaalhetzelfde.'Bewustwording'overstijgtalhetmagische bewustzijn,maar stootnog nietdoor totde ware
oorzakelijkheden.Datdoetpas de conscientizaçao.
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eigen taalwereld.Die woorden komen uithun eigen ervaringswereld;door
hetkritischewerk in de 'cultuurcel'worden zegeïnterpreteerd en omgeduid

en zo teruggestuurd naardeconcretewereld vanhun arbeid en hun strijd
om hetbestaan;vanzelfzijn hetnu uitdrukkingen geworden van een actie
die hun wereld moetveranderen.W antspreken isbezinning én actie.Spreken iseen praxis:zich op de wereld bezinnen om ze om te vormen.Datis,
ten eerste,geen privilegevanenkelen,datiseen fundamenteelm ensenrecht.

Enten tweede,mensen leren lezen en schrijvenkan zich dusnietbeperken
tothetmin ofmeer geslaagde toepassen van enkele technieken:het moet
samengaan metkritische bewustwording van de maatschappelijkerealiteit.
De 'existentiële situaties'waaroveraan dehand van tekeningen en dia'sin
degroepen gediscussieerd wordt,zi
jn danook zoopgevat,datzeeen gelei-

delijkeconsdentizaçao mogelijk maken dievrââgtnaareentaalom zichuit
te drukken.Tien dia's brengen verschillende situatiesin beeld die typisch

zijn voordeactievan demensin dewereld:denatuuralsdebemiddeling
van de ontmoeting van mensen,deongeletterdeen degeletterde cultuur,de

omvorming van de natuur door de menselijke arbeid,andere culturele
creaties,enz..Gaandeweggaatdemenszozien hoehijin een geschiedenis
ziten afhankelijk isvandemaatschappijwaarinhijleeft.Vanzelfkomtdan
devraag op naareen democratisering van decultuur,dieblijkbaargeen
privilegeisvoorenkele uitverkorenen,maargewoon de manier waarop de

mensleeftin zijn milieu.Vanzelfvolgtdanweerhetuitdrukkelijkeverzoek
om teleren lezen en schrijven.
Dertig vergaderingen zijn voordeze mensen meestalgenoeg om te leren
lezen en schrijven en een begin van kritische zin te verwerven.Alshet
alleen maarbijditkorte contactbleef,waserechternog nietsdefinitiefs
bereikt.Hetgaaternietom,dezemensen watwoordjesbijtebrengen,laat
staanwatrevolutionaireslogans(datzoualleenmaareenzelfdesoortmani-

pulatiezijn a1sdie van de vroegere methoden).Hetdoelligtverder.Zij
hebben nu leren inzien datzijeen eigen cultuurbezitten,die totnog toe
altijd miskend is.Nu komtheterop aan datzijdezeook zelfverdertot
ontwikkeling brengen.

HetligtdanookindelijnvanFreire'smethodedatalfabetisatieslechtseen
onderdeelisvaneenruimerecultureleactie.Aanvankelijk eenmethodeom
kleine groepen mentaalte 'bevrijden',groeitze vanzelf uittot een ruim
projectvan democratisering van de cultuur,een mogelijke aanzettotwat
M annheim eenseen 'militante democratie'heeftgenoemd.

Cultuuren politiek
Hoerigoureusook,Freire'smethodeblijftsoepelen open,zodatzetelkens
aangepast kan worden aan de verschillende concrete situaties waarin ze
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gebruikt wordt en telkens weer boeiende verschuivingen te zien geeft.Ze

wordtop hetogenblik gebruiktin Guatemala bijIndianen van drie verschillende taalgroepen,in landbouwcoöperatieven in Ecuador,bi
jdelandhervorming in Chili, op de M exicaanse hoogvlakten,in de favelas van

BuenosAires;het revolutionaire bewind in Bolivië gebruikt ze bijzijn
grootscheepsealfabetisatie-actie;zebewijstookdienstbijdemaatschappelijk marginalen in de steden,zoals blijkt uit œn ervaring enkele jaren
geleden indebuitenwijkenvanM ontevideo.M aaruithetbovenstaandeza1
alwelduidelijk zijn datdeoverheid ernietoveraleven opgetogen overis.
Na de valvan Goulartin Brazilië,1964,wasFreire een van de eersten die
hetland werd uitgewezen.

Freirewi1immersopvoedentoteenkritischesocialeverantwoordelijkheidspraxis.Opvoeding isin zijn ogen een dialectische onderneming:mensen
wereld,beide onvoltooid,staan voortdurend zo nauw in relatie metelkaar,

datdemens,wanneerhijdewereld verandert,degevolgen van zijn eigen
verandering ervaart,door zelf te veranderen de wereld verandert.Opvoeding is kritische bezining op die wisselwerking.De mens staatzo in de

wereld,dathijdiewereld altijd veranderenwil.Beziningheeftdusslechts
waardea1szeingeschakeld wordtin actie.Degeobjectiveerdereflectie,die
altijd geconditioneerd wordtdoordeplaatsvan hetindividu in demaatschappij,kan verschillendestadiadoorlopen:demagischewereldverklaring
achterzichlatend,komthetbewustzijn eersttotœn vage,meestalnog aan
anderen ontleende opinie,vandaartoteen nog niethelemaalkritisch besef
van de feiten,tenslotte,in de conscientizaçao,toteen correcte en kritische

kijk op dewerkelijkemechaismen van demenselijke samenleving.M aar
altijd ishetdoel,dat'bewustzijn'leidttothetin handen nemen van de
eigen situatie om deze te veranderen.

Datbetekentdatditbewustwordingsprocesnooit'neutraal'kan zijn.W ie
'neutraal'onderwijs,een 'neutrale'opvoeding wilgeven,bedriegtzichzelf
en deanderen.Iedereopvoederheeftimmerszijn eigen opties,degevaarlijkstezijn diegenedieverborgenworden gehoudenonderdemantelvande
pedagogische autoriteit.Iederopvoedingssysteem gaatuitvan opties,beelden,een wereldbeeld,van denk- en actiepatronen waarvan de opvoeder

meentenzegtdatzijdegoedezijn,beterdan andere.Probeerteen systeem
hetconventionele ofhetwillekeurige karakter van de modellen die het* 1
overdragen,verborgen te houden,dan dient het alleen om de bestaande
cultuur,dievan demachthebbers,in stand tehouden.
Paulo Freire daarentegen speelt van meet af aan met open kaart.Geen
neutrale pedagogie,maar evenmin manipulatie.In plaats van de m ensen

zijn beslissing op teleggen,leerthijde mensen zelfte beslissen,leerthij
hun ook dateen beslissing altijd betekentdaternu ook ietsgedaan moet
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worden.Vanzelfleidtdittoteen actieve kritiek op hetgevestigde gezag politiekem acht,wetenschap,religieen kerken - vooralin een samenleving

alsde Latijnsamerikaanse die door velen nog beschouwd wordta1seen
clan waarvandechefrechtheeftop leven en dood van alleleden.
Vanzelfleidtzulk een pd agogietotpolitiekeopties.Doorzi
jninzichtinde
complementariteitvan een actie die zich voortdurend bezinten œn bezinning die zichzelf voortdurend toetstaan de praxiswaartoe ze leidt,levert

Freire œn waardevollebijdrage in hetdebatover de verhouding tussen
m litiekencultuur.Hijkantzichtegeneen opvattingvandecultuura1seen
aparterealiteitzonderreëleinvloH op demaatschappelijkewerkelijkheid;
tegen een technocratische mentaliteit,die de cultuur uitsluitend waardeert

op haarresultaten en toepassingsmogelijkheden,maar nietzietdatdeze
altijd geconditioneerd zijn door een systeem van overdracht(hetschoolsysteem bijvoorbeeld)datzoveelmogelijk afgestemd isop hetproduktiesysteem; tegen een simplistische opvatting van de verhouding tussen de

maatschappelijkeinfrastructuren en de'culturele'suprastructuren,diedan
slechtseenmachtelozeafspiegelingzijnvandeeerste.Metopzetdefinieert
hijcultuurheelvaag en algemœn:,,hetspoorvan de mensin desociale
structuur''.Datsluitallesinwatdemensscheptenherschept,alleswatzijn
geschiedenismaakt.Cultuurwordtdan de beeldzijde van hetbewustzijn
datmensen,in en doorhun actie,verwerven van deverandering welkezij
zelfondergaan wanneerzijde wereld veranderen,welkedewereld ondergaatwanneerzijzelfveranderen.Hetgaatdaarbijhelemaalnietom een
pseudo-dem ocratisering van de cultuur,die erin zou bestaan datsystematisch schoon schip gemaaktwordtvan de 'bourgeois'-cultuurom nu decultuurvan de 'm arginalen'te bevoorrechten.Geen heiliste verwachten van

enig populisme,zijhetvan liA sofvan rechts.De democratiseringwelke
Freirevoorstaat,wi1op alleniveaus- nietalleen dusop datvan de alfabe-

tisatie- hetaanschijn geven aan een pedagogiedieiederœn toegang verschafttothetculturele patrimonium,iedereen de instrum enten in de hand
geeftom ditonderkritiek te stellen,iedereen bekwaamheid verschaftom er
'n nieuwe,eigen,democratischecultuurte scheppen.W elnu,zulk eendemocratisering is nooit te verwachten van de M elmoedigheid van de bevoorrechten,dieplotseling voorid erœ n de cultuuropen zouden stellen die ze

hun altijd hebben onthouden.Erza1strijd voorgeleverd moeten worden,
politiekestrijd.Cultuurisdaarom nauw verbondenmetpolitiekeactie,niet
om eenideologieofeenprogrammadoortedrukken (dan wordtzegemakkelijkop sleeptouw genomendoortheoretici),maarom devoorwaarden te

scheppen die een verandering van de maatschappij effectief mogelijk
maken.

Freire's'politieke'opvatting vandecultuurbetekentechternietdathijde
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massa rechtstreekswilpolitiseren,zoals som mige demago-pedagogen.'Po-

litiek'is zijn opvatting in deze zin,datzijervan uitgaatdatde mens,
sprekend en dialogerend wezen,pasechtmenswordtin dialoog en samen-

werking metanderen.Een zwak puntin zijn betoog ismisschien dathij
bijna nergensexplicietmelding maaktvan de klassenstrijd,die toch een
wezenlijke dimensieisvan iedere maatschappij.Hijschijntte geloven in
een soortuiteindelijkeverzoeingdievanzelfvoortzouvloeienuitdekritische reflectie en de bewustwording.Hijschi
jntdaarbijnietaltijd genoeg
rekening te houden metde eisen en de dwang van de economie.Tenslotte

werkthijpraktisch helemaalbuiten decentra waardeintellectuelearbeid
geleverd en desociaal-politiekebeslissingen genomen worden.Uitwantrouwen tegen de instellingen waar de officiële cultuur wordt doorgegeven,

heefthijzich bijna uitsluitend beziggehouden metdemarginalebevolking,
hetechteLumpenproletariat.De vraag isechter,ofdaardeleiders gevon-

den kunnen worden voorœn bevrijdingsbeweging.Hetgevaarisdan ook
nietdenkbeeldig dat uitFreire's m ethode nooiteen echte politieke beweginggroeit.En een ander risico hangtsamen m etde vraag in welke mate
de methode geïnstitutionaliseerd kan worden:niet te veel,want dan verzandtze in bureaucratie;niette weinig,wantdan verliestze haar efficiëntie.

Verschlendeontwikkelingen zijn mogelijk,zoalstrouwensalblijktuitde
verschillende manieren waarop de gevestigde machten naargelang de verschillende situaties op Freire's actie reageren:in Brazilië is ze verboden,
in Bolivië isze overgenom en,in Chiliwordtze schoorvoetend toegestaan.

Eén ding isechterzeker:indepraktijk isdemethodeeen machtig middel
gebleken om deongerijmdheden aan hetlichttebrengen van een systeem
datmin ofmeergebouwd isop de overheersing van de ene mensdoor de
andere.Haarwelslagen in detoekom sthangtvooreen grootdeelafvan de

pedagogischeénpolitieke- wijsheid waarmeezijdieermeewerken,de
aspiratiesvan een totbewustzijn groeiendemassaweten teverzoenen met
-

deeisen van een telkens andere concrete situatie.

G lorie en naw ee van het kolonialism e
Th.P.M .de Jong

Nog altijd vormen studiesoverhetimperialisme een belangrijk deelvan
m etname de Angelsaksische boekenmarkt.ln deze kroniek m ogeaandacht
worden gevraagd voorenkele minderbekendeaspecten,zoalsdiein recente

studiesnaarvoren zijn gekomen.

Hetcommerciëlekolonialisme (1415-1770)
Carlo Cipolla,een in hetEngelspublicerende ltaliaanse economisch-histo-

ricus,heefteen tweezijdigebelangstelling.Enerzijdsobsederen hem vraagstukken van bevolkingsgroeien matevan alfabetisme;anderzi
jdsbesteedt
hijaandachtaan militair-technische aspecten van de westerse expansie.
ln de Penguin-serie zi
jn van beide voorliefdes zijn belangrijkste studies
verkrijgbaargesteld.Van 1962 dateertThe Economic History W World
Population.ln 1965publiceerde hi
jGunsand Sails,dathandeldeoverde
wijzewaarop dePortugezen erin slaagden om hetgeschutzodanig op hun
schepentemonteren datdewendbaarheid behoudenbleef.Zijhadden van
de Arabieren hetlatijnse zeil'genaast',zodatook hetlaveren geen problemen meeropriep.Metde nieuwevondsterbijwisten zijde Arabische
machtspositiein hethandelsverkeerin delndischeoceaan (rond 1500)te
ontregelen.Zo werden zijmeestersvan de Oosterse handel,steunend op
hun maritieme bases,zoalshetfortJezuste M ombassa, hetstation te Goa

en van daaruitvia allerleianderesteunpunten totM acao toe (China).
Gunsand Sailsverscheen nu in de Penguin-serietesamen m eteen recentere
studie over Clocks and Culturek. De klok is inderdaad een opvallend
aspectin dewesterse samenleving,althanshetgebruik ervan.De klok was
evenals het buskruit,de drukpers en het kom pas in China bekend lang
voordat Europa erm ee experim enteerde.Doch datlaatste woord onthult
1 Carlo Cipolla,Europeall Culture and Overseas Expansion, Penguin Books, 1970,
201 pp.,6/-.Van het overige verdientvermelding Lîteracy and Developmentin the
W est,datin 1969 a1s Pelican op de marktkwam.
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de typische houding van hetW esten:hetzoeken naar toepassingen ervan
op hetterrein van handel,economie,oorlogvoering en zeevaart.In de 18e

eeuw had in Engeland deBoard ofLongitudeœnprijsbeschikbaargesteld
voor degene die een klok kon fabriceren die op lange zeereizen weinig

verschilzoulaten zien metdeGreenwich-tijd.AdmiraalCook nam in 1770
een doorHarrison vervaardigd exemplaar mee,datna 3 jaar,bijterugkom stin Engeland,slechtszeven minuten had verloren.H arrison kreeg de

beloningen hetW esten wasweereen stapjeverderin nauwkeurigeplaatsen tijdbepaling.Deze klok stelde de navigatorin staathetsnijpuntvan
lengte-en breedte-graad te bepalen:eersttoen washettijdperk van het
'gegistbestek'- en dushetveelvuldig verdwalen op zee - ten einde.

Europa voeldenieuwe trotsbijhetverkavelen van deonbekende wereldzee.Cook maakte b.v.een eind aan de m ythe rond Terra Australis.M en
had totdan toeaangenomen datAustralië een uitloper was van hetzuidpool-gebied.Nu kreeg hetcontinenteen eigen identiteit.Vanaf 1788 begonnen de Engelsen hetland in cultuurte brengen.Eerstdoorhetzenden van
gedetineerden.ln de 19e eeuw onder leiding van Edward W akefield door
kolonisten die een nieuw systeem van koloë satie gingen praktiseren.M en
ging nietop individualistische manier aan hetwerk,maar verkavelde het
land.Er werd een soortomslagstelselingevoerd,zodat men een gemeen-

schappelijkeschatkistkreegwaaruitnieuwekolonisatieswerden bekostigd.

Interval(1770-1870)
TerwijlCook en Bougainville de Stilleoceaan verkenden,wasin Europa
onder Franse filosofen en Engelse economisten een beweging ontstaan
tegen hetoude kolonialisme.Adam Smith,M irabeau-père,Turgot,Abbé
Raynal en anderen waren van m ening dat Europa drie fouten had gemaakt:m en had de exploitatie van de wereldhandelaan monopolistische

compagnieën toevertrouwd;op diewijzewasdeaandachtvoordeontwikkeling van de thuismarktverwaarloosd;de buiten-Europese mens wasge-

corrumpeerd evenalszijn koloniserendebroHeruitEuropa zelf.Cook en
Bougainville hadden niet zoveel op m et dit mengsel van schuldgevoel,
klein-Europees denken en vage nostalgie.Door artsen,cartografen,voedseldeskundigen en geschoolde zeeliedenmeetenemen,wi
lden zijlatenzien
datkolonisatie een culturelearbeid kon zijn van hoog niveau.Cook ging

zelfszover,dathijinlandsehoofdenvan Tahitien Hawaïmeetroondenaar
Engeland,waarzijonderwijskregen om daarna a1s'betere'mensen terug
te keren naar hun stam-eilanden.
Doch het'oude'kolonialism ewasdaarmeeten einde.Zorg voorde inlandse bevolking werd een centrale paragraaf in hethandboek van de koloni-
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satornieuwestijl.Deontwikkelingsleerheeftdan ook l8e-eeuwse bronnen.
Erbleeftot1870 œn zekereafkeerbestaan van politieke consolidatie.M en
kan dan ook ten aanzien van deperiode 1770 -1870 hetbeste spreken van
een lntervalin hetEuropese kolonialisme.Schuldgevoelen aarzeling'
,het

laten prevaleren van wetenschappelijke speurtochten boven slavernij;het
vooropstellen van handelseconomische aspeden boven m litieke m acht.
Eerstna 1870 zouden dezetendentiesweersamen worden getrokken in een
meer geconcentreerde beweging.Die van het'moderne im perialisme'.

Toch heeftrecentonderzoek laten ziendatEuropa ten tijdevan ditlnterval- toen hetin zijn houding geen driftnaarwereldbeheersing etaleerde
doordedruk van deeconomischefeiten (afzetkansen voordeprodukten vandeindustriëlerevolutie)allerleisteunpunten indewereldheeftverworven.Seeley zeireedsin 1884datEngeland zijn tweedewereldrijk verwierfin een 'absentee of mind'.Recentelijk heeftSemmelde gang van
zaken in hetIntervalbeschrevenswaarbijhijlietzien hoe in dezeperiode
van dekoloisatie toch de startblokken zijn neergezet voor de nieuwe
-

Opgang.Van daaruitkonden na 1875 dem agisch-gem gvolleleidersvan het
moderne imperialisme - m ethun stoomschem n,telegraaf,grote kapitalen
en korpsen geschooldebestuursambtenaren - dewereld een anderaanzien

geven.In deperiode 1875-1942 (valvan Singapore)isbestuurstechnisch

en economisch de interpenetratie van machten,markten en cultuurstijlen
op gang gekonaenz.

M achtzonderglorie?(Beschouwingen a: 1845)
Voor id er die zijn geschiedenislessen niet is vergeten,kleven aan de
m achtsusurpatie van Cecil Rhodes, onze eigen generaal V an H eutsz en

overige 'imperialisten'smetten.Toch laten de historicizich daardoor niet
verleiden totœ n 'schuld-tirade'.lm mers in een wereld zonder m acht en

onderwerping zouden zij- waarschijnlijk methun instemming overigens
hetwerk kunnen laten voor wathetis.De aflossing van de wachtEuropa uithetzenith en Am erika en Rusland alsœ nsde Christen en de

-

Arabieraan de top - heefthetblikveld gewijzigd.En die ommezwaai
moeten historiciverklaren.

Men kan hierbij enkele richdijnen onderkennen:hetniet meer geoccupeerd-zijn metmachtkan ruimte bieden om de eigen prestatie te onderzoekenentevergelijkenmetmachtshandelingen vanoudereofmeerrecente datum .ln Engeland zietmen allerwegen een onderzoek naarde m erites
2 BernardSemmel,The Rise ojFree Trade lmperialism - The Empire t7/ Frce
Trade and lmperialism (1750-18503,Cambridge University Press,London, 1970,
250 pp.
,f 3,50.

en grenzen van heteigen imperium;in Amerikavindtmen naastvergelijkingen m ethetRomeinseimperium,tevensaandachtvoorhetschuldaspect

(verpesten deAmerikanen de wereld niet?)èn voor de prestatiesvan de
Europese mogendheden.Uit deze laatste school ontstond de studie van

DonaldC.Gordon- TheM omentJJPower- waarbijhijafscheidneemt
van de houding der Amerikaanse historici kort na 1945.Toen im mers
beschouwde Amerika zich alsanti-koloniaalen leken de Europeanen ach-

terlijkefeodalefiguren.Nu isAmerikaverwikkeld insoortgelijkeperikelen
en vraagtmen zich af of die Europeanen wel zo dom waren als ze toen
leken.Gordon onderzoekt de bronnen van de macht, de grenzen eraan
gesteld,hetapparaatderm achtsuitoefening,de economische desiderata,de

arrogantie en de afbrokkeling.Zulks in het geval van Engeland.Zijn
analyseissoberen verhelderend voor,dunktm e,welke historicusdan ook
die metde vraag naar de machtsverhoudingen worstelt3.
Ik dachtnietdatprecieshetzelfde gezegd kon worden van de analyse van
de Rotterdamse sociologen Van Doorn en Hendrix.Hun studie berust0p
notitiesdie zijmaakten a1sNederlandse militairen tijdens de politionele
acties.Totuitgave kwam het eersttoen de Nederlandse oorlogsmisdaden

via Volkskranten VARA oud-strijders,regeringen archiefdiensten in verwarring brachten. De beide sociologen hebben de dekolonisatie terecht
gezien a1sœ n machtsconflict:doch teveela1s een conflictvan de machtige

tegenoverde machteloze.Dan begintmen algauw mededogen te krijgen
metdezelaatsteen weerzin tegen deusurpator.Deschrijversonderkennen
daardoor te weinig de verschillen in ideologie en belangenpositie tussen

bedrijfsleven en binnenlandsbestuursapparaat.Na 1945werden dezeeerst
geleidelijk in elkaarsarmen gedreven.
Doch voordien warenzijverdeeld.Iederegroep had zozijnbindingaan de
'eigen versie'van de beschavingsm issie.De ondernemers vonden groots
economiseren en gezagvol handelen de beste garantie voor het geluk der
inlanders.De bestuursambtenaren,opgeleid in Leiden en Utrecht,zochten

hetmeer in patronage van ambtelijke intellectuelen over bevolking en
ondernem ers. De nieuwe inheemse intelligentsia streefde op haar beurt

naarpatronage:en dathetdeze uiteindelijk geluktisde overwinning te
behalen,danktzijnietaan een beterekijkop debelangen van debevolking.
Hoogstens heefthier de wet van de gelijke huidskleur gewerkten het
belang datdeV.S.en Rusland hadden bijEuropa'sondergang4.Terecht
3 DonaldC.Gordon,TheM omentOJPower- Britain'slmperialEpoch.- Prentice-Halllnt.,Englewood Cliffs,N .J.1970,178 pp.,30/-.

4 J.J.A.vanDoorn / W .1.Hendrix / Ontsporing van Geweld. Over het nederlandsindisch lindonesisch conflict,UniversitairePersRotterdam,Rotterdam,1970,
311 pp.,J 14,90.
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overigensanalyserenzijdeoorzakenvanhet'sluit-de-ogen-voor-geweld-ineigen-huis'complex.Doch de eerste bron daarvan ligtin de behoefte aan

binding,die mensen bijna automatisch voerttotvoogdijoverzichzelfen
anderen.Demeer 'structurele'oorzaken die deauteursvermelden,lijken
daarbij'hulplijnen'.
Totslot:deEuropeseintellectueelbegintterug te slaan.lk doelhierop de
studie van Claude Julien, Sef Amerikaanse lmperialism e, dat met een
voorwoord van Prof.Röling verscheen.Julien is redacteurbuitenland van

LeM onde.Hijlaatzienhoeverterug- totaandeFoundingFathers- het
Amerikaanse mysticisme reikt.De eerstekolonisten waanden zich reedsin

hetvoetspoorvandetienstpmmenIsraëlsenzijblekenalspoedigbedreven
en bekwaam in technieken dieaanvankelijk werden gediskwalificeerd als
oud-Europeesen feodaal.Datkomterallemaalduidelijkeruitnu Europa
observeerten Amerika leidt,lijdten tiranniseert.Anderzijdsbestaathet
gevaardateen Fransmanaltijd watonderde indruk blijftvan hetAmerika-complex.Datbegon almethetverdrijven van deFransen uitCanada
(1763);hetwerd voortgezetdoor de hautaine weigering na 1783 van de
zijdedervrijeAmerikaansekolonistenom Frankrijk tekiezenbovenEngeland als handelspartner en politieke bondgenoot.Het werd aangescherpt

doorhetverliesvan SainteDomingue (1802- nu Haïti)en gevolgd door

de verkoop van Louisiana (1803).Sinds de Gaulle's vernedering tijdens
40/45 door de Atlantische heersers Roosevelt/c urchillkreeg hetweinig
kanste genezen.Voeg daarbijdehuidige verschillen in zienswijze jegens
NATO en Rusland-politiek,en men kan zich voorstellen dat ook deze
studie wat leidtonderverdringing van eigen emotionele perikelens.

Slot

Hoemoeilijk overigensexactepeiling en beschrijving van andereculturen
is,wordtaangegeven doordeLeidseantropoloog Josselin deJong,diezijn
lezingen voorstudenten - binnen hetkadervan de Nuffic-leergangen over

deontwikkelingsproblematiek - publiceerde.Hetismakkelijkerom zich
achteraf van de projectie-mechanismen bewust te worden dan om deze
5 ClaudeJulien,Het Amerikaanse lmperialism e, 1968, vert. 1969, W olters-Noordhoff,Groningen, 396 pp.,J 15,
- .Een gelijksoortigestudie schreefEkkehartKrippendorf,Die Amerikanische Strategie,Suhrkamy Verl
ag,Frankfurt 1970,metna-

dnzkop hetr,HistorischeGrundmusteramerikanlscherAussenpolitik,)enothuidije
instrumentanum.Tervergelijking studiesdieoverhetAmerika-complexhandelen m

de periode 1815-1940.Er bestaateen tweedelig werk van RenéRémond, Les Etats-

Unis devantl'/pfnfon française(1815-1852),1962,en een studie van WalterSommer,Die JFelfmcchl U..
%.
A.im Urteilder französischen Publizistîk (1924-19J9),
1967.
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methodisch in hetveldwerk te onderkennen en te beheersenB.De ontwikke-

ling van de culturele antropologie- en de mogelijke betekenisvan deze
discipline voorde 'omgang'dercontinenten - laatZch uitzijn bundel
lezingen destilleren.Temeervan waardenu we1hetkolonialismeverdwenen
is,maarniethetvraagstuk van machten mythe rond de wereld-mens die

wachtendeisop zijn beschaving.
Daarm ee is dewereld tot een tableau derm achten geworden,waar vliegtuigen ons de beste kaarten van hebben gebracht. Doch ondanks deze

realistische schilzou hetwelœnskunnen zijn datook dehuidige mens
naardewereld kijktalsofzijnheiligestadhetvijandigeen vreemde- desnoodsmet'stil'ofopenlijk geweld- in cultuurmoetbrengen.

6 P.E.JosselindeJong,ContactderContinenten - Bijdrage tothetbegrijpen vca
niet-westerse samenlevingen, Universitaire Pers Leidens Leiden, 1969, 144 pp.,
f 16,- .

.

H etnutvan de filosofie +
Corn. Verhoeven

1. De ernstvJn de vraag

Hetis mijn bedoeling te reflœteren over de vraag naar hetnutvan de
filosofie.Devraag zou kunnen luiden:heeftdefilosofie enignuten zo ja,
op welke gebiH en isdataantoonbaar? En als ze geen nutheeft,waarom
wordtze dan beoefend en wordt er nietresoluutafgezien van deze luxe?

Datikopdezevraagresecteerbetekentnoodzakelijkdatik ergeen rechtstreeksen ondubbelzinnig antwoord op geef.W ie op een vraag reflecteert,

steltop zijn minsthetantwoord even uitom eerstdevraagstelling zelfte
onderzoeken.Het reflecteren komt imm ers niet voort uit een superieur

weten,maaruitonwetendheid.Hetsuperieureweten zou onmiddellijk de
vraag kunnen beantwoorden.Uitstelvan hetantwoord zou alleen maareen

didactischeomwegzijn metdebedoelinghetantwoord destebetertelaten
aankomen.W ieoverœn vraagmoetreflecteren geefttekennen dathijhet
antwoordnietweeten datdevraag ook zijneigen vraag is.Omdatikover
devraag wilreflecteren moetik dusafzien van superioriteiten didactiek.

lk ontzegmijhiermeeeen rechtwaarvan ik,a1sdegene aan wiedevraag
beleefd wordtvoorgelegd,eventueelgebruik had kunnen maken.Datishet
rechtvan betuttelen.lk had kunnen zeggen:de vraag isnietgoed gesteld,
om vervolgensaan de vraagstelling te gaan sleutelen en dan hetantwoord
teproduceren datbijdeverbeterdevraagzou passen.Deze methode wordt

dikwijlstoegepasten heeftook we1bepaaldevoordelen,vooralvan systematische aard.Zijmaakteen snelle afwikkeling van de zaken mogelijk.
lk zaleen paarvoorbeelden van dezewerkwijzegeven.Op devraag 'W at
ishetnutvan defilosofie?'had ik kunnen antwoorden:datiseen verkeer-

devraag,zijisnietdiepgenoeg.Devraagismooierwanneer'nut'vervangen wordtdoor'zin'.Die woorden worden we1dikwijlsdoorelkaar gebruikt,maardatisten onrechte.Erzijn dingen diegœn nuthebben maar
tochzinvolzijn.Nutiseenoppervlakteverschijnsel.W ijleven helaasin een
tijdvanutilitarismeendatmaaktdedieperevraagnaarb.v.dezinvanhet
levenzo prangend.W antvan hetlevenkunnen wemoeilijk zeggendathet
nuttig is.Enzovoorts.
* Tekstvan een lezing gehouden in het kader van het Studium Generale voor de
Katholieke Leergangen te Tilburg op 10 februari 1971.
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lk had ook kunnen zeggen:de vraag naar hetnutvan de filosofie deugt

helemaalniet.Zijbehoorthelemaalnietgesteld te worden.De filosofie
heeftgeen nuten hoeftgeen nuttehebben.Zijiseen te subtieleen verheven aangelegenheid om m etde plompe categorieën van hetnutbepoteld
te worden.Zo'n schoolmeesterachtige afstraffing zou dan voor een superieur antwoord kunnen doorgaan.

Nu ik beslotenheb overdevraag tereflecteren,snijd ik mijdezeuitwegaf.
Dithoudtin datdecategorie van hetnutau sérieux genomen moetworden.
De vraag naar hetnutvan de filosofie,van de uiteenlopende filosofische
richtingen,van hetdenken,hetpeinzen ofhoehetmag heten,iseen goede
vraag,zelfs wanneerop de achtergrond daarvan het nut fungeert als een
criterium van waarde,wanneer dus,in aansluiting aan een oude traditie,

hetnuttigegelijkgesteld wordtmethetgoede.W aarschijnlijk isdathierhet
geval.Als we vragen naar hetnutvan iets watwe doen,nemen we ons

gewoonlijk voorhetnietmeertedoen wanneerhetnuttelooszou blijken te
zijn.W anneerwe eenmaalditcriterium gekozen hebben,kunnen weniet
m eeroverschakelen naareen ander.W ekunnen nietontdekken datietswat

wedoengeenenkelnutheeftenerdanvrolijkmeedoorgaanomdatwehet
zo prettig vinden.W ezullen dan ook datprettig vinden alsnutgaan interpreteren.W ie hetnutniet a prioriverwerpten de 1of zingtvan hetoverbodige,is eraan onderworpen.
Hetcriterium van hetnutiseen niette onderschatten ontdekking in onze
cultuur.Hetutilitarism e is een sprongvooruitvergel
eken bijeen levenshouding diebepaald wordtdooreenlouterritueelgedragspatroon datnooit

op zijn doelmatigheid en rendementwordtonderzocht.W anneerwijover
vooruitgang spreken,bedoelen we op de eerste plaats de zichtbare,meetbare toenam e van bruikbare,nuttige zaken en van de kennis die nodig is
voorhetproduceren daarvan.Hetnutis,ook alswe' oed'en 'nuttig'niet

zondermeergelijkstellen,tebeschouwen a1sdekernvan devooruitgangen
een niette onderschatten criterium voorwaarde.Hetiszekernietteweinig
diep ofverheven om ook aangelegd teworden ten opzichtevan de filosofie.

Daarom moetde vraag ernstig genomen worden.Zijis,zouden we ook
kunnen zeggen,nietzom aar een vraag van een ongeduldige en weinig geinteresseerdebuitenstaander.Zodra de vraag naarhetnutvan defilosofie

au sérieuxgenomen wordt,vindtzijaansluitingbijeen oudereflexie,waarin defilosofieeen poging doethaarbestaan en wijze van werken te verantwoorden.H et nut is een principe van verantwoording,een verificatiebeginsel geworden.

2. H etnutaIs criterium
M aaromdatwe reflecteren overde vraag naarhetnuten,geboeid doorde
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vraag,hetantwoord op delange baan schuiven,kunnen we ook in hetnut
zelf een differentie,uitstelof onderscheid dulden.De vraag naar het nut,
betrokken in de langzaamheid van de reflexie, moet enig geduld leren
oefenen.Erkan,ook alshetnuternstiggenomen wordten nietmeegesleurd

in metafysische diepten ofpoëtische hoogten,sprake zijn van een uitgesteld,indirectnut.Hetisnietin strijdmeteen gerechtvaardigd en elementair utilitarism e een onderscheid te maken tussen indirect en direct nut,
nutin ruimere en nutin engere zin,nut op langere en kortere termijn.

Alsditonderscheid toegestaan is,zalhetduidelijk zijn datveeldiscussies
overhetnuten veelkritiek op hetutilitarisme geen betrekking hebben op

hetnuta1szodanig,maarop de termijn waarop datgeëffectueerd wordt.
Die termijn kan variëren van één minuuttotlevenslang ofzelfsmeerdere
generaties.Deeffectueringvan hetnutverlooptin detijd en tijd drukken
wijuitintermijnen.Hetstandpuntvandereflexienu houdtin zoverretoch
een kritiek in op hetutilitarisme,dathetprincipieelniet gebonden is aan

dekortetermijnenhetdirectenut.Hierin ishetin zekerezin academisch
en laathetruimte vooreen ogenschijnlijk waardevrije,d.
w.z.niet door
directnutbepaaldebeschouwing.Een margevan overbodigheid kan in een

utilitaristische kijk op de wereld heelgoed een plaats vinden,zelfs a1s
'reserve' zeer gewaardeerd worden.Dit brengtallerleiconsequenties met
zich meeen diehoren in de reflexie betrokken te worden.
W anneerdusgevraagd wordtwathetnutisvan deE osofie,wordtdaarm ee
indirectnaarhaarbestaansrechtgevraagd.W anteen impliciete stelling van

hetutilitarismeis,dathetnuttelozegeenbestaansrechtheeft,op zijnhoogst
een m arginaalbestaan mag leiden zondervoorlopig enige reële aanspraak

op geldigheid tekunnenmaken.Nulijktmethetonderscheid tussen direct
en indirectnuteen gemakkelijke ontsnappingsformule geboden.Er kan
namelijk gezegd worden,datdefilosofie weliswaar misschien geen direct
nutheeft,maareen onschatbaargrootindirectnutop heellangetermij
n.
De reden waarom zo'n antwoord onbevrM igend is,ligthierin dathetzich
langs een omweg dreigtte onttrekken aan de regel van het utilitarisme.
W illen wedecategorie van hetnutau sérieux nemen en haarhanteren met
betrekking totdefilosofie,dan moeten weonsaan dieregelhouden.En die

regeleistdatook hetnutop langeretermijn aantoonbaarofop zijn minst
redelijk voorspelbaarmoetzijn.Wiegeen pogingen doethetindirecte nut
zichtbaar te maken,hultzich in nevelen en verwerptin feite het nut als

criterium,terwijlhijdoetalsofhijerserieuzeaandachtaan besteedt.Hij
doeterbeteraan rechtstreeksdelofte zingen van de nutteloosheid - wat

trouwenszekereen aantrekkelijke bezigheid is.
Om nu ditcriterium op de filosofietoe te passen,ishetvan betekenisons
eerstafte vragen,hoever de werking daarvan gaat.Is hetutilitarisme zo

absoluutdathetvooralhetbestaandegeldt?Datlijktaprioriweinigwaarschijnlijk en voor een apologie van de nutteloosheid za1 altijd wel een
plaatsblijven.M aarnutteloosheid ismoeilijk te structurerenen wijvragen
naarhetnutvan dingen uitbehoefteaan structuur,een schem a van doelen
en m iddelen.A1swe volop van ietsgenieten,vragen we nietnaar hetnut
daarvan.ln ruimezin isgenotm isschien weleen vorm van nut;dewoorden

zijn verwant en juridisch betekent 'genot'vaak 'gebruik', 'benuttiging'.
W anneerdecategorie van hetnuteenmaaleen uitstelin deonmiddellijkheid daarvan duldt,wordthetzeermoeilijk haarexactteomschrijven.
Ditisgeen poging om aan hetnuta1s criterium te ontkomen ofze te laten
verzwem men in vaagheid,maareen inleiding op een vraag naarhaargren-

zen.Van welke dingen vragen wijonsafofzenuttig zijn en waartoeze
nuttig zijn? Op deze vraag is een vrijduidelijk antwoord mogelijk,dat
eigenlijk alin devraag zelfopgesloten ligt.Omdatnutmetbruikbaarheid
temaken heeft,leggen wehetcriterium van hetnutop de eerste plaatsaan
tenopzichtevanzakendiewijgebruikenen naarbelieven kunnen hanteren.

Degrenzen van hetutilitarisme worden bepaald doordematewaarin wij
de wereld kunnen hanteren,dus door hetinstrumentele karakter van de
dingen.De vraag naar hetnutiseen vraag naar actieve hanteerbaarheid.
W aaronze activiteiteen grensvindt,houdtdevraag naarhetnutop.Om daten inzoverre ereen grens isaan onze activiteit,aan onsVermogen de
dingen a1sinstrumentvooreen terealiseren doeltegebruiken,iserook een
grens aan de aanspraken van hetnut.Hetis geen absoluuten universeel

criterium.W ijkunnenhetallœn hanteren op hetterrein waaronzemacht
liélt.Daarbuiten functioneerthet niet.
Ten opzchte van de aarde vragen wi
jnaarnut,omdatwijonsgeroem n
voelen haarte bewerken en haaropbrengstentehanteren.Zi
jishetterrein
van onze activiteiten hettoneelvan onze cultuur.M aarde planeten en de

sterren worden voorlopignietmetditcriterium benaderd.W ijvragen niet
naar hetnutvan Venusofde melkweg,alishetnietuitgesloten datwe te
zijnertijdookdezeverschijnselenbinnendeactievehanteerbaarheid zullen
kunnen betrekken.Hun nut,a1s daarvan gesproken kan worden, is nog
zoveruitgesteld,datdevraag ernaarnietrelevantis.Totnaderorderzi
jn
Venus en de m elkweg objecten van beschouwing en onderzoek,nietvan
bewerking.

J.FilosofieaIsinstrulnent
Vragen naar het nut van de melkweg betekentdat we ons nu alop het

standpuntstellendathetverschijnselœninstrumentisofmoetzijn.Hetis
œnverabsoluteringvandemenselijkeofantropomorfeactiviteitenvan het
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instrumentele karaktervan de wereld.Hetisonzinnig te vragen naarhet
nutvan dingen,tegenover de aanwezigheid waarvan we volkomen passief

staan.W ijvragen nietnaarhetnutvan dingen die zonder ons toedoen
ontstaan,die ons overkomen ofdie een van ons onafhankelijk bestaan
leiden en op grond daarvan nietin aanm erking komen voor een instrumentelebenadering.M aarwekunnen we1vragen naarhetnutvan de beschouwing daarover.
Datheeftnietnoodzakelijk en uitsluitend te maken metverhevenheid en
subtiliteit.Eris nietswatte verheven isom nuttig tezi
jn.Nutisnieton-

poëtisch of banaal.Niet alleen rozegeur,maneschijn,liefde,poëzie en
babieshoeven - om allerleiredenen - nietnuttig te zijn,ook ziekten,
Overstromingen en andererampen zijn nietnuttig.Zijzijn geen instrumenten die wijgebruiken,maargebeurtenissen die wijondergaan.Alszijal
nuttig zijn in welk opzichtdan ook,dan is dat nietvanuithetstandpunt
van degenen die ze ondergaan,maarhooguitvan een antropomorfgedacht
hoger wezen,dat in staat is de kosmos a1s een instrument te hanteren.

Om over hetnutvan dieverschijnselen te spreken moeten wijonsverplaatsen in de 'bedoelingen'van een heelandere instantie,een godheid of

denatuur.Van onsbewustzijn en onzedoelstellingen uitgezien,hebben
ziekten geennut.Zijzijngeeninstrumentinonzehand.Hooguitkunnen zij
in onze activiteit betrokken worden en daardoor achteraf nuttig aangewend.M aardan gaateen niet-doelgerichte passiviteitvooraf aan het nuttigehandelen en wordthetnutdoorde nutteloosheid geconditioneerd.Van

Overstromingen wordthetland vruchtbaar:wekunnen hetverschijnselindammen binnen hetpatroon van Onzeactiviteiten.M aardan zijn hetdie
activiteiten die nuttig zijn.Passiviteitisnietaan hetcriterium van hetnut
onderworm n,nietomdatzijverheven ofpoëtisch is,maaromdatzijniet
doelgerichtkan zijn.Voorzoverzijaleen instrumentis,iszijdatindirect
en op langetermijn.
DeVraag naarhetnutvan defilosofiekan nu ook geformuleerd worden a1s
een vraag naarhaar actieve,instrumentele karakter.W anneerfilosofie iets
is watonsoverkomt alseen ziekte of als COZCgCUF,isde Vraagnaarhaar

nutnietdirectrelevant.W almeerzijalleen maareen zelfstandiggeworden,
eerbiedwaardige traditie was,die op tijd onderhouden en ritueelgevierd
moetworden,hoefde zijnietnuttig tezijn en zich niette rechtvaardigen.
Alszijverbandhoudtmetkennis,dusmetmachtenactiviteit,kanhaarnut
worden getoond.Zijis nuttig inzoverre dit verband bestaat.De eerste
mogelijkheid ishetoverwegen waard,detweede breng ik alleen volledigheidshalve ter sprake,de derde houdt m erkwaardig genoeg rechtstreeks
verband metde eerste.Filosofiekan alleen nutt
ig zijn wanneerzeonsniet
overkomtsmaardooronsgebruiktwordt.
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De vraag isdusinhoeverre de filosofieeen hanteerbaarinstrumentis.Het

iseen vraagnaarhetwetenschappelijk karaktervan defilosofie,ofliever:
van allerleifilosofische richtingen.Omdat het nut œn criterium is,een
middelom te onderscheiden,brengtde vraag naarhetnuteen onderscheid
aan binnen hetgeheeldat'filosofie'genoemd wordt.Er kan nuttige,min-

der nuttige,overbodige en zelfs schadelijke filosofie zijn.Aan die graad
van nutofschadekan een oordeeloverhaarbestaansrechtgekoppeld wordCn Cn daaraan WCCr CCn Poging totbevorderen ofafschaffen.

Overhetnutvan wetenschappelijkekennishoeftnauwelijksgHiscussieerd
teworden.Datisduidelijk en ondubbelzinig aangetoond,nietalleen wat
betreft de natuurwetenschappen,maar ook met betrekking tot de mens-

wetenschappen.W atditlaatstebetreft,hoefik alleen maartewijzen op de
psychologie.Haarpraktischetoepassingen zijn legio;zijbewijsthaar nut
dagelijksbijselectie voorberoemn,bijprognosesen adviezen in studieaangelegenheden,bijdereclame.Overdewaardevan dietoepassingen in
ethisch opzichtvalttediscussiëren,niet,dunktmij,overhetfei
tdatzijhun
nutbewijzen.Nutisgeen rechtstreeksethisch criterium.Hetbepaaltalleen
waardenm etbetrekking toteen eenmaalgesteld doel.In ethisch opzichtis
erop hetutilitarisme alslevensleerwe1wataan tem erken.M aardatisnu
nietaan deorde,evenmin alsde relatietussenhetgoedeen hetnuttige.
Hetgaatom de vraag offilosofieeen vonn van kennisen daardoornuttig

kan zijn.Alszijkennisis,blijktzijeen hanteerbaarinstrumentte zijn en
onder het criterium van hetnut te vallen.Juist hier doet zich een grote

moeilijkheidvoor,waaruitblijkthoedubbelzinëgdepositievan hetfilosoferen tussen activiteit en passiviteit, nut en nutteloosheid,wetenschap en

contemplatiefsuffenis- en altijdgeweestis.Hetutilitarismeenhetpositieveideaalvan wetenschappelijkheid hebben de dubbelzinnigheid van de
filosofie aan hetlichtgebracht, maarin datlichtisook gebleken datzi
j
dezedubbelzinnigheid altijd gehad moethebben.Zijheeftditambivalente
karakter a1s moeder van de wetenschappen.De vraag komt in het kort
hierop neer:is de moeder van de wetenschappen, ook we1 koningin genoemd,zelf een wetenschap?

Langetijd isdatgeen vraag geweestomdatde dochtersnog onvolwassen
waren en bijdemoederinwoonden.Moederwasdebaasin huis,deenige
mondige.W at de dochters deden,werd op de naam van de moeder geschreven.Defilosofiewasde enige wetenschap;de vraag naarhaarweten-

schappelijk karakter beantwoordde zijzelfmeteen volmondig ja.Eventuele kritiek kwam van binnen uiten werd welwillend gdnterpreteerd in de

richtingvanditja.Maarnaargelangdedochtersmeervolwassen werdenen
een zelfstandig karakterkregen,d.w.z.een eigen methode ontwikkelden die

geheelverschiltvan dewerkwijzevan defilosofie,gingen zijzich watseri-
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euzerafvragen ofdefilosofieweleen wetenschappelijk karakterheeft.De
traditionelewijsbegeertewordtimmersmeergekenmerktdoorreflexiedan
door hypothesevorming en verificaée.Als dit laatste het typerende ken-

merk isvanop vooruitganggerichtewetenschappelijkemethode,ishetzeer
de vraag ofde reflexiem ethetblote hoofd nog welaanspraak kan maken

op hetprdicaatwetenschappelijk.
Daarmee zou haar nutals kennisvervallen.Zi
jheeftin hetverleden haar
functie gehad alsm oeder,m aar heeftdie nu nietm eer.De natuurwetenschap isuitde filosofieontstaan en iswetenschap en nuttig geworden door

zich aanhaargreep teontworstelen.Zijheeftdefilosofienietmeernodig,
a1szijeralgeen tegenstandsterin ziet.Hetzelfdekan gezegd worden van
depsychologieofdesociologie.Ook zijzijnzelfstandiggeworden dochters
van defilosofiedienietmeerbijmoederwensen in tewonen.Zelfzijn zij
nuttig geworden.W ataan hen voorafging,isdaarm ee nutteloosgeworden.
De vraag naarhetnuten hetbestaansrechtvan defilosofie vindthierin een

aanknopingspunt.Erzijn denkersen critici,b.v.Jean FrançoisRevel,die
ditnutbetwisten en zich afvragen waarom ernog filosofen zijn en waarop
hun nietgeringe pretentieswelgebaseerd zijn.De filosofieheeftvolgens
hen 'haartijd'gehad.Haarfunctieisovergenomendoordewetenschapmn.
Daarbuiten is ergeen waarheid.Een specifiek filosofische waarheid is er

niet.Filosofisch iseen waarheid maarzolang zijnietgeverifieerd en tot
wetenschappelijkeverworvenheid geworden is.In dezevisieisdefilosofie
een lege huls geworden,een loze eierdop.Zijis onvruchtbaar;nieuwe
babieszijn niette verwachten.
H etstandpuntisinteressant,maarop ditlaatstepuntzekernietwaterdicht.

De verwachting datmoederfilosofie geen baby meer za1krijgen is niet
verifieerbaar.Zijsteuntop de onwaarschijnlijke veronderstelling dateen
deelvan de geschiedenis,namelijk dievan dereflexieve filosofie,in haar
eindtijd isbeland.Datisnietalleen onwaarschijnlijk,hetisook helemaal
nietwaar.De reflexievefilosofieen andere vormen van wijsgerig denken
waaroveraanstonds- heeftnog steM seen aandeelin hetontstaan van
nieuwe wetenschappen.De inform atieleer is daarvan een voorbeeld,maar
-

ook depolemologieen defuturologie.Zijhebben hun inspiratie,hun inhoud en hun ontstaan goeddeels te danken aan impulsen die van de filo-

sofiezijn uitgegaan.
Hetisonjuisttezeggen datdefilosofie alsmoederuitgediend heeft,juist
ook wanneerzijwordtopgevata1seen onwetenschappelijk en voorlopig
zwak verantwoord denken methetblotehoofd.Inditopzichtheeftzi
jnog
nut,zijhetnietzo directalsexacte wetenschappen.Zijheeftnutdoordat
zij,eventueelopgroteafstand van depraktijk,hetdenkenmobielhoudten
hetverhindertteverstarren invanzelfsprekendhd en.Zijcultiveertdever-

wonderingdievroegoflaattotnieuweinzichten leidt.Zelfsalzou zijzelf
geen directe wetenschappelijke betekenisen dusgeen directnuthebben,
dan nogheeftzijindirectnutwanneerzeop langeretermijn gezien wordt.
Ook zijdiedefilosofiea1sverouderd beschouwen,geven toch een nieuwe
inhoud aan ditoudewoord.Zijwillen haarnuttigmaken a1swetenschapsleer ofgrondslagenonderzoek.Haar oude pretentie krijgt daardoor een
nieuwe en aangepaste inhoud;zijkan zich waarmaken doorhaarnutte
bewijzen.M aarookdan,wanneerdefilosofiehaartaak beperkttottheorie
overdetheorievorm ing ofkritiek op degrondslagen van hetwetenschappe-

lijkdenken,kanzijhaarnutalleenindirecteffectueren.Zelfsin haarmeest
methodischewetenschappelijkeen kritischegM aanteblijftzijeendistantie
bewarentenopzichtevandepraktijk waarhetnutaantoonbaarwordt.Een
filosofie die rechtstreeks nuttig is,zou moeten samenvallen meteen prak-

tijk en datlijkttegenstrijdig.Ook in hetmarxisme,de meestpraktische
filosofie,wordtdeze eenheid nietgerealiseerd.
Directnuttig is alleen actie en filosofie kan er nietomheen beschouwing

tezijn.Beschouwingenhouden verband metonmachten metwatonsoverkomt.Zijkunnen nietnuttigzijn inengerezin en inruimerezin misschien
alleen op een zo langetermijn,dathetonbegonnen werk ishetnutervan
aan te tonen.H etgaatdan eerderom een onontkoombare noodzaak ofeen

aldan nietgezondeinnerlijkebehoeftedan om œnhanteerbaarinstrument
waarmee zichtbaarnutgestriktwordt.W anneerdan,tegenoverzo'n filosofie,devraag naarnuten bestaansrechtgesteld wordt,ishetnieteensnodig

verheven woorden a1s 'geestelijke verrijking'of 'innerlijk leven' in het
geweerte brengen om haarte verdedigen.W atnoodzakelijk ishoeftniet
verdedigd teworden,passiviteithoeftnietnuttig tezijn.Erkan van alles
aanbeleefdworden,verhevenofminderverheven,maarzijvaltbijdefinitie
buiten de structuur waarin sprake is van nut.

#.Filosofie aIspathos
Alswetenschapsleerisde filosofie nutti
g tenoemen,maarwezijn wd erg

vervan ditbegrip verwijderd en benaderen heteigenlijk zuiver negatief,
wanneerwe de filosofie beschouwen a1s een systematisering en radicalisering van hetdenken datde mensoverkomt. Zo'n denken,alofnietgesystematiseerd tot wat dan 'filosofie'heet,kan ons inderdaad overkomen,
voor mijn part a1s een neurose.W e hanteren het niet a1s een m achtig
instrum enttothetstichten van nut,maarwebetrappen Onseenvoudig erop
daarin verstriktte zi
jn.Denkenkanvoortkomen uitdegewaarwording dat

we in een knoop terechtgekomen zijn.Hetiseen alte triomfalistischeen
hautaineopvatting van de filosofie, temenen datzi
jteverheven isvoorde
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levensproblematiek.Zijisdaarvoorevenmin teverheven alsvoorhetpraktisch nut.Zijstaatermisschienookeven machteloostegenover,maarzijis
erooknieta1smachtiginstrument.Zijiseropdeeersteplaatsa1sexpliciete
uitspraak overde situatie,a1sverwoording.In datopzichtiszijverwant
metdeliteratuurofiszijzelfdeliteratuurbijuitstek.
De filosofie heeft een soort van therapeutisch nut door ons bewust te

maken van de problematiek waarin wij,eventueelzonder ons toedoen,
verwikkeld zijn.Ditgeeftonsgeen macht,maarhelptonsde grensvan
onze m acht te leren zien. Levensproblematiek houdt verband met onze
onmachten passiviteit.Positivistische filosofen,die de filosofie alleen in
verband metverificatie,nuten vooruitgang willen beoefenen,maken zich

we1eensvrolijk overeen filosofiediezichvoorlevensproblematiek interesseert,bv.hetexistentialisme.Zijvinden zo'n filosofie'alleen maar'literatuuren dan nogslechte.Zijiszinloosen dusafortiorinutteloos.Daarom
heeftzijgeen bestaansrechtenmoetzijafgeschaftworden.Daarkomtnog
bijdaterevenveellevensfilosofieën a1slevenszijn en ook zo'n versplintering isstrijdig metde Nuttigheid.
M aar gezien vanuit de onontkoombaarheid van zo'n problematiek is dit

oordeelnietrelevant.W atwijnietin dehand hebben kunnen wijnietafschaffen.Evenmin zijn wijin staatdaaraan een eenheid en systematiek op
teleggen diewenauwelijksaan onzeeigen maakselskunnengeven.Hetis
onzin tezeggen dataardbevingen ofbesmettelijkeziekten afgeschaftmoeten worden.Delevensfilosofieheeftnietdepretentie een actiefhanteerbaar

instrumenttezijnwaarmeelevensproblemenworden opgelost.Zijiseerder
een explicitatievan onzebetrekkelijke onmacht.Haarnutkan alleen beoordeeld worden vanuiteen inwendigeteleologie,waarin hetbestaansevenwichtgereguleerd en hetleven genietbaargemaaktwordt.Op een negatieve
manierbewijstdan defilosofiehaarnutdoorietswatergerisdan filosofie
te voorkonaen of door een aanvaarding van het leven voor te bereiden.
losoferen'',zegtBeerling,s,isiets dat ik doen moetomdatik het niet
s,Fi

laten kan''.Derridagaatnogeen flinkestap verder;hijomschrijftdefilosofie resoluutalseen garantietegen dewaanzin,vlak bijde waanzin zelf
a1seen tegengifgeconstrueerd.Om nietalte zenuwachtig teworden,za1de

œn gaan filosoferen,de andernagelbijten.

Deklassiekefilosofieisnietalleendemod ervan dewetenschap,zijisook
altijd een zoeken naarwijsheid geweest,een poging houvastte vinden in
hetleven en tegenover de dood.H et is een ernstige verminking van het
denken ditelementaire gegeven te verwaarlozen ten gunste van welk overzichtelijk en hanteerbaarnutdan ook.Plato brengtde filosofie in verband

methet'pathos'van deverwondering.Pathosiszijn woordvooralleswat
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de m ensoverkom ten hem zonderzi
jn toestemming meesleept.ln die zin
kan de filosofie wel'pathologisch'genoemd worden en misschien ook wel
in een andere,meermoderne zin.Datwordtdan ook gedaan doorverstan-

digeen minderverstandigemensen.Erzijn altijd welgekken dienormale
dingen krankzinnig vinden.Totop zekere hoogte is dat een kwestie van

standpunten dustamelijk willekeurig.De reden waarom ik persoonlijk
zo'n 'pathisch'filosoferen niet verwerpelijk acht,is dathetnietonder
mijn competentie valtdaaroverin gunstigeofongunstigezin te oordelen.
Hetisredelijkenzinvol,een mensrekenschap tevragen voorwathijdoet,
maarvoorwathem overkomtkan hijnietaansprakelijk gesteld worden.
En waar de grenzen tussen activiteiten passiviteitook precies liggen,en
hoeverze ook ten gunstevan de activiteitworden verschoven,zekerisdat
ereen grensisen dathetleven totop grotehoogteeen passieve aangelegenheid is.Preciestotop diehoogte ishetzinlooste vragen naarhetnutvan

een filosofiediezich bezighoudtmetlevensproblemen,zelfsalzou zijeen
ziektezijn.
Nergensisdatzo duidelijk a1stegenoverde uiterstegrensvan onze activiteit,de dood.Nadenken overdood en sterfeli
jkheid iszo elementairin het
leven,datPlato hetwijsgerig denken ook omschreven heeftalseen 'oefening in hetsterven'.Dekunstdiedoordezeoefening eventueelgebaard zou

kunnen worden,zoueen goededood zijn.Danisdevraagnaarhetnutvan
diekunstwelbijzondcreigenwijs.W antnutiseencategoriediepastbijeen
actieve organisatie van levensinhouden en in datperspectiefis sterven het
toppuntvan nutteloosheid.De vraag is hier misplaatst,alweer nietomdat
sterven zo verheven is,maar omdat het op een terrein ligtwaar niet de
activiteiten hetresultaat,m aar de passiviteithetlaatste woord heeft.Nadenken over de dood is niet nuttig,wanthetoverkom t ons.D e oefening

baartgeen kunst,maarkan op zijn hoogsteen paniek bezweren.Filosofie
lostgeen levensproblemen op,maarkomtdaaruitvoorten iseven nuttig.

W aarschijnlijk houdthetverzettegen deze filosofie en haar zogenaamde
zinloosheid ook welverband metde watalteabsoluteverwerping van elke
vorm van passiviteit.Dezeverwerping iseven typerend vooronze moderne
cultuur a1s de stelling dat het nut een criterium van waarde is. In een
cultuurvan activiteiten prestatie kan gemakkeli
jk een ideologie ontstaan
waarin voorde passieveaspecten van hetbestaan geen plaatsis.Passiviteit

endoodzijndegrotetaboesinonzecultuur.Alleswordtgedaan om onste
sterken in deillusiedatwijhetleven en de wereld vrijaardigin dehand
hebben.En datisduidelijk nietwaar.Tegenoverdelevensproblematiek is
oppervlakkigheid misschien een nuttigerinstrumentdan wijsgerige verdieping,maardaarbijishetten eerstedevraag ofdie oppervlakkigheid als
instrumentgekozen kan worden - wattegenstrijdiglijkt- en ten tweede

ofinzichten op zichzelfnietvan grotewaardezijn,ook alzijn zenutteloos
ofzelfslastig.lk geloofdathetzo isen datwedoordereflexieeen stukje
naïeflevensgeluk verliezen,maardatde verheldering van hetbewustzijn
dit ruimschoots comm nseert.

5.Filosojieals kritiek
Langs deze weg kan een reflexie over de vraag offilosofie enig nutheeft,
leiden totkritische vragen naarde waarde van een cultuur waarin hetnut
en vooraldeactiviteitzo'n vanzelfsprekend criterium geworden is.Kritiek
kan een grondslag leggen vooreen reële verandering en a1sdieverandering
een verbetering betekent,kan die kritiek weer 'nuttig' genoemd worden.

W elnu,defilosofieheeftdezecultuurkritischefunctiein hetwesten altijd
gehad.Zijisnietalleen demoedervandewetenschappen,maara1sradicalisering van de verwondering ook de bewegende krachtachter een vrucht-

bareergernisen daardoordemoedervanderevolutie.Zijisgestartbijde
Praesocraten a1s een rationele kritiek op een mythologisch wereldbeeld en

zijheeft datwereldbeeld ook daadwerkelijk ondergraven.Na hen heeft
Platozichmetdepolitiekbemoeid en in een pogingom zijnldeeënterealisereneeninzijn ogen idealeStaatgeconstrueerd.Diogenesginginverband
metzijn ideeën in een ton wonen en schoktezijn medeburgersdoorzijn
cynische optreden.De filosofieheeftaltijd kritiek gehad op debestaande
maatschappij,zozeerzelfsdatalin deoudheiddezakenomgekeerdwerden
en iemand die zich maatschappelijk niet wenste te integreren,zich bij
voorkeur een filosoof noemde.Ook toen al werd tegen deze wat al te

gemakkelijke omkering gewaarschuwd en gezegd dats,een baard iemand
niettotfilosoof m aakt''.
Debekendeuitspraak van M arx datfilosofen dewereld we1andersgeïnterpreteerd hebben,maar dat het erop aankomt die te veranderen,is niet

geheeljuisten wordtbovendien dikwijlsverkeerd aangewend.Zijisniet
juistomdatvötsrdemodernetechnologischeontwikkelingen defilosofende
enigen waren die althansovereen verandering van de wereld nadachten en

zelfinhuneigenleven deconsequentiesdaaruittrokken.Hetisnietaltijd
bijeen interpretatiegebleven.Op zijn minstmoettoch gezegd worden,dat
filosofieeendrastischeverandering in hetpersoonlijk leven kan betekenen
en ook werkelijk betekend heeft.A1snutte maken heeftmetpositieve,
praktische consequenties uiteen theorie of levensbeschotlwing,dan levert
de geschiedenisvan de filosofie van Socrates totSeneca en van Giordano
Bruno totErnstBloch ofLeszek Kolakowskivoorbeelden te overvan reële
veranderingen ten gevolge van een maniervan filosoferen.
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Verderwordtdeuitspraak verkeerd gdnterpreteerd a1sdaarin deveronder-

stelling gelezen wordt,dathetde filosofen zouden moeten zijn die de
wereld moeten veranderen.Dat bM oelt M arx zeker niet.De verandering
van dewereld en hetstichten van nutzij
n zekergeen specifiek filosofische,

maareenmenselijkeopgave.Eerderishetzijnbedoelingdevraag naarhet
nutvan defilosofietestellen,waarbijhijdatnutdanuitsluitendinverband
brachtmetmaatschappelijkeveranderingen.Dievraagiskenmerkendvoor
de ernstvan zijn eigen filosofie.Hetutilitarisme is een vorm van ernst.
Alsheteen vergissing is,dan isheteen ernstige.

Devergissingvan M arxwashet,lijktmij,een andereinterpretatie van de
wereldin œnzo sterketegenstelling tebrengentoteenwerkelijkeverandering.Op grond van dietegenstellingwilde hijdefilosofiea1snutteloze en
passieve beschouwing opheffen en omzetten in een praxis.Vroegere voorstellen om een einde te m aken aan de filosofie hielden verband m et de
vermeende onmacht tot algemeen geldige uitspraken te komen,niet met
deze tegenstelling tussen theorie en praxis, interpretatie en revolutie.M arx

wi1de beschouwing opofferen aan de praktijk en daarvan afhankelijk
m aken.M aar er is tussen die twee zekerenig verband.Een andere interpretatie isnog geen verandering,m aar kan toch een voorbereiding daarop

zijn.Zijiszelfseerdereen voorbereiding dan eenuitstel.En een reëleverandering die1osstaatvan een voorbereidende ofbegeleidendeinterpretatie,

kan nietalseen produktvan œn verantwoordelijk menselijkhandelen beschouwd worden.Zijiseen brute gebeurteniswaarovergeen verantwoording afte leggen is.
Een samenhangende nieuwe interpretatie van de wereld is een culturele
prestatie van de eerste orde en kan in ruimere zin zeker nuttig genoemd
worden.Als de N osofie niet verder zou komen dan deze nuttigheid op
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slagen een rechtstreekse invloedop degang van zaken tekrijgen.Alsdat
totdeonmogelijkheden behoort,ishetook onzinnig datte willen.M aar
hetdubbelzinnige van elk filosofisch willen isdathetnooitzeker isof die
invloed aldan nietbereikbaaris. Hetis vanuithetdenken gezien een onverteerbaar feit, dat reële veranderingen en verbeteringen in de wereld
misschien we1door gedachten en interpretaties worden voorbereid,maar
meestaldoor gewelddadige gebeurtenissen worden gerealiseerd.De brug

van hetdenken naarhethandelen blijkteen zwakke schakelteblijven in
hetverloop van de geschiedenis.Dieschakelishethoofdprobleem van elke
geëngageerde filosofie,haar ergernisen haarstruikelblok.De filosofie zou

op demeestbriljantemanierhaarnutkunnen bewijzen wanneerzijerin
zou slagen hetgeweld overbodig te maken doorde klooftussen denken en
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handelen,tussen de helderheid van een inzichten de troebelheid van het
gebeuren,te overbruggen.

Datisinderdaad een vanhaaroudedromen.ln dezetijd wordtdiewaarschijnlijk beterbegrepen dan ooit.Degrote belangstelling voorwijsgerige
maatschappijkritiek wijstop een fundam entelebehoefte aan veranderingen
dieincontinuïteitblijvenmetnieuweinterpretaties.Demaatschappijkritiek
iseen middenpositie tussen dewetenschapsleerofgrondslagenkritiek en de

reflexieve filosofie.Zijstaatop de breuk tussen hetactief veranderend
optrden en hetpassiefverwerken.Hetnutdatzijbeoogt,bestaatin de
effectuering van een verbetering waarin een m aximum aan voorspelbaarheid samen kan gaan meteen minimum aan duistere gewelddadigheid.A1thans,zo m een ik haar streven te mogen interpreteren.M aar hetis duide-

lijk datzijeen groterhistorisch gewichtwi1geven aan hetdenken en een
continuïteittussen denken en handelen wilrealiseren.

Daarom interesseertzijzich tegelijk voorhetwetenschappelijk grondslagenonderzoek envoordeutopie.Datlijken tweeuitersten,maarzijkomen
hierinovereendatbeideverbandhouden metdetermijn waarophetdenken
zijn nuttigheid kan bewijzen.Fundamentele kritiek op de eigen cultuur
staatvan meetafaan in hetperspectiefvan een langdurigproces.Een plotselinge en totale omwenteling van vandaag op morgen kan nauweli
jkseen

serieusvoorwerp van denken zijn.Zijkannamelijk geen menselijkebehandeling,maaralleen een onverwachteoergebeurtenisvan kosmisch form aat

zijn.Zijkan dusnietgeplannM ,geprogrammeerd en verantwoordworden.
Hieruit volgt dat niet alleen de aard van de verandering,m aar ook de

termijn waarop een voorwerp van discussiekan zijn.Dezebeide factoren
houden m etelkaarverband en ook datverband isvoorwerp van discussie.

Terwijlsommigen menen dateen verandering snellerkan en moetplaats-

vinden naargelang zijradicaleris,zijn anderen van mening datjuistde
grootsteveranderingdelangsteincubatietijd vraagt.
ln ditverschilvan m eningisdetegenstelling tussen actieen passiviteitweer

van beslissendebetekenis.Zijdoortrektdeheleresexieoverhetnutvan
hetfilosoferen.Daarbijvalthetopdatnaargelangdekritiek op onzemaatschappijmethaar prestatiecultuurheftiger is,nietin dezelfde mate het
geduld toeneemten determijn waarop verandering verwachtwordt.M aar
juistdatongd uld,deverheerlijkingvan dekortetermijn,istyperendvoor
de prestatiecultuur en hetm eest dubieuze neveneffect van de nadruk op
utiliteit.W anneer een cultuur bestrd en wordtmethaareigen verworvenheden a1s wam n,ishetzeer de vraag of de vernieuwing een verbetering

zalzijn.
Maar de tegenstelling ismoeilijk te vermijden.W aar de nadruk gelegd
wordtop de passiviteit,kan hetgebeuren datde realisering van praktische

veranderingen eindeloos wordtuitgesteld en datintussen genoegen wordt
genomen metutopische dromen,waarvan de realisatie nietin de greep te

krijgen is.W aarhetaccentvaltop activiteit,dreigthetgevaardatdeactie
uitlouteronmachtofgebrek aan inzichtblijftsteken in pure expressie of
declamatie, die geen r/le,m aar alleen œ n 'artistieke' betekenis heeft.
Zoals de baard iem and niet tot filosoof m aakt,zo m aakt expressie een
gebaarniettotrevolutie.
ln beide gevallen slaagt hetdenken,al of niet gesystem atiseerd tot een

filosofie,ernietinzijnnuttebewijzen,maar,endatiseen puntvanbelang,
hetisuiteindelijk welopnuten verbeteringgericht.M .a.w.hetonderwerpt
zich in principe aan een waardecriterium datoverigens ook moeilijk te
vermijden is.Buiten e1kperspectiefvan nutofvooruitgang,directofindirect,kan eigenlijk geen enkelewijsgerigerichting zich plaatsen zonderhet
risico te lopen onverstaanbaar teblijven in onze cultuur.Uiteindelijk za1
devraagnaarhetnutvan defilosofiedusaltijd positiefbeantwoord worden.H etgaatalleen om de lengte van de omweg.
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Japan
H enry M . K Buntinx

ln 1945 markeerden deJapannersdeganzenpas.M etéén klap werden zij
van hetoorlogzuchtigstevolk hetmeestvreedzame.Ook zijzelfgeloofden
in alle oprechtheid in die metamorfose.NochtansishetJapanse pacifisme

van denaoorlogsejarenzeercomplex gestructureerd en helemaalnietvan
duurzame aard.Hetmerendeelder huidige pacifisten isin de eersteplaats

gefrustreerddooreen ietwatlaattijdigaangewaaid wantrouwentenopzichte
van de m ilitaire kaste,precies zoals in Duitsland.Dat wantrouwen kan

echterverdwijnen zodrazichdeovertuigingdoorzetdathetmilitaireapparaat onder politieke controle kan worden gehouden. Trouwens, in de
kringen van delinks-radicalen wintdenationalistische gedachte van langs-

om meerveld.Ditlaatsteuitzich gedeeltelijk in hetlatentanti-Amerikanismeen in de fellekritiek op de regerende liberale partij.Hetintegrale
anti-nucleaire pacifisme is slechts één van de ingrH iënten van de huidige
Japanse habitus,wanthet verhindertzelfs de extremisten nietzich sinds
kortintensiefm etde nationale landsverdediging en metde nucleaire toe-

passingsmogelijkheden bezig te houden.
Op hetvlak van de buitenlandse politiek eten deJapannerskenneli
jk van
drie walletjestegelijk.Zijkunnen hetbestvinden m etalle drie de rivaliserendegrotemogendheden.Bovendien hebben zijhetformidabelekunstwerk klaar gespeeld,commercie te doen m et de twee China's,de twee
Duitslanden,de tweeKorea'sen de twee Vietnams.ln tegenstelling totdie
andere Aziatische reus,de Chinese Volksrepubliek,gafTokio de absolute
prioriteit aan welvaart boven ideologie en fraseologie.Peking leeft voor

een goed stuk van traditionele zelftrots,terwijlTokio zich vinnig heeft
opgetrokken dank zijdeimportvan technologischeknow-how.M eernog
dan de Duitsers hebben de Japanners zich na de oorlog opgewerkt tot
pragmatisten van de eerste orde.
ln de internationale constellatie bestaaterzo ietsalseen wetdie kolossen
er willens nillens toe dwingt een positie in te nemen overeenkomstig hun

politiek,economisch en militairgewicht.Die tijd is nu ook voor Japan

aangebroken.Aanvankelijk verzettemen zich daartçgen,maargaandeweg
isditverzetonhoudbaargeworden.Hetjaar1970wasdatvan deuiteindelijkebewustwording.M aardaarwaseenenanderaan voorafgegaan.
Vooralaan het defensie-en het buitenlands beleid kunnen wij aflezen
welke accenten in Tokio werden verlegd of op hetpuntstaan te worden
verlegd.De grotere belangstelling voor ontwikkelingshulp aan de hulpbehoevendelanden van de Zuidoostaziatische regio is slechtseen gevolg van
de ontwikkelingen op beide eerstgenoemdegebieden.

Territoriaalherstel
Deoplossingvan hetprobleem Okinawaen devoortzettingvan hetJapansAm erikaansVeiligheidspactoverde kritieke datum 1970 heen hebben het

Japans-Amerikaanspartnership bevestigd en blijven degrondslag vormen
van depolitiek van deregerendeLiberaal-Democratische Partij.Premier
Eisako Satoen PresidentNixon zijn bovendien persoonlijkevrienden,hetgeen ondubbelzinnig totuiting kwam tijdens beider ontmoeting te W ashington,19-21november 1969.H eteindcommuniqué van dezehistorische

bijeenkomstdroeg de veelbetekenende titel:'Charter ofPartnership between Tokyo and W ashington'.Expertsin de diplom atieke taalhebben gewezen op hethoogstm erkwaardigefeitdatin een officieeldocumentniet
denamen van detwee staten werden vernoem d maarwe1dievan dehoofdsteden.

Hetveiligheidspactvan 1960wordtin datcommunkuébehandeld a1seen
jaitaccompli.Hetgeen betekentdatdeVerenigde Staten gebruik blijven
maken van hun lucht-en marinebasesin Japan.H etaantalvan die bases

wordtweliswaaringekrompen in functievan destijgendebehoeften vande
Japanse krijgsmachtonderdelen.Het feit dat de Amerikanen de belofte
hebben aangegaan tegen 1972 de 73 eilanden van de Ryoekyoe-keten opnieuw aan Japan overte dragen,legthun in de toekomstbepaalde beperkingen op.Vanaf die datum mogen de Amerikanen op hun Japanse bases
geen nucleaire wapensmeeropslaan en mogen geen Us-troepen en oorlogsm aterieelbinnen hetJapanse soevereine gebied verplaatstworden zonder

wM erzijdsakkoord.
Nixonspolitiek van partialdisengagementheeftmetbetrekking totOkina-

wavrijvlug m sitieveresultaten opgeleverd,terwijlSato van zijn kantzijn
politieke toekomstin de schaalwierp.Om de pi1te vergulden bleefhij
hameren op de stelling datde naoorlogseperiode voorJapan pasachterde

rugzouzijnvanhetogenblik dathetprobleem Okinawaeen 'bevredigende'
oplossing had gekregen.Onder'naoorlogse periode'verstond hijde restauratievanJapanalswereldmacht,zondererbijtezeggenopwelk vlakhij
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datvoornamelijk zag.W athijnietvergattezeggen was,datJapanspositie
in dewereld,zijn politiekeen economischestabiliteiten stijgende levensstandaard hetresultaatwaren van 20 jaarliberaal-democratisch bewind.
Daarop kon hijmetgerustgeweten laten volgen datdeeconomische welvaartnietzo grootgeweestzou zijn alsdeveiligheidsgarantiesvanwegede
USA er nietwaren geweest.Zonderdie garantie zou Japan heelwatfondsen aan de economische opbouw hebben moeten onttrekken.
H etwaseen goedegok.W antin dedaaropvolgendeverkiezingen Van J*anu-

ari1970 vergroottehijzelfszijn reedscomfortabelemeerderheid in beide
Kamers.En voorheteerstin deJapanse naoorlogseparlementairegeschiedenisbleek datergeen trend naareen polarisatie tussen regering en oppo-

sitie meer merkbaar was.De vier oppositiepartijen waren hetonderling
volkomen oneens.Het socialistische debâcle toonde aan datoppositie omwillevan de oppositiein Japan nietloont.Datisdeachtergrond waartegen

deliberaal-democraten in de70-erjaren willen regeren.
Hetenigegevaardatdeliberaal-democratischeregeringspartijkan hebben
te duchten,is haar coalitie-karakter.De partijbestaat uit verscheidene
vleugels,groepen en fractiesmete1k een niet-onbelangrijkeen ambitieuze
politicus aan het hoofd.Vooral Takeo Fukuda,m inister van Financiën,
Takeo M iki,voormalig miistervan Buitenlandse Zaken,en de energieke

Yasuhiro Nakasone,ministervan Defensie,zijn namen diewijmoeten onthouden.Voorlopig echterishetgevaarnog nietacuut:Eisako Sato kreeg

onlangsopnieuw de investituuralspartijvoorzitter en ergo alsregeringschef.

Bijdatallesishetop z'n nzinstopvallend datde Japanse regering naar
buiten heeldiscreeten bijnanederig tewerk gaat.Erwordthelemaalniet
metlofgezwaaid overdetoch opmerkelijkeprestaties.In Japanhebbenwij
nietéén enkelekeerde indruk opgM aan:'kijk,wijzijn er eindelijk'.lntegendeel,de meeste commentatoren wijzen behoedzaam en kritisch op
datgenewatin hetpost-okinawatijdperk nog allemaalmoetworden gedaan.M .a.w.deJapannersvinden dathethoegenaamd niet'af'is.Enjuist
ditverontrustwe1enkele regiogenoten.Reactiestegen dathyperdynamisme

hebben wijzowatoveralgenoteerd,alverschillen ze van streek totstreek.
Australiëlegtzich bijdestand van zaken neeren erkentJapansgroeiende
macht.Heelpragmatisch probeert men de relaties met de ex-vijand te
intensiveren. In Hong-Kong, Singapore en de Filippijnen daarentegen
heerstenige onrust.Daarwordtweleensgdnsinueerd datJapan zou kunnen gaan spelen met de idee van een grotere 'Oostaziatische W elvaartssfeer', hetgeen zoveel betekent a1s hegemonie in Oost-Azië. Natuurlij
k
spelen in die gM achte en die vrees mercantiele overwegingen mee. Thailand,M aleisiëen Singapore,diehetpartialdisengagementvan Amerikanen

en Britten bijzonderau sérieux nemen,denken erzelfs aan eventueelde
Sovjetsbinnen deregio tehalen om op diemanierhetgewichtvan Toho
ietwatteneutraliseren.Soeharto van lndonesiëlietonlangsverstaan dathet

grote probleem van de jaren '70 misschien nietPeking wordtmaar wel
Japans economische hegemoie.En zelfs W esteuropese landen ondervin-

den nu almoeilijkheden op deAziatischeafzetmarkten.

Politiek manl
jest
Op 30 november1970 hield premierSato een opmerkelijkerede,dienaar
vorm en inhoud alle kenmerken van een m litiek credo vertoonde.Het

gebeurdenaaraanleidingvandevrijgavevantweehoogstbelangrijkedocumenten:het14th.Diplomatic Bluebook en heteerste W hite Paper on De-

fence.ln de redekomen enkelenogalforse passagesvoor.Bijvoorbeeld:
doorhun betrekkingen toteen hogerniveau op te trekken alsdatvan een

,,

gewone alliantie zijn Japan en de USA begonnen meteen groots experiment om een nieuwe wereldorde te creëren ...''.Op een andere plaats
onderstreeptSato hetbelang van samenwerking onderdeindustriële machten en van hetzoeken naar een eigen identi
teitvoorhetvrijeAzië:,shier

zieik een forum voorhetnieuwe tijdperk van Azië,waarin metde hulp
van deUSA aan gemeenschappelijke idealen wordtgewerkt'' Nixon van
zijnkanthaaktehierop in:,,denieuweJapans-Amerikaanserelatiesmoeten de kern vormen waarrond zich devredein hetVerre Oosten kan realiseren''. De vraag is echter of Nixon hier een hoop uitsprak dan weleen
zekerheid.
ln de rede werd verder nog gezegd dat ,,alhoewel de Verenigde Staten
voorlopig in het V erre O osten de laatste toeverlaat voor de veiligheid

blijven,Japan toch moetbeginnen metgeleidelijkaan ietsvan dieleidende
rolover te nemen waar heteconomische en technologische bijstand betrep''.Zwarenadruk werd gelegd op hetaankweken van een gevoelvan
Aziatisch nationalisme.Hetisduideli
jk datSato metdergelijke woorden
Japan opieuw een plaatswilgeven in derijvandePacificPowers,naast
en nietachterdeUSA,deSovjet-unieen deChineseVolksrepubliek.OnwillekeurigrijsthierbijdevraagofJapanhetnoglangerkan uitstellen voor
de regio ook veiligheids-verantwoordeliju eid op zich tenemen.Datbehoortnu eenmaalbijde statusvan een grote mogendheid en op de duur
zalTokio daar nietonderuitkunnen.De vraag is derhalve nietof Tokio
daartoe ooit verplicht za1 worden,maar wannéér dat zal gebeuren.Een

futurolooga1sHermanKahngelooftdatzoietsindeloopvandejaren '70
onvermijdelijkis,vooralwanneerdeGuam-doctrinevanNixon consequent
wordt aangehouden.Trouwens, men weet in Tokio zeer goed dat deze

Nixon-doctrine in eerste instantienietvoorVietnamese maarvoorJapanse
oren was bestem d.

Ruzies metM oskou

Sato ishelemaalnietbevreesd vooreen confrontatie metdeSovjet-unie.
Ondanksde grote belangstelling welke de Japanse industriële kringen aan

dedagleggen voordeelneminginhetSiberischeontwikkelingsproject.Sato
steltonomwonden dathijgeen uitnodiging aanvaardtom naarM oskou te
reizen,zolang de Sovjetshun standpunttegenoverdenoordelijkeeilanden
nietherzien.
Sinds in december 1956 volwaardige diplomatieke betrekkingen tussen
Tokio en M oskou werden aangeknoopt,hebben de handelsrelaties zich

gestadig ontwikkeld,terwijldeculturelecontacten nog steedsgebeuren op
een basis ad hoc.Er bestaat geen vrM esverdrag,noch een cultureel akkoord.Eén van de redenen hiervoor is de herhaalde weigering van de

Sovjet-unieom de noordelijke eilanden terug tegeven,dieStalin destijds
als oorlogsbuit binnenhaalde, zonder er ook maar iets voor te hebben

'gepresteerd'.Hetgaathier meer bepaald om de twee meest zuidelijke
Koerillen,Kunashirien Etorofu,die volgens Japan nieteenstotde Koerillenketenbehoren.Verderzijnernogdegroep van deHabomais-eilanden
nabijHokkaido en heteiland Shikotan.De geografische positie van deze

eilanden vlakbijdeoostkustvan Hokkaido leidtpermanenttotwrijvingen
tussen de Sovjet-unieen Japan.Nauwelijkshebben Japanse vissersboten
dekustverlatenofzijbevindenzich reedsindeterritorialewaterenvan de
Sovjet-unie.Regelmatigworden Japansevissersvaartuigen doordeSovjets
aan de ketting gelegd en de bemanning geïnterneerd.De Japanse regering
wil de kwestie oplossen binnen het kader van wat wordt genoemd 'de

vriendschappelijke betrekkingen metM oskou'en op een wijze 'zoalsgebeurdemetdeUSA omtrentOkinawa'.DeSovjetsblijven voorlopigechter
potdoof.Gromyko heeftnog o/angs een officieelbezoek aan Tokio afge-

lastomdatdeSovjetserluchtvanhadden gekregendatdeJapanseregering
dezekwestieop deagendavandebesprekingen zou plaatsen.Toen Brezjnev in 1969 voorheteerstzijn suggestie omtrenteen systeem van Collectieve Veiligheid voor Azië lanceerde,werd over ditpuntm etgeen enkel
woord gerept.

WatditBrezjnev-voorstelbetreft,hebbenwijterplaatsekunnenvernemen
datde Japannersdezelfdehouding aannemen a1sde W est-Duitsersten opzichte van het equivalent voor Europa:eerstteruggave van enkele ingepalmde territoria of tenminste een bevredigende regeling van hun status

(cfr.bijvoorbeeld de Berlijn-kwestie metbetrekking tothetbijeenroem n

van eenConferentieoverdeEuropeseveiligheid).Typisch isdatdeJapannersbijna woordelijk deW esteuropese eisen overnemen:,,voorafmoetde
Sovjet-uniemetJe cnbewijzen datzijeenwerkelijk collectieveveiligheid
in deregio wenst''.Hetgœn deSovjetsalheeftdoen zeggen dat,,bepaalde
aggressievekringen inbeide staten van deex-A s''heterop aan leggen ,,œ n
samenzwering tegen de internationale vrd e en veiligheid op touw te zetten99.

Ondanksdeze politieke controversen breiden deeconomische relaties zich

uit.Uitgerekendophetogenblik datdeSovjet-ambassadeteTokio bekend
maaktedatgeen wijzigingmogelijk isin dehuidige statusvan denoordelijke eilanden,werd bekend dat de onderhandelingen over uitgebreide
Japanse deelneming in de constructie van de nieuwe W rangel-haven bij
Nachodka een positief resultaathebben opgeleverd.Ook de modaliteiten

van deJapanse samenwerking bijhetnieuweSovjet-vijfjarenplan,datdit
jaareen aanvang neemt,zijn intussen geregeld.
Chinees dilemm a
De Chinees-Japanse betrekkingen bezorgen Tokio heelwatm eer kopzorgen dan die metM oskou.M en looptrond m etde angst datW ashington
op slag en stootPeking zou kunnen erkennen.SM erterte W arschau met
tussenpozen Chinees-Amerikaanse besprekingen plaatshebben,is de Japanseregering nietmeerop haargemak.Een eventueleerkenning doorde
USA zou de Japanseregering in eigen land aan een geweldigekritiek blootstellen.

M eernog dan zijnvoorgangerswordtSato doorPekinghard op dekorrel
genomen.Hijwordtervan beschuldigd zich alsde Aziatische politieman
van de Amerikaanse belangen te willen opwerpen.Evenmin is Peking te

spreken overhetsoort'specialrelationship'datTokio metFormosa blijft
cultiveren.Dezeententecordialeishistorisch gegroeid.Zijknooptaan bij
hetfeitdat Tsjang-Kai-Tsjek in 1945 a1s een van de Grote Vier geen
reparatiekosten van Japan eiste.Gezien deverwoestingen die deJapanners

in China hadden aangericht,was dit een bijzonder edelmoedig gebaar.
Evenmin stemdeTsjang-Kai-Tsjek erintoehetAmerikaansevrM esverdrag
metJapan (San Francisco,1951)md eteondertekenen,omdatditvolgens
hem altevernederende termen ten opzichtevan Japan bevatte.DeChinese

leiderhad kennelijkeenChinees-Japansesamenwerkingophetoog,waarbijTokiozowatdero1van hulpjezoumoeten spelen.Onverwachttekende
hijeen apartbilateraalvredesverdrag metdenieuweJapanseregering.De
libelleringvan detekstlietduidelijk verstaandatnationalistisch Chinazich
opwierp a1sdekomendeleidervan Azië.W ijwetennudatM aoditgroots

opgezetteprojectin dewarheeftgestuurd.Uitdatallesvolgtdat,zolang
Tsjang-Kai-Tsjek leeft,elkeliberaal-democratischeregeringinTokioverplicht is haar dank aan Formosa te blijven betuigen.Bovendien weet
Peking datSato een overtuigd anti-communistis.
Hetepitheton 'politieman'kreeg Japan het eersttoegedicht,toen Sato in
het red s verm elde communiqué van november 1969 verklaarde dat de
veiligheid van Zuid-Korea en van de Straatvan Formosa voor Japan van

vitaalbelangwas.Om dedaad bijhetwoord tevoegen,beslootdeJapanse
regering in december 1970dezeestrijdkrachten en hun luchtondersteuning
gevoelig uitte breiden.

DeJapanseregering houdthetnog liefstbijdehuidige toestand van twee
China's.Hethandelsvolumemetbeide staten neemtjaarlijksforstoe,a1hoewelFormosa hetnog altijd van Peking wint,meteen verhouding van
5 tegen 1.ProportioneelligtdeimportuitFormosa bijzonderhoog,hetgeennogmaalsde'specialrelations'illustreert.Anderzijdswordendesteeds
toenemende zakenbezoeken van Japanse industriëlen aan Peking door

Tokio oogluikend goedgekeurd.De Volksrepubliek heeftalherhaaldelijk
haarongenoegen laten blijken over de Japanse embargo-lijsten,maar de
dwingende noodzaak verplicht hen dan toch weer datgene uit Japan te

betrekken watzijbroodnodig hebben.Ook hierblijktweerde overmacht
van de economie en de technologie overde ideologie in hetverkeer tussen
staten.

Ditalles beletTokio nietzich in verband metChina een aantalvragen te

stellen.Blijftde binding metdeUSA een voldoende stevige redplank om
telkensop terug te vallen wanneerdatnodig is? Volstaan de economische
stabiliteitvan Z.
O.-Aziëen dewi1van deanderevrijelanden om samen te

werken metJapan om Pekingteblijven intomen?Zalde kwestie van het
optrekken van de defensiecapaciteitvan Japan de Volksrepubliek kunnen
afschrikken van hetgebruik van geweld?
lndien Sato er ernstig aan zou denken besprekingen met Peking aan te

vatten,danzouhijinhetJapans-Amerikaanseeindcommuniqué(1969)niet
hebben gesteld datJapansbuitensteverdedigingslinie dwarsdoorde Straat

van Formosaloopt.En opdatop kortetermijn Japans-c inese besprekingen geloofwaardigzouden aandoen,ishetnoodzakelijk datJapannog een
paar andere ontwikkelingen doorm aakt.Vooreerst zou Tokio moeten afstappen van de stelling volgens welke een resolutie overhetlidmaatschap

vanPekingindeUNO een 'belangrijkeaangelegenheid'isen derhalveeen
twee-derde meerderheid vereist. En vervolgens zou het officieel moeten
verklaren datde beruchte 'Yoshida-Brief'van 1964 de regering te Tokio

nietlanger bindt;in deze brief werd destijds aan Formosa de formele
garantie gegeven datvolum ineuze Japanse exportpaketten naarde Volks-

republiek niet langer gefinancierd worden m et kredieten van de Exportlm port Bank.

W hite Paperon Defence,1970
ln defensie-kringen te Tokio wintgaandeweg de overtuiging veld datnaarmate de USA hun verplichtingen in Azië uitdunnen,Japan ertoe verplicht

wordtmeer en meerverantwoordelijkheid op zich te nemen,zowelvoor
Zchzelfalsvoorderegio.ZelfsJapansedagbladen (waaronderdeinvloed-

rijkeYomiuri)bereiden depublieke opinieerop voor,,to take overAmerica's thankless role in A sia'' Dat is de stand van zaken zoals m en die

feitelijk en onvermijdelijk zietaankomen.Toch bestaater nog heelwat
verzettegen,juistzoalsin W est-Duitsland anno 1954.Hetvooruitzichtop
dieregio-verantwoordelijkheidenopdefunctievan 'pilot-country'lachtde
Japannersniettoe.Evenmin enkele buurlanden,waar de herinnering aan
hetverleden nog levendig is.
Hiertreedtnu echterin Japan in actie wat'de aflossing van de generaties'

wordtgenoemd.Toen W est-Duitsland opnieuw aan hetmilitaire bedrijf
ging deelnemen,werden dehogeposten nog uitsluitend bezetdoormensen
van devéôroorlogse en de oorlogsgeneratie.Deoppositiewastotaal,d.w.z.
niet alleen tegen een integratie in de NATO maar tegen herbewapening
iiberhaupt.Zo ietsdoetzich in Japan echter niet voor;de anti's hebben

hetvooraltegen de mogelijkheid van extra-territoriale verantwoordelijkheid.De 4o-jarigeW akaizumi,diezowatkan doorgaan voor de Japanse
Henry Kissingeren Herm an Kahn samen,gelooftdatin deeerstehelftvan

hetkomende decennium hetdecorwordtopgebouwd voorde tijd datde
showa-generatie(toten met45 jaar)hetbeleid in handen za1nemen.Nu
reedszijn 72% van deJapannersjongerdan 45jaaren zijvertegenwoordigen ruim 57% van hetelectoraat.Zijzijn nietbesmetdoorde oorlogsfrustraties.Voordezegeneratieza1hetgemakkelijkerzijn meteen schone
1eitebeginnen,zich niette blijven vermeien in de restlltaten van defantastische cconomische opbloeien - warsvan alle statisch narcisme - de

nieuwekrachtlijnen uittewerken die Japansbelangen buiten de grenzen
moeten beveiligen.Deze generatie vindtdatJapan we1degelijk-regio-verantwoordelijkheid draagt,maarmen ishetervoorlopignognietovereens
op welke terreinen een positieve inzet gewenst is.Ook is deze generatie

bijzonder nationalistisch ingesteld,zeer gehechtaan de eigen traditionele
waarden'
.zijverzetzich heftigtegen deveramerikaniseringvan deJapanse
sam enleving.Dezetrend speeltenigszinsin op NixonsGuam-doctrine,waar
deze,enigszins De Gaulle plagiërend,zegt dat een land voor een ander
maar een zekere waarde kan hebben als het vooraf aan zichzelf geloof-
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waardig voorkomt.Het is trouwens geen geheim dat de Guam -doctrine
voor een grootgd eelte berustop de overtuiging datJapan œn Aziatisch

nationalismekanontwikkelendatimmuunblijftvoorcommunistischeideologieën.
De Japannersdie totnog toe in groten getale de Aziatische regio hebben
doorkruist,waren geen m ilitairen,maarhandelsluien technici.ln de buur-

landen hebben zijeen nietonaardig stuk waardering voorJapan teruggewolmen.Enditnu steltonsvoorhetwerkelijkeJapansedilemma.Hetliefst
zoumen deeconomischereusendehandelsgroeipoolwillenblijven zonder
delijn consequentdoortetrekken tothetbittere end.M aardekrachtige
opgang had ook een keerzijde.M ettertijd hebben de Japannersin Azië
kolossalebedragen gdnvesteerd en nu wordtmen zich diep bewustvan het

feitdat,hoemen dezaak ook draaitofkeert,belangen nog altijd moeten
worden beveiligd.Die eismoetworden verzoend methetAziatische nationalism e.Belangen overeen heleregio verspreid kunnen nietrenderen wanneerdeze regio nietis gepacificeerd.Pacificatie verondersteld echtermiddelen die agressie en subversie afschrikken of desnoods pareren.

Denieuweministervan Defensie,Yasuhiro Nakasone (1919),zeteralles

op om zo vlug mogelijk een beslissing aftedwingen in hetdebatoverde
vraagofJapaneen 'eigenautonoom defensieconcept'moetuitwerken.Zijn
publiekeverklaringen winden ergewoonlijk geen doekjesom.Datallesis
hoogst indicatief. Aangezien een 1id van het Japanse kabinet op ieder
ogenblik door de premier kan worden ontslagen, is de indruk gewettigd
datSato Nakasonesopvattingen deelt. Ditis des te merkwaardiger daar

Nakasone,dieniettotdejongeregeneratiebehoort,tochdoorgaatvooreen
jonge Turk in de liberaal-democratische partij.
EenvanNakasoneseerstemaatregelentoenhijministervanDefensiewerd,
washetoptrekken van zi
jnbudgetmetmaarliefst17,7% .Nogbelangrijker
waren zijn krachtige instructies aan de public-relations-diensten van de
krijgsmachtom de reputatie van hetlegerbijdepublieke opinie te verbeteren en de burgers-in-uniform (allen vrijwilligers)meerzelfvertrotlwen
bijtebrengen.Voorheteerstsinds1945wisthijhetdefensiebeleid officieel
totop kabinetsniveau op tetrekken, zodathetinranggeli
jk kwam testaan

methetbuitenlandsbeleid.W ijzijn dusaleen heeleind verwijderdvan de
'politiem achten'die op ordonnantie van M ac Arthur- en zondertoestemmingvanhetJapansevolk - op de been werden gebracht.
Publiek verdedigtNakasonede stelling datJapan, in overeenstemming m et
zijn internationalestatus,veelmeermoetdoenvoordeeigen defensie.An-

ders- alduszijn redenering- blijftJapan afhankelijk van de USA.Op
diemanierspeelthijin ophetgroeiendnationalisme,vooralvandejongere
generaties.Eneigenaardig genoegzijn ertekenen dieerop wijzen datzijn
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gedachtengang bijeen grootgd eelte van die jongeren aanslaat,zodatde
links-radicalen de wind uitde zeilen wordtgenomen en de beroepscontes-

tanten zich genoodzaaktzien naaranderethema'suitte kijken.
H etlvdeProgramma voorde Defensie voorziettegen 1972 een autonom e
Japanse defensie.De grootste zorg wordt op hetogenblik besteed aan de

lucht-en zeestrijdkrachten;delandmachtkomtin dekou testaan.Vroeger
was zo iets begrijpelijk voor œn staatdie toch een eiland is.Vandaag
echter maakt het de afschrikkingsmacht minder geloofwaardig. Daarom
geloven som mige specialisten datvroeg oflaattoch nog de nucleaire optie
uit de mouw komt. Er wordt voorlopig alleen gezegd dat Japan geen
nucleairewapenswenstte bezitten,ofschoon degrondwetde aanmaak van
tactische tuigen toelaat.Technologisch is Japan als geen ander land ter
wereld in staatzonderhulp van buitenafkernwapensaan te maken.Zodat

de speculatieshun gang blijven gaan.Hetisduidelijk dater allerhande
manieren bestaan om desgevallend overkernwapenste kunnen beschikken
zonderzetebezitten.M aarhetiswelbedenkeli
jk datJapanobstinaatblijft
weigeren het non-proliferatie-verdrag te ratificeren.
Tenslotte zijn erde insinuaties van de officials zelf.Zowelde practicus

NakasonealsdetheoreticusW akaizumizienhetjaar1975a1shetkeerpunt
waarop de Japans-Amerikaanse alliantie moetworden aangepast.Op dat

ogenblikzullen hetnationalebewustzijn,depubliekeopinieen depolitieke
evolutieinAziëderwijzezijn geëvolueerd,datdieaanpassing kan worden
doorgevoerd.Beiden menen datwatAzië betreft,de rollen van deUSA en
van Japan omgekeerd zullen worden:Japan za1die van de seniorpartner,
deUSA dievandejuniorpartnerspelen.DeUSA za1men erniethelem aal
buiten kunnen laten,alwashetmaarom debuurlanden,diem etdeJapan-

sehegemonienietzo gelukkigzijn,nietaltezeerafteschrikken van een
Aziatische samenwerking metJapan a1smachtskern.In Azië zijn immers
bepaaldevormen van inheemsealliantie-vorming mogelijk,maardemoeilijkheid bestaaterjuistin,Japan in een dergelijk kaderin te passen.En
zelfszijdieJapanhetminstinhunhartdragen,begrijpenheelgoed dateen
inheemsAziatisch defensie-systeem zonderJapan bijvoorbaattotmislukking gedoemd is.De machtdringt zich ondanks emotionele nukkighM en

toch op.De Japanseofficialslaten vandeanderekantduidelijk verstaan
datin dezeoptiek hetnucleairevraagstuk voorlopig weerin deladen opge-

borgen kanworden . .totin 1975.Datishetvoorlopignogaltijd onzekere
punt.Een zekerpuntis daarentegen datdeAmerikaanse hegemonie m oet
worden afgebroken en datin detoekomstdebetrekkingen nietvolgenshet

Latijns-Amerikaanse modelmogen worden gestructureerd.W antperslot
van rekening wilgeen enkele Japanse politicus(zelfs nietde socialisten)
deUSA a1svriend verliezen.DeJapannerszijn plannersop langetermijn.

DeBondsrepublieken de Sovjet-unie:
onderdeelvan
de Europese vredesordening
L@L.S.Bartalits

J.m H .C.M .SchneiderS.J.

De tweede wereldoorlog eindigde voor Duitsland metde meestvolkom en
nederlaag ooitdoor een Europese mogendheid geleden sinds de opdeling
van Polen.Nietalleen wasdedeling van Duitsland hetgevolg,maarook de

Sovjethegemoie overMidden-en Oost-Europa.De overweldigende ontwikkeling in de wam ntechniek die nietaan de Sovjet-unie voorbijging
maar waarvan de Bondsrepubliek noodgH wongen verstoken bleef,leidde

ertoedatdeSovjet-unienaastdestrategischeterreinwinstook een bijna
absolute beveiliging voor zijn positie in Europa gekregen heeft.Deze
machtspositieheeftde Sovjet-uniealsbasisgenomen voor een defensieve
politiek die de status quo sinds 1948 - hetjaar datde demarcatielijn
tussen Oosten W estvastkwam te liggen - wenste te behouden,ook a1s
uitgangspuntvooreen offensieve politiek t.o.v.W est-Europa.
De balansvan beide wereldoorlogen isook voorde restvan de Europese
staten negatief geweest.SlechtsmetAm erikaanse steun kunnen de Bonds-

republiek,Frankrijk en Groot-Brittannië œn tegenwichtbieden tegenover
hetstreven naarhegemonie van de Sovjet-unie.Een precair tegenwicht
overigens,datdewezenlijkeinhoud van hetSovjetoverwichtop deduur
nietkan bdnvloeden.

Ostpolitik en Neue Ostpolitik
Hetnieuwe thema
De Bondsregering stond voor het dilemma om vast te houden aan een

mogelijkeregeling ergensin detoekomstwaarbijeen soortevenwichtzou
hersteld kunnen worden,ofm aatregelen te nem en diehetin feitebestaande
precaire evenwichttotuitgangspuntnamen en op basisdaarvan een poli-

tiek te voeren van hetpolitiek haalbare.In zijn regeringsverklaring van
28 oktober 1969 koos Brandtresoluutvoor de tweede koers,die een politieke doorbraak naarhetOosten inhield.Deze politiek kreegin de daarop
volgende maanden reeds gestalte in contacten m et de DDR, Polen, de
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Sovjet-unie en Tsjechoslowakije.De regering Brandt-scheelwas er zich
van bewust,datBonn in deze politiek eigenlijk weinig troeven in handen
had en goed bezien maaréén.Ditwashetprijsgeven van dein hetbondgenootschap methetW esten verankerde binding.M aar hetwegvallen van

die rugdekking zou aan de Duitse politiek elke handelingsvrijheid ontnemen.Daarstond echter tegenover,datde Sovjet-unie sterk gdnteresseerd wasin een Europese vredesordening,waarbijhetprobleem van de
Duitse verdeeldheid en de erkenning van de DDR een centrale plaats innam enl. Voor de oplossing van deze problemen, zonder welke iedere

vrd esordening in deluchtzou blijven hangen,had M oskou demedewerking van Bonn nodig.Tenslottewerd Bonn geholm n doorhetfeitdathaar
nieuweOstpolitik in zoverre nietvanuithetW esten geblokkeerd werd,dat

zijkon aansluiten bijde algemene ontspanningspolitiek van hetW esten.
W ilBonn in hetpolitieke spelzijn vrijheid nietverliezen,dan moethet
opereren binnen degrenzen van een algemenedetentie-politiek.Hierliggen
de criteria van watnog we1en watnietmeer toelaatbaar is.
H et oude thema

lnhoudelijk kon de Bondsregering aansluiten bijvroegere aanzetten voor
een Ostpolitik welke ditmaal draaiden rond het them a van het 'Gewalt-

verzicht'.Red s in de jaren vijftig overwoog VonBrentano,toenmalig
ministervan buitenlandse zaken,om de relatie totde Oosteuropese staten
teverbeteren doorhetsluiten van non-agressie-verdragen,m aar eerstdoor

Schröder,een van zijn opvolgers,werden consequente pogingen in die
richting ondernomen.
ln maart1966 m aakte hetkabinetvan Erhardtde 'Gewaltverzicht'tothet

belangrijkste instrumentvan detoenmalige Duitse Ostpolitik.De grote
coalitie,hoewel Met alleen in het leven geroem n om voor deze politieke
omwenteling voldoende steun bijhetkiezersvolk in deBondsrepubliek te
vinden,gi
ng weereen stap verder,toen zijook de DDR Opnam a1seen

mogelijkepartnerin een verdrag van deze strekking.
Een eerste fase van besprekingen van 1966 tot 1968 tussen de Bondsrepu-

bliek en de Sovjet-unie liep vastondanksde bereikte overeenstemming.
De Bondsrepubliek stopte de gd achtewisseling, toen M oskou in 1968 de

documenten terzake eenzijdig publiceerde.Dedaarop volgende gebeurtenissen in Tsjechoslowakije verslechterden de Oost-W estbetrekkingen zo
zeer,datvan voortzetting geen sprake meerwas.
Niettemin deed zich eind 1968 een algem ene verandering voor, doordat
men in hetW esten inzag,datmen noch bereid noch in staatwas totenige
1 Magyarx
s'
zl (Novi-sad),12november1969.

731

DeBondsrepubliek en deSovjet-unie

actie die de statusquo in Oost-EuropaZ0u kunnen Veranderen.M en was

nu bereid uittegaanvan derealiteitdatdeenigoverblijvendewegom tot
een zekere verbetering in de relaties te kom en de directe benadering van
M oskou was in plaatsvan een algem ene idealistische politiek van 'bridgebuilding'metde onderscheiden landen van hetOostblok.Deze benadering

klemdete meer,daarheteralle schijn van had datde Sovjet-unie haar
eigen veiligheidseisen in Europa vastgelegd had door een zeerruime inter-

pretatie van haar strategische belangen.Had de Sovjet-unie met haar
politiekniettekennengegeven,datzijdeinhetW esten altijdweerten doel
gestelde ontspanning een haltzou toeroepen,wanneerhaar militaire,politieke en econom ische overmachtin Oost-Europa gevaarzou lopen aangetastteworden.Uitdeverklaring van de W arschaupact-landen te Boedapest
van 17 m aart 1969,zou men kunnen opmaken,datvoor M oskou de ont-

spanningspolitiek slechtsœn instrumentvan Sovjethegemonie kan zijn,
maarnietalseen alternatiefdaarvoorkan worden beschouwd.
De 'Neue Ostpolitik'
DeBondsregeringging eveneensuitvan hetinzichtdatdeweg totontspanning en normalisering overM oskou leidde.Daartoe werden deverschillende thema's samengebundeld.De sinds maart 1966 ingezette dialoog over
hetafzien van geweld werd een eerste vereiste voor een Europese vredesregeling.Ten aanzien van de grenzen werd verklaard,dat de bestaande

lijnen nietbinnen afzienbaretijdveranderd zouden kunnen worden en een
normalisering werd gezien in uitwisseling op economisch, technisch,industriëelen cultureelgebied,waardoor de kunstmatigesplitsing van Europa langzamerhand zou kunnen worden ovem onnenz.Op deze uitgebreide
basis hoopte m en een toestand te bereiken die het de Bondsrepubliek

mogelijk zou maken ook hetmeestingewikkeldeprobleem,nl.datvan de
betrekkingen m etde DDR,aan te pakken.

Totstandkoming van het verdrag

Op 26 juli 1970 vertrok minister van buitenlandse zaken Scheel naar
M oskou voor afsluitende onderhandelingen.Hoewel publiciteitsmedia in
Oost-en W est-Europa in hetteken stonden van hetbegin der onderhande-

lingen,werd er in de Sovjet-unie en de DDR nauwelijks over gerept.
Alleen de Prawda van 27 juli 1970 besteedde watmeer rtlimte aan de
kom stvan ministerScheelen schreef,datvelen ervan overtuigd waren,dat

hetdehoogste tijd wasvoorconcrete stappen in hetbelang van een versterking van vrede en veiligheid in Europa.

2 FrankfurterWllgcrnclncZeitung,24 juni1970.

Deop 28julibegonnen onderhandelingen werden op 7 augustusafgerond
met de parafering van een iet-aanvals- en samenwerkingsverdrag. Na
terugkeer van minister Scheelin Bonn begon de Bondsregering een uitge-

breid overleg over hetverdrag.De fractieleidersvan de partijen werden
uitvoerig ingelichten voortsvond een gesprek plaatsmetde ambassadeurs

van dedrie westelijke mogendheden.Tegelijk werd bekend gemaakt,dat
kanselier Brandtop uitnodiging van de Sovjetregering naarM oskou zou
reizen om daarhetverdrag op 12 augustusteondertekenen3.Op 9 augustus

zond Brandtboodschappen aan deregeringsleidersvan de westelijkemogendheden,waarin hijvan zijn besluitnaar Moskou te reizen melding
maakte.Hierin wordtverderonderstreept,dathetverdrag metdeSovjetUnienietvan invloed zou zijn op denauweintegratievan deBondsrepubliek in de Atlantische gemeenschap. De Bondskanselier overwoog een

bijeenkomstmetderegeringsleidersvan dedriegrotemogendheden om op
plechtigewijzedebanden methetWesten tebenadrukken - een gebaar
dat- helaas - weinig positief beantwoord werd.Nu moest Brandt in

M oskou de positieve rugdekking van dewestelijkemogendheden missen.
H etresultaat
Het op 12 augustus ondertekende verdrag werd in het W esten over het

algemeenpositiefontvangen.Devolgendepunten van hetverdragzijnvoor
onshier van belang.

a) ln de preambuleis uitdrukkelijk melding gemaakt van een brief van
Adenauer van 1955 aan de Sovjet regering,waarin het Duitse recht op
hereniging wordt verm eld;
b) debepalingoverhetafzien van geweldverbonden m etde bepaling dat

de grenzen in Europa 'unverletzlich'zijn houdtin,datdezemogelijk wel
op vreedzamewijzeveranderd kuM en worden;
c) de verzekering dathetverdrag in nietsinbreuk maaktop bestaande
verdragen kan worden beschouwd alseen garantiedathethier nietom een
vredesverdrag gaat.

Doorditverdragwordtgelijktijdiggepoogd om én deverdeling van Duitsland en demogelijkeopheffing ervantebevestigen.Doordathetakkoord
op hetgebied van demeestbelangrijkeverhoudingen in Europa enerzijds
nieuwe en realistische wegen inslaaten anderzijdsmetbepaaldegevoelige
problem en alsgebiedsaanspraken afrekent,m ag men heteen sleutelpositie
toekennen watbetreftde organisatie van de Europese vredesordening.
3 Frankjurter Allgemeine Zeitung,9 augustus 1970.
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DekwestieBerljn
ln deBondsrepubliek blijftde oppositie zich tegen de nieuwe Ostpolitik
verzetten.Brandtwordtverweten te veelconcessieste hebben gedaan zon-

derhiervoorietsconcreetsterug te krijgen.Ook binnen de regering blijkt
ergeen eenstemmigheid te bestaan in deevaluatievan hetresultaat,vooral

watbetrefthetbelangrijksteprobleem:Berlijn.VolgensdeSovjetopvatting
isWest-Berlijn een afzonderlijke politieke eenheid,gelegen in hetgrondgebied van deDDR enbijgratievan deSovjet-uniebezetdoordewestelijke mogendheden.Deze op hun beurtwijzen er op,datzij daar zijn
ingevolge hetbezettingsrechten dathun toegang totde Bondsrepubliek op

datzelfde rechtberust,alsook op het akkoord metde Sovjet-unie vernieuwd na de Berlijnse blokkade.M oskou lijktbereid te erkennen,dat
W est-Berlijn een politiekebinding heeftmetdeBondsrepubliek dieeigenlijk deoptelsom isvan definanciële,economische,juridische en culturele
betrekkingen,maar datin ruildaarvoor de westelijke mogendheden,in
overeenstemmingmetdeBondsregering,bereid moetenzijnBolm tevragen
zijn politiekeaanwezigheid in West-Berlijn te stoppen.lnderdaad zou hier
de basisvoor een akkoord kunnen liggen.
M aar daarmee ishetprobleem van de definiëring en bescherming van de

W estberlijnse banden metde Bondsrepubliek nog nietopgelost.Immers
hetzeerdelicatepuntblijft,datallepartijen heteensmoeten worden over
devraagéf,en zojawelke,bevoegdheden deDDR mag uitoefenen bijde
controleop hetverkeermetde stad.Fxn aanknopingspuntvooreen oplos-

sing ligtmisschien in hetfeitdatdeSovjetleiderswellichthetwestelijke
'wantrouwen'jegensUlbrichtdelen en hem en zijnpolitiekevrienden derhalve nietalte veelmachtwillen geven in dituiterstgevoelige gebied4.
N a de ondertekening van hetverdrag liet m en in regeringskringen door-

schemeren,datdeSovjetleidersheelgoed begrepen hadden,datBonn het
verdrag pas na een bevredigende regeling van de Berlijnse kwestie zou
ratificerens.Deregering meendeaanvankelijk tekunnen aannemen,datde
Sovjet-unietoteen beperktcompromisvoorM idden-Europa,datBerlijn
zouinsluiten,had besloten6.Hetheefterevenweldeschijnvan,datBrandt
sindsdien enigermateafkerig geworden isvan de'junctim-doctrine'- dit
is hetkoppelen van een oplossing in Berlijn aan de ratificatie van het
akkoord - omdathijzelfnietverwacht,datde Sovjet-unie overBerlijn
een bijdragegaatofkan leveren dievoordeoppositievoldoendesubstantieelis.

Hetlijkterop,datdeSovjet-uniedeonderhandelingen overBerlijn - in
overeenstemming metde belangen van de DDR - op offensieve wijze
4 The Times, 12 oktober 1970.
5 ldem,18 augustus 1970.
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voeren wilmethetdoelWest-Berlijnvan deBondsrepubliek lostemaken.
Brandtheeftditjuistbeoordeeld.Achterafbezien zou hetwellichtbeter
geweestzijn alshijdekwestie-Berlijnvandeaanvangafindeonderhandelingen had betrokken.Een mogelijke verklaring voor zijn handelen zou
kunnen zijndetoennogalonduidelijkeAmerikaanseEuropa-politiek.Zonderdeduidelijkerugdekkingvan Amerika,of,nog erger,methetmogelijk
vooruitzichtvan een Amerikaanse terugtrekking bleefBahrnietveelanders

overdanzo spoedigmogelijk eenoptimaalresultaattebehalen,voordatde
onderhandelingspositie van de Bondsregering door genoemde oorzaken te
zwak zou worden om ùberhaupt tot een resultaat te komen. ln deze

omstandigheden waseenkrachtmetingoverBerlijn eentegrootrisico.
Ditverzuim kan thans nog slechts ten koste van veelenergie en geduld

wordenhersteld.Wantnu moetdeBondsregering,alszijvoordedruk van
de 'junctim-doctrine'moetwijken,hetverdrag metM oskou op het spel
zetten.W anneerhetdesondanks,onderdruk van M oskou,toch totratificatie zou komen,dan zou hetverdrag niet leiden totverbetering van de

betrekkingen metdeSovjet-unie,maar totteleurstellingen en gevaarlijke
terugslagen.Hetbewijsvan de Sovjetbereidheid toteen compromiskan
slechtsin Berlijn geleverd worden.
Een inde Bondsrepubliek wijd verbreideopiniewordtvertolktdoorTheo
Sommer,de invloedrijke hoofdredacteur van Die Zeit,die steltdathet
Sovjetblok moetophouden de in vele jaren gegroeide realiteitin WestBerlijn terdiscussiete stellen.ln concreto betekentdit,datM oskou deze
stad nietlangermeeralshefboom maggebruiken om crisesteveroorzaken'
,

dathetdefinitiefmoetafzien van pogingen er een soortvrijstad van te
maken;dathetde voorW est-Berlijn noodzakelijke band metde Bondsrepubliek aanvaardten dathethelpteen regeling totstand te brengen van

bijhetverdragnognietgeregeldezaken.Tenslotte stelthij,datdeSovjetUniedegegroeide gewoonte rechtsgeldigheid toekent.
VolgensSommermoetdestell
ing vanSoekov,zijn collegavandePrawda,
datnamelijk eerstna de ratificatie van hetVerdrag van M oskou een ver-

beteringvan Berlijnssituatiemogelijk is,nietalshetlaatstewoord vanhet
Kremlin beschouwd worden en Bonn m oet,nog steeds volgens Sommer,
dan ook niet afzien van een koppeling van ratificatie aan een regeling

inzakeBerlijn.
Inderdaad heeftdeze koppeling nietskunstm atigs,maar volgtuitde logica

derontwikkelingen.Ontspanning in Europa isnietmogelijk,wanneerniet
ook Berlijn daarin betrokkenwordt.Nu Bonn bereid isdeEuropeserealiteitenteerkennen,moetdeSovjet-uniedaarop antwoordenmetœn erkenning van de Berlijnse realiteit.Hoewelde huidige Bondsregering toteen
dergelijke erkenning welhaastgedwongen kan worden wilzijhaar Ost-

politik rd den,kan zijzelf,gezien de interne verhoudingen in de Bondsrepubliek,devereisteconcessiesmoeilijk doen.De uitweg diederegering
Brandt-scheeloverblijft,isde concessies te spelen via de drie westelijke
mogendhM en.Vooreen dergelijk subtielspelisechtereen verstandhouding metdeze mogendheden nodig die kennelijk nog steeds ontbreekt.
Andersishetniettebegrijpen,waarom men in regeringskringen teBonn
dehoop uitspreektdatFrankrijk,Groot-Brittanië en de Verenigde Staten
hetVerdrag van M oskou nietin gevaarzullen brengen doorharde onder-

handelingen over Berlijn.Hard in deze zin,dat deze mogendheden de
kwestie-Berlijn definitief willen oplossen door middel van een juridisch
gesanctioneerdebindingtussen West-Berlijn en deBondsrepubliek,neergelegd in œ n overeenkomsttussen de vier grote mogendheden.

DewrijvingligtinhetpuntdatBrandteen minderomvangrijkeendaarom
hopelijk meerhaalbareoplossingwilom zijn Ostpolitik doorratificatie te
doen slagen,terwijldewestelijke mogendheden,metname de Verenigde
Staten,nieterg bereid zijn om terhandhaving van dehuidige regeringscoalitie- dievan ratificatiewelhaastafhangt- belangrijkeconcessieste
doen inzake Berlijn.Een aldusdoorhetW esten gesanctioneerdeoplossing
zou Brandtin staat stellen het verdrag door de Bondsdag heen te halen.

DevraagisechterofhetdeVerenigdeStaten nietaangenaam zou zijn om
doorzijn houding inzakeBerlijn dehuidigeregeringscoalitietedoen struikelen.

Zodoendezou deVerenigdeStaten meteen meergelijkgezinderegering in
Bonnzijnpolitiek overBerlijn kunnenvoeren.Een anderemogelijkheid is.
datdeVerenigdeStaten eenconcessieoverBerlijnin dezinvandehuidige
Bondsregeringachterdehand houdtom deSovjet-unieelderstebewegen
tothetdoen van concessies,bijv.in hetMidden-oosten.Een combinatie
van de twee motieven isuiteraard evenzeerwe1denkbaar.

De Oosteuropese reacties
HeteersteSovjetmotiefvoorde sluiting van hetverdrag ligtvermoedelijk
inhetstrevennaarconsolidatievandeeigen heerschappijoverOost-Europa totaan de Elbe.Verderzijn er de oude wensen,de Amerikanen uit
Europa terug te dringen en de binding van de Bondsrepubliek aan de
NATO teverzwakken,en hetkenbaargemaakte verlangen naarW esteuropese hulp teroverwinning van deeconomischemoeili
jkheden indeSovjetUnie.

Er zijn echter tot op heden geen duidelijke aanwijzingen voor het ene
motiefdathetW esten voorhetsuccesvan zijn ontspanningspolitieknodig
heeft,nl.een gelijkgerichtSovjetstreven naar een compromisin Europa,
zelfsten koste van eigen politieke aanspraken.De kansen om de bedoelin-
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len hebben niets ofzeer
gen van de Sovjet-uniena augustus 1970 te pei

weinig van deze aard opgeleverd.Hetisen blijftonduidelijk hoever de
Sovjetleiderswillen gaan bijde regeling van hun zaken methetW esten.
Erzijn veleaanwijzingen dathun Oosteuropesebondgenoten in de DDR
en Polen geprikkeld zijn geweestovereen akkoord datoverhun hoofden
heen is voorbereid en gesloten.
H etverdrag van M oskou heeftin de andere socialistische landen reacties

teweeg gebrachtdienietaltijd door de massamedia van die landen zijn
geregistreerd,maarwaarmeederegeringen we1rekening hebben te houden.
H oewelmen nog nietvan een openbare mening kan spreken,bestaater in
de socialistische landen toch een zgn.'tweede politiek centrum'tussen de

officiëleen de eigenlijke volksmening.Tussen beide opiniesbestaatenerzijds een kloof,anderzijds gedeeltelijk een correlatie. De Oosteuropese
reactie op de Duits-Russische gesprekken beweegt zich tussen een licht

Optimismeen œn dofpessimisme.Hetoptimismebetreftde mogelijkheid
totuitgebreidere contacten metW est-Duitsland,m etnam eook in economische zin,en hetperspectiefvan een Europese vredesordening.H etwordt

aangetroffen in landen diegeensmartelijkeherinneringen hebben aan een
Duits-Russisch partnerschap en waargeen openstaande vraagstukken m et

deBondsrepubliek ofdeSovjet-uniebestaan.DatgeldtvoorHongarijeen
Bulgarije.Eldersligtde zaak ingewikkelder.
Roemenië en Joegoslavië,diereedsverdragen metW est-Duitsland hebben,
hebben van meetafaan een toenadering tussen M oskou en Bonn begroet.

Zijzien in het verdrag een matigende invloed op de expansionistische
ambitiesvan deSovjet-unie.Voorhen isde politieke betekenisvan het
verdragvanmeerdoorslaggevendebetekenis.Velen in partij-en regeringskringen te Boekarest en Belgrado hopen door het verdrag een langere

adempauze te verkrijgen in hun confrontatiemetdeSovjet-unie.Daarbij
neemtmen op de koop toe,datdoorhetsam enstelvan de verdragen met
M oskou en W arschau de politieke dynamiek verlegd wordtvan de Zuid-

flank naarhetNoorden.ln Belgrado en Boekarestbeseftmen duidelijk,
datdoorgenoemde verdragen,respectievelijk door de dialoog tussen de
Bondsrepubliek en de DDR, de lijn Bonn-pankow-W arschau-Moskou
hoofdzaak van degrotepolitiek in de Oost-W estbetrekkingen isgeworden
en datZuid-oost-Europa daardoor aan betekenis verliest.
Ditgevaarpogen Tito en Ceausescu te elimineren doorhun activiteiten in

hetWesten op tevoeren.Belgradoisgdnteresseerdbijeen uitbreidingvan
de economischebetrekkingen tussen deBondsrepubliek en de socialistische

landen.Daardoorblijftde bedrijvigheid in deBondsrepubliek op peilen
datgarandeertde werkgelegenheid voor de vele honderdduizenden Joego6 Die Presse,7 september 1970.
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slavischegastarbeiders.M en streeftzelfsnaarbetere vormen van industri-

ele samenwerking tussen Westduitse en Joegoslavische bedrijven.Anderzijdsvreestmen datde credieten en investeringen uitde Bondsrepubliek
teveelop de behoeftigeSovjetunie- en Polen - zullen worden gericht,
gezien ook de traditionelerussofiele tendentiesin de Duitse industriële en
commerciële kringen7.Voor de rest van Oost-Europa zou er dan nog

minderoverblijven.Blijkbaarzietmen indezekringen ook aleenwedloop
van W esteuropeanen naar M oskou komen,hetgeen evenmin gunstig zou

zijn,omdatdeDuitse,Franse,Britse en ltaliaanse interesse voorsamenwerking op lange termijn metde socialistische landen buiten de SovjetUnie erdoorzou verzwakken.
ln datkaderbehoren ook de overwegingen metbetrekking tothetm ilitaire
en politieke evenwichtin Europa.ln Oosteuropese,vooral Joegoslavische
en Roemeense,diplomatieke kringen gaatmen ervan uitdatde verdragen
van M oskou en W arschau en debesprekingen tussen de Bondsrepubliek en

deD.D.R.deblokpolitiek vandeSovjetleidersgeenszinswatlossermaakt,
maarwd inhetwestelijk blok middelpuntvliedendekrachten zaloproepen,
hetgeen tenslotte toteen verschuiving van hetpolitieke en m ilitaire evenwichtzou kunnen leiden.Daarmeecorrespondeertdethesedatdenorm ali-

sering van de betrekkingen tussen enerzijdsdeBondsrepubliek en anderzijdsde Sovjet-unie,Polen en de D.D.R.M oskou tegenover de Chinese
Volksrepubliek versterkt, en als gevolg daarvan zouden de voor Oost-

Europa aljaren zo belangrijke Chinese storingsactiesaan betekenisgaan
verliezen.
ln hetalgemeen betreurtmen in Boekaresten Belgrado,dathetwesteli
jk
blok geen coherente conceptie bezit tegenover het 'consolidatie-program-

ma'van deSovjet-unie.
ln ditverband komt de oppositie in de Bondsrepubliek er in genoemde

landen bijde analysesslechtaf.DatdeCDU/CSU ernietin geslaagd is
om tegenoverhetverdrag van M oskou een positiefprogram te ontwikkelen
in verband meteen Europese vredesordening doch hetnietverdergebracht

heeftdan een negatieveafwijzing,wordtin Joegoslavische en Roemœnse
politieke kringen,a1sook inH ongaarse betreurd en heefthetaanzien van

dezepartijgeengoedgedaan.Voorzovermen datkan overzien hadden de
verschillendebelangengroepen in dezelanden van de CDvfsu-oppositie
verwacht,datzijeen algeheelEuropeseconceptiezou ontwikkelen tegenoverhetDuits-Russisch partnerschap waartoe hetverdrag aanleiding geeft.

De verwarring bijde oppositielaatde indruk achter,datde CDV/CSU
zich in een crisis bevindten nog niet over de schaduw van hetverleden
heen kan springen.
7 Neue Ziircher Zeitullg,23 oktober 1970.

K anttekeningen bijeen studentenstaking
A G.Droste

Deovergangvan novembernaardecemberverldenjaar,metdestudentenstaking naar aanleiding van enkele maatregelen tegen buitenlandse studenten,is œn schokkend procesgeworden doorde bewogenheid van de hele
universitairegemeenschap in België.ln tegenstelling totvroegere stakingen,

waarbijheteigenbelang weleens(te)sterk scheen te prevaleren,kon hier
gesproken worden van een sm ntane actie die niet uitwas op eigen inte-

resse,integendeel.Zomenalop onderwijstechnischeen economischegronden wilprotesteren tegen hetverschijnselstaking a1szodanig,de ideële
m otieven konden hier niet worden miskend.Het was zeker niet zonder

noodzaak,dathetverschijnselbuitenlandsestudenten deinherente,vaak
dreigende problematiek in een fe1 licht gesteld werden. Zowel m litiek

alsook op hetmenselijk vlak immers heersen onder onze gasten noodsituaties, waarvan de herkenning niet anders dan een schokeffect kon

bewerken op (nog)weinig gepantserdeemoties.

Er isdus actie gevoerd en welop een wijze die in eerste instantie a1s
positief ervaren kan worden.Als we eerst de menselijke zijde van de
problematiek rond de buitenlander bezien,dan kan dit worden geconstateerd:ondanks de vele,goedbedoelde hulp is er œ nzaamheid, vereenzaming,sociale nood,armoe,directe politieke en existentiële angst,alsook

afweervan demaatschappij,discriminatie,gebrek aan begrip,onverschilligheid.Alsde studentenstaking nietmeerbereiktheeftdan datvelen in en
buiten de universitaire gemeenschap zich ditgerealiseerd hebben,is er al
ved gewonnen.M aarerm oetm eergebeuren.Vanuitde studentenbeweging

iser een duidelijke sociale inzetvereist,moeilijker ongetwijfeld dan een
protestvankorteduur,terwijlook deAcademischeOverheid aangesm ord
kan worden totactie.Voorhetlaatste kan men metnam edenken aan een

beroep op de burgerij,deindustrie,dehandel,om metmeeropenheid de
buitenlandse werkstudenteen kans te bieden.Overwogen dientte worden

of niet een soepeler inschrijvingsbeleid kan worden uitgedacht.Terecht
werd er bijvoorbeeld dooreen van de professoren op gewezen,datmen
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dikwijlsvasthoudtaan starrewetenschappelijkeeisen (diploma'sb.v.
),die
prijzenswaardig zijn om hun eerlijkheid,maar door hun strakheid het
menselijk probleem voorbijkunnen zien.
Naasthethumanitaireaspectiserook œn politiekezijde,die een nieuwe
bezinning op het probleem van de 'vreemdeling' rechtvaardigt.Dat hier

politiek nietin partij-politiekezin moetworden opgevatzijvooropgesteld.
Enige achtergrond terverklaring.Ook bijgrote welwillendheid en openheidishetonvermijdelijk,datdewesterselanden ineen positiegemanoeuvreerd worden waarze nietnaarhoeven te verlangen.H eelwatontwikke-

lingslanden (Spanjeen Portugalhierook toeterekenen)wordengeregeerd
krachtens een systeem dattotalitair gestructureerd is - de westerse toelatingspolitiek van studenten wordtdaardoor nolensvolens een steun aan
gevestigde systemen die alleen studenten naar het buitenland laten gaan,
indien ze gelden als'betrouwbaar'.
Juistop ditlaatstepuntzi
jn deverlangensvan destudenten,hoemoeilijk

ook terealiseren misschien,nietonredelijk:wi1men werkelijk hulp bieden
aan studenten die mede geloktworden doorde vrijheid van ons staatsbestel,dan is een soepeltoelatingsbeleid gerechtvaardigd:de eis om studenten uitandere landen drie maanden de kans te geven OD3 hieryverk te

vinden,is bepaald nietoverdreven en geeft ook enige kans aan jonge
mensendiein hun eigenstaatnietalsidealeburgers('meelopers')gelden.
De bovenstaande problematiek is intussen geen zaak die op zichzelf staat.
Tussen allerlei weinig gefundeerde kreten hebben we deze constatering
gelukkig ook kunnen opvangen uitde betogen van studentenleiders.Dat
ruim ere complex geldt de rechten van m inderheden, die inderdaad meer

dan eensbedreigd worden.Een duidelijk bewijsvoorhetlaatste leverde
onlangs de Duitse deelstaatBeieren,waar de rechtbank œ n aantalcafé-

houdersinhetgelijk steldediehun raam sierden methetaloude'verboden
voorvreemdelingen'.M otivering van de 'recht'-bank:dediscriminatie gold

nietde Duitse staatsburger!Een voorbeeld dichter bijhuis:toen enige
jaren gelden een tijdelijke recessie optrad in Nederland,kon men van
verschillende zijden de opmerkinghoren (en lezen):laatde regering eerst
de buitenlandse arbeiders naarhuis sturen.
Ook in België vormen de gastarbeiders een minderheidsgroep die nog lang
niet de rechten verworven heeft van de werknem er uit het eigen land.

Afgczienvan hetfcitdatdcwerkzaamheden altijd vanmindercallurezijn,
typisch dezwarekarweien dus,isereen duidelijkeachterstand op sociaal
en op menselijkgebied,lom nd vanpensioenenverzekeringtothuisvesting
engezinsstructuur.Ongelijkerechten dus,welkeverontschuldigingen daarvoor ook kunnen worden aangevoerd. En daarm ee:discriminatie.Terecht
datmen waakzaam isdaartegen, terechtdatmen protesteert.
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W ie echteris'men'? Onzewelvaartsmaatschappijheefteen aantaltegenstellingen zo niet verminderd, dan toch zeker verdoezeld. Steeds m eer

mensen worden betrokken in dewelvaart,krijgen een snipperluxein hun
vingers.Bezitmaakt behoudend,de angst om hetveroverde te verliezen
corrumpeert.Een gevolg is,datm en het verworvene angstvallig bewaakt
en zich afkeertvan watnog allemaalgerealiseerd moetworden.En laten

wevooralnuchterblijven:hoogconjunctuurimpliceertbijlangenanietde
menselijke,ideële samenleving.
ln vroegere tijden gingen de groeistuipen van de vooruitgangvooralgCpaard meteen kritische begeleiding doorde have-not's.Voor willekeurige

voorbeelden kan men evenzeerterechtbijJacob van M aerlanten W illem
dieMadokkemaakte,a1sbijdearbeidersbeweging in de 19een 20eeeuw.
Dehave-not'szijn echter'bezitters'geworden,ook alisdatdikwijlsvan
heelbescheidenbetekenis,en wieweinigheeft,schijntzich snelbedreigd te
voelen:vandaardathetgeroep om 'law and order'waarachtig nietalleen
of in de eerste plaatskomtvan de groot-industrieel.
De accenten worden verlegd:watdatbetreftkan men inderdaad van een

nieuw tijdvak spreken sedertde jaren vijftig.De kritische begeleiding is
overgenomen doorde jeugd,de nieuwekaste van have-nofs,daarbijgesteund dooreen kleine groep intellectuelen (hetgeen niethetzelfde isa1s
universitairen),maar datneemtnietweg dat kritische zin zinvolis,nu
evenzeer als vroeger.En al
le excessen,alle doordraaierijvan een aantal
heethoofden doetnietafaan hetfeitdatonrechtgesignaleerd moetworden,
datzorgen voorde meerderheid de zorg om de minderheid nietoverbodig

maken.Eriseenlzieuw engagementonderdestudentenendemaatschappij
heefter behoefte aan.
M ethet bovenstaande ligthet objectiefvan deuniversi
tairebewogenheid

inhoofdlijnen vast.Eriseen duidelijkpolitiekedoelstelling,zijhetdan dat
dezenietin beperkte betekenisgdnterpreteerd mag worden. W ie pleitvoor

een omwentelingin demaatschappijvanuitde academie,wiedeuniversiteitwilmaken toteen leerschoolvoor maatschappelijke bedrijvigheid of
sterker nog toteen verzetshaard tegen hetkapitalisme,maakt twee denkfouten.Om tebegi
nnen overziethijnietdeconsequentiesvan zijn stellingname.Redenerend indeli
jn van dittypeengagementkan men deconser-

vatiefniethetrechtontzeggen zijn universiteittemaken toteen bolwerk
van behoud,aan hetFranco-regiem niet,zijn univcrsiteittemaken toteen
leerschoolvan het fascisme,aan andere totalitaire systemen niet,tot een
burchtvan repressie.Datimmersishetgevolg van een directinschakelen

van de universiteitin hetpolitieke spel.W aarom zouden daarbijalleen
bepaalde groem n studenten recht van spreken hebben?
W atm en in de tweede plaats vergeetis hetfeit dateen universiteiteen
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andere,evenzeer positieve functie heeft.De opleiding is er een die leert
onderzoeken,voorzichtig evalueren,losvangei
jktemethodesen systemen.
En juistin hetverlengde hiervan kan de studentenwereld een ro1spelen:

een kritische geest tonen,de maatschappelijke groei (en groeistuipen)
kritisch begeleiden en vooral:de bestaande relaties toetsen op hun m ense-

lijkheid en hun menswaardigheid.Bijdetoenemende complexiteitimmers
van administratie en staatsbesteldientmen voortdurend attentte zijn op
onrecht,incidenteelen inherentonrecht.En datlaatste komtvoor,zelfsin
onze westerse democratieën,waaraan een grote dosis zelfgenoegzaamheid
en wreedheid nietontzegd kan worden.H et zou ook van weinig weten-

schappelijke zin getuigen,te geloven in de ideale mens,wonend in een
gebied datzichzelfvijfentwintig jaargele en nog intensiefuitroeide.Het
zou alweereen bewijszijn van dattypeschematisch denken datevenzeer
verantwoordelijkisvoorHitlersspelmetdeJoden a1svoordestalinistische
massam oorden.

Kritiek isnietaltijd welkom.M aarde rechtvaardiging van maatschappijkritiek is veelal door de toekomstgegeven, zoals evenzeer methet werk
van Conscience alsm etdatvan M ultatulikan worden aangetoond.Kritiek
roept tegen-kritiek op en een democratie kan ook dat rliet anders dan

toejuichen.Gevaarlijk wordthet echter,wanneer de tegenactie gevoerd
wordtmetmiddelen van repressie.Ook als dat secundaire verweervoortkom tuitm eerbezonkenheid dan aan hetpri
maireverzetaltijdkanworden
toegeschreven,ishetpure verbod,vaak nog ondersteund metmuziek van
de matrak,kortzichti
g.Het opgelegde verbod kan imm ers niet blijvend

zijn,omdathetdebegeleidingvan deredemist:hetovertuigtniet.
W iehet'rodeboekjevoorscholieren'verbiedt,ook alishetnog zo slecht
(en hetisinderdaad hetproduktvan onkritische,kortzichtige betweters),

dieonderschatzijn burgers,zijn kinderen en vooral:deweerbaarheid van
zijn eigen democratisch bestel.Hoeveelwijzereen ministerdiezijnleraren
moedertaalhadaanbevolen hetboekjemetzijnleerlingenopdemiddelbare
schoolnuchterte behandelen.Zou verzetvan de kantder studenten tegen

deinBelgiëgenomenmaatregelen ongerechtvaardigd zijn geweest?
Censuuren verbod,vooralop vrijemeningsuitingen persvrijheid:hetzijn
lniddelen diedekwaalindodelijkheid verreovertreffen (en daterbepaalde
grenzen gesteld moeten zijn,wordthiernietaangevochten:verantwoordelijkheidsbesefisinderdaad nietidentiek methetstelselvan laissez-faire).
Censuur,ook bijgeschriften die irriterend zijn,werkta1seen boemerang,
doordatze de democratie veelwezenlijkerschaadtdan een te oververhit
protestooitkan doen.W atdatbetreftlijktzelfsde universitairegemeenschap in Leuven nietbezonnen genoeg,zoals blijktuit hetverbod van
'Universitas'.M enhoefthetnieteenstezijnmetdeinhoudvanhetbetrok-
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ken tijdschrift,om hetverbod - machtsmiddelwaarover alleen de ene
partijbeschikt tebeschouwen alseen ongelukkigetegenmaatregel.A1s
men zo weinig vertrouwen heeftin eigen woord,in de vrijediscussie,dan
kan men inderdaad ook nietsteunen op democratischeprocedures.
H etprotesttegen ditsoort'noodmaatregelen'isnietallœ n gewenst:hetis
een bittere noodzaak.Ongenuanceerd monddood maken van een groep
berustOP wankelzelfvertrouwen,schaadthetklei
ne beetje democratisch

besefdatbijlangenaniettotwasdom isgekomen.Juisthetschudden aan
œnglazen huisbewijstdekrachtdaarvan en eerderdan deroep om voorzichtigheid achtik een vraag naar hard,kritisch onderzoek gerechtvaar-

digd.W eleven nietin eenwereld dierechtvaardig,eerlijk,humaanis(ook
alis er verbetering ten opzichte van vorige eeuwen),en wantrouwen,
gebaseerd op een correcte overtuiging, is gewoonweg een vereiste.W ie

hooptdatmenselijkheidenverantwoordelijkheidsbesefhetooitzullen winnen van heteigenbelang datzoveelgemœnschappeli
jkeverdediging vindt,
he
bbe
n.
En
a
1
s
de
kr
itiek tevergaat,dan
diemagvoormijeen grotemond
kunnen we in iM ergevalgerustgesteld worden doorditgevoel:eriskritiek,
dus de democratie leeft nog.
W e vatten samen.lM ere samenleving,ook de onze,wordt voortdurend
bedreigd,metnam edoor stilstand en zelfgenoegzaamheid.Hetprocesvan
fasering,eigen aan onze zich ontwikkelende structuur,impliceert frictie

tussen de geld ingen.Daarom is hetgevaar permanent,bijna zou men
zeggen:imm anent,aanwezig datonlustgevoelensafgewenteld worden naar

de onderste lagen.Voor een geschoolde categorie outsiders,(nog) niet
directbetrokken indecomplicatiesvan hetstaatsbedrijf,ligtereen functie
indevoortdurende,kritischeconfrontatievan ideaalenwerkelijkheid.Dat
kan niet gebeuren zonder zelfkritiek: te vaak alheeft de revolutie haar

medestanders gedood en dikwijls lijkt de anti-autoritaire richting meer
autoritairen autocratisch dan hetbestreden establishment.

Deobjectievenmoetendanookmetzorggekozen worden en dienen direct
verband tehouden methetmenselijkeenmaatschappelijketekort.Datkan
zijn in verband met(bewustofonbewust)gediscrimineerde minderheden,
metdezwakkenzondergeorganiseerd verweer;datkan ook zijnmetrandverschijnselen a1sdwang,censuur,ongemotiveerd verbod en partij-politisering.En nietvergeten mag worden datdeberoepspoliticus,juistkrachtens
zijn afhankelijkheid van demassa,steedsweergeneigd ishetbelangvande
meerderheid zozeer te laten prevaleren.datde minderheid onder de voet

kan raken.Dieminderheid kan zeergrootzijn:hetnationaleen zelfshet
continentale chauvinisme discrimineert,in het verlengde van de partijpolitiek,oponmenselijk-ewijzetenaanzienvan deonderontwikkeldegebieden,om maareen voorbeeld te noemen.Hetsignalerend protestkan daar-
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om evenzeerzinvolzijnwanneerhetoorlogenbetreftdieallœn uitprestigeoverwegingen nietbeëi
ndigd worden,alsbijschrijversprocessen,waarook
gevoerd in onze samenleving.
Datis één aspœt.Hettwed e betrefteen verder gelegen,minder concreet

veld.Wiein zijn jeugd leertleven vanuitdehoop,za1latersplintersherinnering daaraan meedragen.Later zal de nieuwe politicus,d.w.z. deel-

nemerin hetmaatschappelijk proces,ervaren dathijverplichtistothet
compromis.M aarpacteren ten kostevan demenselijkewaardigheid,daarvoor zalhijin de toekomstmisschien terugschrikken.
lk ben de studenten dankbaarvoorhetkeerop keerscherp stellen van een

ideaal,ook almoeten wedaarbijervaren dathetgeven van alternatieven
nieteven eenvoudig is.Over de vormgeving van een aanvaardbareinhoud

zwijgen we dan maarliever:wie herinnering aan de gebeurtenissen van
vijfentwintigjaargeleden heeft,zalzich nietlaten verleiden de tegenpartij
'fascist'te noemen.Ouder worden leertje één ding:dat de wijze van
spreken nietminderbelangrijkisdan hetspreken zelf.
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D e keuze van de Patriarch van M oskou :
nog slechts een form aliteit?
RobertH otz

Volgensde bepalingen van hetkerkelijk recht,zoalsdeze zijn neergelegd
in canon 25 van het4e Oecum enischeConcilie,zou een verkiezing van een
patriarch binnen drie maanden na het overli
jden van zijn voorganger
moeten plaatsvinden.M aarde om standigheden m aakten op verschillende

tijden afwijken van dezeregelnodig,in hetbijzonderdeomstandigheden
vandeSovjet-staat.Yussendedood van Patriarch Tichonin hetjaar1925
en deverkiezing van zijn opvolgerverliepen meerdan 18jaar,diebovendien gekenmerktwarendooreen onmenselijkevervolging van de RussischOrthodoxe Kerk.Toen echter Patriarch Sergi na een regering van zes
maanden in m ei1944 stied,duurde hetinterregnum totaan de verkiezing

vanPatriarchAlexeinogmaarachtenœnhalvemaand.Daarbijstondweliswaardetekiezenkandidaatbijvoorbaatvast.Bovendienmoesten deleden
van hetConcilie hun stem in hetopenbaaruitbrengen,watwaarschijnli
jk
in nietonbelangrijkemateheeftbijgedragen totdebereikteeensgezindheid
en de eenstemmigheid van hetverkiezingsresultaat.

Sindsdien zijn weliswaar25 jaarverstreken,maarmethetoverlijden van
degrijzepatriarch N exeiop 17 april1970doetzich devraag voorofde
komende verkiezing van een patriarch opnieuw louter een form ele aan-

gelegenheid zalblijven.Zoalsin 1945za1dekeuzeook dezekeerdooreen
landelijk concilie,waarop naastbisschoppen ook priestersen leken zijn
vertegenwoordigd,moeten geschieden.Ter voorbereiding werd een com missieingesteld bestaande uit zestien bisschopm n,twee priesters en drie

leken.Hetconcilie zalvan 30 meitot2 junimoeten plaatsvinden,d.w.z.
pasvolle dertieneneenhalve maand na dedood van Alexei.Datiseen heel

lange tijd,wantde hogeouderdom van patriarch Alexeihad de verantwoordelijken zeerzekeralgeruime tijd aangemaand zich bezig tehouden
metdepersoon van zijn opvolger.
jazelfsnualvaststaat,wantdebetrokken kandidaatvoorhetpatriarchaat
zalaan voorwaarden m oeten beantwoorden waarovernietpasop een concilie een beslissing genomen kan worden,m aar die alvoordien opgelost

moeten zijn.De erkenning doorde staats-resp.partij-organen is hierbij
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volstrekt niet de enige 'conditio sine qua non'.In het W esten ziet men
meestalover hethoofd datde toekomstige patriarch ook doorhetRussische episcopaat erkend m oet worden, œ n episcopaat dat op zich beschouwd allesbehalveeen monolithische œ nheid is.Erbestaan spanningen

tussen deouderegeneratiebisschoppen(dievooreen klein gedeeltenoguit

'belijders'bestaat)endejongeren diepasna deStalinistischevervolgingen
hun ambten waardigheid verkregen.En voortszijn ernog de z.g.'Gosudarstvenniki'(de staatsbisschoppen) die noch de genegenheid noch een
bijzondere achting van de zijde van hun ambtsbroeders genieten.Eigen
opvattingen en belangen zijn ook kenmerkend voordehiërarchen dieafkomstig zijn uitde voormaligeOostpoolse gebieden.Kortom,er bestaan
verschillendegroeperingen en dienoverœnkom stigemeningsverschillen.
M aarop een landelijk concilie kan de toch al zwakke kerk hetzich niet

veroorloven inwendigetweespaltaan dedag teleggen.(Daarzou zelfshet
communistischeregimegeen belangbijhebben,wantditheeftnaarbuiten
op ditogenblik een sterk patriarchaatnodig)!Ditbren# onsechtertotde
vraag naarde persoon van de toekom stige patriarch.
M eermalen werd Nikodim Rotow, metropoliet van Leingrad en Nowgorod,a1s de meest kanshebbende kandidaat genoemd.M aar de succes-

volle leidervan hetdepartementvan kerkelijke buitenlandse aangelegenheden is een publiek geheim - volstrektgeen persona grata bijalle
broedersin hetambt.Inhetbijzonderschijnteenaantalouderehiërarchen
afwijzendtegenoverhem testaanl.Ditmaaktzijnkandidatuuralmeerdan
dubieus.Bovendien doetzich ookhetprobleem voor,ofvoordebelangri
jke
functie van de kerkelijkebuitenlandsebetrekkingen weereen in diplomatiek opzichtzobekwameenintelligentevervangertevindenzou zijn.ln e1k
gevalhield demetropolietzich in delaatstetijd intensiefbezig meteigen
academische studiesen behaalde de graad van magisterdertheologie(de
hoogstbereikbare theologische graad in de Sovjet-unie)en niet slechts

'honoriscausa',maardooraan de kerkelijke academie van Moskou met
succes een dissertatie te verdedigen met a1s titel s,lohannes XXIII,Paus
van Rome''@
1 De auteur van dit artikel verzet zich hevig tegen de bekende Pater W erenfried

van Straaten,die in zijn Echo derLfc/dcvan jan.
/febr.1971 metropolietNikodim
Rotow 'agentvan M oskou','slaafse medewerker van de godlozen'en 'boze geest die
de zelfmoord der orthodoxie met geniale perversiteit organiseert'noem t.ln tegenstelling tot P.W erenfried meent onze auteur dat Nikodim zich volgens het woord
van Patriarch Sergi 'in de leeuwenkuil'bevindten niet anders kan handelen,indien
rRen nOg iets van de Russisch-orthodoxe kerk wi1overlaten.

Wijsignaleren ditmeningsverschilwaarop weverderhiernietkunnen ingaan.HoewelNikodim een zeervooraanstaandeplaatsin dekerk inneemt,lijkthetonjuistom
alleswatergebeurtop zijn rekening te schrijven.- Rc#.
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MetropolietNikodim heeftongetwijfeld theologische belangstelling.Hij
geldtook alsijverig zielzorger.Een bredehorizon voorde huidige vooraanstaandediplomaat,diezijnloopbaan begonalsabituriëntvan eenpedagogisch instituut.M en zou de nu 47-jarigeNikodim dekandidaatvan de
komende generatie kunnen noem en.M aarde metropoliet,die reeds onder
de overlM en patriarch Alexei een beslissende invloed uitoefende op de
leiding van hetM oskousepatriarchaat,za1ook onder een nieuwe patriarch
niet bezorgd hoeven te zi
jn voorzijn prioriteitspositie.Hetiszelfs heel

goed mogelijk datzijn huidige positie hem een grotere ruimte voor actie
toestaatdanwanneerhijdewaardigheidvanpatriarch zou bezitten.Ditdes
te meeromdatdewaarschijnlijk enig mogelijke kandidaatvoorde troon
van patriarch van M oskou,m etropoliet Pimen lswekow van Krutizy en
Kolomna, tot nu toe noch op theologisch noch op diplomatiek gebied

bijzonderop devoorgrond isgetreden.
SergeiM ichailowitsch Iswekow,de huidige m etropolietPimen en op het

ogenblik waarnemend bestuurdervan hetpatriarchaat,werd 23 juni1910
a1s zoon van een am btenaarsgezin in hetgouvernementM oskou geboren.

Nog geen 17jaaroud werd hijaltotmonnik gewijd,waarbijhijdenaam
Pimenontving.Vierjaarlaterwashijalpriester.Datdezl-jarigepriestermonnik geen bijzondergrote theologische vorming heeftontvangen,kan
men slechtsvermoeden.ln elk gevalwaren detoenmaligetijdsomstandigheden vooreen verdere ontwikkeling ook nauwelijksgunstig.Hetisniet
toevallig datin de officiële biografieën van Pimen œ n hiaatbestaatt.a.v.

dejaren nazijn priesterwijding (1931)totheteindevandetweedewereldoorlog.W aarschijnlijk kon hijtoen zijn ambthelemaalnietuitoefenen.De
eerstetijd (d.w.z.tot1935)washijin M oskou werkzaam alskoordirigent.
W atdaarnagebeurde,valtmoeilijk nategaan.Hetwasdeperiodevan de
Stalinistische 'zuiveringen',waarin een grootdeelvan de geestelijken in
ballingschap ofin gevangenissen verdween,de kerken gesloten werden en

dekloostersopgeheven.Het1otvanPimenza1nauwelijksverschild hebben
van datvan zijn ambtsbroeders. ln elk gevalweethijheelprecieswat
een communistische kerkvervolging kan betekenen.Pasin 1945 duiktde
naam van Pimen weerop,toen hijbenoemd werd aan de kathedraalvan
M urom.Daarna nam Pimen administratieve taken waar,o.a.a1ssecretaris

van een bisschop.In hetjaar 1949 benoemde patriarch Alexeihem tot
prior van het holenklooster van Pskov,welk ambt Pimen tot eind 1953
uitoefende. Daarna werd hem als abt de leiding van het klooster van
Sagorsk opgedragen.Op 17 november 1957 ontving Pim en de bisschops-

wijding en nam spoedig de functie van coadjutor van M oskou op zich.
ln 1960 werd Pimen benoemd tot leider van de administratieve afdeling
Van het patriarchaat van M oskou en tot permanent lid van de Heilige
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Synode.Gedurende5 jaarwasPimenwerkzaam a1szakelijk leidervan het
patriarchaat.Binnen dit tijdsbestek beklom Pimen met wonderbaarlijke
snelheid de hoogste hiërarchische treden.1960 aartsbisschop,1961 aarts-

bisschop vanTulaen Bjelew,1961metropolietvan Leningrad en Ladoga,
1963metropolietvan Krutizyen Kolomna.Daarmeewashij- althansin
rang- de op een na belangrijksteman van hetpatriarchaatvan M oskou
geworden.

Dithad weerten gevolgedatdemetropolietook zijnverplichtetolaan de
staatmoestbetalen.Vanaf1963 isPimen lid van dewereldraad voorvredc

en vanhetSovjetcomitéterverdedigingvandevrede.lndezehoedanigheid
vindtmen hem in de afgelopen jaren op allebelangrijkezittingen van dit
college.Bovendien maakthijdeeluitvan hetSovjet-comitévoordeculturele betrekkingen metde landgenoten in hetbuitenland.(Zoals bekend
ontzietimmershetSovjet-regime,datin heteigen land dekerk nog altijd
vervolgt,zich nietjuistdekerk te gebruiken voorcontacten metde emigranten in hetbuitenland)!
M et de dood van patriarch Alexei op 18 april 1970 moest metropoliet
Pimen autom atisch het ambt van waarnemer van het patriarchaat overnemen.Zoalsreedsgezegd,waren Sergien Alexeivoorhun verheffing tot
de patriarchentroon alwerkzaam geweest a1s waarnemersvan hetpatriar-

chaat.Ook Pimen zalzekerkunnen zijn van depatriarchalewaardigheid.
W anneer men de biografie van de toekom stige patriarch overziet,dan za1
m en daarwe1enkeleconclusiesuitkunnen trekken.De nieuwepatriarch is

een monnik die we1 nauwelijks een bijzonder omvangrijke theologische
vorming bezit.M aar het feitdathij veelzijdig werkzaam is geweestin
administratieve aangelegenheden wettigt de conclusie datmen in hem een
kundige adm inistrateurvindtm etbegaafdheid voorhetleiden van m ensen.

Bijdeuiteenlopende stromingen in hetRussisch bisschopscollegelijkthij
deenigemogelijkekandidaatdie enigermatevoorallepartijen aanvaardbaaris.Bovendien schijntookzijnrelatietothetregimegoedtezijn.Daardoorvallenervanhetkomendelandelijkeconcilievan deRussisch-orthodoxeKerk nauwelijksmeerverrassingenteverwachten.Deverkiezing van
depatriarch za1- eenstemeer- nietsanderszijn dan deofficiëlebevestiging van een eenheidskandidaat.

Terzijde
D agboeken

K Feaâ'

Overdeleugen van hetdagboek zijn alzo vaak hardewaarheden gezegd,
datalleen een fantastnog nieuwe zalkunnen formuleren.Paulde W ispe-

laere,dieook aanzijnjongste,journaal-achtigeboek,PaulTegenpaulweer
een kalender aan motto's meegaf,vond als ironisering-bij-voorbaat van
eigen werk deze opmerking van Rem co Campert:,,Alle dagboeken,gepu-

bliceerd bijhetleven van een schrijverofna zijn dood zo goed alspersklaaronderhetmatras van zijn maîtresse gevonden,zijn dagboeken geschreven in destijlvan hetdagboek''.Deonbevangenheid diehetdagboek
voorwendt, is een literair gepredisponeerde, en is daarmee opgeheven.

Jezou ook kunnen zeggen:dedagboekschrijverspantzichdagelijksin om
aanzijnonbevangenheid devorm vanonbevangenheidtegeven.lkkandat
niet erg vinden,want het is onontkoombaar.Schrijven is nu eenmaal
spellen en spelen,en alleen de allereenvoudigste geestdoetbeide zo tegen

alle regels in,dat onbevangenheid te voorschijn komt.Richard M inne
noem de eensop voorbeeld van Anatole France de perfectie in hetepisto-

lairegenre- een aleven om zijn leugenachtigheid aanvechtbaargenre
de klassieke soldatenbrief:,,lk neem de pen terhand om u te laten weten

a1sdathetin ordeismetmijn gezondheid en datikopdroogzaad zit....
Beste groeten en ik verhoop van u hetzelfde''.M aar ook deze brief is
gemodelleerd en de eenvoud ervan wordtdaardooreen zeer geraffineerde.
Hetgrootste gevaar voor hetvoortbestaan van dagboeken moetliggen in

momenten van onbevangenheid bijde schrijverzelf:die ogenblikken dat
hij,teruglezend in zijnjournaal,zich llietmeermetzijn vroegere'zelf'kan
identificeren en œn acteur aan hetwerk ziet.Hetza1veelzelfbeheersing of

eigenliefdekostendannietaan hetscheuren teslaan.Bijhetbeschouwende
dagboek - hetjournaala1svorm van zelfexploratieen -verheldering za1datgevaargroterzijndanbijhetfeitelijke,hetjournaala1sdagstaatvan
activiteiten en ontmoetingen,alkan de formulering hierlaterweerschaam te wekken.
Een ogenblik van plaatsvervangende schaamte kreeg ik op één pagina van
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erschenen delen van de Diaries and Letters van
de twce totOp heden i'
lTarold lkicolson.(Hoeveelkeerbi
jPauldeW ispelaere,weetik nietmeer,
maarheelvaak en datop honderdzestig pagina'sgrote druk;Nicolson telt

ernegenhonderd,klein).Nicolsonsdagboekbehoorttotdefeitelijke;introspectie is zijn kracht niet;had hijde neiging gehad een beschouwend
journaalte schrijven,zijn dagboeken zeuden bijde familiepapieren zijn
gebleven.Hijzou hetschrijven van een dergelijk journaaltrouwensnooit
lang volgehouden hebben.Hi
jwasernieteenzljdiggenoegvoor.Zijn veelzijdigheid steldehem in staateen dagboek teschîijven waarvan deomvang
driemiljoenwoorden - monomaniekan suggereren,maarwaarvan de
inhoud hettegendeelbewijst.
HaroldNicolsonleefdevan1886tot1968;in1909ginghijindiplomatieke
dienst;alin 1929 verliethiide diplomatie weer,mede hierom,datzijn
vrouw,dedichteresenschrijfsterV.Sackville-W est,weigerdezichmethem
inhetbuitenland tevestigen.Eenvrijonzekerbestaanbegint.Datduurttot
1935,wanneerhijlidwordtvanhetLagerHuis.lndeoorlogmaakthijeen
jaar deeluitvan hetkabinet van Churchill,op een vrijondergeschikte
plaatsoverigens.Zijn dagboek beginthijteschrijven in 1930;hijgaatermeedoortotoktober 1964:danheefterin zijnlevente weinigbelangrijks
plaats datde moeite waard is,vastgelegd te worden.Zijn jongste zoon
Nigelheeftdedagboeken,waarin ook brievenvanNicolsonaanzijn vrouw
en enkele van zijn vrouw aan hem werden opgenomen,uitgegeven.De
enormeomvang maakteen keuzenoodzakelijk.M aar een twintigstedeel
werd gepubliceerd.Totop heden zijn twee delen uitgekomen:de jaren
-

1930-1939 en 1939 -1945.Een derde en laatste deelis aangekondigd.
Laat ik nu eerst m aar m eteen zeggen, dat die twee delen dagboek de

fijnste leesboeken zijn de laatste jaren verschenen.Het zal veel m oeite
kosten die bewering waar te maken.lk za1hetproberen.Om te beginnen:
wie een hekel aan Engelsen en alles wat Engels is,heeft,za1 dit boek

weggooien.Nicolson isnamelijknietzo maarœn Engelsman;hijzou door
een grootromanschrijvera1smodelvandéEngelsmanbedachtkunnenzijn.
(1kbetreurhet,hem nooittehebbenhorenspreken,alkanikmezijnwijze
van spreken heelgoed voorstellen).Inéénopzichtbeantwoordthijnietaan
hetmodel(metheelgelukkige resultaten):cultureelishijallerminsteen
eilandbewoner.Hijsprak bijvoorbeeld bijna accentloosFransen had ook
een grotebewondering voorde Franse cultuur,ongeveerde enige diehij
naastde Engelse - en dan nog de Engelse van de hogere standen

er-

kende.Hijwaseen zeerformeelman,zozeerformeeldathetop den duur
watirriterend wordt.Hijlijktpassieloos,isaltijd ingehouden,alkan hij
sneeren,en dan vooral waar hij geconfronteerd wordt met L'analitcit.
(Kostelijk zijn zijn dagboekpassages over bezoeken aan Amerika,land
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waarhijfeitelijk een diepeverachtingvoorhad,alza1hijdattegenoverde
Amerikanennietlatenblijken).Hijlijktllietalleenpassieloos,hijklijktook
seksloos,ondankszijn grote liefde voorzijn vrouw,zoals die in brieven
herhaaldelijk wordtgeuit.Grootwasdie liefde,maarNicolson kon haar
ook groothouden:hijwasheelweinig thuis.De krachtvan zijn liefde
lijktte zijn,dat hij voortdurend thuis komt!De kracht van zijn dagboek is,dat hij de behoefte had,van huis te zijn en veel mensen te
ontmoeten.Nu kan diebehoefteerwe1zijn,men moetook nog Ontm oet
willen worden dooranderen.H etgroteraadselnuwaarditdagboek jevoor
plaatstisdit:welke karaktertrekken of gaven had Nicolson dathi
jin de
hele periode van datdagboek altijd de belangrijkstemensen van zijn tijd
kan ontmoeten.Hijwordtdoorhen kennelijk geaccepteerd;hijmoetheel
gemakkelijk vrienden hebben gemaakt.Heelveelgrotefiguren uitpolitiek
enliteratuurvan dedertigerjaren paraderen in zijn dagboek;en nu ik het
opgeschreven heb,heb ik alspijtvandat'paraderen':hetdoetijdelheid of
snobisme veronderstellen. De grootheid van Nicolson

vorm van grootheid

zeer amusante

isjuistdathijdecontacten metaldiegroten van-

zelfsprekend vind.Ofhetnu om EliotofJamesJoycegaat,ofdepresident
van de Verenigde Staten,de Hertog van W indsorofLindbergh.Uiteraard

spreekthijdie 'vanzelfsprekendheid'nietuit.Zo vanzelfsprekend is dat
allesvoorhem.W atiszijn krachtgeweest?
Nicolson waszeerveelzijdig,teveelzijdigom echtgroottekunnenworden,
laatik dateraan toevoegen.Hijwasdiplomaat,journalist,literaircriticus,
radiospreker,Lager-Huislid,schrijveren ook nog eensdeechtgenootvan
detoen zeerpopulaireV.Sackville-W est.Hijverspreidde van naturecultuur.Hijmoetdaardooreen zeerdankbaregesprekspartnerzijn geweest.
methet vermogen

en datm eer door ondervinding dan van nature -

zich nooitop tedringen.(De enkele keren dathijzich vooruittrachtte
schuiven,mislukthet).En daarbij en datis belangrijk - een groot
vermogen totbewonderen.Hijkende,kan men zeggen,iedereen,maar de
grotevraag isofiedereen hem gekend heeft.Hijwasbevriend metChurchillen evenzeermetEden;in deoorlogsmemoiresvan Churchillkomthij
nietvoor;in de gedenkschriften van Eden wordthijmaaréén maalgenoemd.Enveronderstelddatalzijn velelunch-endinerpartnersdagboeken
overdebelangrijkstefeiten hadden bijgehouden,- hetzou dan de vraag
zijn ofHarold Nicolson zo vaak vermeld wordta1shijhen vermeldt.Een
vriend van hem heefteensgezegd:hi
jwaseen nationalefiguur,maarvan
detweederang.Endatwasinhetmaatschappelijk verkeerkan men zeggen
zijn kracht:hijverscheena1seen stukEngeland,maartoch alspersoolijkheid van detweederang,datwi1zeggen:hijwaser(gelukkig),maarniet
nadrukkelijk en anderen verdringend ofin de schaduw latend.Enhijwés

overalen vanwathijmeemaakte- vandichtbij,maarop detweederijen
bijnaaltijdalstoeschouwer- gafhijverslag in zijn dagboek.Van vijftien
jaarEngelse en Europese geschiedeniskrijgtmen close-upsen een aantal
vandebelangrijkstefiguren uithetEuropa van diejaren krijgjevan heel
dichtbijtezien.En inhetbeschrijven van mensen,hun wijzevan spreken,
hun gM rag,hun eigenaardigheden,wasNicolson een meester.En datdoet

hijin œn proza dat de grote kwaliteiten van hetniet-opvallende heeft.
Hoogtepunten van zijn beschrijvingskunstleverthijalshijgetuige isvan
heel grote beslissende gebeurtenissen: de afstand van Edward Vll, de
regeringsperiode van Chamberl
ain en - en hierishetbijna voortdurend
raak - de oorl
ogsjaren.

Nicolson wasveelzijdig en hijoefende vele activiteiten tegelijk uit.Zijn
grote charme is,dathijin zijn dagboek voortdurend de indruk kan wekken,nietsomhanden te hebben dan lunchen metdie grootheid ofdineren

metdatgezelschap van voornaamheden.lederanderzou aan hetschrijven
van een dergelijk omvangrijk dagboek een dagtaak hebben gehad.Hij
schreefnaastdatdagboek heelveelboeken,waarvan erweervele uitvoerig

vooronderzoekvereisten.Hetlijkterop,dathijmoeitelooswerkten vooral,
dathijvooriedereen alletijd heeft.Endatlaatstekenmerktaltijd de echt
groten almogen ze dan van de tweede rang zijn.
Had Nicölson geen ambities? Voorlopig kun jezeggen,dathijnogalwat
idealen heeft.Voorbepaaldefiguren blijfthijmaarzijn bewondering neerschrijven.Uitdeaanwezigheid vandieidolenen zijn bewonderingvoorhen
kanmenietsvan zijn ambitiesafleiden:zezijn zijnmodellen,maarzezijn
voorhem ook onbereikbaar.Nicolson behoorttotdiemensendiealtijd aan
de rand van degrootheid moeten blijven;de ene karaktereigenschap die
hen eroverheen helpt,m issen ze.H un tekortiseerdergebrek aan persoon-

lijkheid dan aan begaafdheden.Onthullend vind ik een fragmentuiteen
briefaan zijn vrouw;debriefisgedateerd 18mei1938en werdgeschreven
vanuitzijn Londenseflat:,,W atmijhindertismijn gebrek aan elegance'
,
ik kom bijde bestetextielzaken,de bestekleermakers,de beste kappers.
lk heb debestehuisbediendein Londen;ik ben altijd àan hetwassen en
poetsen;mijn haarwater komtvan Floris.En toch,a1s ik me tussen de
elegancemeng,voelik mesjofel.Mijn overhemd puiltuit,mijn dasraakt
gekreukt,mijnvestbobbelt,mijnhaarraaktin dewar''.Zijn ideaalwordt
hier indirectuitgebeeld'
,zijn pogen eraan te beantwoorden ook'
,en wat
voorhetuiterlijk geldt,laatzich ook voorhetgeestelijkezo omschrijven'
,
Nicolsonheeftallesmee,maarhijhaalthetnetniet.M aardatmaakthem
juistideaalgezelschap voorechteeersterangs-figuren.En dieeersterangsfiguren zijn a1sidealen,modellen weerideaalgezelschap voorhem.Door
datallesendoorzijnveelzijdigheidwerdhijgeengrotefiguurengeengroot
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schrijver,maareen heelgrootdagboekschrijver,œn auteurook diein zijn
journaalnetietsmeerdurftdanhijinhetmaatschappelijkverkeergewaagd
zou hebben.Ook weer nietteveel,wanthijblijft,ook in zijn journaal
gedistingeerd;hetdagboek is geen plaats der wrake en ook geen kleine-

ringsmiddel.Zijngrootheid a1sjournaalschrijveris,dathijzich in hetdagboek nietgrotermaaktdan hijis.Zijnboek doetjein e1k gevalallewaarheden over de leugen van hetdagboek vergeten.
De plek nu van de plaatsvervangende schaamte li
gtop bladzijde 167 van
i
heteerstedeel.Deauteurwordtziek en hijmoet n hetziekenhuisworden
opgenomen.Hijplaatstdeziekteterstond in hetperspectiefvan de dood en

in de kortetijd diehem in zijn 5atrestv6ôrde opname,maakthijzijn
laatste wilsbeschikking klaar.Dan schrijfthijnietzonder pathetiek (die
juistzo opvaltomdathijaltijd zo ingehouden is):,,Ditkunnen delaatste
woorden zijn die ik type op mijn geliefdeTikkie''.En dan maakthijaan
watde laatste bladzijde van zijn dagboek kan worden,een net te mooi
eindemethetjoyeuzegrafschrift:
Finis Vitae M eae
DY Gratias

En tebedenken datzijn vrouw ook nog Vita heette.'Deo gratias'ishet
allermooiste,wantenigereligieuzebekommernisisNicolsonzijnheleleven
vreemd gebleven.Veertien dagen later kan hijalweer notitiesvoorzijn
dagboek maken.Zo'n passagezou Campertbijnagelijkgeven.
DezeDiariesand Letters%zijn ook heelrijkaan anekdotes.Nicolsonmaakt
heelveelmee en omtmoetweer veelbelangrijke mensen dieveelhebben
meegemaakten hem daarvan vertellen.Toen Nicolson zijn zetelin het
Lagerhuisverloor,zeiChurchilltegen een vriend van hem:,,H etHuis zal

een somberderplaatszijnzonderhem.Enook kleiner''.Hetisnietteveel
gezegd,dataanheteindevan hettweededeel(wanneerjedagenlangdoor
jaren heen metNicolson bentopgetrokken)erook eenwatdroevigeleegte
ontstaat.Je zou willen doorlezen.En datisaan een auteureen nietgering

compliment.Harold Nicolsonwastocheen grootschrijver.

1 Uitgave Fontana Books,Collins,London,prijsin Nederland .
f7,95.

Politiek O verzicht

Indo-china
Toenin aprilvanhetvorigejaarZuidvietnameseen Amerikaansetroepen begonnen aan hun'beperkte'actieinCambodjawashetdoel- naasteenzekere
steunverlening aan de pro-W esterse regering van Lon No1 in Phnom Penh
tegen de sterke druk van de aanhangersvan PrinsShihanouk - in de eerste
plaats de schuil- en opslagplaatsen van de N oordvietnam ese troepen en de
Vietcong te vem ietigen en daardoor Zuid-vietnam te ontlasten; dit zou dan

moetenleidentothetvergemakkelijken vanhetterugtrekkenvan Amerikaanse
troepen en totwat m en noem de de vietnam isering van de oorlog.W e1werden

deAmerikaansegrondtroepenop 1juliteruggetrokken enbleveninCambodja
slechts Zuidvietnam ese legers, gesteund door de Am erikaanse luchtm acht,
m aar de bezorgdheid voor nog verdere uitbreiding van de oorlog was daardoor nietverm inderd.

Hetwasn.l.duidelijk,datdemoeilijkheid slechtswerd verplaatst.Nu Hanoi
nietmeerkonbeschikkenoverdeCambodjaanseaanvoerwegenenvooralgeen
gebruik meerkonmakenvan deCambodjaansehaven KompongSom voorde
aanvoer van zwaar m ateriaal,moest het meer aandacht gaan besteden aan de

uitbreiding van hetgrootaantalsluipwegen dattezamen de Ho TsjiMinhroute wordt genoem d, die even ten noorden van de gedemilitariseerde zone
tussen N oord-en Zuid-vietnam beginten via Laotiaans gebied ten westen van

deZuidvietnamese grensdoorlooptnaarZuid-vietnam en Cambodja.DitverhinderdeHanoioverigensnietom teblijven proberen zowelPhnom Penh a1s
de neutrale regering van Souvanna Phoum a in Vientiane m et alle m iddelen te

blijvenbestoken.Ditalleszouresulteren in eenvergrotedrukop hetnoorden
en m idden van Zuid-vietnam en zou zo de door Nixon zo luid verkondigde
verlangens om de Am erikanen geheel uit Zuid-vietnam terug te trekken
bedreigen.
Zo zag de presidentvan de Verenigde Staten zich geplaatstvoor de noodzake-

lijkheid om teproberen deAmerikaanseoorlog in Zuid-oost-Azië te beëindigen doorhem uittebreiden.Hijisin depositiegekomen waarin hijeerst
Cambodja binnen vielom dedruk op Zuid-vietnam teverminderen en zich
nu metLaosmoetbemoeienom Cambodjatebehouden.Erwordtnu aldruk
gespeculeerd, wanneer rechtstreekse aanvallen beginnen op Noord-vietnnm

om Vientianeweerte ontlasten.Totnu toe isduidelijk gebleken,datnoch
Lon No1in Phnom Penh noch deregeringin Vientianein staatzijn op eigen

kracht stand te houden tegen de aanvallen vanuit Noord-vietnam ,gesteund
door reSP.de aanhang van prins Shihanouk en de Pathet Lao.
De gevaren aan deze pol
itiek verbonden zijn grooten hetis nietmeer dan
norm aal dat W ashington zich lang heeft bedacht voor het een nieuwe stap

deed.Vorigjaarmeiwerd erin Saigon reedsgesproken overdenoodzaakvan
een invalin Laos,maar N ixon kon vanzelfsprekend daar toen niet op ingaan,
gezien de hevige kritiek die er in de Verenigde Staten en in de wereld reeds

werduitgeoefendopdebeperkteactievanAmerikaansetroepeninCambodja.
Mogelijk heefthijtoch noggehoopterniettoetehoevenbesluiten,maarhet
werd steedsduidelijkerdatHanoiin dekomendedrogeperiodeallesop alles
zou zetten om via deHo TsjiM inh-routezich zo teversterken datdeNoordvietnamesegeneraalGiapin staatzou zijnom Saigon hetvolgend jaaraan te
vallen op een ogenblik daternogbetrekkelijk weinigAmerikaansetroepen in
Zuid-vietnam zouden zijn om zo dekansen van Thieu in deZuidvietnamese
presidentsverkiezingen te minimaliseren of mogelijk Nixon te dwingen zijn
ontruim ingspolitiek op te geven.En geen van beide om standigheden zouden
N ixons kansen op een tweede am btsperiode gunstiger doen worden.
Am erikaanse troepen in Laos te laten opereren zou echter de woede van
ontelbaren in de Verenigde Staten hebben opgewekt en daarom werd, nadat

doorcensuur dagenlang elke normale berichtgeving was onmogelijk gemaakt,
door de Zuidvietnam ese president Thieu de aankondiging gedaan van de inval
in Laos door Zuidvietnam ese troepen, gesteund door de Am erikaanse lucht-

macht,om deNoordvietnameseaanvoerlijnenaftesnijden.Om nogduidelijkèr
te m aken datheteen zelfstandige Zuidvietnam ese ondernem ing was,werd zelfs

deoorspronkelijkeAmerikaansecode-naam DeweyCanyon 11vervangen door
een Vietnamese:Lam Son 719!
De opm ars van de Zuidvietnam ezen verliep niet zo vlot a1s de legerberichten
wilden doen geloven,reden waarom Saigon begon te spreken overeen recht-

streekse aanvalop Noord-vietnam.PresidentNixon blijftontkennen datditin
de bedoeling ligt,maarverklaartook,dathijde Zuidvietnamese regering niet
kan verhinderen zelfde aanvalte beginnen;Am erikaanse grondtroepen zouden
er niet aan m ogen deelnem en, we1 de luchtm acht, hetgeen overigens geen
verschil m aakt met de huidige situatie, waarin B 52'ers ook reeds wekenlang
hun vluchten boven Noord-vietnam uitvoeren om het daar aanwezige luchtafweergeschutuit te schakelen.

lsditgepraatovereen directe invalalleen m aar bedoeld om H anoite dwingen

zijn troepen aan de grensgereed te houden in plaatsvan hen Laostelaten
binnenrukken? N ixon zal toch ook rekening m oeten houden met Peking in
geval van een inval van Thieu in Noord-vietnam . W ashington laat de Laotiaanse cam pagne voortdurend vergezeld gaan van verzekeringen datm en niets

wilondernemen watChina zou bedreigen,maarde vraég kan ook zijn of
Peking deze acties als een bedreiging voelt en dus m eent te m oeten reageren.

In Laosisditmogelijk nogniethetgeval,maarzalditook zo zijn alsThieu
Hanoiaanvalt? W at doetNixon als Thieu zijn eigen krachten overschat,de

aanvalbeginten een nederlaag lijdttegen Hanoi,aldan nietgesteund door
Peking?Zien wijdan demuisdeolifantop sleeptouw nemen?
Overde vraag ofPeking zalingrijpen,verschillen de meningen.Wijwezen
reeds op de geruststellende verzekeringen van W ashington en kunnen er nog
aan toe voegen datN ixon voor heteerst zich positief heeft uitgelaten over de

toelating van communistisch China totde Verenigde Naties,natuurlijk met
handhaving van Formosa-china als lid.Hetonverwachte vijfdaagse bezoek
van premierTsjoeEn-laiaan Hanoien dedaardoorhem gebruiktebewoordingen deden Franse diplom aten echter denken aan de taalvan Peking in 1950

vlakvoorhetzenden vanChinesevri
jwilligersnaarKorea.IsWashington wel
voldoendedoordrongen vandeernstvandegevaarlijkesituatiewaarin hetzich
bevindt?Voordeuitgesproken overtuiging datChinawe1nietdaadwerkelijk
zalingrijpen,gevenwi
jnietveel.
M idden-oosten
De besprekingen over een regeling van deze kwestie onder leiding van V.N .-

vertegenwoordigerJarring,diereedsinnovember1968zijn begonnen,hebben
totnu toe geen resultaatgehad.Een ogenblik leek heter op dater schot in zou
kom en, toen begin augustus 1970 een bestand van 90 dagen werd gesloten,

maarvoordatJarring hetcontactmetde partijen afzonderlijk had kunnen
opnemen,waren zijn kansen eigenlijk alverkeken tengevolge van Egyptische
bestandsschendingen langs hetSuezkanaal.Pogingen om via het vier-m ogend-

heden overleg (Verenigde Staten,Rusland,Engeland en Frankrijk),waarop
Egypte had aangedrongen,toteen oplossing te kom en leden schipbreuk op de
weigering van TelA viv en W ashington.
Tegen het einde van hetbestand verklaarde Israëlzich bereid het voor onbe-

paalde tijd te verlengen,terwijlde VAR dit slechts wilde voor een nieuwe
periode van 90 dagen, m its de Jarring-besprekingen zouden worden hervat;
prem ier Sadat zei tevens dat Caïro niets voelde voor een eventuele tweede
verlenging.Voor hervatting van het gesprek bleef Tel Aviv echter de weder-

zijdse eerbiediging van de bestandsovereenkomst eisen, zodat er we1 een
bestand kwam ,m aar voorlopig geen overleg.
Langzaam begon lsraëliets soepeler te worden.M inister van defensie D ayan
verklaarde zich voorstander van de Jarringbesprekingen,om datdeze de enige

mogelijkheid boden om een einde aan deoorlog te maken en premierM eir
sprak kort daarna niet m eer over afbreken van het Egyptische raketstelsel
langshetSuezkanaalalsvoorwaarde voorhervattingvan hetgesprek.Paseind
december echter vielhetofficiële lsraëlische besluit om weer aan het overleg
deelte nem en,w aarna er nog slechts een m aand restte voor hetbestand afliep.
W el gaf Caïro te kennen toch een nieuwe verlenging te zullen accepteren,

maarop voorwaarde datereen tijdschema zou worden vastgesteld voor het
terugtrekken van de Israëlische troepen uit de in '67 bezette gebieden..H et
wilde hierover echter nietrechtstreeks m et Israël onderhandelen,daar dit zou
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betekenendaterconcessiesvanbeidezi
jdenzouden moetenwordengedaanen
Sadatspositie is- nog? - nietsterk genoeg om dit te doen.Caïro hnopte
daarom op druk van de Verenigde N aties en de grote vier op Israël ont toe
te geven.

(ledurende de naaand januarivan ditjaar concentreerden de diplomatieke
activiteiten zich op hettotstand brengen van een nieuwe verlenging.N a de
belofte van Am erikaanse hulp en de verklaring van Oe Thant dat er enige
serieuze vorderingen door Jarring werden gem aakt,besloot Sadat het bestand

nogeensmet30dagen teverlengen.Tegelijkertijd eistehijeen 'gedeeltelijke'
terugtrekkingvan IsraëluitSinaïen beloofdehijin ruilhiervoorhetkanaal
weervoordescheepvaartteopenen.Metditlaatstehooptehi
jvooralin het
gevleite komen bijde grote vier;de Westeuropese handelheeftnog altijd
grootbelangbijhetSuez-kanaalenvoordeSovjet-uniezou hetgemakkelijker
worden om zijn groeiende vlootin deIndische Oceaan te bevoorraden.Vrij
algemeen zagmen hierin een poging om Israëlteisoleren,terwijleen ander
puntuit Sadats rede,n.l.dat er aan het einde van de nieuwe bestandsperiode

duidelijkevooruitgangmoestzijn in deJarring-besprekingen,werdbeschouwd
a1s een soortultim atum aan lsraël.Reden voor Te1A viv om nogm aals te verklaren dat m en wel vrede wil, dat men er ook over wi1 praten, m aar dan
zonder voorwaarden vooraf.
lntussen ging Egypte nog iets verder; het verklaarde zich bereid een vrede

tesluiten en Israëlook formeelte erkennen - voorheteerstzo nadrukkelijk
uitgesproken
mits Israël zich terugtrok uit alle gedurende de zesdaagse
oorlog in 1967 bezette gebieden.PremierMei
rblijftechternogsteedsop het

standpuntstaandatzijslechtswi1terugtrekkenopveilige,bijonderhandelingen
vastgestelde grenzen en dathetbezitvan dehoogten van G olan,Oost-leruza-

1em en Sharm elSheikh voorlsraëlvan levensbelangzijn.In deze vasthoudendheid ligt echter voor lsraël reëelhet gevaar van boven reeds genoem d
isolem enten hetis de vraag of hetzich zo'
n situatie kan veroorloven;daarom

isheteen geluk datook M oskou blijkbaar geen directe confrontatie in het
M idden-oostenwensten kennelijkSadatbijzijneerstgeheim gehoudenbezoek
aan de Sovjet-unie heeftweten over te halen om - nu hij het bestand op
5 m aart niet nog eens wilde verlengen - tenm inste te verklaren dat Egypte

nietnaar de wapenszou grijpen.StaatSadatonder druk van M oskou,W ashington probeertopallemogelijkemanieren TelAvivzovertekrijgen dathet
nog verder tegem oet kom t aan het standpunt van de A rabieren.Een van de
m iddelen die N ixon gebrui
kt,zou kunnen zijn de lsraëlische angstvoorbe-

moeienissen van deVeiligheidsraad,die mogelijk een voorlsraëlongunstige
regeling zou willen afdwingen.

Aan deoostgrensvan Israëlschijntde situatie ietsgunstigertezijn.Reeds
vroegerwaren er geruchten over contacten van Israëlm etde Jordaanse koning

Hoessein.Hoeweldezenatuurlijk geen vredekan sluiten zonderEgypte,zou
Jordaniënutoch alzovermetlsraëltotovereenstemmingzijn gekomen,dater
gedetailleerdeafspraken zoudenzijn gemaaktoverdepositievandeArabische

bevolking in een geheelIsraëlisch Jeruzalem,terwijldeMoslim HeiligePlaatsen exterritoriaal zouden worden verklaard.Tevens zouden er enkele grens-

correctieszijn afgesproken en een uitgebreide regelingvooreen gedemilitariseerde westoever van de Jordaan zijn getroffen.Dit betekent niet alleen
grotere veiligheid voorIsraEl,m aarisook een teken van de sterkere positie die

Hoessein de laatstetijd tegenover dePalestijnen in zijn land heeftweten te
verkrijgen.
13 -3 -'
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België
In Belgiëlijktmen vaneenregeringteverwachten datzeereigenlijkisom te
vallen.Einde februari,begin m aart was het weer dezelfde lugubere stemm ing

a1sbijdehervattingvan hetparlementairjaar.
Februariwas nochtans rustig ingezet.Er werd wat uitgeblazen na de wedren

om hetwetsontwerp op deagglomeratiesenfederatiesklaartekrijgenvoorde
beloofde datum:31 januari.Ondertussen kon uitgekeken worden naar een
opvolgervoorministerLeburton,voorwiehetBsp-congresnietdevriendelijkheidkonopbrengendepartijstatutentewijzigenom hem toetelatendeportefeuillesvan ministeren partijvoorzitterte combineren.Maarniemand drong
aan op spoed.Leburton zatgoed op economischezaken,en hijspeeldeeen
belangrijkero1in debestrijdingvan deBTW -psychose,o.m.doorakkoorden
metbepaaldebedrijven waarbijdezehetop zich namen geen enkeleprijsverhoging door te voeren voor 1 april,zelfs niet degene die zou volgen uit het
'm echanisch effect'van de BTW -invoering.

Op 15 februarioverleed ministerTerwagne.Eindejanuariwashijineengestuikt na een van de marathonzittingen voor het agglom eratie-ontwerp. D e
regering kon nu moeilijk anders dan de beide ministers tegelijk vervangen.
Sim onetw erd gepolst voor economische zaken,m aar weigerde.M en zou zich

inderdaad moeilijk hebben kunnen inbeelden dateen politicusdiezijn stemmen moethalen bijdeFranstaligeBrusselaarszich zounestelen in deregering
diedehoofdstadin haar'carcan'heeftopgesloten.Uiteindelijktrofhetbureau
van de BSP de volgende m aatregelen:Cools van begroting naar econom ische

zaken,Deniskrijgtdeplaatsvan Cools,en prof.Dehousseneemtdeverantwoordelijkheid voorde communautairebetrekkingen.Beidenieuwe ministers
ziJ
'n Luikenaars.

Depersonthaalde denieuwelingen tamelijk koel.Onmiddellijk daarop waren
erweergeruchten overmoeilijkheden tussen deregeringspartnersen overde
eventualiteitvan vervroegdeverkiezingen.Demotievenliggen in dezelfdelijn
a1s de vorige keer.Cools zou m et weinigenthousiasmenaarzi
jn nieuwetaak
opkijken,en erweinigvoorvoelen a1szondebok te m oeten opdraaien voorde
BTW-prijssti
jgingen.Eengrotemoeilijkheidvoorderegeringisdatzenietmet
zekerheid weet wat de BTW za1 opbrengen.W anneer de inkom sten werden

onderschat,zullen deaanslagvoeten m oeten worden verhoogd.Bovendien heeft

de administratie met enorme moeilijkheden af te rekenen:niet alleen het
belastingsysteem is nieuw ,m aar ook de manier van verwerking waarvoor de

computer werd ingeschakeld.Hetzou we1eenstwee jaar kunnen duren voor
hetsysteem werkt.Op sociaalvlak werden voor hetoverheidspcrsoneel en de

overheidsbedrijven eisengestelddieeentotaleweerslaghebbenvan 45miljard
overtweejaar.Deregering heefthiervoorgeen geld.Ofwelkomen ergrote
sociale moeili
jkheden, ofwel een belastingverhoging? Voor de ziekteverzekering wordthettekorttegen einde 1971op minstens5,8 miljard geraamd.
Er zou dusmeer dan 100 miljoen per week moeten bijgepastworden!De
socialisten willen de putnietdoor de verzekerden laten vullen,terwijl de
Cvpersdeloongrenzen willen verhogen en debijdragevoeten aanpassen.Het
blijktzeermoeilijkvoorderegeringspartnershiereen overeenkomsttekunnen
vinden,vooralomdatergeen vooruitzichtishetprobleem werkelijk op te
lossen.Hetzgn.'
tekort'zalblijven groeien.Deziekteverzekering vraagteen
globale nieuwe aanpak en daar is men nog niet aan toe.Een soortgelijke
moeilijkheid steldezich bijhetprobleem van devoorschoolseinrichtingen te
Brussel,waarvoormisschien we1een onmiddellijke oplossing kan gevonden
worden,m aar waarCVP en BSP weerop hun 'historische tegenstelling'stuiten

wanneerhetgaatom een politiek oplangetermijn.
Departijstrategenvoorzieneenopeenhopingvanmoeilijkhedenvoorhetlaatste
regeringsjaar,die slechtsopgelostkunnen worden doormiddelvan zeer onsympathieke m aatregelen.M et zulke erfenis naar de verkiezingen gaan is voor
hen hetzelfde als zich door de oppositie naar de slachtbank laten leiden. M et

onmiddellijke verkiezingen zou denieuweregering een paarjaartijd krijgen
om haardrastisch ingrijpenbijhetbegin van delegislatuurtedoenvergeten,
en ze zou bovendien m eer gestim uleerd worden om de zaken grondiger en op

lange termijn aan te pakken.Daartegenoverstaatdate1k van de regeringspartijen een dankbare aanleiding heeft om naar verkiezingen te gaan: de
ziekteverzekering voor de socialisten en de Vlaam se scholen in Brusselvoor de
C.
V .P.
In de eerste dagen van m aart werd er achter gesloten deuren geconfereerd

tussen regering en partijleiders.Hetofficiële besluitwas:wedoen voort.De
socialistische kranten schreven trouwens eenstem m ig dat de regering m oet

blijven.Maaronmiddelli
jk daaropwasereengebeurtenisdiedaarmeevloekte:
Bsp-partijvoorzitterVanEyndevielhetontwerpoverdeagglomeratiesen federaties heftig en fundamenteelaan in de kamercom m issie.Indien de socialisten
dit ontwerp niet steunen,wat za1 de regering dan wel kunnen doen aan de
uitvoering van de grondwet?

W etsontwerp agglomeratiesen federaties
D atV an Eynde nietoverlooptvan enthousiasme voor ditwetsontwerp is goed

tebegrijpen.Niemanddoetdat.Waarschijnlijkzelfsdeauteursniet.Erisgeen
eensgezindheid tussen deregeringspartijen overdatgenewateen federatienu

eigenli
jk is.En dusishetwetsontwerp een kleurloze 'kleinste gemene deler'
geworden. M aar zelfs daarm ee zit men vast, zogauw m en op de kaart de

federatiesgaataftekenen.Hoegrootmoeten zezijn?Hierbotsen deverschillendevisiesonvermijdelijk op elkaar.
Hetismogelijk de federatietebenaderen van bovenuit.De grondwetm aaltte
van Vlaanderen één gewest. Dit gewest m oet van het parlement nog zi
jn
bevoegdheden krijgen,maardezekunnenzeervergaan.Nu kan men defederatieevenalsdeagglomeratiezien a1sdebestuurlijketussenschakeltussen gewest en gem eente.D e federatie voert de opties uit die op hetniveau van het
gewest werden genomen'
. plant, organiseert. bouwt, ordent, enz.. D e om -

schrijving van de federatiemoetbijgevolg voldoende grootzijn om rationele
planningmogelijken effectieftem aken:ongeveer de grootte van een arrondissem ent,100.000 tot 150.000 inwoners.H aar bevoegdheid wordtafgeleid uitdie

van hetgrondwettelijk gewest.Degemeenten in defederatiehebben op hun
beurt een decentraliserende functie vanuit de federatie. Kleinere gem eenten

(onderde 5.000 inwoners)zouden moeten fusioneren zodatook de dienstbetoonfunctiebijdebevolking rationeelkan uitgevoerd worden.In deze optiek
zouden de huidige arrondissementen en provinciebesturen in feite m oeten ver-

dwijnen.Tussen de gewesten en de 50 federaties is een rechtstreekse band
mogelijk.
Inhetwetsontwerpwerdendefederatiesbenaderdvanonderuit.Zekrijgeneen
bevoegdheid dieeenoptelling isvan gemeentelijke bevoegdheden,en in vele
gevallen dan nog suppletief:a1s de gem eente het niet doet.H et geheel is erg

technisch gedacht.ln dezeoptiekzijnvelen voorstandervan kleinefederaties
die gevormd worden rond kerngemeenten.Die federaties zijn dan in feite
pré-fusies.M en noemtzedan ook somsdegemeenten van hetjaar2000.ln
debestuurlijkeopbouw wordthetdan:gemeente,federatie,(arrondissement),
provincie, gewest,land.

Dediscussiestussen deze tweevisiesworden vervalst,en somsgewoon terzijde
geschoven,door een derde 'visie':die van hetpartijbelang.Elke partij heeft
berekend hoe gem eenten moeten sam engevoegd worden en hoe groot agglome-

ratiesenfederatiesmoeten zijn om departijzoveelmogelijk meerderheden te
gevenofom demachtvandeanderepartijte breken.H et is ergwaarschijnlijk
dat de plannen voor de Antwem se agglom eratie en federaties vanuit dit oogpunt V an Eynde hebben gemotiveerd.
W e hebben hier vroeger algeschreven dathet erin de grondwetnog welin zat
om België een nieuwe staatsstructuur te geven vanuiteen federalistisch concept.

Alles hangt af van de uitvoeringswetten.M aar bij dit eerste ontwerp is de
discussie reeds opnieuw gedaald naar hetniveau van de pietluttigheid.

Brusselseschooltjes
Sinds1963,hetjaarvandeRondetafelconferentieoverdetaalgrensafbakening,
werd de verfransing van deVlaamse gezinnen te Brusselingedijktdoor de
verplichte taalverklaring van het gezinshoofd die het taalregime van zijn
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schoolgaandekinderen bepaalde.Tijdensdeonderhandelingen rond destaatshervorming eind 1970 werd onderhetmotto van de'liberté du père defamille'

afschaffing van debeperkingvan devrijeschoolkeuzegeëistin ruilvoorde
paritaire samenstelling van hettoekomstige Brusselse agglom eratiecollege.A 1s
voorwaarde hebben de V lamingen toen de vlugge oprichting van de V laam se
cultuurcom missie en o.m .een uitgebreid net van voorschoolse inrichtingen
voor hun kinderen geëist. D it alles werd tegen 1 septem ber 1971 door de
regering beloofd.
Inuitvoering van dezebeloftebespreektdem inisterraadnu hetplan D eSaeger

datdeVlaamsebaby'
s,peutersen kleuterjeswilbegiftigen meteen dotatie
van 1,6 miljard BF voorhet inrichten van kinderkribben,peutertuinen en
kleuterschooltjes.Vermeylen,desocialistischeMinistervan Onderwijs,beki
jkt
ditplan metandere ogen.Volgenshettwaalfjaar oude schoolpact (1958)
kunnen ergeen dotatiesgegeven wordenvoorhetbouwenvan vrijeinrichtingen.Dusvoordevrijeinrichtingenstelthijgoedkopeleningenvoor.Bovendien
kan hijnietaanvaarden datBrusselzo bevoordeeld wordttegenoverde rest
van het land.

Een socialistischvoorstelwi1allepeutertjesvan tweejaaren driemaand in de
kleuterschooltjestoelaten.Ditzou totgevolghebbendatdezepeutertjesonder
dehoedevanhetdepartementvanOnderwijsvallen,terwijlzijinkinderkribben
ofpeutertuinen aanhetministerievanVolksgezondheid zijn toevertrouwd.
D e achtergrond van deze discussie m oetm en zien in het feitdatde socialisten

aljaren langvoorheelhetland een netvan voorschoolse voorzieningen a1s
urgent stellen.Daarom li
jkt hethen ook moeilijk te aanvaarden dattaalmotievenoorzaakzijn datallegeldennaarBrusselgaanendatdepolitiekvoor
gem eenschapsvoorzieningen voor kleine kinderen stopt aan de grenzen van de
Brusselse agglom eratie.

Aangezien hetgaatom eenurgentieprogramma,kan hetook verantwoordzijn
destrikte departementering opzijtezetten en demeestvoorde hand liggende
m aatregelen te treffen om hetprobleem op te lossen.
ln dezelfde zin trouwens,m aarop financieel vlak,kan m en het plan van De

Saeger volgen waar hij bijdeze gelegenheid de verzuiling zoals ze in het
schoolpact bevroren lag,wi1 doorbreken en tot een eenvorm ig globaal financieringsplan wi1 kom en voor de nieuwe inrichtingen.G ezien de nakende her-

zieningvan hetschoolpactvrezen desocialistendathijhiereen precedentwi1
scheppen datde kom ende discussie kan beïnvloeden.
In stilte verhoopt ondertussen m enig voorstander van een dringende gezinspolitiek gebaseerd op gem eenschapsvoorzieningen dat hier een niet te stuiten
proces voor het hele land uit zal voortvloeien. In België kunnen inderdaad

taalperikelen aanleidingzijnvoorhetoplossen van hetschromelijk gebrek aan
kinderkribben en peutervoorzieningen in het land.

Verpleegsters op straat
Een tienduizend verplegenden- in Belgiëhebben wijerzo'
n twintigduizend
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stapten doordeBmsselse straten tijdensde betogingdiezijorganiseerden
om huneisenopdevoorpaginavandekrantentebrengen.Zijeisen'njuridisch
enprofessioneelstatuutaangepastaan derealiteitvan dehandelingen diezij
dagelijksin deziekenhuizen onwettigverrichten.Zijwillenhun eigen deskundigheidhierin erkend zien en wensen zelfsdejuridischeverantwoordelijkheid
-

te dragen.V anuiteen paternalistische houding gebruiken de dokters we1graag
m edisch personeelom zichzelfte ontlasten van hetm eer tecu ische werk,DAaar

zijbrengen hetnietop ditook officieelte erkennen.Tussen artsen verpleegster blijfthetvoorlopig nog eenrichtingsverkeer.
De nieuwewetop degeneeskunde (wetHulpiau van 1967)voorzietdatereen
nieuwe afbakening van de bevoegdheid moet kom en, m aar er is tot nog toe
nietsgebeurd om een begin van uitvoering te m aken doorhetoprichten van
een Raad van param edische beroepen die voorstellen m oet doen inzake de
opleidings- en kwalificatieproblem en en over de aan de param edici toevertrouwde handelingen.
Hierop wachten lijktvoorlopig eindeloos,dachten de verplegenden - dus
kwamenzijbijhunStaten-Generaalmanifesteren voorde publieke opinie.

Een m achtig getuigenis pJa onmacht
18 Februari w as een m erkwaardige dag voor België.Alle winkels, café's,
benzinestations waren gesloten.H onderdduizend m iddenstanders betoogden te
Brussel.N ochtans,logisch gezien,zonder reden.W antdeB'
rW -kwestie die de
aanleiding vorm de,was geregeld.
De geschiedenis begon in 1970. D e opbrengsten van de BTW werden toen

geraamdop 90 miljard.Erisechtertussen 105en 110 miljard nodig.Liever
dan de aanslagvoeten te verhogen,gingen de vertegenwoordigers van het be-

drijfsleveninhun conferentievan juniakkoordeenprovisietebetalen,terwijl
anderzijdseen exportbelasting van 4 à 5 miljardwerd ingesteld.M etnieuwjaar
verscheen het uitvoeringsbesluit.H etvoorzag twee provisies,te betalen op 20

aprilen 20oktober,telkensgelijkaan 1maandBTW .HetK.B.voorzag geen
tem gbetaling.De schatkistzou op die manier 10 miljard recupereren.
Deeerste'provisie'isvrijgemakkelijktebegrijpen,wanneermen zebeschouwt
a1s een betaling achteraf.450.000 BTW -plichtigen deden hun eerste m aande-

lijkse storting op 20 februari.In 1971 zouden erdusmaare1fmaandelijkse
stortingen zijn i.p.v.twaalf.Vandaarhetvoorstelvan de regeringom nahet
eerste kwartaal een supplem entaire m aand te storten.N orm aal zou dit geen

betalingsmoeilijkheden mogenmeebrengen,aangezienbedrijven enhandelaars
deBTW tijdensdemaandjanuariweldegelijk hadden ontvangen van deverbruiker.
Dezelfde m otivering kon echter niet gelden voor de 'provisie'van oktober.

Hierginghetin feiteom destortingvan eenwaarborg.Debedrijvenimmers
fungeren a1skassiervoordestaat.W anneereen bedrijfverdwijnt,isdeBTW
weldoorde verbruikerbetaald,maar eventutelnog nietovergem aaktaan de

schatkist.Dus,kondefiscusredeneren.willenweeenwaarborggelijk aaneen
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m aandBTW ,diem oetveilig stellen dathetbetaalde geld nietin deverkeerde

zakken terechtkomt.Vooraccijnzen en douanerechten gebeurdehetstorten
van een waarborg vroeger a1.Ook hier zou er theoretisch geen betalingsm oei-

lijkheidzijn voorhetbedrijfsleven.Destaatza1immersdereedsgeïndeoverdrachtstaksen op de voorraden van einde 1970 terugbetalen.H etgaathierom

24miljarddieovereenperiodevandriejaarwordenteruggestort:e1kkwartaal
2miljard.Normaalzouhetbedrijfsleveninoktoberdriekwartalenof6miljard
detaxatieontvangenhebben,waarmeede5miljardwaarborgrustigzoukunnen
worden gefinancierd.

Demiddenstandersbegrepen echterdie'provisie'niet.Zijvoeldenhetaan a1s
14maanden BTW betalen a1sjeer12ontvangt(zonderprovisieontvangen ze
er 12 en betalen er11).De herriekwam voorallangsbepaaldenieta1s'sociale
partners' erkende m iddenstands-groeperingen. Een nationale staking en betoging werden aangekondigd.Ervolgden onderhandelingen m etde regering,en
zonder veelm oeite kwam er een oplossingvoorhetprobleem :waarvinden we
10 miljard?Erzullen twaalfm aanden BTW betaald worden in 1971.Twee-

maalin december.Eigeiijk kan de doorde verbruikersin januaribetaalde
BTW dan opgespaardworden doordebedrijventotdecember.Maarhetbetekentdan toch 5 miljard voor de schatkist.En de restwordtbijeengebracht
door het terugstorten van de taksen op de voorraden drie kwartalen uit te
stellen.

Maartochgingendestakingen debetogingdoor.Waarom?W aarschijnlijkuit
ressentim ent. M iddenstanders voelen zich de dupe van iedereen. A angezien

iedervan hen voorzichzelfmoetzorgen,kunnen zezich moeilijk verenigen.
En nu ze vooréén keereenssolidairw aren om van hun onm achtte getuigen,
kon het m aar beter doorgaan.
7 -3 -'71
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W iewJJJezusin

werkel#kheid ?

Schweitzer.ledereen wilop zi
jn manier
tôch nog eens onderzoeken of Schweitzer we1gel
ijk heeft,totop deze dag.

ln hetvoorjaar van 1970 heeft Radio
Reedsgeruimetijd houdtdewetenschap Smttgart een serie uitzendingen gewijd

H et geheim van
zich bezig metde vraag:hoeheeftJezus aan het onderwerp: '
nu precies geleefd, wie was Jezus in rabbiJ.- hetverslag van een m isverwerkelijkheid? Hetexacte ontstaan van stand'.Vertegenwoordigers van de Kerdeze vraag is niet te geven,maar alge- ken in Duitsland hebben tegen deze uitm een wordt aangenomen dat H.S.Rei- zendingen een fe1 protest aangetekend.
marus de eerste auteur was, toen in Sensatie dus; reden om gedeelten ervan
1778 zijn Vom ZweckeJesu und seiner op te nemen in een gdllustreerd weekJiingerwerd uitgegeven.
blad in Nederland.
Sindsdien isde stroom literatuur niettot Deze 14 radio-praatjeszijn nu in boekstilstand gekomen.Steeds weer zijn er vorm verschenen onder de titel:J.Lehauteurs die vinden datnog niet alles is mann - Jezus-rapport.Opheldering van

gezegd over,,wieJezusnu in werkelijk- een misvatting.
heid was''. In 1906 verschijnt er een W éér ligt er een 'leven van Jezus'voor
boek, getiteld Geschichte der Leben- ons. M aar waarom zulke felle protesJesu-Forschung,geschreven door de be- t
en? Omdat de schrijver wil aantonen
roem de Albert Schweitzer. H et is een dat rabbiJ. een heel ander iemand is
terugblik over alle pogingen die onder- geweest dan de evangelisten ons vertel-

nomen zijn om een 'leven van Jezus'te len.UitgangspuntvoorLehmann zijn de

ontwerpen.Schweitzer komt tot de con- vondsten van de zogenaamdeD ode-zeeclusie dat het op wetenschappelijke rollen in 1947.Deze rollen hebben toegronden onmogelijk is een 'leven van behoord aan een soort kloostergem eenJezus'te reconstrueren zoals hetin feite schap in Qumran,vlakbijdeJordaan in

geweest is.Zijn grote argumentis dat dewoestijn van Juda.ln dezerollen kowe in de evangeliën te m aken hebben men termenvoordiewijuithetNieuwe
Testament kennen.Er wordt gesproken
meteen geloofsgetuigenis.
ledereen zou dan verwachten dat deze over doop,avondmaal,kinderen van het
rage in de theologie langzaam aan zal licht,terugtrekken in dewoestijn.
verdwijnen: het is immers onmogelijk Deze gegevens dwingen Lehmann te begebleken een 'leven van Jezus'te recon- weren dat Jezus een aanhanger is ge-

strueren.Maarsindsdien lijken depubli- weest van deze Qumran-gemeenschap,
katies elkaar nog sneller op te volgen

dat rabbi J. de leer van deze gemeen-

dan daarvoor.Men iskennelijk geprik- schap heeft rondgepreekt in het land
keld door deze boude bewering van Palesti
na.Lehmann wi1zo bewijzen dat
1 Johannes Lehm ann,Jezus-rapport.Opheldering van een m isvatting.N .Kluwer,D even-

ter,1971,170 pp.,/15,90.
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alles watJezus gezegd en gedaan heeft, van rabbiJ.'sleer.Hijdeed het,omdat
is terug te voeren tot de sekte van de hi
jeen uitweg zochtvanwegezijn eigen
D ode Zee. Iedere tekst uit het Nieuwe zondebesef'
'1. 142).M aar zelfs ditis
Testamentdie ook maar ietsmetQum- voor Lehmann nog niet genoeg: door
ran te maken zou kunnen hebben wordt Paulus is het christendom ,,zo fundaonder de loep genom en. M et heel veel menteelveranderd,datheteen betekenis
gewring, fantasie en constructies stuurt heeftgekregen,die vrij
weltegenovergeLehmann er op aan datJezus een aan- stel
d isaan deoorspronkelijkbedoelde''

hangervan Qumran geweest môetzijn. (p.145).
Aan de wieg van hetchristendom staat Totzover ditaanvechtbare boek.lk Nvil

dan nietrabbiJ.,maar deze Qumran- erenkeleopmerkingen bijmaken.
gemeenschap.,,W atwijbijna 2000 jaar Hetgaat er in de evangeliën nooit over

lang voor de leer van rabbi J.hebben om ietsuithetverleden te vertellen.De
gehouden, was al opgeschreven vôôr evangelisten willen in hun verhaalveeleer andere mensen tot geloof roepen.
zijn geboorte''(p.97).

Waarom beschrijven de evangeliën ons Zijvragen onstegeloven in diebijzondan een andere Jezus,een rabbidie niet
uitQumran afkomstig is? Zelfsalle toespelingen erop zijn weggewerkt! Dat
komt- aldus de auteur- om dat rabbi
J.een rebelwas die tegen de Rom einen

dere mens: Jezus. Htm verhaal is dus

tegelijk een interpretatievan zijn woorden,van zijn daden.Jezuswordt door
hen verkondigd en niet beschreven als
iemand uithetverleden.De woorden en

in opstand is gekomen. Hij werd ter gebeurtenissen uit zijn leven worden
dood gebrachten Zjn leerlingen namen door gelovige volgelingen geduid. Dit
devlucht,omdatdesituatietegevaarlijk neemtnietweg datzij hun boodschap
was. ,,De situatie, waarin de discipelen

over Jezus aan alle kanten funderen m et

verkeerden, was moeilijk. Zij stonden dingen,woorden,gebeurtenissen uitzijn
onder verdenking en hetlijkt begrijpe- leven (Lukas1,1-4 en Joh.20,30-31).
lijk datzij,om hun eigen leven te red- Maarzijdoen ereen gelovigekeuzeuit,
den, alles zouden proberen om iedere hetisgeen loutere geschiedenismeer.

daadwerkelijke of vermeende rebellenactiviteit te verheimelijken of onschuldiger voor te stellen dan ze was'' (p.
114).ln hetjaar70 na Chr.wordtalle
hoop op een Rijk van deM essiasdebo-

Ditkan irritantZjn.En bijvelen heeft
heti
dev
agl
pg
oe
pe
nl
nu
n
werrake
ijokh
eeir
d?
''
.Ve
#e
>wi
emi
ewa
nes
nt
Je
ezu
ges
-

dem in geslagen:Jeruzalem wordt door
de Romeinen verwoest.

conclusie dat het niet mogelijk is een
'leven van Jezus'te schrijven,zoals hij

leerden hebben zich over ditintrigerend
vraagstuk gebogen en kwamen tot de

van dag tot dag is geweest.Dit is een
Noch door rabbiJ.,noch door een an- onmogelijke opgave, juist omdat alles
dere M essiaswasdebevrijding totstand wat we van Jezus Weten Ons is Overgegekomen.M en begon het leven van de leverd doorhetgeloof van de vier evanrabbi te idealiseren en zijn werkzxam- gelisten. Iemand die meent het we1 te
heid te verleggen naar de toekomst:
kunnen isbijvoorbaatgedoemd zichzelf
het ging niet zozeer m eer om het ver- belachelijk temaken.

leden a1swe1om detoekomst''(pp.114- P.Beentjes
115)en iedere zinspelingop de gemeen-

schap van Qllmran wordt weglelaten.

Zowordt'dewerkelijke rabbi'(dleLehmann zo graag wi1 ontdekken) steeds Andragogiek-college
m eer verduisterd.
Dé grote schuldige van deze 'verduiste- D e collegebanken staan in een groot
ring'is Paulus van Tarsus.,,
D oor Pau- carré opgesteld langs de vier muren
lus,en alléén door Paulus,werd de leer van de collegezaal.De docentzitdem o-

van de Jood J.van alle tijden en we- cratisch midden tussen de smdenten.Hij
reldomspannend.Hij deed dit nietom- heeft alleen een klein bloknootje voor
dathij onder de indruk was gekomen zich op de bank en wentelt zijn ball-

point horizontaal tussen zijn vingers. ik ergens zeggen.Een aantal studenten
'FVoorvandaag zouden we in sub-groep- klapt het boek dicht en ik verwacht
jesvan vijfpersonen heteerstedeelvan aldatze hetboek eveneensin een hoek
Van Beugens 'Sociale Tecu ologie' be- zullen gooien. Het is schrikbarend te
studeren''.
zien welke invloed deze student op de
Nee'' protesteren enkele smdenten, anderen heeft.W athi
jzegt,wordt kridatispasvoordevolgende week.Van- tiekloos aangenomen.Ze geloven eerder
daag gaan we de evaluatie van de vorige dat die regeluit hun boek is weggevalkeer bespreken''.
len,dan dathij ongelijk heeft.
Anderen keren Zch hiertegen.
Ben je bedonderd.Nu geen evaluatie De docent doeteen zwakke poging ter
verdediging van hetboek.,,
V an Beugen
van de evaluatie.EerstVan Beugen''.
W ie za1hetwinnen? Tij
denshetcollege spreektnergens een waarde-oordeel uit

andragogiek iseraltijd een ondergrondse machtsstrijd aan de gang.Heteerste
halveuurgaataltijdverlorenmettouwtrekkerij over wat we gaan doen. De

ten aanzien van deze maatschappij.Hij
steltduidelijk datzijn theorie nietade-

zijn stokpaardje. De mogelijkheid om

Totzover kan hi
jnietdenken.Hetom-

kwaat is om de huidige situatie te funderen,we1om dehuidige situatie te ana-

yseren.Hijgeeftslechtshetmodelaan
verwarring hierdoor veroorzaakt gedu- l
rende hetgehele college onlustgevoelens van de huidige situatie.Hierdoor dreigt
en gevoelens van frustratie,die bijhet inderdaad hetgevaar datditmodelnoreve betekeniskrijgt.Je moethierin
geringste verschil van mening in de mati
vorm van felle agressie naar boven goed onderscheid weten te maken''.
De verbitterde student krabt Zch verschieten.
n zijn krullen. ,,De andragoog
r,Hoe kunnen we nu Van Beugen doen'', veeld i
zegt de verbitterde student, die zich moet zichzelf opheffen'' interrumpeert
j.
voortdurend opwerpta1s leider en zowel hi
door docenten a1s studenten naar de De docent draaitnu zijn ball-pointvercaal tussen zijn vingers. Hoe had je
ogen wordt gekeken.,,Datboek is hele- ti
maal gebaseerd op aanpassing aan deze ditgedacht?''vraagthij.
samenleving. lk verdom het me aan DOOr OmverWerping Van deze maatCl121)1)iJ
*''.
deze verrotte maatschappijaan te pas- S
'rEn dan'',waag ik m e in de discussie,
Sen .
dan m oeten we toch weer opnieuw beA1s ik hetnietdacht.Hijzitweer op ginnen''.
clean op de zaken in te gaan za1 wel verwerpen van de maat
schappij blijkt
weer de kop in worden gedrukt.De do- alle energie en verbeeldingskracht op te

cent draait zijn ballpoint sneller rond zuigen.M isschien veronderstelthij dat
tussen zijn vingers.Zou hijhappen?
dan het paradijs zomaar a1s een rijpe
'rW aarop baseer je je mening,dat 'So- vnzchtuitde luchtkomtvallen.
ciale Technologie' op aanpassing be- Deze maatschappi
jmoeteerstverdwijrust?''vraagthij,die sufferd.
nen''zegthij,,,dan praten we we1verNou,datkun jealmeteen in hetvoor- der''*

woord lezen.lk kreeg er meteen genoeg ledereen rnoet dus stomweg accepteren
Van en heb het boek in een hoek ge- watji
jvindf',zegik.,,Jijzitnogteveel
sm eten''*

vastaan de directieve approach.Jijals

Iedereen begint in Van Beugen te bla- andragoog weet wat goed is voor de
deren.
mensen. De m ensen hoeven niet m eer
55W aar staat het?''wordt hier en daar zél
fte denken,datdoetde andrajoog
geroepen.
we1voorhen.Op diemanierkrijgJede
De verbitterde wuift verachtelijk met toestand van de negentiende eeuw weer
zijn hand. Hij vindt het niet eens de terug. Toen werd ook alles door een
moeite waard erop in te gaan.
Paar mensen VOOr de anderen uitgeDe studenten zoeken vergeefs.
zocht. Ze hoefden alleen nog maar te
lk heb zeker een andere druk'', hoor happen en te slikken.Nee,voor mijis
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datvieux jeu.W emoeten volledigop de Svoedend scaijtik Van Beugen naarde
non-directieve toer''.

verbitterde student.
Vrouwen reageren alti
jd zo emotioaan.Ik voel dat ik raak heb geschoten. neel'' sarthi
j,tem ijlMjhetboek terugMaar hijheeftonmiddellijk een wapen gooit.
bijde hand om mijn woorden te ont- F'Zullen we toch maar aan de evaluatie
krachten.
van de evaluatie beginnen?''vraagthij

Deverbitterde studentkijktmevenijnig

Seksbom'' zegthijalleen.
zijdelingsaan dedocent.
De daaropvolgende hilariteitdoen mijn De docentknikt.

woorden inderdaad in de mist opgaan. De non-directieve approach van de doM achteloosbesefik,hoe ongewapend ik centlooptaltijd weeruitop dedirectie-

hiertegen ben.Zodra je a1svrouw een ve approach van deze student.Hijweet
geduchte tegenstandster dreigt te wor- zi
jn spelletjegoed te spelen.Hijisgeen
den, verklaren ze je met een enkel andragoog,maar een demagoog.
woordje totobject.
M ny M atti
Ik begrijp niet waar ik de moed vandaan heb gehaald om andragogiek te
gaan studeren. Agologie is de wetenschap van het leidinggeven,zegt profes-

sor Nieuwenhuis. Kom je a1s vrouw < J/z#a Kri
tiese Tsionisten ?
daar ooitaan te pas?Alkun je nog zo
goed studeren, je zult als vrouw om In dezeti
jdvan kritischeleraren,medici
irrelevante factoren in ditvak nooitsla- en melkboeren geven wi
jmetblijdschap
gen.Ook alzou ikmijn bu1in mijn zak kennis van de opdchting van hetorgaan
hebben,waar kom ik dan a1s andragoge der Nederlandse KritieseTsionisten 'Koterecht? D e touwt
jes waarhetonlgaat, va Tembel'l.Feitelijk isde boreling al
blijven in handen van naannen.
rz
(
uion
m is
eten i
ja
nar oud.Wattsionisten zijn
de meer orthodoxe HolIk zou dezemaatschappijom totaalandere redenen omver willen werpen. Die landse spel
ling) weet U waarschijnlijk
ouderwetse negentiende-eeuwse tegen- wel.Datzijn mensen,merendeelsjoden,
stelling van communisme en kapitalisme die de doelstellingen derzionistische beis daarbij vergeleken een achterhaald weging aanhangen. Deze beweging, ofkinderspelletje. De maatschappij die ficieelopgerichtin 1897 te Bazel,stelde
mijns inziens is verrot,strekt zich uit zich ten doel ,,de vestiging van een pu-

van de Atlantische Oceaan tot de Indische Oceaan en omvat alle landen ter
wereld. W ant overal wordt de vrouw
onderdrukt en a1s speelbal van de man

bliekrechtelijk gewaarborgde woonplaats
in Palestina voor hetjoodse volk'',dit
om de abnormale situatie van hetjoodse

volk in de verbanning te normaliseren.

gebruikt.De bevrijding van de vrouw, ZoalsLeon Pinsker,een joodse artsuit

het ideaalvan M arx,is nergens ter wereld gerealiseerd, ook niet in Rusland,
Cuba ofChina.
M ijn gevoel van machteloosheid neem t
toe in het besef dat ik dit inzicht nau-

welijks kan overdragen. Niet aan de
mannen,want zij zitten aan de goede

Odessa, het in 1882 uitdrukte: ,,onder

de levenden werd de jood beschouvz
'd
a1s een dode,onder de burgers a1s een
buitenlander, onder de gezeten bevolking a1s een zwerver, een gast; in de
ogen derpatriotten was hi
jeen vreemdeling zonder eigen land en in aller
ogen een gehate rivaal''.
Ditdoelwerd in 1948 metde oprichting
van de staatIsraëlbereikten logischer-

kant van het leven.Niet aan de vrouwen wegens haar doffe berusting. Al
moet ik toegeven dat hieren daar wat
begintte dagen.
wijs had toen de zionistische beweging

1 KovaTenlbel,tvzeemaandeli
jks orgaan van de Kritiese Tsionisten in Nederland. Losse
nummers j2,50.Jaarabonnement.f7,50 (6 nummers).Adres:M ichelangelostraat 65,Amsterdam .

Zchzelf moeten opheffen of door de lestijnsevolkveelalgenegeerdwordt.A1

nieuwbakkenIsraëli'soqgehevenmoeten deze joodse jongeren hebben één ding

worden onder dankzegglng voor de b:- gemeen:zi
jerkennen hetrechtop zelfwezen diensten.Hetisechterin deprak- beschikking van hetjoodse volk in Patijk deslevensnietzo simpelom geves- lestina en vinden datditzelfde rechtaan
tigde instituten op te doeken en voor hetPalest
ijnse volk nietonthouden kan
vele, vooral wat oudere zionisten ging en ma: worden''.
het 'Zonisme' een geheel eigen leven De Kritiese Tsioi sten stellen, dat het

leiden.Zijvergaten datde enige consequentie van hetzionist-zijn zou moeten
wezen:emigratienaarIsraël.Zijbleven
lekkertjesveilig in hun oude vertrouwdedagelijksebedoeninkjeen gingen Zch

essentieel is in te zien dat het joodse

nationalisme, belichaam d in de staat
Israël,nîettotdewezenlijkedoelstellingen van het socialistisch zionisme behoort. Het ging en gaat fundamenteel
ver buiten Israël inzetten voor 'htm' om denationale en socialebevri
jding en
staat.De officiële Zonistische beweging emancipat
ievan hetjoodsevolk.Dena-

kreeg nu twee belangrijke nieuwe func- tionalistische mssenfase,waarin wijons

ties: ze werd emigratiebureau en geldinzamelingsinstituut.En in 1968 werden
deze nieuwe functies dan ook opgenomen in het zogenaamde Jeruzalemmer
program .Eenswasde Zonistischebeweging een organisatie die streefde naar
realisatie van een niet bestaande toestand:hetvestigen van een eigen nationaal tehuis voor de in de hele wereld

nu bevinden,isslechts de historisch on-

vermi
jdelijke weg naar dit doel.Internationalism e vooronderstelt het bestaan
van naties.Heteinddoelvan ditsocialistisch zionisme is universalisme, zoals
dat al in de Oudtestamentische profetische teksten staat omschreven: interna-

tionalisme in de zin van gelijkheid van
alle volkeren en binnen alle volkeren.

verspreidejoden,dieoveral,dusnergens Dat is dan ook de reden waarom erkenthuishoorden. Toen was het een dyna- ning van de Palestijnen inherentisaan
mische beweging.Thans tracht zij een de Krities Tsionistiese ideologie. ,,Pas
bestaande toestand te handhaven en te a1
s het joodse volk bevrijd is van z'n
versterken en daarmee iszijverworden ballingschap,ook in deSowjet-unie,a1s
toteen statische beweging.De taken die het kemprobleem (dat der Palestijnen)
zijzich nu ten doelstelt,kunnen even- in het M idden-oosten is opgelost en
goed of beter,in e1k gevalondubbelzin- sociale gelijkheid in Israël is bereikt,
niger,door de staatlsraëlworden uitge- Zjn de doelst
ellingen van het Kritiese
voerd.
Tsionisme verwezenlijkf'.Dan za1 ook
Steedsmeerjongezionisten,veelaljood- het Kritiese Tsionism e zichzelf overbose studenten, gaan zich afzetten tegen
dit statische karakter van de huidige

zionistischebewegingz.Zoalshetjongste
(dubbellnummer van Kova Tembelhet
formuleert:,,
Zijverzetten zichtegen het

dig hebben gemaakt en opgeheven.

M .v.Tijn

feit,dat de zionistische leiders zich niet
solidair verklaren met andere nationale

RabbanlochananbenZakkai.

bevrijdingsorganisatiesin de wereld.Zij

hopen in een wanhopige/##

verzetten zich tegen diegenen, die denken,dat de stichting van de staat Israël Jacob Neusner, professor of religious
een einddoel van het Zonisme is. Zij studies, Brown University, schreef het
verzetten zich er bovendien tegen, dat boek '
A life of Jochanan ben Zakkai'l.
hetrechtop zelfbeschikking van hetPa- Rabban Jochanan ben Zakkai was de

2 KovaTembelvermeldthetbestaan van minstens honderd dergelijke groepen,waarvan
een bdangrijk deelin de V.S..
1 Jacob Neusner,A li
jeoj Jochanan ben Zakkai.(1 -80 C.
E.).(Studia PostBiblica),Brill
Leiden, 1970,279 pp., /62,- .
,
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de breuk tussen de joden en hetHellenisme onherstelbaar geworden. Het

joodse volk klampte zich sterker dan

ooit aan het eigene vast en sloot zich
het door de Romeinen belegerde Jeru- meer dan ooit van de buitenwereld af.
zalem uitlietdragen en dieaan generaal Het is dan ook het enige volk dat a1s
Vespasianus de gunstvroeg zich te Jaw- natie de ondergang van de antieke we-

neebijLod temogen vestigen om daar reld heeftoverleefd.Dejooddieditfeit
in vrededeTora (de Pentateuch)te be- van waarde acht,moeterkennen dathij
studeren en Gods geboden te vervullen. ditmede te danken heeft aan het verVolgens de tradi
tie kreeg hij die toe- twijfeld pogen derZeloten om denatiostemming,ook al mogen we veilig aan- nale zelfstandigheid te hem innen. A1s

nemen datVespasianusnietwistwathij dithetjoodsevolk in onze dagen isgedeed. W ant te Jawnee bewerkstelligde lukt,dan mede dankzijdeze strijdersin
Jochanan ben Zakkaieen geestelijke re- de twee verloren oorlogen tegen Rom e.
volutie.Jochanan geloofde vastdat deze M *v.Tijn
nieuwe tijd,waarin deTempelvem oest
was,zou staan en blijven bestaan op
grondslag van Torastudie,hetvervullen
dergeboden en hetdoen van daden van

barmhartigheid door de mens jegens
zijn medemens.DenieuweTempelisde
hele wereld, het nieuwe altaar is de
huiskam er, de straat,de werkplaats; en
de nieuwe offerdienst, dat is 's mensen

belangeloze bereidheid zijn naasten bij
te staan.Zo toonde hij zijn volk hoe
verdertegaan in hetTempellozetijdvak
VOOr één jaar,voor tien jaar of voor
altijd.
Neusner schreef een fijn en boeiend

Sovjetaandringen op een
Europese

Veiligheidsconjerentie
Op 3 en 4 december 1970 werd de laatste vergadering van de NATO-Raad
in Brussel gehouden.Deze zitting werd

bijgewoond door de ministers van bui-

tenlandse zaken en van defensie van de
boek, dat niet alleen een goed inzicht NATo-landen. De staatslieden stelden
geeftin hetreligieuzeleven van dietijd, opnieuw dat het politieke doel van de

het gezamenlijk nastreven v:tn
detijd dieook deevangelisten beschrij- NATO
ven,maar datook aan milieuschildering de vrede is door initiatieven die gericht
heel veel biedt: het economisch leven, zijn op verminderingvan despanningen

opvoeding, rangen en standen, sekten: en vestiging van een vreedzame, rechtEssenen,Sadduceeën en Farizeeën,etc.. vaardige en duurzam e orde in Europa,
Op één punt heb ik kritiek op prof. gepaard gaande met adequate veiligNeusner:hijstaatzohelemaalafwijzend heidsgaranties.M et betrekking tot Bertegenover de Zeloten,de opstandelingen lijn en Duitsland stelden de ministers
tegen Rome,de verdedigers van Jeruza- vast,dat zonder dat een akkoord over
1em en M assada, dat is de rotsvesting Berlijn gesloten is en derhalve zonder
waar negenhonderdzestig mannen,vrou- ratificatie van de verdragen die de

wen en kinderen na een driejarige ver- Bondsrepubliek met de Sovjet-unie en
dediging tegen een hen van alle kanten
om ringende Rom einse overmacht in 73

Polen heeft gesloten, er geen ontspan-

ning isen datbijgevolg niettoteen actieve fase van hetveiligheidsoverleg tusna Chr.vrijwillig de dood zochten.
Ongetwijfeld hebben deZeloten in PO1i- sen Oost en W est kan worden overgetiek en militair opzicht gefaald en door gaan.Devoorwaarden zi
jn duidelijk gehun falen grote ellende !ebracht over formuleerd en komen neer op: een beland en volk.Door hun stnjd echterwas vredigende regeling van de kwestiesBer-

1 Geciteerd door de Népszabadsag (Boedapest),9 februari1971.
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lijn en Duitsland en positieve vorderin- amerikaanse deelneming aan de veiliggen in de S.
A .lw.l-.-besprekingen tussen

heidsconferentie heeft laten vallen,pro-

de Verenigde Staten en de Sovjet-unie beert de Sovjet diplomatie ijverig de
over wederzijdse vermindering van de Verenigde Staten de ro1van ongewenste
strategische bewapening.
gastop tedringen.Bevrijding van W estDe m eeste opwinding werd in M oskou Europa van Ameri
kaansevoogdijiseen
en andere Oosteuropese hoofdsteden
veroorzaakt door het besluit van de
NATo-m inisters, dat een conferentie
pas kan plaatsvinden nadateen nieuwe

van de veel voorkomende leuzen in de
publiciteitsmedia van de socialistische

landen.Volgensde Sovjetleiders mondt
deEuropese veiligheid uitin een strijd

regeling voor Berlijn totstand is geko- tegen de inmenging van alle krachten

men.Dit besluit werd afgeschilderd a1s van buitenaf,wier doeleinden en belan-

hetbelangrijkste struikelblok op de weg gen de Europese volken vreemd zijn.
naar een conferentie over de Europese AnatoliGromyko schrijft,datde verbeveiligheid en samenwerking.De Sovjet- tering van het klimaat in Europa afleiders willen met hun sterk aandringen hangtvan de vraag,hoe actief de W estop het houden van de conferentie aan- europese landen een van de Verenigde

tonen,datzijvreedzaam gezind zijn ten Staten onafhankelijke koers zullen inopzichtevan W est-Europa.M oskou her- slaan in hun relatiesmetdeSovjet-unie
innert eraan dat reeds Lenin en later en de socialistische landenl.
M . Litvinov in de Volkenbond gepleit
hebben voor collectieve veiligheid in Deze stelling wordt ook in het OP 20
februari 1971 gepubliceerde gemeenEuropa.

schappelijke communiqué van de minis-

ln een korte beschouwing over de evo- tersvan buitenlandse zaken van deW arlutie van de Sovjet-voorstellen ten aan- schaupact-landen te Boekarest in zekere
zien van een Europese Veiligheids Con- zin bevestigd. Op de voorgrond staat
ferentie sinds 1966 komt tot uiting dat het streven van het socialistische blok
bijde socialistischelanden deklemtoon de posities van de NATO te discredianders is kom en te liggen.M inder na- teren.De voorwaarden van de in Brusdruk wordt gelegd op eventuele weder- selgehouden NAlr -conferentie worden

zijdse troepenvermindering en meerna- a1s'opzettelijke belemmeringen'voorde
druk is gaan liggen op erkenning van de bi
jeenroeping van een veiligheidsconfestatus quo en econom ische, resp. technologische samenwerking tussen Oosten
W est.Volgens het slotcommuniqué der
conferentie van de landen van het Pact

rentie afgewezen. Onmiskenbaar is de
poging een vier-mogendheden overeen-

stemming bij de onderhandelingen over
Berlijn a1s conditio sine qua non voor

van W arschau in juni 1970 te Boeda- het tot stand komen van een Europese
pest m oest er een reeks paneuropese
conferenties worden gehouden, waar
m en zou besluiten tot de vorming van
perm anente organen en commissies en
tenslotte zou komen,naar analogie van
Stalins voorstellen te Teheran in 1943
en Jalta in 1945 inzake een Europese
Volkenbond, tot een regionale organisatie voor veiligheid en samenwerking
in Europa.De leiders van het Kremlin

veiligheidsconferentie uit te schakelen.
Over de deelneming van de Verenigde
Staten zowelaan de voorbereidende besprekingen a1s aan de conferentie zelf
wordt in het communiqué gezwegen.
Hieruit mag men concluderen dat de
tendensen om de Amerikanen eruit te
werken sinds de conferentie van Boeda-

peststerker zijn geworden.Als begunstigde van de bijeenkomst in Boekarest

waren en zijn echter weinig concreet is de D.D.R.naar voren gekomen. De
over de garantie van de veiligheid.Een

leiders van de S.E.D.slaagden erin hun

belangrijk vraagstuk,temeer omdat de positie binnen het socialistische blok te
Verenigde Staten volgens M oskou Zch
politiek en militair uit Europa moeten

verbeteren.De deelnemers aan de conferentie hebben de leidersvandeD.D.R.
terugtrekken.HoewelMoskou zijn oor- hulp in het vooruitzicht gesteld: voor
spronkelijke bezwaren tegen de Noord- diplomatieke erkenning van de D.D.R.

doorandere staten,voor hetherstelvan hetOosten.Overigensgeeft M oskou onde betrekkingen tussen Bonn en Oost- m iskenbaar te verstaan,dat er niet ge-

Berlijn 'overeenkomstig de algemeen tornd naag worden aan deSovjethejegeldende normen van het volkenrecht',
alsook voor de opneming van de D.D.R.
in de Verenigde Naties en andere internationale organisatiesz.
M oskou verbergt ook niet dat het de
Europese landen van de economische en
politieke integratie van W est-Europa * 1

monie ten oosten van de dem arcatiellln.
Datmoetdoor de Europese veiligheids-

conferentie juist bevestigd worden.Het
W esten daarentegen zou van zo'n con-

ferentie wensen, dat zij de inleiding

vormde tot een grotere zelfstandigheid
van de Oosteuropese landen.
afleiden.De Sovjetleiders zijn niet in- Tenslotte moetm en zich afvragen waargenomen m et een mogeli
jke Britse toe- om de leiders van het Kremlin zo'n

treding totde E.E.G..De Sovjetpropa- haasthebben metde bijeenroeping van
ganda onderstreept bovendien de speci- een veiligheidsconferentie. De Sovjet
a1e relaties tussen de Verenigde Staten leiders kunnen er nauwelijks meer op
en Engeland.Tegenover de strenge toe- rekenen,dateen beslissing om deze con-

tredinlsbepalingenvandeE.E.G.stellen ferentie bijeen te roepen nog vôör het

de soclalistische landen een paneuropese 24e Partijcongres, eind maart a.s., zal
economische samenwerking zonder dis- vallen.In wezen hebben de Russen met
criminatie, waarnaar ook de neutrale hetverdrag tussen de Bondsrepubliek en

Oostenrijkers,Zweden en Zwitsers kun- deSovjet-uniealbereiktwatzijop kornen en m oeten streven.
tetermijn wilden verwezenlijken:deerVan de veiligheidsconferentie verwach- kenning van de naoorlogse grenzen en
ten de leiders van het socialistische de Sovjethegemonie in Oost-Europa.

blok,datZjeen eindeza1maken aan de
W esteuropese mythe van het gevaar uit L.L.S.Bartalits

2 Cf.N eues Detltschland,20 februari 1971.

Boekbespreking

Binnengekom en boeken,aan hetbegin van iedere

rubriek vermeld.worden besproken naarmogeljkheid.

THEOLOGIE
1

de Katholieke Universiteit te Leuven en
belast met een leeropdracht in christologie

en patrologie,za1bi
j velen welkom zijn.
Zijn kennis van Augustinus' werken en
leven, zijn vertrouwdheid met de meeste

Bakker, Leo - Freiheit und Erjahrung. studiesop ditdomein wordthier aangewend
Ignatius von Loyola. - Echter Merlag,
W ûrzburg,1971,332 + 24 pp.Anlage,
DM .38,- .
Boon,Dr.R.- Op zoek naarde identiteit

om een inzicht te bieden in problemen die
de christenen zich vandaag stellen. Aldus
wordt gesproken over dualism e of liefde
voor de aarde, over liefde-identificatie en
van de kerk.- Callenbach,Nijkerk,1970, secularisatie,over Kerk zonder grenzen en
202 pp.,/15,25.
de totale Christus, over oecum ene en de
H ortelano, A .- M orale responsable.verhouding teken-werkeli
jkheid.Een van de
Desclée,Tournai,1970,320 pp.,BF.270.
mooiste hoofdstukjes is zeker het vi
jfde,
Jûngel,Eberhard - Tod.- Kreuz Verlag, 'Bemin,en doe dan watje wilt',nietalleen
Stuttgart/Berlin, 1971, 175 pp.,D M .14,80. omdat de schrijver de hele achtergrond
Perrin, J-M ., - L'eucharistie. - Beau- weette tekenen dienodig isom hetzo vaak
chesne,Paris,1971,168 pp.,FF.12,- .
verkeerd begrepen adagium aan de tegenRolojj,Jûrgen - Das Kerygma und der woordige gelovigen bij te brengen, maar
irdische Jesus. - Vandenhoeck en Rup- ook omdat het zo revelerend is voor de
recht Göttingen,1970,289 pp.,DM .30,- . opzetvan ditboek.Van Bavelgaatuitvan

Rondet,Henri- Pourqoise conjesser? -

Beauchesne,Paris,1971,174 pp.,FF.12,- .
Schlegelberger,Bruno - Vor- 1/zl: ausserehelicher G eschlechtsverkehr. - St. Paulus-M ission, Rem scheid-Lennep, 1970, 243
Pp.,D M .18,- .
Sperna-W eiland, D r.J. - H et einde van
de religie. - De Branding, Antwerpen,
1970, 203 pp., BF.225.

een hedendaagsepreoccuyatie,die hijtelkensop fi
jnzinnigewijze ln verband weette

brengen m et een gezegde van Augustinus,

waarvan dan de rijkdom en soms de beperktheid m et welgekozen citaten en per-

soonli
jke bedenkingen geïllustreerd worden.
M eest leerzaam lijkt ons echter hethoofdstukje over de oecumene.Zelden kregen we
een zo treffend beeld te zien van de Kerk

uit Augustinus'dagen, innerlijk verscheurd
tussen de kerk van de weinigen en de kerk
van de velen.Vermelden we tenslotte nog

T.J.Van Bavel
datbijalle eruditie ditboek eerderspreekX ugustinus
taal dan schrijftaal aanwendt, zodat de
ezerde indruk krijgtdathi
jin een gesprek
(Theologische monographieën), Het We- l
reldvenster,Baarn,1970, 168 pp.,BF.225. isverwikkeld geraakt,zo nietm etdekerkvaderuitHippo dan toch m etdehoogleraar
uit Leuven.Een gedegen theologische mo-

Een nieuwe publikatie van de augusti
jner- nografie voordezetijd.
pater T.Van Bavel,thans hoogleraar aan

S.De Sm et
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FranzKamphaus

een meeruitgebreid artikeloverVaticanum

De Kindsheidverhalen :(/Lucas en

11 om mogeli
jke tekorten aan te vullen.

M attheûs

een uitvoeriqe trefwoordenlijst,om de ond
erwerpen d1e in de 157 jrotere artikelen
verborgen gaan aan het llcht te brengen.

Van exegese totverkondiging (2)
Katholieke Bijbelstichting,Boxtel,1970,
110 pp..

Een goed initiatief om ditbekende boek in
het Nederlands te vertalen. Dit tweede

deeltje bespreekt de kindsheidverhalen op
een uitstekende wijze.De opzetvan de auteuris,onste laten zien datdeze ,,verhalen
alleen vanuit Pasen verstaan kunnen wor-

Aan heteind van hetvierde deelWndtmen

A1bijaltoch een kostbaarnaslagwerk,nu
eindeli
jkeensbinnen heteconomischbereik

van de 'gewone man'die zich voor theologie interesseert.
S.Trooster

A.D eissler,e-a.

den''(p.48).De verhalen verwijzen voort- DerpriesterlicheD ienst
durend naar kruis,dood en verrijzenis.
Hetboekje valtuiteen in 2 delen:een goe- 1. Ursprung und Frûhgeschichte
de verklaring van de tekst en een aanzet Questiones disputatae, Herder, Feiburg:
tothet preken over deze teksten.
Dit laatste punt wordt verlucht met fragmenten van kerstpreken,zoals die gehou-

denzijn (en gehouden worden):hetiskostelijk en beschamend tegeli
jk.
Deschri
jverisin zi
jn opzetgoed geslaagd,
namelijk dat gyde verhalen niet verklaard,
maarverkondlgd moeten worden''(p.51).
P.Beentjes
H.Fries,Hrsg.

H andbuch theologischer

Grundbegrijje
Bd.2,3 en 4.
Deutscher Taschenbuch Verlag, Mûnchen,
1970,resp. 528, 472 en 504 pp.,p.d.DM .
6,80.

1970,176pp.,DM 18.- .

In dit eerste van een aantal delen overhet

ambtelijkpriesterschapworden nogeensde
fundam enten daarvan in Oude en N ieuwe
Testament en de ontwikkeling in de eerste
eeuwen christendom onderzocht. Deissler
meent te kunnen aantonen dat de eigen

priesterlijketaak in hetO.T.gezien wordt

als profetische verkondiging van Gods wet
en recht, en daarin bescherming van de
rechten van vooral ondergeschikten, verdrukten en misdeelden:,,In derTathatder
Priester im AT als hauptsachliche 'M issio'
. . . das Wi
ssen um Jahwehs Bundeswillen,
Bundeswalten und Bundesweisung,zu wah-

ren und zu verkiinden'' (78).Omdat deze
opdracht ook door niet-priesters vervuld

wordt- profeten,wijsheidsleraren,schrift-

geleerden - m oet vastgesteld worden dat
een dualism e van priester en leek in het
Bestudering van deze deeltjes van dit O.T.institutioneelniet bestaat. H .Schlier
'Handbuch' levert een bevestiging op van werkt op de van hem bekende grondige

de indruk in het eerste deel gewekt (zie wijze de fundamenten - geschiedenis kan
Streven,jan.1971,p.429):de tekst van de men hetniet noemen - van het ambteli
jk
doorgaans uitgebreide artikelen is groten-

priesterschap uitin hetN .T.Een vraag:het

deelsgelijk aan dievan de eerste uitgavein isnietduidelijk datuitzijn onderzoek volgt,
1962 (alleen in het artikel '
Liturgie'is de dat dit ambtelijk priesterschap y,steeds een
betreffende Constitutie van Vaticanum 11 levensroeping (is), die slechts e
'én herroeverwerkt).Daar staat tegenover dat zowel ping kent, die van de dood...'' (114).
keuze van de meeste trefwoorden a1s uitwerking van de artikelen in 1962 volledig

Audet tenslotte toont m et enkele gegevens
uitde eerste eeuwen christendom aan,hoe
'bijde tijd'waren;de aanvullende litera- de priester,die eerst gezien werd a1s ,yeen
tuur tot 1970 laatherhaaldelijk zien,hoe broeder uit de schare der priesters'',meer
actueelde meeste toentertijd gekozen on- en meer gdsoleerd raakte in een stand van
derwerpen waren.Ditlaatste wordtnog be- de klerus tegenover de 'leken'.M erkwaarvestigd in de spaarzame artikelen die in dig,ook hier speelteen wereldvreemd modeze tweede editie 'wegvallen'(men verge- nastiek ascetisme een belangri
jke rol.Te-

lijke b.v.de literatuuropgaven bij 'Konku- recht merkt hij op dat deze vorm van
piszenz','Leben','Licht'metdiebij'G1au- priesterlijk leven en functioneren niet tot
be').Hetenigewatik in dit- nu voltooidt hetwezen vandezaak behoort.
-

werk echtgemist heb,istoevoeging van

S.Trooster

Heinz Zahrnt

G ottkann nichtsterben

WiderdiejalschenAlternativen in
Theologie und Gesellschajt
PiperVerlag,Munchen,1970,328 pp.,DM
24.- .

brengtdanwe1mee,dathi
jsomstottegen-

spraak prikkelt;na hetongemeen boeiende
hfdst.over 'Die M ethode der Verifikation'
in de theologie,irriteert in het daaropvolgende hoofdstuk een wat gesimplificeerde

afwijzing van historische theologie. Maar

misschien magmen ditboek ook nietalleen
a1seen 'leerboek'lezen;hetnodigtop vele
D itnieuwe,weer sterke boek zou men a1s plaatsen veeleertotoverdenking en medita-

de voltooiing van een bijzonder geslaagde tie,z6 levensnabijwordthierdetheologi-

theologische trilogie kunnen beschouwen. sche problematiek rond God, Christus en
jk geloven behandeld.Aanbevelinj
In zijn eerste boek,Die Sache mitGott(zie christeli
Streven,febr.1967,p.517),voerde Zahrnt overbodig.Voor de derde keer heb ik m1J
onsnaar de collegezalen van de grote pro- verwonderdoverdebijzonderredelijkeprijs
testantse theologen die een zekere omwen- waartegen de uitgeverij Piper zo'n mooi
teling in het theologisch denken van van- uitgegeven boek van deze omvang beschikstelt.
daag hebben teweeggebracht, en hielp hij baar
ons in kritische beschouwingen hen te ver- S.Trooster

staan. Zijn tweede boek, Gespröch ïi:eê
Gott(Streven,febr.1969,p.547),was een
bloemlezing uit hetwerk van deze eigen-

tijdse theologen met kort inleidend com- P.TeilhardDeChardin
mentaar, zodat de lezer in staat gesteld
werd de dialoog tussen deze mannnen van

Toujours en avant

nabij te volgen. Het nieuwe boek van Textes assemblés par Charlotte Engels
Zahrntiseen systematisch-theologischeverwerking van deze stof; men zou kunnen
zeggen: Z. laat ons zien, hoe deze eigen-

Desclée,Paris,1970, 178 pp.,BF.130.
Laten we ermee ophouden ons dwaasweg

tijdsetheologieop hem afgekomen en door te ergeren over de verwachtingen zonder
hem verwerkt is.Daarin heefthijde gele- einde welke de M essiasonsheeftopgelegd.

genheid alle aspecten van de hedendaagse Er was niets mindernodig dan hetontstelGodsproblematiek uiteen te zetten en er lend en nameloos labeur van de primitieve
kritisch op in te gaan.In feite doethi
jnog mens en de langdurige schoonheid van
meer:zi
jn boek iseen voortreffelijkeinlei- Egypte, en de onrustige verwachting van
ding op het theologisch denken van onze Israëlen hetlangzaam vervluchtigend parti
jd (vooralde hoofdstukken 4t/m 6 gaan fum der oosterse mystieken en de alsmaar
uitvoerig in op eisen en methode voor een tothonderdmaaltoeverfi
jndewijsheid van
eigenti
jdse theologie).De ondertitel'
W ider de Grieken,opdatde bloem zou ontluiken,
die falschen Alternativen ...'geldtvoorna- detwi
jg van Jesse en de mensheid.A1deze
melijk hetuitgebreide 11e hfdst-,waarin hij voorbereidselen waren noodzaak, kosm isch
kritisch ingaatop 'politische Theologie'.Het en biologisch, voordat Christus voet kon
eigen standpunt van waaruit hij heeldeze vatten op de scène van de menselijkheid''.
problematiek beschouwt en erop tracht te Alduslezen wijop p.18 van ditkeurig geantwoorden,omschri
jftZahrnta1svoljt:hi
j presenteerd Teilhard de Chardin-breviaribekent zich tot ,yeine grossere mlttlere um... Voir, croître, unir, surcentrer zijn
G ruppe,zu der auch vielemoderne Theolo- de vi
jf hoofdingen waaronder enkele van
gen zëhlent unsicher, ohne Patentrezepte, de meestm arkante uitspraken van de bekleine Schrltte zur Gerechtigkeithin versu- roem de antropoloog chronologisch worden
chend und aufein bisschen Gnade hoffend qeranlschi
ktvanafdetwintigertotdevijf-

was immerdas ist''(p.20).Hetgeen niet tlger Jaren.Bij e1k citaat wordt met de
delljk en besliststandpuntinneemt.Jedurft aangegeven.D e sam ensteller richtzich tot
het bijna niet meer te zeggen: maar dit studenten en jonge arbeiders die reeds
laatste boek iszo mogelijk nog origineler, vooruit leven naar de 21e eeuw met haar
-

welneemtdathijsteedseen bijzonderdui- nauwkeurige referentie telkens de datum
nog diepergraven en nog boeienderdan de
vorige.N iet hetm inst doordat Zahrnt de

kunst verstaat moeilijke zaken te brengen
in een taal die ieder enigszins ontwikkeld

versneld groeiprocesvan actie en bezinning.
Bedoeld werd het essentiële van de Teilhardiaanse visie en de richtinggevende

grondlijnen van hetgezamenlijkeoeuvre in
menskan verstaan,en waarhijvaktermino- kortbestek te presenteren.Een nietgemakloqiemoetgebruiken,dezeweerhelderen kelijk,maaruiterstleerzaam boekje.
duldelijk weet uit te leggen. Dit laatste S.DeSm et
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Als een brandende toorts. - M issiehuis

haaltjes zl
jn,maar 'preken', dwz.dathi
j
hetchristeli
jk perspectiefnietverdoezeltof

Steijl, 1970,276 pp..

d'Holbach Paul Thiry - Religionskritische

waarbijwe1 aanjetekend dientte worden
dat het jeen shmme psychologische verwegm offelt, m aar dat steeds tot kernpunt

Schrijten. - Aufbau-verlag, Berlin/W ei- maakt van zijn gedachten. W aardevolle
mar, 1970, 573 pp., M .18,60.
Eckert,< .#.,und F.L.Ehrlich - Judenhass -Schuld derChristen?- Verlag Hans
Driewer,Essen,1964,525 pp.,47 Abb.,Paperback DM .19,80.
Eckert,Willehad Paul,Hrsg.- Judenhass

overdenkingen.
R.S.

Schuld der Christen? Ergiinzungshejt.-

ThomasK link

-

Verlag Hans Driewer,Essen,1966,94 pp.,
DM .5,60.

Pastoraat

een perspectie! op het

gene
Haes,Paulde- Heejthetgelooj nogtoe- persoonlnk ei
komst? - D avidsfonds, Leuven, 1971,67 Dekker & Van de Vegt,Nijmegen,1970,
PP.,BF.40.
146 pp.,j12,90.
Lerno, Kan. Amaat - Priester Edward
Poppe..'SociaalApostel'.- S.Franciscus-

deze zeer lezenswaardige studie over de
drukkerij,M echelen,1970,240pp.,BF.140. ln
Oesterreicher,John M .,ed.- Brothers in functie van de pastor wordt de aandacht

H ope. - The Bridge, Vol. F.- H erder gerichtop een aspectvan hetpastoraat,dat
and H erder, New York, 1970, 350 pp., temidden van hooggegrepen en krachtig beleden verlangens ten aanzien van maat$7,50.
jk engagementerbij kan inschieSchwager, Raym ond - Das dramatische schappeli
K irchenverstöndnis beiIgnatius von Loyo- ten:de pastor a1s zielzorger, aan wie het
jke eigene van een menster harte
la.- Benziger V erlag, Zûrich, 1970, 199 persoonli
gaat.
PP..
n soms moeizame sti
jl, maar altijd met
Stelzer, Karl - Der nonkonjorme Christ. I
ennisvan zaken en een grootaanvoelingsVerlag Pfeiffer, M iinchen, 1970, 241 k
vermogen voor datgene wat zich in een
PP.,D M .11,80.
W ilckens, Ulrich - D as neue Testament. mens op een diepte kan afspelen, wat
echtsin een persoonlijk gesgrek vermoed
BenzigerV erlag,Köln/ziirich,Furche V er- sl
kan worden, houdt de schrllver een belag,Ham burg,1970,928 pp.,D M .9,80.
kwaam pleidooivoorhetindividuele pasto-

raat.HPJ licht zi
jn zienswijze toe aan de

hand van vier paradigm ata van pastoraal

handelen:het welzi
jn van de mens in zijn
D r.OkkeJager

Liejde doetwonderen
Zom er & Keuning,W ageningen, 1970,

189 pp.,j12,90.

arbeid, ontm oetingen met mensen die ouderworden,hetpastoraatvoor mensen die

lijden,en de hulp die de pastor kan bieden
a1s een steun in heelpersoonli
jke relaties,
zoals het huwelijk.
Kennisvan psychologie,bewustzijn van de
specifieke ro1van pastor,ook a1svertegen-

De moeili
jkheid bijhetaanhoren van een woordiger van een kerk,tezam en m et een
televisie-dagsluiting is,dattoevallig het as- rijke ervaring kenmerken de hoge kwaliteit
pectvan hetleven datde predikantbelicht,

van deze studie en rechtvaardigen ten volle

overeen moetkomen metjeeigen gemoeds- een N ederlandse vertaling.
stemm ing van datogenblik.D aarom is het

Uitgekomen a1s zevende deel in de serie

een goed ding dat Okke Jager zijn '
over- 'wegen totpastoraat'vorm tdeze studie een
denkingen van een televisiepredikant'heeft
uitgegeven.Dan kom en alle gem oedsstem mingen aan bod en kan m en te kusten te

goede weg tot het pastoraat. Vanuit deze
pastoraal-psychologische benadering vormt
deze studie een goede inleiding op datterrein van de pastoraal dat vanouds wordt

keur vinden wat men zoekt.W aarbij men
bij deze auteur de garantie heeft dat hij aangeduid met:geesteli
jke leiding.
nietmaarwataan praat,maardezaken op Het zou wenselijk zijn a1s men in de pas'n originele wi
jzeweetvoor te dragen en te toraaler weeroog voorzou krijgen,na de

vele spirituele verhandelingen van geesteli
j- baargemaakt,doordat aan e1k hoofdstukje
kescHijversovergeestelijkeleidingteheb- een pagina voorafgaatwaarop de tekstvan

ben vergeten of verdrongen,voor het spe- de 3 evangeliën in 3 kolom men is afgecifief eigene van ieders geloof en hieraan drukt.Zo'n overzichtis onm isbaar a1sm en
leiding zou kunnen geven,na eerstzelf lei- hetwezenlijkevaniederevangelietrachtte
ding te hebben willen ontvangen.
ontdekken.
G.W ilkens
De tekstvan de radio-uitzendingen is vri
j-

we1 ongewijzigd afgedrukt, het is spreektaal,voor de lezer een storend element.

P.Beentjes
N.Poulssen

Tobit

Een bqbels reisverhaal

ErichK ellner,H rsg.

Katholieke Bijbelstichting,Boxtel, 1969,

Sexualitöt ohne Tabu und christliche
M oral
(GesprëchederPaulus-Gesellschaft),

56 pp..

W atgi
jnietwiltdatU geschiedt,doe dat Chr. Kaiser Verlag, Mûnchen / M atthias

ook een anderniet. Ditspreekwoord stam t G riinewald Verlag, M ainz, 1970, 192 pp.,

uithetboek Tobit.Ditkleine boekje is een D M .12,80.
zeer menselijk verhaal,maar tegelijk een
geloofsboek van ongekende hoogte.Schrij- De internationale Paulus-Gesellschaftheeft
ver noemt het 'een bi
jbels reisverhaal', theologen en wetenschappers van diverse
m aarm etevenveelrechtzou de ondertitel:
uimage te M ûnchen bijeengebracht om
'een bijbels gebedenboek' kulmen luiden. pln
gesprek te voeren over de verhouding
Het valtbij hetlezen steeds weer op hoe- ee
t
u
s
s
e
seksualiteit(ohne Tabu)en christeveelbi
jbelse woorden,hoeveelbijbelverha- ijkenmor
aal. Het verslagboek bevat drie1en zijn verwerktin ditkleine geschriftje. l
aal twee voordrachten, telkens gevolgd
ln e1k hoofdstuk merken wij hoe ri
jk de m
uitgebreide discussies die te zamen 76
inhoudis;uitalledelen van debi
jbelwordt door
pp. in beslag nemen en waarin van alles
materiaalaangedragen.Het lijktmij daar- en nog wat ter sprake komt.
om een geschikt boekje voor bijvoorbeeld Dewaarde van een dergelijk verslagboek is
bi
jbelgroepen.
betrekkelijk. Er staan goede voordrachten
P.Beentjes
in,zonder twi
jfel,maar watmoet de lezer
m etaldie discussiesdoen? Hier en daaris
de gedachtenwisseling boeiend.Zo bv.het
gesprek tussen Prof. Böckle en Dr. Fink:

Gibt es eine christliche Ethik?'' (149 -

,,

Drs.T/.Baarda

1
52),n.a.
v.devoordrachtvan eerstjenoemde over ''Christliche Sexualethik lm U m -

Kanttekeningen :# hetliidensverhaal bruch'' (121-136); hier wordt tenminste
naar M atteûs
ingegaan op de fundamentele vraag die

Nederlands Bijbelgenootschap,Amsterdam, door Dr.J.David in zijn voordracht over
63 pp..

#'Christliche Sexualm oralin einer sëkulari-

sierten W elt'' (15-28) wat al te vlot in
negatieve richting beantwoord werd. InteIn de vastentijd van 1969 heeft autetlr Jn ressantzi
jn ook degegevensdieProf.Giese
een serie radio-uitzendingen het lijdensvcr- op tafel legt (31-44), al neemt men bij
haalvolgens M atteiis van korte Opm erk.
;!a.. hem de tendenswaardie ook elders te begen voorzien.Het is een bijzonder lelpk speuren valt, om achter de feiten aan te
boekje;de vertaling van debijbelteksten is hollen. En dan wordt men wat sceptisch
zeer getrouw en helptde lezer echtverder. gestemd tegenover de boutade die op de
Zo is bijv.hetwerkwoord 'overleveren'in stofomslag te lezen staat: Die christliche
deijkpl
bl
ta
oa
pt
e
sens
gekomen Van 'verraden'. Dan Morallehre...yytrottet wie ein störrischer
dat Judasin ditevangelie een Esel hinter der allgemeinen Entwicklung
heeleigen functie krijgta1sapostel,,die de her''. A1s zovele andere uitgaven van dit
Heer overlevert''.
genre zal ook dit verslagboek spoedig in
D e verschillen die M atteiis heeftin verge- de boekenkastverdwijnen.
li
jking metM arkusen Lukas worden zicht- A .van Ko1
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sen openkelebelangrijkevraagtekens.Mi
jn
persoonli
jk hoofdbezwaar iswel,datThevenaz'praktijk sterker isdan zi
jn theorie.
Zi
jn eigen knappefilosoferen laatzien dat
derede metalhaardwaasheid doordeverng ook alop weg is naar wijsheid.
Bartolomew,David J.- Stochastische Mo- lossi
W IJSBEGEERTE

delle N r soziale Vorgönge.- R.Olden- J.H .Nota

bourg, M iinchen/W ien, 1970, 346 pp., 13
afb., 45 tab.,DM .70,- .

Harmsen, Ger - Lenin. Filosooj van de
revolutie. - De Branding, Antwerpen,
1970,252 pp.,BF.175.

Lejj, Gordon - Tyranny oj concepts.#
Critique ojM arxism.- University ofAla-

bamaPress,Alabama,1969,256pp.,$6,50. EdwardJ.Sillem,ed.
Steiner,Hans Friedrich - M arxisten -Le- JohnH .N ewman
ninisten ûberden Sinn desLebens.- Hans The PhilosophicalN otebook
Driewer Verlag,Essen, 1970, 400 pp.,PaVolum e II. The text
perback DM .19,80.
W eii,Dr.P.A.van der- Grotejilosojen Revised by A. J. Boekraad. Nauwelaerts
over de mens.- Bijleveld,Utrecht,1970, Publishing House, Louvain,1970,218 pp..
156 pp.,j12,90.
Metde publicatie van ditwi
jsgerige aantekenboek is er aan het omvangrijke oeuvrevan de veelzijdige Newman een werk
toegevoegd datvoor de kenners een aparte

charme bezit.M en kri
jgthier,zoals Dr.
Boekraad terecht opmerkt,een blik achter
PierreThevenaz

de schermen.Men merkthoe hi
j met de

D edwaze rede

tleushijtewerk ging,hoekritisch hijstond
tegenoverzijn eigen opvattingen en hoehij

De conditie van hetfilosojisch

qroblemen geworsteld heeft,hoe conscien-

denken

steeds bereid was deze te corrigeren.M ogen we dit met een enkel voorbeeld illu-

Lemniscaat,Rotterdam, 1969, 159 pp..

streren? Nadat hij elders al eens gezegd

De Zwitserse filosoof Thevenaz stierf in

had, dat de mens niet alleen een redelilk

wezen is, m aar ook een affectief, een in-

tuïtief en een handelend wezen,tracht hij
1955,pas42 jaar oud.Deze goede vertaling hierdezaak nog scherperte stellen.Colivan een postuum uitgegeven werk laathem
zien a1s een fenom enoloog die op oor-

to,ergo sum .Akkoord.M aar ook:Sentlo,
ergo sum . Toch voldoen deze formulerin-

sgronkelijkeauthentiekewijzefilosofeerten gen hem niet.Zijsuggererennogteveeleen
zlch dan a1s overtuigd christen van de reform atie afvraagthoe ditzo maar meteen
zondige rede kan gebeuren.Hetboek worsteltvoortdurend metde vraag van de ver-

expliciete redenering.H et is veelm eer een

intuïtiefproces.En dan schiethiJm.
i.precies in de existentiële roos:Sum ,nam co-

gito.Sum,nam sentio (1 exist = I am for
houding tussen rede en geloof.,,De wijs- I feel; I am for I remember; I am for I

heid dezerwereld isdwaasheid voorGod'', t
hink,pg.36-37).
het geciteerde woord van Paulus,betekent Ee
rlijkheldshalvemenenweergoed aan te

voor derede van Thevenaz datzijaan haar doen er op te wijzen dat dit boek nogal
eigen grondslag gaattwi
jfelen.Zij ontdekt wat veronderstelt.O .a.dat men zich eerst
zichzelfa1sgeconditioneerd,als 'verabsoluteerd',geeftdaardoorhetAutisme op,maar

d
egedachtenjangvan deGrammarojAssent heeft elgen gemaakt. M aar daar is

wordtop deze manierjuistzichzelf:auto- raad op, sedert Dr.Zeno dit zo geheten
noom .Zo kom tde S.op vooreen protes- 'duistere boek' voor velen toegankelijk
tantse,echthervormendewijsbegeerte.Een heeft gemaakt.(Dr. Zeno,Zekerheid,Hilboeiend boek voorwijsgeeren gelovige,dat versum,1963).

meer vragen ogroept dan oplost. ln zijn

uitstekende inlelding wi
jst prof.van Peur- S.deJong
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macht brachtwas 'gemanipuleerd',het Be-

POLITIEK

vrijdingsfrontbevatslechts5 à 10 grocent
communisten,bijnadeheleniet-chrlsteli
jke
bevolking van Vietnam isboeddhistisch.De
toon waarop deze zogenaamde katholieken

Haegendoren,M aurits van - Nationalisme

hun geloofsgenoten bejegenen is beschaen jederalisme.- DeNederlandsche Boek- mend:hetonderwijsiseengeldzaak en ka-

handel,Antwerpen,1971,288 pp.,BF.285.
M eersche,D r.Paulvan de - D e Europese
integratie1945-1970.- Davidsfonds,Leuven/De Standaard, Antwerpen, 1971, 334

tholieken die scholen a1swinstgevendepro-

jecten beschouwen,zouden hun geld beter

investeren in bordelen.Metde loep worden
alde feilen in de Vietnamese Kerk opgespoord,toten methun rommelige,karakpp.,ledenprijsBF.85.
Roland,W alter - Artikel113.- Parallel, terloze en onpraktische gebouwen,maar de
Antwerpen,1971,212 pp.,geïll..
kitsch in depalodesstoortdepriester-raqSchulz,H.J.v.,Hrsg.- Von Gandhibis porteur niet,h1j voelt er zich meer thuls
Camara.- Kreuz Verlag,Stuttgart/Berlin, dan in vele katholieke kerken (sic.
).
1971,189 pp.,DM .14,80.
Wanneer de auteursnaar Vietnam jegaan

Sölle, Dorothee, und Fulbert Stejjensky, zijn ,,totverbetering van de gebrekklge inHrsg.- PolitischesNachtgebetin Köln 2. formatie''zoalsin hetvoorwoord staat,waKreuz Verlag,Stuttgart/Berlin,1971,241 ren ze blijkbaarvan oordeeldaternog niet
genoeg geschimpt werd op Zuid-vietnam;
PP.,DM .9,80.
Tinbergen,Proj.Dr.J.- De Ies van v#/- nu hun de gelegenheid geboden werd ook
tig iaar.- Elsevier,Brussel,1969,176 pp., eens extra de Vietnamese Kerk vanaf de
evangelisatie tot en met hun martelaren
BF.155.

Tinbergen, Proj. Dr. J. - Een leejbare doorhet sli
jk te halen,werd ruimschoots

aarde.- Elsevier,Brussel, 1970,216 pp.,
BF.245.

aan het ontbrekende gebrek verholpen.
R.S.B.

< .D.Ferweye.a.

HansWilhelm Vahlejeld
W eltrevolution aus Fernost
Dasneue China

H el en Hemel
D eRolvan de Katholieken in
Vietnam
In den Toren,Baarn,1970,143 pp..
'De noodlottige ro1van de K atholieken in
Vietnam'zou een betere,meerinform atieve

titelgeweestzijn voordeze paperback.Dit
blijktvan bi
jde aanvang trouwensde overtuiging te zijn van de drie auteurs.W anneermen beweert(p.132)dater yyin landen
m et een comm unistisch regiem geen ver-

werpelijkedingen gebeuren en ergeen jewelddadige botsingen zi
jn tussen katholle-

ken en com munisten'' gaatm en ook in dit
perspectief de feiten selecteren en vertekenen.Rode terreurwordtofweldoorparal-

lellen met het anti-naziverzet vergoelijkt,
ofwel zonder blikken of blozen aan ka-

Econ,Dûsseldorf,1970,320 pp-,gdll-,
DM .22,- .

W e hebben hier een boek voor ons dat
beslist verschillende keren gelezen m oet
worden.D e auteur kan beschouwd worden

a1seen Oost-M ië-expert.Hijheeftveelin
het Verre Oosten gereisd en heeft er lange

tijd verbleven a1s correspondent van verschillende Duitse bladen.Het boek is een
echteFundgrube.Hetisgeordend rond een
tiental them a's en wemelt van een massa
feiten en gebeurtenissen.Zo komen volgende problemen aan bod:M ao a1srevolutionair nationalist- een samenzwering tegen
Mao - de culturele revolutie - het leger
hetprobleem Hongkong - de nieuwe

ns in een veranderende maatschappijtholieken toegeschreven of noj beternaar me
hetfabeltjesland van opportunlstischepro- hoe zietde toekomsteruitna M ao?- Pe-

ng tegen M oskou - China en de derde
paganda verwezen (p. 68, 72). lnformatie ki
wt
reld - de uitstraling van het Oosten.
ontlenen aan Halberstam, Hilsman of aan
hetteam W ulff-Alsheimer,duidterop dat Natuurlijk moeteen dergelijk boek kritisch

de auteurs resoluut vooringenomen of an- gelezen worden,vooralwaarde auteurzich
ti-katholieke informatie onkritisch voor bezighoudtmethettoekomstbeeld datChiwaar nem en.De rest is navenant:bv.het na ons biedt.
referendum dat Ngo-Dinh-Diem aan de A.VanPeteghem

H arryH am m

China, Grenzen einer Groszm acht
List Verlag, Miinchen, 1970, 197 pp., 96
foto's, 48 krtn.,tbn.,D M .32,- .
G oede fotoboeken over de Volksrepubliek

China zijn schaars.Vandaar datik alti
jd
weer met enige nieuwsgierigheid een nieuw

joen inwoners verdedigen. ln dit verband
herinnertdeschrijvervan ditvoortreffelijk

geschreven en gedocumenteerd boek,W al-

ter Schultz-Heidorf, zijn lezers eraan, dat
begin 1969 het Kremlin het W esten heeft

verrast door de aanwijzing aan zi
jn diplom atieke vertegenwoordigers,sympathie- en
solidariteitsverklaringen van de W esteuroPeanen tegen het'gele gevaar'te verzame-

len.ln tegenstelling totsommigewestelijke
verschenen fotoboek over dit land bekijk. waarnem ers is Schulz-H eidorf voorzichtig
W elnu een teleurstelling ishetbepaald niet en kwalificeerthijhet streven van de Sovgeworden! H oewel niet alle foto's van de jet diplomatie om tegenover de volksrepuhand van Hamm zi
jn en reeds eldersgepu- bliek China een pan-Europese sam enwerbliceerd werden, biedt het boek een rijke king totstand te brengen nietzonder meer
hoeveelheid indringende beelden van dit
reusachtige land. D e zwart-wit opnam en

als een louter propagandistische aangelegenheid.Volgens de auteurhebben de Ruszijn technisch hetbeste.De waarde van dit sen inderdaad het oude traum a van de
werk wordt bovendien nog vergroot door >'H eim tiicke und G rausamkeit aller Gel-

een bijzondergoede begeleidende tekst,die ben''@Daarom waren en zijn wantrouwen
beslist meer is dan een com mentaar op de
foto's. De auteur, expert voor het Verre

en vooroordelen,haaten vreeskenm erkend
voor de betrekkingen tussen de Russen en
Oosten van de FrankjurterAllgemeineZei- Chinezen.

tung,geeftdaarin blijktChina goed te ken- De Tsaren bejegenden de permanente benen.ln kort bestek worden de hoofdlijnen dreiging vanuit het Oosten m et een systevan de Chinese sociale en economische

ontwikkeling geschetstop een journalistieke
en wetenschappelijk verantwoorde manier.
Alleen jammer datde overigens voortreffeli
jke overzichtskaarten wat verloren in de
tekststaan.Onze conclusie is dat dit boek
een welkom e afwisseling is in de stroom
van gedegen sociaal-econom ische publikaties over de V olksrepubliek China.
A.Dietvorst

matische opbouw van hetRussische Imgerium en door m iddel van de handhavlng
van hun sleutelpositie in hetVerre Oosten.
D oor de verovering van K azan en Astrac-

kan in de 16e eeuw bi
jvoorbeeld,door de

'kolonisatie' van Siberië in de 17e eeuw,
doorde verovering van Kazackstan in 1854

en tenslotte door de ongelijke verdragen
van Aigun,Tientsin en Peking in 1858 en
1860. De expansionistische Russische 'defensie'-politiek tegenover de incarnatie van

het '
gele gevaar',China,werd in 1905 ti
jdelijk beëindigd als gevolg van de Russischemilitaire ontruiming van M andsjoeri
je
en de havenstad Port-Arthur krachtens het
vrcdesverdrag van Portsm outh m et Japan.

W alterSchulz-Heidorj

Diepermanente Herausforderung

ln 1924 zette de Sovjet-regering de Tsaristische politiek tegenover China voort.Tannu Tuwa en Buiten-M ongolië werden

Europöer an Chinas Grenzen

volksrepublieken.Sovjetsteun werd gegeven

van Duitsland begin van deze eeuw zijn

1enookdeSovjetleidersdepositievanRus-

aan de separatistische beweging in de proGustav Liibbe Verlag, Bergisch G ladbach, vincie Sinkiang,enz..
Samenvattend is Schulz-H eidorf van m e1970,340 pp.,D M .25,- .
ning,dat aan de politiek van Rusland tegenover China het feitniets verandert dat
Met de schrikaanjagende mededeling: het thanstwee comm unistische system en tegen'gele gevaar' probeerde keizer W ilhelm 11 overelkaar staan.Zoalsde Rom anovs wil-

onderdanen en vooralde Britse regering te

land in het verre Oosten handhaven,resp.

overtuigen van denoodzakelijkheid van een versterken. Door deze expansionistische
agressieve Duitse politiek van kolonisatiein
jn de betrekkingen tussen
het Verre Oosten. De leiders van het Sovjetpolitiek zi
jk aan zo geKremlin beweren thans, dat de eenheden beide mogendheden geleideli
spannen geworden, dateen vreedzame op-

v
anhetSovjetlegerdielanjsdeAmoeren
de Oessoerigestationeerd ziln,de Europese lossing van de bestaande problem en steeds
moeilijker denkbaaris.
Volksrepubliek van China metzijn 700 mil- L.L.Bartalits
beschaving tegen de expansionistische

GESCH IED ENIS

Hoe dan ook,én dank zij de minister én
dank zijde ontstane beroering,kon de au-

teur het dossier inzien en bestuderen. D e
uitslag van deze laatste studie kan men leAlexander, M anjred - Der Deutsch- zen in dit nieuwe boek.H etbevataanvulTschechoslowakische Schiedsvertrag von lingen en nuanceringen die hetvroegeroordeel bevestigen: ,,lrma Laplasse was on1925 im Rahmen derLocarno Vertröge.R.Oldenbourg Verlag,M iinchen,1970,212 schuldig,aangezien er geen oorzakelijk verband bestond tussen haar gesprek m eteen
PP.,DM .25,- .
D uitse soldaaten de aanvalvan de Duitse
Bosl, K arl - Versailles - St Germain
Trianon - R. Oldenbourg Verlag, M iin- compagnie op de jongensschoolvan Oostduinkerke'' (p. 10). M oet dit allemaal? ls
chen,1971,198 pp.,D M .28,- .
Deprez,Dr.W.- De jonge Snellaert.- hetverantwoord dateen historicus,a1shisKon.Vl.Acad.voorTaal-en Letterkunde, toricus schrijft over een zaak waarvan hij
hetdossier nietheeftingezien? Van Isacker
Gent,1970,156 pp..
H aupt, Heinz-Gerhard - Sozialökonomi- zegt begrip te hebben voor deze twijfelbi
j
sche und politische Voraussetzungen der niet-deskundigen.Hijbetoogt:,,de beoefeJulirevolution 1830. - Vandenhoeck en ning van de geschiedenis heeft mij geleerd
Ruprecht, Göttingen, 1971, 55 pp., DM . dat de historische waarheid m aar trapsgewijs kan achterhaald worden''.
5,80.
Jahn,Egbert.K .- D ie Deutschen in der S.DeSm et
Slowakei 1918-1929. - R. Oldenbourg
Verlag,Miinchen,1971,186pp.,DM .23,- .

Verrelst, <. Rejormatie en katholieke
herleving, 16e-18e eeuw. - (Historische Joan Hemels
Units), De Nederlandsche Boekhandel, Tussen Rotterdam en 's-G ravenhage
Antwerpen,1971,40 pp.,geïll.,BF.35.
W algrave,J.- Renaissance,Barok en ro-

Kanttekeningen :# de ajschajjing

cocco. - (Historische Units), De Neder- van het dagbladzegelin 1869
landsche Boekhandel,Antwerpen,1971, 40
pp.,geïll.,BF.35.
W ehler, H ans-ulrich - Krisenherde des
Kaiserreichs 1871-1918. - Vandenhoeck
en Ruprecht, Göttingen, 1970, 437 pp.,
D M .34,- .

KarelVanIsacker

Van Gorcum & Comp., Assen, 1970, 31

PP.,/2,50.

Schr. heeft zijn voordracht laten uitgeven
die hij op 15 december 1969 heeft gehouden voor het Historische Genootschap te
Rotterdam .Rotterdamm ers waren dan ook
hetvoornaamste onderwerp van die voordracht.Rotterdam mers die zich hebben in-

gezet om hetdagbladzegeldata1seen ware
H etD ossier Irma Laplasse
last werd ondervonden afgeschaft te krij(Mens en Tijd), De Nederlandsche Boek- gen.Com merciële interessen stonden daarhandel,Antwerpen,1971,108 pp., BF.135. bijop devoorgrond,maar zijdienden niet

minder een principiële vooruitgang. Een

Iedereen za1 onderhand we1 met De Zaak
Laplassebekend zijn,een werk waarm ee de
Antwerpse hoogleraar nog geen vol jaar

vooruitgang die door P.J.Oud in zi
jn parlem entaire geschiedenis onderstreept is,
om datdoorhet afschaffen van deze belas-

geleden (april1970),'een poging tot recon- ting hetgrondwetsartikelover de persvrijjn rechtkwam.
structie'waagdein verband m eteen repres- heid veelbetertotzi
siegevaluitdejaren van na detweedewe- M arcelChappin
reldoorlog. Geëngageerde geschiedenis kan
soms ver leiden. Dat werd duidelijk toen
de auteur samen met vijf politici en een

journalistOP het kabinet van Justitie ont- RenéeH aynes
vangen werd.Op de vraag van de minister PhilosopherKing
of de kri
jgsauditeur Vossen alof niet gehandeld had overeenkomstig zijn ambts- The H umanistPope BenedictXIV
plichten, meende Van Isacker dat hij be- W eidenfeld and Nicolson, London, 1970,
vestigend m oestantwoorden. De communicatiemedia zorgden voor luide ruchtbaarheid.

246 pp.,E 3.

Dit boeiende boek is bijna even tekenend
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voor de schrijfster a1s voor de 'humanis- satirical style al1 too popular today,which
tische'pausBenedictusXIV.W atschrijf- schocks those outiside the Church'- and

ster, nauw verwant aan de beide Huxleys
in bloedverwantschap èn in intellectuele belangstelling,aantrektin deze grote paus,is

never to presenttheirown ideas as if they
were officialdoctrines''.A1s men ditvandaag eens steeds toepaste!

hetfeitdatzijinhem vindt,,aman ofwit,

warmth,goodnessand charm,a scholar of G.AdriaansenS.J.
genius who combined vast learning with a
remarkable capacity forintegrating fact1to argument, and argument into a living,

developing bodyofthought''.Wehoren de

geestesgesteldheld van Julian Huxley a1s zij JanBazant
schrijft:,,he was one of the mosterudite
enation 0/ Church W ealth in
men of his epoch,versed in the results of Ali
contem porary m edical and scientific re- M exico
search aswellasin law,history,philosophy Cam bridge University Press,London,1971,
and theology;and itis significant that his 333 pp.,f 6,60.
own writings are marked by approval of
'open confessions'ofignorance in unexplored fields,and by a refusalto speculate on Datde burgerlijke overheden in M exico in
matterswhere 'we cannotjudge becausewe de negentiende eeuw vele begerige blikken
jpgrage
do not know'''. Toch is deze levensbe- wierpen en herhaaldelijk hun gri

schrijving geen bewonderende romantisering vingers uitstaken naar de rijkdommen van
van de persoon van de paus:iedere pagina

de kerk, mocht om twee redenen weinig

getuigtvan haar wetenschappelijke naspo- verbazing wekken. Ten eerste omdat de
ringen,alweetzijdoorhaarhumoristische, burgerlijke overheden in Europa- deKeijk, de Koningen van
'typisch Engelse'sti
jldelezertebehoeden zer van Oostenri
jk en Engelanden derevolutionaire
voor droge uiteenzettingen.Eén voorbeeld: Frankri
'Misschien was hetzijn aanvoelen van het Regeringen van Spanje en Frankrijk thun vingersevenmin van de kerkelijke
menselijk vermogen om in abstracte rede- me
bezittingen waren afgebleven en M exico
neringen heel vreem de wegen te gaan dat
hem hetvoorschrift ingafdatde grondslag
van alle priesteropleiding in het seminarie

zich dusop voorbeelden kon beroepen.Ten
tweede omdat M exico,toen het zich eenvan Bologna,dathijiedere maand bezocht, maal met volledige medewerking van de
eestelijkheid had losgemaakt van de
het lezen van de Bijbel moest zijn en van g
de Kerkvaders'.W aarop een sprekend ci- Spaanse overheersing,door de kosten van
debevrijdingsoorlog en doordevoorwaartaatvan Lambertinizelf volgt.
n die Spanje aan zijn bevrijding stelde,
Uiteraard geeftzi
jeenzeeruitvoerigeana- fdie
nancieel volkomen aan de grond zat lyse van D e Canonizatione,hethoofdwerk een situatie die door interne revoluties en
van Benedictus XIV, waarin we van zi
jn
oorlogen o.a.m etAm erika gedurende
hand vele argum enten aantreffen die ook door
de hele negentiende eeuw bleef bestaan en
thans nog wetenschappelijk niet zouden zelfs verergerde. Ergens moest geld vanmisstaan.
daall komen Cn aangezien m en VeronderW e m oeten de neiging weerstaan om nog stelde dat de kerk zo ongeveer de helft
m eerte citeren uitpuurenthousiasme voor van alle grond in M exico bezat, 1ag het
dit boek. Een Engelse recensent heeft de voor de hand dat de Staat op haar aaneigen opmerking van de schri
jfster overge- viel.
nomen datBenedictusX IV in veelopzich- N u heeftM ichaelP.Costeloein een boek,
ten aan Joannes XXIII doet denken. Om dat enkele jaren geleden verscheen in de
te laten zien, hoe praktisch de paus was Cambri
dle Latin American Studies (beingesteld en hoezeer de Kerk schade lijdt sproken ln Streven van augustus 1969,p.
door zulke vermaningen niet op te volgen, 1196)reedsaangetoond dat de kerk in M e-

willen we alleen nog wijzen op een voor- xico nu nietzö fabelachtig rijk was als de
schrift betreffende de Congregatie van de
lndex: yyAuthors were to be allowed to

politicihet wilden doen geloven.Hetboek

van Jan Bazant, oorspronkelijk in het

syeakin defenceofwhatthey had written, Spaans verschenen en door Costeloe in
e
lther in yerson ortHough a lawyer.A1l Engelse bewerking verzorgd,bevestigt nog
the Commltteesconcerned were to consider

eens deze waarneming en gaatdan uitvoe-

their work strictly confidential, never to

rig in op de wijze waarop de M exicaanse

u
se scolding orabusivelanguaje- Bene- overheden zich van de kerkelijke bezittindict vtry much disliked 'the inlurious and
gen meestertrachtten te m aken.
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schouwingen te geven over de inhoud van

li
jksbij.Hetgingallemaallangsomwegen, het boek. Dat zou een zich bezighouden
waarin verplichte leningen en verbodsbepa- zijn met allerlei feitelijke details. Op de
lingen tegen hetverkopen van kerkelijk ei- hoofdlijn diedan we1getrokken wordtgendom aan derden een belangrijke ro1 in de laatste regels van het laatste hoofdspeelden.
Costeloe en Bazant vullen elkaar voortref-

felijk aan.W ieheteneboek heeftgelezen
kan het andere niet ongelezen laten.
HansHermans

stuk;heeltyperend isergeen agarte conclusie - valt niet veel af te dlngen.Het
empire is kleiner geworden,maar hetEngelsevolk is ertoch op vooruitgegaan:ma-

terieelen geestelijk.In ditstramien is de

Engelse geschiedenis inderdaad goed te be-

schrijven en te begrijqen.lnstemmen kan

men metzijn opmerkmg datdit Engelse
volk- ook natweewereldoorlogen- zijn
goede eigenschappen bewaarde. 'Yet they
#.J.P.Taylor

English H istory 1914 -1945
Penguin Books,Harmondsworth,1970,
871pp..

remained a yeacefuland civilized people,
tolerant,yatlent, and gcnerous' (p. 727).
Ook in d1tboek dus een slotakkoord over
de eigenschappen van het Engelse volk,
zoals in een eerder door mij besproken
'Geschiedenis Van Eng
21eland'
(1968),Van E.L.

W oodward (Streven

P. 1153).

aardan blijftdevraag nOg staan: WaarDitboek is de pocketuitgave van een deel M
om isditzo.Ook daarwilje achterkouit de Oxford History of Enjland. De men. M aar Taylor heeft zich in dit boek
naam Oxford iswaarborg voor lets goeds, niet ten doel gesteld de gebeurtenissen in
en zeker de naam A .J.P.Taylor.Een hisbreder stramien van verklarende structoricus die omstreden theses stelt,maar a1- een
turen en Processen te plaatsen.En dat is

tijd de moeite waard is.In hem hebben we zijn goed recht,zoalshet hetgoed recht
te maken met iemand die de menselijke van anderen is die vraag 'waarom'te stelnieuwsgierigheid a1s laatste oorzaak van de len.Dezelaatstenzullen bijhetbeantwoorgeschiedschrijving ziet. En we zien hem den in iedergevalmetvruchtgebruik kundan ook bezig in dit boek.W aarom werd nen maken van hetrijke materiaalin dit
in 1914om 23.00 uur de oorlog aan Duits- boek bijeengebracht.
landverklaard?(Naeen seriemogelijkere- Drie slotopmerkingen. Behartenswaardig
denenmerkthi
jop 'probablyfornoreason ijn de woorden gewijd aan het probleem
ata11'
).W anneervieldebeslissingnietHa- z
n de vijftig-jaren-regel betreffende arlifax maar Churchill te laten opvolgen? va
c
hi
even.Taylorprijsthetkoninklijk archief
Hoe kwam de beslissing tot stand de
in Engeland dat daarin ruim hartig is:

atoombom tejebruiken?In Taylorhebben 'which perhaps m agnifies the role of m o-

we m et een hlstoricus te m aken voor wie

narchs'.Niethelemaaltevolgen ishetsys-

'story'en '
history' dicht bi
j elkaar liggen. teem van voetnoten.Literatuurverwijzingen
(Hijheefteensbetreurd dat 'history'niet en biografische aantekeningen (waaruit het
de dubbele betekenisheeftvan 'histolre'en volgende citaat betreffende Lloyd George:
'Geschichte').En ook zozienwehem bezig 'n ough hewas dangerousto mostwomen,
in ditboek:vertellend de geschiedenis van he
goed
g,
ave
mah
ai
rs d
hear
vt
elt
eo af
nd
ew'
e)
repa
(is
nst
ee
nres
dsaa
nr
ti
en)
Engeland tussen 4 augustus 1914 en 2 september 1945.Verhalend,veelm eerdan verklarend.Verhalend,geestig en puntig.Verhalend,m et treffende details en onconven-

opmerkingen hadden in de tekstzelf opgenom en kunnen worden of anders achterwege gelaten.
tionele oordelen. (Churchill wordt door Taylor zou misschien antwoorden dat er
hem in eigen proporties gebracht:'n e sa- helemaalgeen systeem in zit.W aardevolis
viour ofhis country'maar met vele onbe- de uitgebreide beredeneerde bibliografie
suisdheden en beperktheden).Verhalend,en aan het eind van het boek. Daaruit ook
dus veel meer over yersonen dan over >ogeen citaat,omdathetdestijlvanTaystructuren sprekend.Ziln meeste bewonde- 1or m-i.zo aardig illustreert.Over Attlee:
ring gaat daarbi
j uit naar Lloyd George; 'Francis W illiams recorded for him, #
ogvallend zi
jn lovendc woorden voor Ko- Prime M inister Remembers (1961), which
nmg GeorgeV.JuistomdatTaylor een be- showshow much a prime ministercan forschrijving van de gebeurtenissen geeft, en get'.
niet een allesomvattende interyretatie van
de ontwikkelingen,ishet moeihjk veelbe- M arcelChappin

SOCIA LE W ETEN SCH APPEN
Barbour,Floyd B.,ed.- The black seventies.- Porter Sargent, Boston, 1970, 352

vrede;de voorlopige en de definitieve vrede en de actieve tekenen van de vrede.
Het tweede deel is 'Hoofddoelen van een

christelijke opvoeding tot de vrede', het

omvat o.a.belangstelling wekken voor de
vrede; verschaffen van motieven voor het
PP.
,$2,95.
vredeswerk; uitbannen van de oorlog en
Göppiner,Hans,und H erm an W itter,Hrsg. opvoeden voor de politiek.
Kriminologische Gegenwartsjragen. - Hetderde deelhoudthet 'm ateriaal'in ter
Enke,Stuttgart,1970,262pp.,D M .50,- .
vergemakkelijking van hetzoeken naarde
H abermas,Jiirgen - ZurLogik derSozial- vrede. D it materiaal omvat de H eilige
wissenschajjen. - Suhrkamp Verlag, Schrift,gebeden, docum enten en citaten.
Frankfurtam M ain,1970,329 pp..
L.Bartalits

Klein,Proj.Dr.m.- Van stapelmarkttot
welvaartsstaat. - Universitaire Pers Rot-

terdam,Rotterdam,1970, 139 pp., j12,50. Proj.dr.< .J.van deW oestijne
Lagrou,Evert- Ruimteli
jke ordening ook lnleiding in heteconomisch denken
in België?- D avidsfonds,Leuven,1971,80
PP.,BF.40.
Rocher,G uy - Introduction tlla sociologie générale.- Le Seuil,Paris, 3 delen,
190,254 en 320 pp..
Rugès,Jean-François- Le téléphonepour
tous.- Le Seuil,Paris,1970, 144 pp..
DieterEmeis

Spectrum, Utrecht/A ntwerpen, 1970,
265 pp..

Volgens Van de W oestijne is de meest a1gem ene econom ische wet dat men een

frank (of een gulden) maar éénmaal kan

uitgeven en het algemene economische
kernprobleem is, volgens hem, hoe dat
moetgebeuren.Aardig en goed gezegd.Er

Zoek #e vrede
Gottmer, Haarlem, 1971,350 pp., j11,90.
Volgens Dieter Emeis zijn oorlogen in elk
tijdvak iets afschuweli
jks geweest;ze lieten

zi
jn veeldingen goed verklaard in ditboek.
Het heeft een persoonlijk stempel meege-

een spoor achter van ellende en verwoesting. ln een door wetenschap en techniek

op het lezerspubliek,nietheeftaangedurfd
meer formuleste gebruiken.Ook defiguren
vallen tegen.M aar de opzetis origneel en

beheerste wereld houden zij door sterkere
afhankelijkheid der landen onderling en
door de op angstwekkende wijze toegenomen mogeli
jkheden tot vernietiging nog
veelmeer bedreiging in.Ditzijn de grondgedachten van de auteur, die bovendien in

kregen. De auteur, hoogleraar aan een
technische hogeschool, trekt allerlei parallellen met de exacte wetenschappen.Jam -

mer dan dathijhet,kenneli
jk methetoog
datisbij deze in vele boekjesuitgekauwde
inleidende stof een heelding.D e originaliteitopenbaartzich vooralin hetpakketonderwerpen dat ons wordt voorgeschoteld.

et alleen traditionele prijstheorie, maar
dit boek materiaalheeft bijeengebracht dat Ni
onsdenken over de vrede een hechte basis ook een stuk bedrijfseconomie en externe
kan geven.Hetis a1shetware een arsenaal
geworden m et uitrustingsstukken voor de

organisatie. Behalve de macro-econom ie
ook iets over statistiek. H et boek opent
m et m ethodologie en dogmenhistorie, het

vreedzame strijd.ln de afgelopen jaren is eindigt met een handige lijsttermen.Over
echter gebleken dat de vreedzame strijd som mige paragrafen ben ik bepaald enthouvoor de vrede nagenoeg geen resultaten
siaster dan over andere,maar het boek in
heeft opgeleverd.
De keuze uit docum enten over de vrede, zijn geheelvind ik geslaagd.
J.J.M eltzer

opgenomen in de oorspronkelijke Duitse
uitgave (Zum Frieden erziehen, Verlag J.
Pfeiffer,M qnchen),isvoorde Nederlandse D orothy W oodman
editie kritisch herzien en aangevuld metde
Himalayan Frontiers,
meest belangrijke recente teksten.

icalreview ojBritish,Chinese,
Het boek is in drie hoofddelen verdeeld. W polit
Het eerste deel is 'Grondslagen van een Indian and R ussian rivalries
christelijke opvoeding tot vrede',dat zich Barrie and Rockliff The CressetPress,
o.m.bezig houdtmetde biologische aspec- London,1969,423 pp.,fig.,krtn.,90/-.
ten van deagressie;hetfeiten debetekenis
van de agressie; het verstoorde evenwicht Reeds jaren kan men constateren, dat de
tussen het in staat zijn tot doden en de Volksrepubliek China een bijzondere bebeletselen daarvoor; het onverm ogen tot langstelling koestert voor de zuideli
jke
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grensgebieden van haar territorium.In de
periode 1960-'70 geven persberichten en

foreign policy to re-open talks with Pakistan and China.To settle for the present
mededelingen van reizigerstalrijke aanwij- stalemate is to condone a military active
zingen voorde aanwezigheid van grote Chi- frontier across Asia''.
nese activiteit in de grensstreken met Ne- A.Dietvorst

gal, lndia,Birma en Laos,onder andere

ln de vorm van talrijke wegenbouwprojekten.

Voor het verstaan van de achtergronden
van het politieke spel in dit deel van de
GEDRAGSWETENSCHAPPEN
wereld is hetboek van W oodm an zeer geschikt.Hetiseen boeiend werk overgrenspolitiek geschreven door een geografe die
zelfde grensgebieden van China en Burm a, M itscherlich, Alexander - Krankheit als
van Sikkim en Bhutan,van Nepalen Pa- Konjlikt- Studien zurpsychosomatischen
kistan heeft bereisd.Toch is het bepaald M edizin 1.- Suhrkamp Verlag,Frankfurt
M ain,1969,169 pp..
geen reisverhaalgeworden,wantde schrijf- am
ster heeft haar veldervaringen gebruikt in Wickler,Dr.<.- De aard van hetbeestcombinatie met een uitvoerige bronnen- je.- Ploegsma,Amsterdam,1970,256 pp.,
j19,50.
studie.
Na een overzichtvan de politieke en economische betrekkingen tussen Indiaen China vanaf de eerste eeuwen tot 1959 volgt M .Renaer,e.a.
een beschouwing over de totstandkoming Li
ejde en sexualiteit
van de diverse grenzen in hetHimalayage(
Un
ersitasschrift),Lannoo,Tielt,1970,
bied.D e nadruk wordt gelegd op de pro- 320iv
pp..
blem atiek rond de Chinees-lndiase grenzen
doorm iddelvan een uitvoerige analysevan In de stroom van literatuur die de laatste

de Simla-conferentie (1913) en de beteke- jaren verschijnt over huwelijk en seksuali-

nis van de M cM ahonlinie.Helem aal vlek- teit,neemt debundelLiejde en Sexualiteit
keloos is dit betoog niet. W oodm an legt een belangrijke plaats in.
o.a. te weinig nadruk op het feit dat de Het werk is samengesteld uit een tiental

Engelsen bij verschillende gelegenheden bi
jdragen, van de hand van voornameli
jk
vöör de Sim la-conferentie de protectoraatsrechten van China over Tibethadden
erkend,waardoor de ro1van China in een
ander daglicht komt te staan dan W oodm an weergeeft.

hoogleraren van de Universiteit van LeuVen.

Bi
j een eerste kennismaking valt het op,

dat het them a belicht wordt vanuit een
groot aantal invalshoeken. Meestal is dit
De laatste hoofdstukken van hetboek zi
jn geen aanbeveling, om dat de diversiteit de
vrijwelgeheelgewijd aan devoorgeschiede- eenheid alte vaak schaadt en de leesbaarnis en de ontwikkelingen zelf van het heid niet ten goede kom t.In deze bundel

!rensconflicttussen China en lndia in de echter is de diversiteit een verrijking. In

Jaren 1959-1964.Terechtwordtgesteld dat het voorwoord schrijft Vergote, dat een
de politiek van N ehru in ditopzicht heeft bepaald standpunt voorop staat, de idee

gefaald.De leider van lndia had zijn blik namelijk datdeseksualiteithaar mensell
jke
m eer gericht op de lndische Oceaan en volkomenheid bereikt in de huwelijksliefde.
geloofde in een (romantische) vriendschap Ongetwijfeld is deze idee de eenheidvortussen China en India (His romantic atti- m ende factor,maar daardooristevens betude towards China had undermined his

reikt,dat de auteurs de seksualiteitvooral

sense ofhistory).DaardoorverzuimdeNeh- a1seen cultureelprobleem hebben beschreru overgrenzentesprekentoen detijdrijp ven en heel duideli
jk de problematiek van
was (1953).lmmers wat zou lndia verloren liefde en seksualiteitgesteld hebben binnen
hebben,a1shetdoor onderhandelingen had

bereikt watnu de feitelijke situatie is? De

de sociaal-culturele en psychische context.
De vraag naarde cultuur van de liefde en

Chinezen beheersen na 1962hetAksaiChin

de seksualiteit en de zinswijzigingen waarplateau (nodig voor de verbindingen tussen aan ze onderhevig zijn,smeedtdebijdragen
Sinkiang en Tibet)en houden zich officieus op een boeiende wijze aaneen.
aan de M cM ahonlinie.D aarom concludeert
W oodman:,,lndia is,in fact,faced with the
alternatives of the Him alayas as one vast
radar screen or the initiation of an active

H et werk wordt onderscheiden in vier delen. Het eerste deel draagt a1s titel 'het
seksuele lichaam '; hetbevateen zeer vak-

kundige en zakelijke uiteenzetting over de
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beleid: maar zoeken kritisch-positief naar

van dehand van Renaermeteen goede bij- realistlsche voorstellen tot vernieuwing.
drage van H . van Lier over 'Tekens en
symbool in de geslachtsdaad',dat boeiend

is,maardatvoorniet-ingewi
jden in de materie van tekensen symbolen vrijmoeilijk
telezen za1zi
jn.
Het meest intrigerend is ongetwi
jfeld het
tweede deel over de psychologie van de

Hun houding iservooraleen van hoop en

van een vastberaden inzet.Hun leraar-zijn
is voor hen immers duideli
jk een roeping
en zi
j opteren voor een waarachtige 'opvoeding',in en doormiddelvan hetonderrichten hctleven op de school.
Rik DeGendt

seksuele liefdesrelatie, met opmerkelijke
bijdragen van Nijs,deW aelhensen Duyckaerts,diedeaandachtverdienen.Hetzijn Dr.Ir.P.C.van deGriend
inzichteli
jke beschrijvingen van de genese
van de seksuele relatie en de impasses (1:e D e ongedisciplineerde pedagoog
zich daarbijkunnen voordoen.
W olters-Noordhoff,Groningen,1970,
Het derde deelover de moraal en de reli- 23 pp-,j2,80.
gieuze zinduiding is minder sterk, hoewel

strak lebonden aan hetcentrale thema.

Onderbovengenoemde titelhield de pasbe-

met enkele antropologische kanttekeningen

dagogiek en pedagogische psychologie, de

Het vlerde deelbevateen goede bijdrage noemde buitengewoon hoogleraar in de pe-

bijhethuwelijk,opmerkinlen diesterk aan groepspsychologie,speciaalpsychologie van

de structurele antropologle doen denken, het gesprek aan de Nederlandse Economivan de hand van Roosens, een sociologi- scheHogeschoolteRotterdam zijn inaugu-

sche bijdragevan Van Houtteen Lefevere rale redeyterecht: over de wenselijkheid
en tenslotteeenjuridischebeschouwingvan van interdisciplinalr denken in de gedrags-

Ronseen Pauwels,die voor deNederlandse wetenschappen.
lezers wellichtminder interessant is,omdat Metbehulp van voorbeelden en termen uit
ze zich bezig houdt met het Belgische de verschillende disciplines tracht de spre-

Recht en Jurispmdentie (hoewel het mij kereen structuurvan de menseli
jke wervoorkomt,datdezeingrotelijnen toch niet keli
jkheid te ontwerpen waarbijbegrippenveelverschillen van de Nederlandse).
paren a1s differentiatie - vereenvoudiging,
Hetisleen eenvoudig boek;hetrichtzich werkelijkheidsdenken versus mogelijkheidstot de mtellectueel gevormden, zoals V er- denken centraalstaan en denotie groeieen
gotein zijn voorwoord schri
jft.M aarvoor belangrijke ylaatstoebedeeld kri
jgt.
hen ishetdan toch een werk,dateen reëel
inzichtverschaftin de concrete uitingen en
risico's van de seksuele relaties.

De relevantle van deze aanpak van de ongedisciplineerde pedagoog komt weM g uit
de doeken.

A.J.Leijen

W anneer echter zijn uiteenzetting 'onvoldoendezou zi
jn',dan isde sprekerblijdat
'decuratoren in zijn leeropdrachtzulke uit-

Guido Wulms en M iel Vlecken

eenlopende disciylinesnoemden',zo eerlijk
'1n dezeomstandlgheid een rechtvaardiqing'

Dokter,dokter,zn#a schoolis

nn

ziek'...''

te zien van zi
jn gedrag 'als ongedisclpli-

neerde pedagoog'.
Desclée De Brouwer,Brugge,1970,63 pp., G.W ilkens
BF.65.

Elkeen weetdat er in de laatste jaren een

H .L.Kok
algemene malaise heerst omtrent het mid- D e geschiedenis van de laatste eer in
delbaaronderwijs.Daarom ishetverschijnen van een brochure a1sdeze een verheu- N ederland
gend en deugddoend feit.Hettoontimmers De Tijdstroom,Lochem, 1970,326 pp.,
datnog niet alles is verloren,dater zelfs j19,
-.

noghoop is.Deauteurs,,,leraartjesin een
Limburgs stad-dorpje'' zoals ze zichzelf De geschiedenis van de levende m ens in
noemen, zijn een paar dingen 'in Frage' zijn houding tot zijn gevoelen gedrag ten
gaan stellen.Zijzochten contactmetjon- opzichte van de dood,wordtuitersthelder,
gere en oudere collega's,met leerlingen en
afgestudeerden M .O..Hun reacties werden

Mer samenjebracht.Zi
jwillen nietblijven

deskundig en leesbaar beschreven.Talloze
gebruiken, even interessant a1s soms bizar
en oninvoelbaar,metbetrekking tothetbe-

piekeren bi
J het oude verstarde onderwi
js- graven, gedragingen voor, bij en na het

sterven van een dierbare ofnaaste buur,de

In deze Borstal-scholen heerste aanvanke-

maatschappeli
jke gedragingen van denabe- lijk een soortpara-militairregime.Dejon-

staanden na de dood a1s het rouwen, en
hetbekendmaken van een sterfgevalen nog
zeer vele andere wetenswaardigheden vor-

gens moesten vöör alles wennen aan tucht

en orde;zij moesten leren hoe zij zich in
de maatschappij te gedragen hadden en

me
n een intriqerende achtergrond van het daarmee uit. Later realiseerde men zich,
door de schrpver uit de mond van een datmen hen daarnaast ook in de gelegenoude doodgraver opgetekende woord: 'zo-

heid zou kunnen stellen om een vak te

lang dedoodbestaatismen zi
jnlevenniet leren.Daartoewerdenvakonderwijzersaan
zeker'.

de scholen verbonden, m aar veel konden

Zoveeliswe1zekerdatdeschrijvermetdit deze leerkrachten niet bereiken. Het regiboek de verschuldigde eer bewijst aan de m e,de training totwerken en tottuchten
laatste geschiedenisvan elke mens.
orde bleefoverheersen.Vakonderwi
js gold
G.W ilkens
a1s een nuttige besteding van de vrije
G.vanderZeeuw

avonduren. Bovendien: wat kon het uithalen? Delinquentie werd geacht in omgekeerd evenredige verhouding te staan tot
intelligentie.

Wonderen ojwetten

toont uit onderzoekingen aan,dat de ver-

Kluwer,Deventer,1970,189 pp.,/15,90.

Erica Stratta nu bestrijdt dit laatste. Zij

houdinq tussen intelligente en niet-intelli-

gente kmderen onder de Borstal Boys niet
Paranormale ervaringen van deauteurwor- ofnauwel
ijksafwijktvan deze verhoudinj
den door hemzelf achteraf bereflecteerd en oj normal
escholen.Daarvanuitgaandplelt
in een min of meer systematische gedach- z1
J voor een algehele herziening van het
tengang naar voren gebracht.
Borstal-systeem.Hoe meer deze instituten
W anneer de lezer zich eenm aal gewonnen op gewone scholen gaan lijken,deste betegeeft aan deze vreemde wereld van occulte reresultaten verwachtzijervan.

ervaringen,ishijin staatdecoherentievan Een interessant boek voor wie de jeugddedoordeschrijverervaren en beschreven reclassering ter harte gaat.
verschijnselentevolgen.
HansHermans
W atnu dezin en bedoeling van deze erva-

ringen zi
jntdiedoordeschrijverzo objectiefmogelilk worden beschreven en gerang-

schikt,blijftwatoccult.Hetgevolg isdat Dietrich,M enoAbels
de lezernu verbaasd blijftstaan voor dit G egeinsVerbrechen
geheelvan wonderlijke wetten. M eegeno- Versuch einerM otivationsanalyse
men en overtuigd door een ervaren en be- kriminellen Verhaltens
leefdezin oflevensovertuiging in dezewonderen wordt de lezer niet.Daarvoor is dit

Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1970,

te summier door de schri
jver aangeduid V 1I,176 pp.,D M .26,- .
m et'de verlossing van onze wereld uit de

boze machten,diehaarnog gedeeltelijk ge- Dr.Abels geeft college aan de rechtsfaculteit van de universiteit Hamburg in 'Psyvangen houden'. (p.189).
G .W ilkens

chologische Kasuistik'. Gedurende veertien

jaar onderzocht hij voor de gerechtelijke
instantiesmeerdan 600 gevallen van jeugddelinquentie. Zestien ervan heeft hij, met
EricaStratta

TheEducation ojBorstalBoys

de nodige discretie voor de betrokken personen, a1s paradigma-gevallen in dit boek

eschreven. Daarbij jaat zijn aandacht
Routledge and Kegan Paul,London,1970, b
vooralnaardemotiverlng van de criminali228 pp.,E2,50.
teit.Hi
j komt tot de conclusie dattelkens
een duidelijk waarneembare toestand van
Borstal-scholen zijn instituten waar bi
j psychastenie aanwijsbaar is. Een ti
jdige
rechterlijkebeschikkingjeugdigedelinquen- diagnosevan dergelijke gevallen welke zoten ter heropvoeding kunnen worden on-

we1medicinaalals psychotherapeutisch be-

dergebracht.Zi
j dateren uithetjaar 1900, handeld zouden kunnen worden,lijkthem
toen zijvoortsproten uithet groeiend in- bijgevolg dan ook hetmeest voor de hand
zicht dat men met jeugdige delinquenten liggendemiddelom de stijgendejeugdkriwe1iets beterskon aanvangen dan ze in de
gevangenis stoppen.

m inaliteitte beperken.
S.

le klas,wordt in de gevangenis gestopt en

jLITERATUUR

loopt jaren nadien de ondertussen volwas-

j

sen geworden A.B.,m et wie het allem aal

begonnen is,tegen het lijf.In het nachteBrondeel,Paul- Ik,blanke kajjer.- Da- lijke gesprek in het café Eldorado graven
jn volledig afgetakelde oud-levidsfonds,Leuven1De Standaard,Antwer- A.B.en zi
raarnaar hun verleden.In hun kinderjaren
pen,1971, 157 pp..

Press,llmuiden,1971,24 pp.,j2,50.

wortelt de verklaring voor 'de feiten' die
ze a1s een zwarelastdoorheen hun verdere
leven meezeulen.Gemeenplaatsen over homofilie,Freud,Sartre enz.vullen de leemten in hetgesprek op.H etdramatische,erg

Poesie album,40,- Hughes Langston.Verlag N eues Leben,Berlin,1971,32 pp..
Spillebeen,W illy - Steen desaanstoots.D avidsfonds,Leuven/De Standaard, Antwerpen,1971,189 pp..

de ex-priester nog vlug een soort m artelaaren doetvoor A.B.y,achter de wolken
de gouden glansvan de zon radenl''
D e bedoeling van deze tendens-rom an is

M auriac, François - Le dernier bloc-notes, 1968-1970. - Flamm arion, Paris,
1971,354 pp..
N ucha,N ahl- N odiden.- The Subvers

onwaarschi
jnlijk aandoende slotmaaktvan

overduideli
jk: taboes, schijnheiligheid,volAndréD emedts

Terug naar huis
Standaard,Antwerpen, 1970, 194 pp.,
BF.125.

slagen afwezigheid van seksuele opvoeding
richten verwoestingen aan. D aarvan wou
de auteur een deprim erend getuigenis ge-

ven,maar mi
j heeft het niet kunnen overtuigen. Structuur en inhoud zi
jn te doorzichtig, te nadrukkelijk, te opzettelijk om
erdooraangegrepen te worden.

Door de warme menselijkheid van de ver- J.Gerits
teltoon en de psychologische diepgang in

de tekening van de karakters ontsti
jgen de
novellen van Dem edts het enge regionale

kader waarin ze gesitueerd zijn.Deze novellen van oorlog en liefde op het platteland bezitten een eenvoudige verhaalstruc- Herman Vos
tuur: een toevallige ontmoeting of het Variaties in het zand
weerzien van een bepaalde plaatsdienen als Brito,Antwerpen-Amsterdam ,1970,
vertrekpunt om een brok verleden in de 110 pp..
herinnering op te roepen.Een soortStreuveliaanse tragiek en noodlotsidee kleuren
deze verhalen.In de novellen 'Een zomer- Een jarenlang verblijf in Zuid-Amerika 1enacht'en 'Afscheid van Diana'contrasteren verden deinspiratie voordezenovellenbun-

folklore en sprookjesachtige elementen met del, 4 m aal liefde onder het Zuiderkruis.
een tenadrukkelijk realisme,zodatze min- 'De vervloekte m innaar'is hetverhaalvan
der geslaagd zijn.'Op weg naar Oltendorf' een Argentijnse Houtekiet,doorde vreemdaarentegen iseen zeergaafverhaal,in een deling (= deS.zelf)in hetdorp LasFlores
taaldie getuigtvan vertrouwdheid methaar
suggestieve en emotieve kracht. Demedts
peilt er naar het mysterie dat het leven
draagt en aantrekt.Zoals ook in vele van

'Poepzat'betiteld.Evenalsin de laatste novelle, 'De strandloopster',wordt de m an vrouw verhouding erg negatief gezien en
ervaren door de vrouw:,,...en in de lief-

eeuwigheid bestaat, liefde en geluk voor
de mens.
J.Gerits

M aria'iseen heelknap verhaal,waarin de
primitieve Panzön,uitbater van een soldatencafé,'n metamorfose ondergaatvanaf de

zi
jn romansspreekthijer zijn rustige over- de, achter deuren en blinden, worden zij
tuiging in uitdater overde dood heen een genomen en verkracht'' (p. 20). 'Capitan'

Jan van den Uzegàe

D e ontm oeting in Eldorado
Standaard,Antwerpen, 1970, 144 pp.,
BF.125.
Een priester-leraar pleegtpederastie in vol-

dag waarop Maria a1s dienster bi
j hem
komtinwonen.Hetverhaalkrijgt een bredere dimensie wanneer bli
jkt dat deze
merkwaardige vrouw majoor van het Democratische Bevrijdingsleger is. Liefde en
revolutie zijn de drijfveren van menselijke

handelingen die hethicetnunc valoriseren.

M aar dergelijke grote woorden heeft Herm an Vos nietnodig.Gelukkig m aar.
J.Gerits
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Een Provo genaamd François Villon
Brito, Antwerpen -Am sterdam , 1970,
272 pp..
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dentiestukken, die rechtstreeks verband
houden met deze briefwisseling en berusten in het Gezellemuseum te Brugge.Het
toevalwi1dathet aldus gepubliceerde m a-

teriaal tot Gezelles Kortrijkse periode be-

hoort, aangezien de eerste brief van 1883
dateert,de laatste van 21 nov.1898.Deze
#,Ik ben François,wiens naam zo bont is. periode roept bi
j de dichter het beeld op
Pari
js,datmijn geboortegrond is,
van 'De slekke' die het geluk in zichzelf

hangtmijstraksaan een touw dat rond is,
zo leertmijn kop hoe zwaarmi
jn kontis''.
Dit kwatrijn van Villon is een résumé van
zijn leven.Zoalshiergeciteerd in de verta-

ling van Ernst van Altena,za1m en het in
het boek niet aantreffen.D e auteur heeft
er de voorkeur aan gegeven om zelf,in sam enwerking m et Robin H annelore,de verzen van Villon die in de tekst pasten, te

draagt.Zijn geestdriftig streven en werven
heeft nu plaats gem aakt voor y,doen en

laten zeggen .... spijts al wij zullen de
overhand krijgen'' (p. 52). Deze tijd van
stilte heeft haar neerslag gevonden in Loquela, de D uikalmanakke, de H iawatha-

vertaling en twee rijke dichtseizoenen. En

toch wasde teruggetrokkenheid geen isolement. Immers de contacten van G ezelle
vertalen.Zijsluiten zeer nauw aan bij het met medewerkers en vereerders over gans
Franse origineel,datook telkens afgedrukt
aanderen, ook Frans Vlaanderen, zi
jn
is,m aarm issen de muzikaliteitvan van Al- Vl
talri
jk zoalsuitde briefwisseling blijkt.
tena's om zetting.
Voor de typografische schikking van brieIn een lezing,gehouden op de Boekenbeurs ven en noten en de groeperingen van een
teAntwerpen op 1 november 1966,heeftH . aantal gegevens heeft de uitgever zich geLampo erop gewezen dat naar zi
jn gevoel richtnaarLa correspondance de Juste Lipgans hetoeuvre van A.Boni rondom één se conservée au M usée Plantin-M oretus
en dezelfde centrale as wentelt, het pro- (Antwerpen, 1967),een editie die hi
j voorbleem n.
1. van de menselijke vrijheid en beeldig noemt.
het menselijke engagement. Ook dit boek Naaraanleidingvan diteerste fascikel'Geover de provo-avant-la-lettre,Villon,heeft zelle-briefwisseling' in diplom atische editie
vrijheid en engagement als centraalthema. gebracht door het Centrum voor GezelleOverde graad van historiciteitvan ditwerk studie bijde UFSIA,kunnen wij niet anspreek ik m e niet uit.Boniheeftm .i.ook ders dan prof.Lissens en zi
jn medewerkerh
geen nauwkeurige reconstructie van het 1e- van harte gelukwensen.
ven van Villon beoogd.Villon isdécontes- S.DeSm et
tant zonder meer. D at A . Boni op een
ogenblik waarin de contestatie a1s maat-

schappelijk fenomeen zo belangrijk is, de
figuur van Villon tot voorwerp van zijn
schrijven maakt,getuigtvan een bewustzijn

van betrokkenheid op de hedendaagse ac-

Kijk,Willem Elsschot

tualiteit, die niet van elke schrijver van

Querido,Amsterdam,1970,77 pp.,j2,
90.

'historische'rom ans gezegd kan worden.
J.Gerits

Toen in het voorjaar van 1970 het gehele
oeuvre van W illem Elsschot in tien gelijk
uitgevoerde boeken herdrukt was, wou

Querido ,,
van de blijde emotie bijdeze activiteitgetuigen''door haar jaarboekje van
R.F.Lissens

Gezelle Briejwisseling

Singel262 aan de in 1960 overleden auteur

t: wi
jden.Bedoeling waseen levensbtricht
samen te stellen aan de hand van foto'sen

en korte bio-bibliografische schets. V an
(Teksten en Studiesno.1;Studia Flandrica, e
S.
miggeltonthouden we deze uitspraak
no.1),De Nederlandsche Boekhandel,Ant- oveCar
r de zeer grote en zeer bescheiden auwerpen,1970,116 pp.,BF.275.
teur die Elsschotwas:,,M en weetdatW il-

Dezeuitgavebevat94 nrs.brieven en kaart-

lem Elsschot in zijn levensstijl niets weg
had van de letterkundige, die schrijvers-

jes van Guido Gezelle, die in het archief congressen bezoekten over het eigen werk
en M useum voor Vlaams Cultuurleven te

correspondeertm etvakgenoten in een vorm

Antwerpen voorhetogenblik aanwezig zi
jn. die persklaar is voor postum e bundeling.
Opgenomen werden ook enkele correspon- Ook de torenhoge bibliotheek die bi
j dit
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type past,ontbrak in zijn huis.Hijbezat kent (symptomen die ten dele reeds in de
slechts twee boeken - de bijbel en een 'Freie Rhythmen'van Klopstock en Goethe
dundrukeditie van Shakespeare''.
optreden),zi
jistoch meerdan een in wilJ.Gerits

lekeurige zinsbrokken gekapt proza. Ten
eerste ontstaan er doorde elkaar tegenwerkende krachten van zins- en versritme
nieuweheffingen,zodatin dehuidigelyriek
nietzelden lettergrepen diein prozanietof

BruceM arshall

nauwelijksbeklemtoond worden,een zwaar
accentkrijgen.Ditverschi
jnselwerd reeds

TheBishop

Constable,London,1970,224 pp.,30/-.

eerder geconstateerd,maar theoretisch nog
nooitvoldoende verklaard.Schultz poneert
nu,dat alle heffingenr ook de nieuw ont-

tane,op eengelijketildsafstand van elkaar
Deauteurzegtzelfdatzijn boekdebedoe- s
ling heeftom een schets te geven van 'the gelezen moeten worden.Daaruit resulteert

nieuw:nietalternerend,maar toch recontemqorary Catholic distress'. Daarin eleenlma
tig rltme,datdoordeveleonmiddelslaagth1jwonderwel,alwordtenigekennis hjk op
eenvolgendeheffinjen een stug,aarvan het katholicisme in Engeland zeker

elend of zeer nadrukkehlk karakter heeft.
verondersteld. De behoudenden, de 'pro- z
Ten tweede neemtSchultz het feit serieus,
gressieven', de wijfelaars, de slachtoffers dat de moderne dichter de verdeling van
van een terigiede leer,allen komen ze aan
en zinoverdeversrejelsnietlaatsamenbod in een verhaal dat quasi-luchtig en e
len met de natuurlllke grammaticale en
spottend schi
jnbaar oppervlakkig is, maar val
yntactische zinsdelen, maar de regels op
in werkelijkheid de zorgen en problemen s
e onmogelijkste plaatsen,bv.tussen een
weet weer te geven op de onnavolgbaar d
djectiefen een substantiefofzelfsmidden
concreet-ironische wijze die aan Bruce a
in een woord,afkapt. In de oudere lyriek
M arshalleigen is.Een van de gevolgen van kan men na elke versregel een willekeurig
deze m anier van vertellen is - metname lange pauze inlassen: het einde van een
in de lichtelijk geëxalteerd aandoende be- regel is ritmisch zelden relevant. Schultz
schrijving van de relatie tussen de Vicaris poneert, dat de moderne lyriek het einde
Generaalen dejongeM oederoverste- dat van de regelin haarmetrisch systeem heeft
men een zeker afstand neemt en de zaken opgenomen; na elke regel moet nu een

watrelativeert.Een kostelijkboek.
R.S.

korte,altiid even lange pauze gelezen worden.Het gevolg van deze techniek is,dat
het stugge karakter van het moderne ritme
nOg geprononceerdernaarVoren komt.Ten

derdemoetvolgensSchultzhetritmealtijd,
H artwig Schultz

Vom Rhythm us der modernen Lyrik
Parallele Versstrukturen bei H olz,
G eorge, Rilke, Brecht und den
Expressionisten
Carl H anser V erlag, M iinchen, 1970,
160 pp.,DM .16,80.

zowel in de oudere als in de moderne 1yriek,vanuitde inhoud geïnterpreteerd worden.Het alternerende,zacht wiegende ka-

rakter van de lyriek uit de tijd van de
D uitse Klassik en Romantik verklaart hij
a1suiting van de harmonie tussen mens en
natuur, het stugge ritme van de m oderne
lyriek a1s teken van vereenzaming en ge-

stoordeverhouding,terwi
jlBrechten ande-

ren de nieuwe ritmische techniek voor een
nadrukkelijk didaktisch spreken benutten.
Zelden heb ik een zo overtuigend boek ge- Het is frappant! Vele -ismen in de literalezen a1s het onderhavige.U itgaande van tuur van deze eeuw,di
elkaar eens og
BertoltBrecht'sopstel'UberreimloseLyrik leven en dood bestreden,ebl
ijken,zodra z1J
mitunregelmëszigen Rhythmen'(1938) be- onder de meetlat van een kundig metricus
wi
jst Schultz tegen de opvattingen van verschillen.lk ben vsalnech
oo
tsrdzeeee
lrda
we
ti
Sni
ch
gulte
z
Heusleren demeeste anderemetriciin,dat gehouden worden,
de moderne lyriek niet on-regel-matig, voorhetverstaan en de classificatie van de

maarwe1degelijkaan ritmischewetten on- modernelyriek eenessentiëlebijdrageheeft
derworgenenin decategorieën dermetriek geleverd.Kleineschoonheidsfoutjesdie aan
b
eschrjfbaaris.Hoeweldemodernelyriek zijn werk kleven,mogen daarom in ditgegeen njm,geen vastgelegde regellengte en va1onvermeldblijven.
geen regelmatige afwisseling van beklemtoonde Cn onbekltm toonde lettergrepen n .vanOorschot
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Braun, Karlheinz, e.a. - M obiler Spiel-

meditatieve fundering is ongeschonden en

meteen ook de grovocatie van hettotalitaire denken. D1t uitgangspunt van S. is

raum - Theater der Zukunjt.- Fischer, methodisch versoepeld,maarnietversteend.
Frankfurt, 1970, 139 pp..
Gozlan,Gérard etJean-LouisPays- Gat-

C.Tindemans

tiaujourd'
hui.- Le Seuil,Paris,1970,256
PP..

Hollonius, Ludwig - Somnium vitae hu-

manae.- (Komedia 16),De Gruyter,Ber-

lin,1970,101 pp.,DM .11,- .
Horvath,Odön von - Gesammelte W erke,
Band I1.Komödien.- Suhrkamp,Frankfurt,1970,660 pp..
Nores, Dominique et Colette Godard Lavelli.- Bougois,Paris,285 pp..
Pûtz,Peter- DieZeitim Drama.- Vandenhoeck & Ruprecht,Göttingen,1970,263
PP.,DM .19,80.
Rabenalt, Arthur M aria - Theater ohne
Tabu.- Lechte,Emsdetten,1970,227 pp-,
geïll.,DM .28,50.
W orp,D r.J.A .- Geschiedenis van het
drama en van het toneelin Nederland.-

F.Canarîs

en 577 pp..

Suhrkamp,Frankfurt,1970,geïll.,DM .4,perdeel.

Sam uel Beckett
DasletzteBand.Regiebuch der
Berliner Inszenierung
149 pp..

F.Canaris

SchillerlH eym e
W allenstein.R egiebuch der Kölner
lnszenierung

Langerveld, Rotterdam, z.j., 2 delen, 446 198 pp..

Tekstbezorjer V.Canaris opent met deze
Slawonlir M m zck

beide deeltleseen nieuwe reeksdietheaterhistorisch onmisbaar materiaal ter beschik-

kingstelt:regieboek van belangrijkeeigentijdse opvoeringen,kritisch apparaatinduis.
H enssel,Berlin,1970, 265 pp.,DM . 12,80. Beckettheeftzijn stuk zelf geregisseerd en
uit de afgedrukte tekst (inderdaad afwijend van de gedrukteversies,zodatjemetls M rozek leeggeschreven? A1s je enkel k
een hetverschilkuntm eten tussen literaire
afgaatop het toch wat verschaalde m aniërondtekst en theatraal instrument) kun je
risme waarmee hij zijn dodelijke clichés g
i
jn ambachteli
jke én interpretatieve inzichherhaalt,stelje inderdaad een procédé-zon- z
en opmaken. De kritische begeleidin!
der-vernieuwing vast.De figuur blijfttype, t
(teksten n.a.v. deze produktie door criticl
desituatieprim eert,de dialogische kortslui- a1s V.Canaris,G.Hensel,R.M ichaelis,H.
tingblijftverwi
jzen naareen politiekeprak- Karasek en J.Kaiser) is uitermate goed en
ti
jk. Constant is de parabelpossegekkerni
j geeft een grondig overzicht van wat de
(hier in Der Truthahn,Nochmalvon vorn kopstukken van de Duitse theaterkritiek
en DiePropheten),incluisde eigen,interne vandaag gresteren.De opzetvan Wallenlogica en de dem onstratietechniek.Toch is stein (regle HansgûnterHeyme,een enfant
er thematisch een belangrijke wijziging; S. terrible van de Duitse regie) is identiek
stuurt zijn finales niet meer naarhet vol- (geadapteerdeteksten verantwôording van
strekte anarchism e toe,naar hetongenuan- de spelvisie),maar ditkeer gaat de kritiek
ceerd afbouwen.D athangtuiteraard samen (W .Schadewaldt, R.Kulschewskij, H.
metwatzijn trefobjectis en deze stukken Schwab-Fehlisch en de leden van hetKeulnemen een algemeenmenselijke lethargie in se ensemble)hoofdzakeli
jk over de maatde m aling, die fundamenteelvan politieks
c
h
a
p
pe
l
i
j
k
e
r
e
p
e
r
c
us
s
i
e
s
n heteigentijdse
maatschappelijke aard is.S.klaagt de af- acteursbesef. Je kunt sle
echts hopen dat
wezigheid van menseli
jke inzet aan, het hiermeeeen ri
jkecontinuïteitwordtingezet.
ontlopen van enig dynamism e en a1s dan
Stûcke 1II

toch enig pragmatisme wordt uitgebeeld, C.Tindemans

EddaLeislerund Gisela Prossnitz,H rsg.

a1s voor de stilistische nawerking vandaag

M ax Reinhardt und die W eltder
Com m edia dell'arte
Text-und Bilddokum entation

nog altijd belang hebben.
C.Tindemans

Otto Miiller, Salzburg, 1970, 44 pp., US.
88,- .
Gabriele Selge

Anton CechovsM enschenbild
Voorzien van een tekst die nauwelijks be- M aterialien zu einerpoetischen
geleidend kan worden genoem d, staat hiel Anthropologie
een docum entenplakboek van Reinhardts
obsessie met de historisch-trouwe en leen-

W ilhelm Fink, M iinchen, 1970, 129 pp.,

tjebuur-vernieuwende Commedia dell'arte- DM .28,- .
vormen in diverse stukken (Goldoni,Gozzi,
M olière, H. von Hofmannsthal). Foto's, Als ooit een boek een thesis bevatte, dan
speelregisters en bibliografie redden een bepaald dit.S.maaktTsjechow (in contrast
onopvallende show.
met het gangbare gebruik) los uit de soC.Tindemans
ciaal-maatschappeelijke realiteit en plaatst
hem oog in oog m etde ahistorische,strikt-

Berthold Viertel

Schrijten zum Theater
herausgegeben von Gert H eidenreich
Kösel,M iinchen,1970,574 pp., D M .32,- .

literaire creatiesvan zijn werk (de novellen
en drama's, de produktie van Tsjechonte
uitgezonderd).S.ontdektals constanten in
de staat en gedragswijze der figuren: alledaagsheid,onwezenlijkheid van hetbestaan,
een bewustzi
jnstoestand die eindeloos, onveranderlijk, grondig-pessimistisch is. Hét
aspect hiervan is de ziekte a1s het enige

reliëf in de onveranderli
jkheid.Deze fysio-

Dichter,literatuur-en theatercriticus,thea- psychische uitzonderingstoestand is slechts
ter- en film regisseur, discipel van K arl een fragm ent van een impliciete totaliteit,
K rausen vriend van Franz K afka,heeft S. m et de consequenties: vereenzaming en

(W enen 1885-1953) tussen 1919 en 1928
een eigen rol gespeeld in het Duitse thea-

dood. Ook formeel past zich Tsjechows
techniek bij deze thematiek aan:het open

terleven (Dresden,Berlijn,Dûsseldorf)met slot, d.w .z. willekeurig inzetten en afo.m.creatiesvan F.Wolf,W .Hasenclever, breken, stemming a1s kernobject, gebeur-

G.Kaiser,A.Stramm,R.Musil,A . H olz. tenissen a1s reeksverband zonder climax,
ermijden van de verrassingspointe, verl7it boek bundelt piëteitvol (maar lang v
elbanaliteit a1s logische spiraal, ontgoonietalleen a1swarm gebaar)alzijn ojstel- t
1en i-v.m .hettheater,verspreid over lnter- chelingsromantisme in de breeklijn van de
nationale en bijgevolg moeilijk te raadple- syntactische continuïteit. ldeologieloosheid,
participatie,geen eschatologie,geen evogen tijdschriften en programmabrochures, am eteen lief voorwoord van H .Jhering, de lutiedrang,geen vooruitgang. Dat betekent
oude vakkompaan,en een appendix (thea- een Tsjechowbeeld dat onbehaaglijk en ni-

terbiografie en -bibliografie,regiecatalogus,

hilistisch aandoet,om weerlegging ofreori-

gelegen in een absoluut concept m aar in

C.Tindemans

bronvermeldingen). Als S.'s naam thans entering smeekt,m aarondertussen zo meesjk-minutieus wordtgeargumenteerd,dat
niet meer zo aanspreekt a1s die van een terli
Reinhardt of Jessner, zijn tijdgenoten,dan hieruiteen nieuwe Tsjechow-exegese inzetis dat omdat zi
jn werkprincipe niet heeft ten kan.

een congruente regiestijl. Trouw aan het
stuk tekent ook de aard van zi
jn kritische
teksten,naastrespectvoor tekst en woord
en de ondergeschiktheid van alle scenische
middelen aan hetdrama.Behalve hetzake-

T.B.L.W ebster

periode de unieke stem van één pragmaticusreliëfverleentaan vele creatiesdie zowe1voorhet toenm alige drama en theater

Deze met argumenten uit de hermeneutiek

G reek Theatre Production
lijk-innemendeportretvan eenpersoonlijk- M ethuen, London, 1970, 214 pp., 38 i11.,
heid is de bundel vooral een docum ent,
omdatuiteen nauwelijksnogtoegankelijke 45/-.
en archeologie opgebouwde beschrijving

de theatrale opvoeringsvoorwaarden
van hetGriekse theater beperktzich totde
vitale aspecten. Geografisch ontwikkelend
(Athene;Sicilië en ltalië;het overige Griekenland m etSparta,Korinthe,Boëtië,M egara,Olynthos en Delphi; de eilanden Cyprus,Euboea en Delos;K lein-Azië en AfriVan

ka) behandelt S. het schouwburggebouw
(ruimte van handeling, scène, machinerie)
en het kostuum (herkomst, differentiëring
naartragedie,oude en nieuwe komedie)met

gen door echte ofingebeelde toeschouwers.

Zi
j handelen om een bepaald beeld van
zich,datze in hetbegrip van anderen ontdekken,naar zich toe te halen of te ver-

werpen.Het resultaat is altijd dramatischboeiend,ook alworden de figuren consequent voortdurend bedreigd door onechtheid,een fenom een waartegen ze in de eerste plaats in wilden gaan.
C.Tindem ans

alle detailsover kleding,schoeiselen m as-

kers.A1ssyntheseisditboek bijgevolgook
voortreffell
jk.Zonderpolemiek (op een terrein datnochtans vanuit de diverse stand- Franck Jotterand
punten tot veel schakering en betwisting Le nouveau théâtre am éricain

ojen isgebleven)staltS.alle gegevensuit Editions du Seuil,Paris,1970,255 pp.,FF
d1e hij reeds in 1956 te boek stelde maar 7,50.
die in deze nieuwe editie m et verse vond-

sten en bevindingen (eigen en van andere Le théâtre.1970.l
publicisten)worden aangevuld en/of beves- cahiers dirigéspar,4rrabal
tigd,geholpen door38 illustratiesen ondersteund dooreen uitvoerige lijstvan monu- cahiersdirigésparArrabal
menten met beschri
jving en bewaarplaats. Christian Bourgois, Paris, 1970, 193 pp.,
C.Tindemans

FF.20,40.

D e actualiteitswaarde van Jotterands boek
DorothyM ccall

The Theatre ojJean-paulSartre
Columbia University Press,N ew Y ork,

1970,195 pp.,68/-($7,50).
H oewel S.m oet vaststellen dat in Sartre
groeiende beheersing noch afneming in
dram atische kracht vallen waar te nem en

is groot;hijrapporteert uitvoerig over een
uitgebreidereis langshetstruikgewastheater
van de V .S.N a een plichtm atige inleiding
overde stand van het georganiseerde thea-

ter duikthijresoluutonderin de ontelbare
splintertroepjes die iedervoorzich meteen
eigen visie en theatraliteit,zi
j het meestal
zonderplan,aan deweg timm eren,meestal

hardhandig politiek-maatschaypelijk,enkele
toch ook onthecht-estheticistlsch.M et am-

en hij thematische continuïteit en techni- per verhulde skepsis t.a.v.het zinvolle van
sche overeenkomst bli
jft demonstreren, is de meeste experimentjes, noteert S. noch-

he
thaarovertuiginj dathijeen belangrijk
dramatisch auteur 1s. Dat hangt uiteraard

tans accuraat wie waarm ee en hoe aan het

handelen wordt gedwongen.Elk Sartreplot
plaatsteen individu in een extrem e situatie

uiteenlopende indrukken tot een geslaagde
breedte-analyse van het woelige Am erika-

werk is.Hijmatigtzich nietde ro1aan het
samen met zijn ideële grond: voor Sartre ultieme verdict over deze kluisjes uit te
wordt een mens pas zichzelf als hij tot spreken en bundelt zonder opwinding zijn

theater.W i1je a1s lezer toteen eigen oordeelkomen,dan za1je naastditboek moeten uitkijken naar andere informatie over
tische geschriften (vooral Les mots, dat hetzelfdefenomeen.Hierbijkan jeArrabals
zeer eigenzinnig wordt geëxcerpeerd),ver- denkjaarboek helpen,waar'n reeks auteurs
dedigtS.de oyinie datSartres dramatiek in Frankrijk en dezelfde V.S. op intiem
die hem tot een daad brengt die zi
jn hele

bestaan op hetspelzeten daardoorbevestigt.Sterk steunend op Sartres nietdram a-

op volledigerwllze dan elk anderdoorhem
beoefend genre de morele en politiekc

bezoek gaan, meestal ongenuanceerd yro

doen en de adjectieven vooralsnog verklecomplexiteit van zijn existentialisme reve- zen boven de kerngegevens en de uitzichleert.W elmerktzijdat,op Huis Clos na, ten. Aangezien echter deze tendensen zich

alti
jd een onbehaagli
jke discrepantie og- ook in onze contreien voel- en zichtbaar
komt tussen Sartres bedoeling en de ult-

m aken,leveren beide publikatieseen keurig

eindelijke dramatische vorm. Dat komt signalem entop van watons nu alovervalt
om datdeze dram atiek bestaat uit protagonisten die als karakter binnen de handeling
doen alsof,een rolspelen,hun opgedron-

en zeker nog in toenem ende mate te wachten staat.

C.Tindem ans
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Boekbespreking
lachiaskennen,bijwie deze 'stunt'nietuit-

M ISCELLANEA

gehaald kan worden.Ik denk niet dat de
Kerk op dèzeonheilsprofetieën zitte wach-

j

ten.

Bierens de Haan - Hollandse Maatschap-

P.Beentjes

p# #er Wetenschappen,Supplement 19521970.- Tjeenk W illink,Zwolle,/10,
-.

Dom HelderCamara

Zullen wenog op /## komen?

S.Vervoorten G.Heymenberg (samenstellers)
Klein NederlandsSoldatenboek
Eerder aangekondigd als
G root N ederlands Soldatenboek

Desclée DeBrouwer,Brugge,1970,190 pp., M .m .v.R.Kennedy.Thomas Rap,A msterBF.150.
dam,1970,172 pp.,i11..

De aartsbisschop van Olinda,Recife (Bra- Een dwarsdoorsnede van de geschiedenis
zilië)noemtzichzelfin zijn boek een onruststokeren een pelgrim van devrede.In- van de Nederlandse krijgsmachtvan 1814
derdaad,onvermoeibaar komt hij terug op tot 1962.Een klein boek. inderdaad.Het
ijk fragmenten uit eiqende sociale wantoestanden,vooralin de on- bevatvoornamel
derontwikkelde landen. Vol hoop ziet de tijdse beschrijvingen over bepaalde eplsoschrijver uit naar het apostolaat van de den uit deze geschiedenis. Ook we1 een
leken en naarde verbinding tussen Kerk en beetje een kleinerend boek.Daar hebben
samenstellersnietzoveelvoorhoeven te
W ereld. Met name voor de juristen lijkt de
doen.
Alleen maar hier en daar een greep
hem een bijzondere taak weggelegd. Zij uitoude
en nieuwe militaireliteratuur.Een
moeten het hunne bijdragen om structuren
uit te vinden die sociale rechtvaardigheid wonderlijk zelfportret wordt ons zo voorgaranderen in dezin van M ateretM agistra gespiegeld.W antiedervolk heeftnatuurlijk
leger dat het verdient: de m entaliteit
en Populorum Progressio.In zijn conclusie het
en de overtuiging van een natie vindt men
is de auteur wel streng, zowel voor de
U.S.A. a1s voor Rusland. Het wordt de

er in weerspiegeld.M artiale snorren,zeer

hoogste tijd dat de christenen een andere precieze reglementen en militair vertoon
houding tegenover M arx aannemen. W e1- zijn immersslechtsvormen van camouflalicht za1 de wereld dan de onverhoopte ge.
waarde van het christendom ontdekken. M arcelChappin
Scherpe woorden van een modern profeet.
S.D tSm et
YogiRam acharaka

P.Bander

De yogi-leer der ademhaling
Kluwer,Deventer,19706,108 pp.,/8,- .

N og drie pausen?

De ademhaling is hier a1s afzonderlijk

De projetieën van M alachias
Ambo,Bilthoven, 1969, 87 pp-, /6,90.

hoofdstuk uit de yogi-leer gelicht en in
diverse praktische oefeningen verwerkt,
waardoor een onovertroffen ontspanningsmethode wordt geboden. Een twintigtal

Rond 1100 leeft een zekere M alachias in tekeningetjes maken de bijbehorende 1iIerland.Deze m an legteen collectie spreu- chaamshoudi
nj duidelijk.De fysiologische
ken aan, waarbij elke spreuk betrekking inleidingen ziln primitief. Verder mis ik
heeft op een bepaalde paus.Peter Bander verwijzingen naar een 'goeroe'.Treffend is
heeftdeze spreuken uitgewerkten komttot de aanbeveling aan het slot dat iemand
de slotsom dat er na paus Paulus nog zonder eerbied en begrip de beschreven
slechts 3 pausen zullen komen. Het mag oef
eninjen maar beterkan laten rusten.
gelukkig heten datwijnog een andere M a- J.deW 1t

D E o R o o M V A x A LLE
uo x c E M EM S EM
een eigen woning ...
m et volstrekte zekerheid

Zekerzijn van een hypothecaire Iening
En erzekervan zijndatudie Iening krijgt
op de beste voorwaarden.

En die zekerheid krijgtu
met de nieuwste vorm van dienstbetoon die de
ALG EMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS
thans in het gehele Iand lanceert
en die volkomen beantwoordt

aan de noden van deze ti
jd:

L

-

ALG EM ENE S PAAR- EN LIJFRENTEKAS

Dom HelderCamara
ZULLEN W E N OG OP TIJD KOM EN ?

Formaat: 12,5 X 19,5cm
192 blz.
Nederlandse vertaling

Sint-Trudoabdij,Male
150 F

Dom HelderCamara werd geboren teFortalezzain 1909.In 1931werdhijpriester,
in 1952bisschop.Hi
jw'erd in 1955hulpbisschop van Rio en wastwaalfjaarsecretarisvan de Braziliaansebisschoppenconferentie.Hijwas1id van de commissie voor
Schema Xll1 van het Vaticaans Concilie, vice-president van de Celam en sinds
12 april 1964 aartsbisschop van Olinda en Recife.

Watwillen wijeigenlijk'
?Waarvoorvechten wij? W ijwillen de armoede,die de
beledigingvan deSchepperis,van dewereld wegvegen.W ijwensen datelk menselijk schepselzich zodanig zou kunnen realiseren datniemand totde statusvan ding
ofvoorw'
erp moetherleid worden;datallemensen in zich hetbeelden degelijkenis
van deVaderzien;datallemensen medeschepperszouden zijn doorGod gezonden
.,

om de natuur te beheersen en de schepping te vervolm aken;datde rechten van de

mensgeen dodeletterzouden zijn''.
deel 1:
Een weigering
Onrechtvaardigheid op wereldschaal
Recht op rechtvaardigheid
Veflangen naar verandering
deel 2:
De dialoog van deze eeuw
Dialoog m etde gevestigde kerk
lntern kolonialisme
Kapitalïsme tegen de vrede
deel 3:

Een noodzakelijke revolutie
-

-

De zending van de universiteiten
De atoomkracht
Oecumenische dialoog
Teilhard de Chardin

Vroeger verschenen:

Dom HelderCamara:EEN SPIRAAL VAN GEW ELD (2edruk)
José de Broucher:DIALOGEN M ET D OM HELDER CAM ARA

O rion-Desclée De Brouw er

W ijngaardplein 15, Brugge
Nieuw e G racht 24a, Utrecht
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Zowelvoor plaatsingen aIs voor kredieten
biedtIppa U een volledig gamma.
Plaatsingen?Zonderofop

Kredieten? Alle bedragen:van

termi
jn,op naam ofaantoonder, 10.000Ftot10mil
joenenmeer.
m aaralle even voordelig.En een Alletermi
jnen:van 12 maanden
verzekeringtegen ongevallen
tot25jaar.All
evormenvan
voorallehoudersvan rekeningen terugbetaling:de Ieningen van
enboekjesmetofzondertermi
jn. Ippaworden naarm aatgem aakt.

@

+D D a
de spaarkas die U meerbiedt
1300 agenten -13 mil
jard beheerdekapi
tal
en-n.v.-privatespaarkasopgerichtin1903

HOGER INSTITUUT VOOR GRAFISCH ONDERW IJS
Oude Houtlei38 Gent-Tel.09/23.22.23 of25.35 73-BroedersvandeChristelljkeScholen
EXTERNAAT
lNTERNAAT
specialisatie :Typograaf,Linotypist,Offset- Dlep-en Zeefdrukker
MonotypIst,Typodrukker,Chem lgraaf,Boekblnder,GrafIeker
scholing : Lager SecundairTechnische School
Aanvaardlng In 1e Jaar: na 6e Ieerlaar Lagere School

in 2e Jaar: na 1e jaar humaniora of 1e Jaar LST

in 3e Jaar: na 2e Jaar humaniora of2e Jaar LST
HogerSecundalre Beroepsschool - HogerSecundaire TechnlscheSchool
lndustrieelW etenschappelIlke School
AanvaardIng na 4e humanlora,3e m lddelbare of LTS

HogerTechnisch onderwlls (GraduaatenTechnisch Ingenleur)

Aanvaarding na HST ofvolledlge humanlora metofzonderexamen

D E S P EC T A T O R
Eenweekendui
tgavediepastbijuw standingencultureleontwlkkeling
W eekel
ndbi
jlage
De Nieuwe Gids''

,,De Antwerpse Gids'' - ,,Het Voik''

Inschrijvingsmodaliteiten peradres :
Koningstraat 105,Brussel

Forelstraat 22,Gent

N O R M A A LS C H O O L

C RO M BEEN
-

Telefoon 09/25.55.51

M eisl
-e,
W ilje een beetje van je vreugde geven can de
zieken die je nodig hebben en op je wcchten?

V erpleegster
zclje zijn ...
A1de inlichtingen zijn te bekomen bijhet
HO GZR TZCHN ISCH IN STITUUT VO OR VZRPLZEG KUNDE

Clpucijnenvoer,39 - LZUVZN - Tel.016 l28#.21

nze-Lieve- rouwcolle e - osten e
Vindectivelaan 9 - Postcheck 267.07 - Telefoon 710.22
Voorbereidende afdeling

Oude Humaniora: Grieks-Latijnse afdeling;Lati
jnswiskundige afdeling;Lati
jns-wetenschappeli
jke afdeling
Moderne H um aniora: Econom ische afdeling;W eten-

schappelijke afdelingenA en B; 1e bijz.wetensch.klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

H O G E R IN S T IT U U T S IN T -L U K A S
PALEIZENSTRAAT,70,SCHAARBEEK (Brussel3),tel.17.30.42
Arctlltektuur- Stedebouw -Binnenhuiskunst- Bouwbedrllf- Schllderkunst
Beeldhouwkunst - Publiciteit -Grafiek - Foto-film

Alle afdelIngen toegankelllk voorjuffrouwen.

s E c u N D A IR IN S T IT U U T

Groenstraat156,Brussel3A7/2enA7/3(vancl12)
*.)
Artistieke Humaniora - Plastische Kunsten - Binnenhuiskunst
Bouwkundig tekenen - Beroepsafdeling Sierkunsten

Vanaf 1/9/69 worden meisjes toegelaten in het 1e en 20 JaarIager
secundair van de Artistieke Humaniora

VRAAG GRATIS PRO SPECTUS EN INLICHTIN GEN TEL.: 17.30.42

ia1- reporiuôcoltepe
HUNDELGEMSESTEENW EG 81 LEDEBERG

TEL.25.63.48

OUDE en MODERNE HUMANIORA

LagerOnderwi
jsmetafdelingente GENTBRUGGEenMELLE (Vogelhoek)
INTERNAAT

HALF-INTERNAAT

EXTERNAAT

Alle inlichtingen en inschrijvingen Tel.(09)25.63.48

CONSERVEN PICO LO

Hoger
Technisch
Instituut
SINT-LIEVEN
Gildestraat,7 - GEN T

te1(09)23.
20.57
Ajdeling A1 2e graad:
technischingenieur
in de industriële scheikunde
technischingenieur

-

--

in degistingsbedrijven
Ajdelillg A1 le graad.
.
bedrijfsassistent
in degistingsbedrijven

laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
laboratoriumassistent
in industriële scheikunde

-

-

Voorjongensen meisjes
De schoolbeschiktovereen pedago-

VAN D E PO EL & Co
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Asbestcement produkten
Gewone en geglazuurde gevelstenen
Holle Fert-vloeren
Marbrabe! en Ceram tegels
Trappen in marmermozaiek

T E C H N IC U M
Londenstraat,43,Antwerpen.
Opleiding tottechnisch ingenieur
in mechanica,elektronica
en industriële scheikunde.

Voorbereidendjaarenvacantiecursus
met hetoog op hettoelatingsexamen.

In stitu u tv a n d e H e ilig e -Fa m ilie v a n H e lm e t
Jan M oorkensstraat95 - Berchem-Antwerpen - Teleloon (03)39.17.
88
MiddelbcarOnderwijs:Oude Humcnoric
Grieks-Latijnse cfdeling
Lqtijn-W etenschuppelijke aldeling
Moderne Humcnoria
Algemeen Vormend Onderwijs
Economische cldeling
Voorbereidende cldeling Kleuterklassen
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Opleiding tot Sani
taire Helpster(15 tot18 jaar)
Verpleegassistente (vanaf18 jaar)
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Kosteloosonderwijs- voordelig internaat

SPA REN IS G OED

c o m b i-s p a re n
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vraag onze brochure
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A L EEN S A A N G EDA C HT ?
O nder uw kennissen is er allicht iem and die m et

belangstelling STREVEN zou Iezen aIs hij het
voldoende kende.Praat U er m et hem eens over ...

W ijwillen ook altijd een proefnum m ersturen.
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KarelJonckheere maaktdeeluitvan de Advies-

raad voor de School voor Creatief Schrijven,
die buiten hem uit de volgende auteurs bestaat: Godfried Bomans, Paul de W ispelaere,
Harriet Freezer, An Rutgers van der Loeff,
Leonard de Vries.
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alle schrijftalent
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verloren te gaan !
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4Watnietwordt geschreven,is verloren rijkdom.Spreken iszilver,zwijgen is

goud,zegden de vaderen,m aarde meesten konden de pen nietvasthouden.Van-

daag heethet:spreken iszilver,maarschrijven isgoud.h
)
Een nieuw begrip :deSchool

zelfde omstandigheden a1s die, waaronder zij
a1s zelfstandig schrijver zullen moeten werken.

voorCreatiefSchrijven.

E1k deel van de cursus wordt dan ook afge-

Zes prominente schrijversuitBelgië en Neder- rond met een of meer opdrachten,die u moet
land hebben hun medewerking verleend aan uitvoeren en in manuscriptvorm aan de School
deze, aan het gehele Nederlandse taalgebied moet sturen: ln de praktijk stuurt u nameli
jk
aangepaste? cursus. Dankzij hun vakkennis uw manuscrlpten in de regelook per post naar
konden wiJeen systeem opbouwen, waarmee de een uitgever ofredacteur.
SchoolvoorCreatiefSchrijven ieder die talent De leraar die uw inzending corrigeert, concenheeften wi1leren schrijven een individuele op- treert zich helemaal op uw werk; hij wordt
leiding kan geven.A1su van schrijven houdten nietdoorandere leerlingen afgeleid.U ontvangt
uw werk graag gepubliceerd zou willen zien,
s letterlijk privé-les.De leraar redigeert uw
is de oprichting van de School voor Creatief du
Schrijven dè kans voor u, om uw wensen te manuscript en brengt er verbeteringen in aan.
Ve
rvolgens schrijft hij u een uitvoerige brief,
venvezerllijken.
w'aarin hij zijn correcties toelicht en u nut-

Individueelonderwijs.

tigewenkengeeft.

Onze opleiding begint met de Grondslagen van
het Creatief Schrijven,die iedere auteur moet
beheersen. Daarna kunt u zich specialiseren op
één van de twee gebieden, t.w. Fiction en

Laatgratisuw aanleg testen.

waarvoor u a1s beginner zult komen te staan:
uit eigen ervaring kennen. Daarom weten ziJ

kunt u de Talent-Test aanvragen, alsmede onze
geïllustreerde brochure, waarin u meer over

werk gepubliceerd te zien.
Onze cursisten worden opgeleid

Doe het vandaag nog. Hoe eerder u weet of
u aanleg hebt, des te eerder kunt u de beslissende stap nemen naar een boeiende toekomst.

U wordt een unieke kans geboden om creatief
te leren schrijven. Natuurlijk dient u in de
eerste plaats voldoende talent te hebben. Dit
kunt u te weten komen door, geheel kosteloos

Non-Fiction. Het eerste omvat het schrijven
van korte verhalen,cursiefjes,novellen en ro- en vrijblijvend,onze Talent-Testuitte voeren.
mansen hettweede hetschrijven van artikelen,
verslagen en verhandelingen.
Ervaren mensen geven hier een objectief oorUw leraren zijn stuk voor stuk schrijvers, deel over.
journalisten of redacteuren, die de problemen, Benut deze kans. M et de onderstaande coupon
ook hoe dergelijke problemen opgelostkunnen
worden en hoe men moet schrijven om zijn

I

de Schoolvoor Creatief Schrijven kuntlezen.
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InternationaalRogiercentrum 1309 -1000 Brussel.

lk wilgraag weten of ik voldoende aanleg heb om te leren schrijven.
Stuurtu mijgratis en vrijblijvend uw Talent-Test en uw geïllustreerde
brochureoverdeSchoolvoorCreatiefSchrijven. Metbloklettersinqb
ullen.
M evr.
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Personalia
A J. Leijen, geboren 1933. Na zijn priesteropleiding in het bisdom Haarlem studeerde hi) van
1961 tot 1965 filosofie aan het Hoger Instituut
voor Wijsbegeerte van de Universiteit van Leuven. Was docent aan het filosoficum van het
groot-seminarie Warmond en doceert sinds 1967
wijsgcrige ethiek en antropologie aan de Katholieke Theologische Hogeschoo! te Amsterdam.
Bereidt een proefschrift voor op Hegels 'System
der Sittlichkeit'. publiceerde een bijdrage in de
bundel "Geweten en Vrijheid' en schreef over de
abortus in het 'Tijdschrift voor theologie', 1970,
nr. 3, pp. 259 - 273. Adres: Vondelstraat 33,
Amsterdam 13.
Alberto Sitva. Correspondent te Parijs van 'Vispera - Adres: 15, rue Monsieur. 75-Paris 7e.
Dr. Th. P. M. de Jong, geboren 1938. Studeerde van 1955 tot 1969 aan de Universiteit van
Groningen sociologie en economische geschiedenis. Adres: Brede Englaan 6, Huizen.
Dr. Corn. Verhoeven, geboren 1928. Studeerde
klassieke talen aan de Universiteit te Nijmegen.
Promoveerde in 1957 op 'Symboliek van de
voet'. Sinds 1955 leraar klassieke talen in
's-Hertogenbosch. Publiceerde 'Symboliek van de
sluier' (1961), 'Rondom de leegte' (1965), 'Het
grote gebeurcn' (1966), 'Inleiding tot de verwondering' (1967), 'Tegcn het geweld' (1967), 'Omzien naar het heden' (1968), 'Voor eigen gebruik' (1969), 'Bijna niets' (1970). Binnenkort
verschijnt 'Het leedwezen'. Adres: Hertogin Johannastraat 6, 's-Hertogenbosch.
Henry M. V. Buntinx, geboren 1930. Studeerde
politieke en diplomatieke wetenschappen Graduate van het Center for Strategic Studies van
de Georgtown University Washington. Was lange tiid politiek correspondent in Groot-Brittannie, Engelssprekend Afrika en Bonn. Thans correspondent voor verschillende Duitse, Engelse en
Franse bladen. Adres: Martelarenlaan 1, 3500Hasselt.
Dr. L. L. S. Bartalits, geboren 1933 Studeerde
sociale wetenschappen aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en promoveerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op
'Ungarn und der Anschluss'. Is thans verbonden
aan het John F. Kennedy Institute te Tilburg.
Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.
Dr. J. W Schneider S.J, geboren 1925. Studeerde o.a, te Nijmegen, Geneve en Amsterdam,
waar hij in 1959 promoveerde op 'Treaty Making
Power of International Organisations'. Na 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. Kennedy-

Institute aldaar. Adres: Vrijthof 25, Hilvarenbeek
Prof. Dr. F. G. Droste. geboren 1928. Gewoon
hoogleraar Algemene Taalwetenschap aan de
Katholieke Universiteit te Leuven Publiceerde:
'Moetcn, een structureel semantische studie'
(1956), 'Grondbeginselen van de Nederlandse
grammatica' (2e druk 1965), 'Taal en betekenis'
(1967). 'Vertalen met de computer' (1969).
Adres: Jacob Smitslaan 34, 2400-Mol.
Robert Holt S.J., geboren 1935. Studeerde in
ZQrich pedagogie, in Miinchen filosofie en in
Lyon theologie met specialisatie Oost-Europa.
Specialist in culturele aangelegenheden van de
Sovjet Unie, referent voor Oost-Europa van
Radio Vaticana, redacteur van 'Orientierung'
(ZUrich). 'Russia Christiana' (Rome). Geeft documentatie uit over Oost-Europa in de Arche
Verlag (ZQrich). Adres: Scheideggstrasse 45, Zurich.
K. Fens, geboren 1929. Na het gymnasium studeerde hij Nederlands. Thans docent Nederlandse letterkunde aan de Bibliotheek- en Documentatieschool te Amsterdam. Literair medewerker
van 'De Volkskrant'. Was redacteur van 'Merlijn' en publiceerde enkele boeken met opstellen
en kritieken. Adres: Wilhelminaweg 23, Zandvoort.
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.
Rita JoUe-Mulier, geboren 1934. Doctor in de
Rechten. Lid Hoofdbestuur C.V.P. en Nationaal
Bureau C.V.P.-Jongeren. Adres: Van Putlei 13,
2000 - Antwerpen.
Ward Bosnians, geboren 1934. Maatschappelijk
assistent. Lid Nationaal Bureau C.V.P.-Jongeren. Dicnsthoofd Huisvesting Comit6 Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Hoofdredacteur
'Radikaal'. Adres: De
Ster 56, 2540 • Hove.
P Beenties, geboren 1946. Studeert doctoraal
exegese aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam en aan de Universiteit van
Amsterdam. Adres: Valeriusplein 24, Amsterdam 7.
M. van Tiin studeerde aan de openbare kweekschool te Amsterdam, was in het onderwijs
werkzaam Geeft lessen Hebreeuws en Judalca. Is vaste medewerkster aan een aantal dagbladen en tijdschriften. Adres: Arisstraat 17,
Wormer.

Vignetten : Jacques Janssen en Vincent Bus
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Aanvaarden of reageren ?,p.795
Vooriedereen,sociologen,psychiaters,artsen,maatschappelijk werkers,doet
zich de vraag voorof ze hun cliënten m oeten helpen zich aan te passen aan de

bestaandemaatschappelijke situatieofdatzedeconflicten daarin nietuitde
weg mogen gaan.M.a.w.vrijblijvende wetenschap en haartoepassingen bestaan niet.N ietreageren is ook een vorm van reactie.

Chinees kernwapen,p. 799
De wet van het m achtsevenwicht m aakt dat alle besprekingen en regelingen

betreffendedebeperking van hetkernwapen gedoemd zullen zijn,onvolledig
en provisorisch teblijven zolang Pekingaan dekantblijftstaan.Datisgeen
kwestie van ideologisch, doctrinair of ander ballonvaren, m aar enkel van
eigenbelang en harde berekening. Veiligheid, bewapening en ontwapening
vereisen een keiharde competente aanpak.

H etXXIFe Partjcongres van de
Communistische #Jr/# van de Sovjet-Unie,p.809
Hetpartijcongres iseen jaarte laatbegonnen en reeds de voorbereidingen
hebben teverstaan gegeven datin deSovjet-unienietallesvolgensplan verloopt.Daarom analyseertde auteurde redevan Brezjnev en wijsthijop de
fundam entele tegenstellingen in de reacties daarop.Vooreen betere kennis van

de situatie in de Sovjet-unie van grootbelang.

Beeld-spraak IU p.821
Kritiek op de consumptiemaatschappijhoortzelf ook wezenlijk tot die consumptiemaatschappij.Datziejeheelgoed in magazinesa1sTwen,Avenueen
noem m aar op. Of in het werk van de groep grafici en designers die zich
Push-pin noem t.Ze leveren kritiek op de consum ptie,m aar kunnen er nooit
zelf aan ontsnappen.Ze kunnen alleen m aar hetm echanism e ervan,waarvan

ze zelfeen raderwerkje zijn,blootleggen.

Joden tussen revolutie en contra-revolutie,p.828
Een uitvoerigebesprekingvan hetbelangrijkeboek van Prof.Talmonvan de
Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem , Israel am ong the Nations. Tevens

biedtditdegelegenheideen uithetjiddischvertaaldgedichtonderdeaandacht
te brengen.

M aanonderzoek,p.834
Isdemaan echtzo verschillend van deaardealsdepubliekeopiniebli
jkbaar
nog altijd graag gelooft?Watheefthetonderzoekvan degesteenten diemen
tot nog toe van de naaan heeft naeegebracht, opgeleverd? lliernaee konaen
vragen aan de orde over de sam enstelling van de m aan,over haar ontstaan,
ouderdom en geschiedenis, over het nut - ook voor de wereld - van het
spectaculaire m aanonderzoek.

Een huisartszietverband tussen werk en gezin,p.844
Aan hetconcrete voorbeeld van de Rotterdamse wijk Ommoord toont de
auteuraan,datpraktisch geen enkelprobleem of ziektesym ptoom uitsluitend

individueelofop zichzelfstaand is.Daarom heeftmenin diewijk desamenwerkingtussen artsen,maatschappelijkwerkers,zielzorgersen anderen in een
'Contactderfunctionarissen'gerealiseerd.Datditconsequentiesheeftvoorde
overheid en de voorzieningen,wordtuitvoerig verteld.

Overgeschiedenis,p.852
Geschiedenistebeperken totdatgenewatvooronsdagelijkslevenvanbelang
is,is een te beperkte opvatting.N iet slechts de continuïteit,m aar ook de discontinuïteitvormt het interessante in de bestudering van hetverleden.

## dedood van Vestdl
jk,p.859
Bij de begrafenis van Vestdijk was,naar de mening van de auteur,lauwe
belangstelling.HetgevaarbestaatdatVestdijk op die manier nu reeds tot
monumentwordt.Uitzijnherinneringtekentschrijvereenbeeld vanVestdijks
werk,hiermeetonenddatvoorhem Vestdijk levendebetekenisheeft.

Geestuitdefles,p.865
Hetalcoholismeisnieteen relictuitde bourgeoismaatschappi
j,maar vormt
eenvandegroteproblemenindeOosteuropeselanden.Dittoontschrijveraan
uit recente gegevens.

A anvaarden ofreageren ?
J.W eifens S.J.

De filosofen hebben de wereld beschouwd,maar het gaat er om haar te

veranderen.Zo ongeveerluidde de kritiek van KarlM arx op hetvrijblijvend denken vanzijntijd.In diepzinnigesystemenwerdhetverloopvande
wereldgeschiedenisachterafverklaard en bewonderd,m aardatmensen zelf

diegeschiedenisdienen te maken en tebdnvloeden,datkwam nauwelijks
naarvoren,laat staan dan dathettoteen concreetplan van actie voerde.

Sindsdien isdefilosofie,die zich eertijdszelfbevrijdde van haar rolom
slechtsdienaresvandetheologen tezijn,ookzelfonttroond.M en maghaar
misschien toch nog we1de moeder van de Wetenschappen noemenl,maar

diezijntochwe1erghuneigenganggegaan.
M erkwaardig isdatook in depositievewetenschapm n betreffendedemens

hetoudeprobleem vanbeschouwing ofactieop haareigen wijzeisteruggekomen.M oetde socioloog de gang van zaken in onze samenleving ver-

klaren,ofishetzijn taakzichttekrijgen op deconflicten ten eindedaarin
stelling te nemen en zijnbijdragete leveren vooreen betergeachtemaat-

schappij?lshetdetaak vandepsychiaterom alzijnwetenschap en kunde
aan tewenden opdatde patiëntzich beterleertaanpassen aan deze maat-

schappij,ofmoethijhem weerbaarderhelpenworden om ook diefacetten
tebestrijden diehem schijnbaarziekhaddengemaakt?M .a.w.isonaangepastgedrag een psychologische restuit hetverlM en van hetindividu,of

kan heteen juiste reactiezijn op een objectiefonjuiste situatie?z.
M oeteen artszich lenen toteen medisch onderzoek over de bruikbaarheid

1 C.Verhoeven,Hetnutvan defilosofie,in Streven,april1971,pp.710-711.
2 P.J.Roscam Abbing,Aanvaarding van zichzelfen vcn de ander als zîelzorgelijk
probleem.ln TijdschriftvoorPastoralePsychologie,3(1971),no.1(maart),pp.18.Deze auteurbenaderthetprobleem weliswaarm eer van de individuele kant, m aar

zietzeerjuistop p.2 de verschillendemogelijke motiveringen van een negatieve
reactie op een sim atie.

van een werkkrachtvoorhetbedrijf,ofstaathij,ook bijbedrijfskeuringen,
mede in dienstvan de onderzochte,die toch minstens rechtheeftte weten.

wateroverhem bevonden wordt?Ishetmaatschappelijk werk ervooral
op gerichtom levensonbekwame mensen een steun in de rug te geven,of

mag men ook speuren naarde oorzaken,die in objectieve situatiesvan
woonvormen,opvod ingstekorten,vroegere uitbuiting of bestaande maat-

schappelijkefeilen a1sdiscriminatiesen vooroordelen hun wortelvonden?
En hoorthettotde taak van maatschappelijk werkersom zich daartegen
uit te spreken?

Datditgeen vrijblijvendevragenzijn,kan men zien in dediscussieoverde
bedrijfsarts,zoalsdie o.a.in hettijdschriftPdlingen werd gevoerdB.M et
klem pleitte Dr.Kuiper,m edisch adviseurvan de arbeidsinspectie,ervoor

datdebedrijfsartszich zou inlaten metdefeitelijkegang van zaken binnen
hetbedrijf.Hijmoet niet louter a1s een soort 'economisch bioloog'de
menselijkearbeidskrachtoppeilhouden,ziekteverzuim tegengaandooreen
juistecontroletechniek,goedeloonslavenselecteren,ofdevoorkomendeen
tOtop zekere hoogte onvermijdelijke bedrijfsongevallen achteraf helpen
genezen.Nee,hijza1hettotzijn taak rekenen om de oorzaken van het
ziekteverzuim op te sporen,ook a1shijdaardoor in conflictkomt met
bestaandevooroordelenvan eenbedrijfsleiding;hijza1trachten nategaan,
in hoeverre de psychologische druk van steedsopgevoerde prestaties,car-

rièredwang en ontslagdreigingmensen ziek maakt;hijza1zelfsnietschromen teonderzoeken,ofdeaard van hetwerk zelfin bepaaldegevallen niet
zô frustrerend is dat een 'vlucht in de ziekte' haast weer een norm ale
reactiewordtop een abnormalesituatie.Volgensmededeling van deredactie bleek hetzeer moei
lijk bijbedrijfsartsen reactieslostekrijgen,althans

om hentotpublikatiedaarvanteverlokken.Een zeerbekwamebedrijfsarts
deelde slechts mee die ethische eisen van Dr.Kuiper alleen maar zwaar-

calvinistisch tevinden- volgenshem waseen bedrijfsartseen beoefenaar
van een nuttig beroep datnietten onrechtegoede verdiensten laatverwer-

vendoorhem diehetzouitoefentdathetbedrijferop vooruitgaat.Slechts
iemand diedehelegedachtevan eenmogelijkekritiek op deaard van het
werk zelfzonder meerverwerpt,bleek bereid zijn mening op papier te
ZCtten4.

ln alle beroepen waar een zorg voor mensen,op welke wijze dan ook.
3 Peilingen,onderzoektdewisselwerkingtussenbedrijfen samenleving.Rotterdamse
Dijk 162a;tel.010-265444.Schiedam.Abonnement.
î10,50 perjaar:lossenummers
î2.
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Over de bedrijfsarts.in Peilîngen.38.39,40 en 57.
4 Peîlîngen 57.

wordtaangewend,kan dezelfde belangentegenstelling zich voordoen.Wij
worden ons ertegenwoordig langzamerhand meerbewustvan.

Een bedrijfsaalmoezenierkon constaterenhoezeereen mensdieschijnbaar
op zijn plaatsin hetbedrijfvoldoeten aangepastis,lijdt aan een veel
diepere onaangepastheid.,,ln hetbedrijfsleven'',stelthij,,,kan hetvoorkomen datiemand lijdtaan hetdrukkende gevoelnietwaar te kunnen
maken watvan hem verwachtwordt,m.a.w.hijzitop hetniveau van zijn
incompetentie,alsweldatiem and voortdurend gdrriteerd raaktvanuithet

gevoel,nietvoldoendegewaardeerd teworden en nietdekanstekrijgen te
doen wat hij eigenlijk zou kunnen doen, m.a.
w.dat hij moet werken
benedenzijnniveau.Ditsoortconstateringenkan een mensaansporen alles
in tezetten,maarhetkan van de mensook een kankerpitm aken.Hetwerk

mobiliseertconstructieve en destructieve drijfveren''s.
Aan dehand vanditsoortvoorbeeldenlaatdezebedrijfsaalmoezenierzien
welkedimensiesdepastoraletaak kan krijgen alsmen ingaatop dewerksituatie van de mens.Omdatde kerken in hetalgemeen te weinig aandacht

aan ditlevensgebied besteden hoezeerde arbeid,ook in een tijd van
automatisering,nog altijd een grootdeelvan hetwakend leven van de
m eeste volwassenen uitm aakt- heeftde pastorvoorlopig in deindustriële

situatie,,weinigtezeggen.Hijheeftveelmeerteluisteren,maardan geen
passiefalleen-maar-luisteren,maareen actiefluisteren:en daarmee bedoe-

len wijzointensluisteren,datdemensen metwiejespreekt,lerenluisteren
naarzichzelf''.Maarook deze schrijverdiezo voorzichtig pleitvoorhet
luisteren,kondigtaan datdepastoraal,mits men echtluistertnaarwatde
m ensen ,,in de diepte van hun bestaan'' te zeggen hebben,zich op een

gegeven momentnietza1kunnen onttrekken aan hetaanwijzen enhetontm askeren van hetkwaad.Een pastordie zich ,,verdieptin de werksittlatie''
zaldie taak voorzich zien opdoemen.Duswederom :nietalleen beschouwen,ook nietalleen werken om de mens aan te passen aan de bestaande
orde,maar zo nodig ook pleiten voor een aanpassing van hetbestaande
bestelaan de mens.

lnhetzelfdenummervanPeilingennwijsteen huisartserop,datinmoderne
stadswijken demensweerwordtopgeslagen alseen produktiefactor,maar
datvan echtwonen te weinig sprakewasbijde bouw van zulke wijken.
Vanuitzijn ervaring,dieeen bijzonderinteressantgevoelvan groepsbeleid
en samenwerkingvanartsen en anderenlaatzien,ishijwarsgeworden van
hetzogemakkelijk toedienen van medischezorg,pillen enz.,in plaatsvan
5 H.Hanekamp,Demensen zij?lwcrk - werk voordepastor.ln Peilingen,m aart
1971.
6 F.R.Bakker,Een huisarts ziet verband tussen werk en gezin.ln Peilingen,maart
1971.

tepratenmetdemensen,eventueelhendoorteverwijzen naarmaatschappelijk werkers,pastoresen anderenT.
Nietalleen defilosofen kunnen dewereld vrijblijvend beschouwen en zo
een instrumentzijn in de handen van hen die profiteren van œn gegeven
maatschappelijkeorde.Datiszelfsmogelijkbijmensendieinhunberoep
zich inzetten om watte doen aan de concrete noden van hun medemens.

Maardie inzetblijktin onze tijd meeren meerte moeten leiden totœn
nadenken overdegerechtvaardigdheid zelfvan onzeaanvaarde maatschap-

pelijkefeiten en voorstellingen.M en hoefthetmetdeaard van dereactie
nietaltijd eenstezijn om toch te moeten erkennen:niemand kan erzich
helemaalaan onttrekken.Nu de problemen eenmaalzo gezien worden,is
hetnietreageren ook een vorm van reactie.

7 Gezien de discussies die zich over de functie van de arts in Streven hebben ont-

wikkeld (zie M.Leyers,Geneesheren OJgezondheidswerkers,april1970,en dereacties daarop van de doktoren T.M alfliet, M .DeBrabanter en J.H.van M eurs in

augustus/september 1970,alsmedehetweem oord van Leyersin hetzelfde nummer;
M.Bracke-Defever,Dehuisartsop zoek naareen professioneleidentiteîten Vragen

en antwoorden van een huisartsdoordokterHugoJansxns),menen wijergoed aan
te doen het artikelvan dokter BakkeruitPeilingen over te nemen.U treft het aan
op pp.844 -851.

C hineeskernw apen :
m ilitairschild en politieke speerpunt
H enry M .M Buntinx

Hetbezitvan hetkernwapen steltde eigenaar voor œn aantalproblemem

Noe gedwongenmoethijuiteindelijkeen keuzebepalingdoen en zijn politieke objectieven kenbaarmaken.Datisde wetvan de nucleaire logica,
inherentaan hetkernwam n zelf.

Keuzebepalingen m litiekeobjectieven kunnen indirectofformeelworden
uitgedrukt.Pekingheefthetop œn dirœtewijzegd aan.Deofficiëlethesis
is te vinden in de regeringscommuniqués,die telkens na œn geslaagde

kernproefwerden vrijgegeven.Hetschema van diecommuniquésissteeds
hetzelfde.Hetbegintm eteen exposévan de redenen die de Volksrepubliek
ertoe hebben aangezeteen kernarsenaalop te bouwen en eindigtmetœ n
euforische oproep tot volld ige kernontwapening door middelvan internationale afspraken.Hetscenario isintussen alklassiek geworden.Op de

keper beschouwd volgt Peking meteen aantaljaren vertraging dezelfde
lijn dieW ashington en M oskou vroegerhebben gevolgd.M aaranderzijds
zijnerenkeleessentiëleverschillendievanPekingœngevalapartmaken.
Propaganda

Dem litiekebetekenisvannucleaireprogramma'sisbelangrijk.Dathebben
Mao en De Gaulle iederop hun maiervrijvlug doorgehad.Zijhebben
beiden debezwaren van financiële aard rustig naastzich neergelegd omdat

zij op lange termijn planden.Het Chinese nucleaire programma moet
dienen om hetregime en de autoriteitvan M ao te versterken.Die trek is
onmiskenbaar.M aar hetgaathier ook om een militair programm a.Summiergezegd is de functie van hetChinese kernwapen alsnog:propaganda
en afschrikkingselem ent.
Peking plaatstde politiek meestalOP heteerste plan.Hetslagen van het

nucleaire programma dient tegelijk a1s ondersteuing van de algemene
buitenlandse politiek en a1s aanmoH iging van de broe ervolkeren uit de
Derde W ereld.

Bijde aanvang van de Culturele Revolutie hadden M ao en hetCentraal

800

HenryM .F.Buntinx

Comité officieelgesteld datkernfysicien technologen buiten de 'beweging'

zouden blijven.Van hen werd verwachtdatzijzouden voortwerken.Geen
enkelevan hen zou moeilijkheden krijgen op voorwaarde dathijzich vér
hield van het westerse wetenschappelijk onderzoek en autonoom bleef
navorsen.De werkelijkheid werd vlug anders.De nucleaire sector kwam
stilaan maar zeker in de maalstroom van de Culturele Revolutie terecht.
De officiële communiqués na geslaagde proefnemingen begonnen te gewagen van 'een grote overwinning'en van 'vruchtbare resultaten van de grote

proletarische Culturele Revolutie'.De Gedachten van M ao zijn helemaal
nietzo onfeilbaara1ssommigemaoïstischecharismaticiinhetW esten schijnen tegeloven.M ettertijd werd een rechtlijnig verband gelegd tussen het
nucleaireprogrammaen allegebeurtenissen van hetChinesepolitiekeleven.

Bijnadertoezien blijktduidelijk datde data voorhethouden van kernproeven zorgvuldig werden uitgekozen in functie van hetverloop van de
Culturele Revolutie.

Hetverslag van deeerstegeslaagdekernproef(16 oktober1964)werd nog
neutraalgehouden;detwei ekernproef(14mei1965)werd alvoorgesteld
a1seen 'groteoverwinning,dankzijdeGedachten van M ao'.Enkeledagen
nadat Tsjoe-en-Laide Culturele Revolutie had aangekondigd (30 april
1966),had de derde proefneming plaats.De twee volgende experimenten
(27oktoberen 28december1966)werdenvoorafgegaan doorde11ezitting
vanhetCentraalComitévandeCommunistischePartij.
ln Januari 1967 maakten de revolutionaire comités zich meester van het

bestuur van hetland.Vijfmaanden later explodeertde eerste H-bom.
Dezecomité'szijn aanvankelijkbedoeldalsvoorlopige machthebberstotdat
de partijfundamenteelisgereorganiseerd.M aar datgaatmoeizaam zijn
weg.D aarom worden de successen van het nucleaire program m a vanaf
1968 geëxploiteerd in hetvoordeelvan de reorganisati
evan departij.De
tweedeproefmetdeH-bom (27december1968)wordteen succesgenoemd,
mogelijkgemaaktdankzijdekundigeinspiratievan het8eCentraalComité.
Bovendien gaathetom een geschenk van dekerngeleerden aan hetkomen-

de NationaalCongresvan de Partij(het9e,datde nieuwe partijstatuten
zou opstellen).
Metkrachtworden demilitaire elementen bijdeCulturele Revolutie betrokken.Ook zijdie trouw waren gebleven aan de pro-Russische maarschalken,die in 1965 werden uitgeschakeld.Hetlegermoestopnieuw zijn
image van revolutionaire ruggegraatkrijgen.Hetisin ditverband belangrijkdatnogmaalsgeslaagdekernproevenplaatsgrepen opdevooravondvan
de 20everjaardag van de Volksrepubliek.Hetgaatnamelijk tezelfdertijd
om deverjaardag van deoverwinning van hetRodeLegerop de troepen
van Tsjang-Kai-Tsjek.
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A1skernmachtheeftRood-china een belangrijketroefin handen om zich
op te werpen alsvaandeldragervan de Derde W ereld.Deleiderste Peking

hooptenheimelijk datdeDerdeW ereldallesoelaasvoordeeigenzwakheid
zou vinden in hetfeitdatéén van hen zich had opgewerkttoteen bijna
gelijkwaardige gesprekspartnervan de twee supermachten.Na de eerste
proefnem ingen in 1964 stroomden de felicitatie-telegrammen uitde Derde

W ereld metkarrevrachten binnen.ln hetzelfdejaarondernam Tsjoe-en-Lai
zijn triomfantelijketochtdoorAfrika.M aar'tenthousiasm ewasvan korte
duur.M ethetkernwapen kan je alle wegen op.Peking verloor snel het
geaccumuleerde krediet.Algauw bleek dat niet alle landen uit de Derde
W ereld even gelukkig waren met een Chinese Volksrepubliek a1s kernmacht.Vooralhetfeitdatditgecombineerd werd m etdehang naarleiderschap van de Derde W ereld werkte afen toe averechts.Daarom is Peking

mettertijd ten opzichtevan deDerdeW ereld tactischergaan opereren.De
infiltratie gebeurtm omenteelvolgensselectievecriteria.M en iszich bewust
geworden van de dubbelzinnige waarde van hetkernwapen.En wat nog

belangrijkeris- Pekingbegintstilaan maarzekerdewetmatigheid van de
nucleaire logica aan te leren.Nietomdat men het graag doet,maar wel
Omdatmen gewaarwordtdatdielogica zich a1shetware vanzelfopdringt.

Diefacticiteitschrijftvoordatin dehuidigeomstandigheden inmengingin
deArabische revolutieen in deVietnamese oorlog hetmeestlonend zijn.
Devreesvan de SovjetsdatdeArabieren zich totPeking zouden wenden
om wapenstekrijgen,wordtteKaïro en Damascushandig uitgebuitdoor
dem eestgeëngageerde elementen.M aar vooralin Z.O.Azië moetPeking

zijn volle gewichtlaten doorwegen omdathetdaar geen andere dan de
eigen invloed kan tolereren.Daarom zietPeking als enige oplossing van
hetV ietnam ese probleem de totale elim inatie van hetA m erikaanse engage-

ment.Op ditvlak is hetkernarsenaalin twee opzichten functioneel.Als

propagandawam n moethetdelndochinese volkeren duidelijk maken dat
Peking zich alsgeloofwaardig concurrentvan de Amerikanen en Sovjets
kan opwerpen.M aar de leiders te Peking weten ook dat W ashington hen

verantwoordelijk steltvoorhetaanslepen van hetconflicten voordemislukkingen van de diplomatieke besprekingen te Parijs.Daarom kunnen
deChinezen demogelijkheid van een directconflictmetdeUSA nietuitsluiten.En dathoudt in dat het Chinese kernwapen een tweede functie

heeft:namelijkdievanafschrikkingselement.

Afschrikking
Chinaheeftindeloopvandeeeuwentegenoverzijn veroveraarsdeeenheid
vanzijnbeschavingkunnenhandhaven.DeChinezenhebbendoorgaanseen
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levendigeherinnering overgehouden aan devernederingen welke zijin de
19e eeuw hebben ondergaan van westerse indringers.Het bezit van het

kernwamn zou œn middelkunnen zijn om een eventuele terugkeer naar
datonzalige verleden te verhinderen.Daarvoor moetde soevereiniteitvan
Rood-china op soliede grondslagen worden verzekerd en de veiligheid
gewaarborgd.

De leidersvan vandaag zijn vastbesloten de vergissingen uithetverleden
definitiefonmogelijk te maken.Nog nietzo lang geleden werden China
belangrijketerritoria ontnomen;van buitenafwerden onrechtvaardigeverdragen opgelegd.Om daarmee af te rekenen, pretendeert Peking zijn
soevereiniteitnu op een vooraltijd oncontesteerbarebasistegrondvesten.
Ook daarvoorachtmen hetkernwam n een bruikbaarmiddel.

In 1955kregendeChinezen van deSovjetsdetoezegging van hulp bijhun
onderzoek naar hetvred zaam gebruik van atoomenergie.Die vorm van
samenwerking werd in 1957 uitgebreid totdemilitaire sector.De Chinezen

geloofden ernstig datde Sovjetshun belangrijke geheimen zouden delen
in het kader van de internationale comm unistische solidariteit.M aar de

Quemoy-affaire van 1958 maakte aan die illusies een abrupteinde.De

Sovjet-uie werd zich terdege bewust van hetgevaar datzou ontstaan
wanneer Peking het inderdaad in het hoofd zou halen Form osa aan te

vallen.M en wilde geen confrontatie metde USA.De Sovjetsweigerden
pertinentChinatehelm n bijhetaanbouwen van œn eigen nucleaireparaplu.ln 1959 gaanzijnog verderen trekken allevroegergedanebeloften
aan Peking in.Hetis de periode waarin M oskou streeftnaar œn m litiek
van beperking van kernproeven,de eerste stap naarde non-proliferatie.
Op datogenblik was de situatie voor Peking de volgende:ofwel speelde
m en hetspelvan de non-proliferatie zoalsM oskou heteiste en zochtmen

zijn veiligheid in de afschrikkingsmacht van het Sovjet-kernm tentieel,
ofwel moest men eigen paden bewandelen. De Quemoy-affaire m aakte

echterduidelijk datdeChinezen nietvan plan waren zich doordeSovjets
telaten betuttelen.Enenkelejaren laterbrachthetChinees-lndischeincidenteen nieuw bewijsvoorhetfeitdatde Sovjetsnietbereid waren zich
blindelingsaan de kantvan Peking tescharen.
Peking opteerde voor het andere gH eelte van het alternatief en besloot
œn eigen kernmacht op te bouwen.De herinneringen aan het verld en
waren niet de enige stim ulans om die weg op te gaan.Ook de situatie
waarin China zich op dat ogenblik bevond,was md e-bepalend.Uit de
UNO buitengesloten,onderworpen aan een economisch embargo doorde
USA,ongerustoverde Amerikaanse aanwezigheid in de Stille Oceaan en

de onvoorwaardelijke steun aan Formosa, vreesden de Chinezen niet
minder de heimelijke oogmerken van de Sovjets.Het vervolg van het
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verhaal heeft de diepere gronden van de Sovjet-chinese grensgeschi
llen

blootgelegd.Peking verwierp deBresjnew-doctrine.
Alskernmachtwi1Chinazijnplaatstussen dewereldgendarmesveroveren.
Denervositeitbijhetontwikkelen van hetnucleaireprogrammagetuigtvan
die ambitie.Die ambitie kan vrijvlug werkelijkheid worden.Men moet
er zich terdege van bewustzijn datde statusvan kernmachtnietzozeer
afhankelijk isvan dekwantiteitvan dekerntuigen alswe1van dekwaliteit
van een 'voldoende'aantal,onafhankelijk van het feit of de eventuele
tegenstrever er enkele honderdtallen meer bezit.De Fransen hebben dat
trouwensook begrepen.H etbelang van de kwantiteitvan hetwam narse-

naalwas determinerend in de Clausewitz-tijd van de uitsluitend conventionele bewapening.Sindsdien is er in de bewapening een fundamentele
kwalitatieveverandering gebeurd.
De Chineseleiders houden nietop,hetdefensieve karakter van hun kernm tentieelte onderstrepen.Die poltiek iseen essentieelonderdeelvan hun
globalestrategie.H etbestaandekernarsenaalheeftinderdaadnogalti
jd een

vrijzwakkeoffensievecapaciteiten kan derhalvevoorlopig enkeleen afschrikkingsfunctie vervullen.H etzelfde geldtvoorde Franse force-de-frappe.M etditverschilevenweldatdeFransen hun kernmachtstilaan maritiem
beginnen uitte bouwen,iets watde Chinezen totnog toe nietdoen.H et
is nu eenmaalzo dathetverleggen van de kernmachtnaarhetmaritieme
medium deoffensievewaardegevoeligverhoogt,vooralwatbetreftdeeigen
onkwetsbaarheid tegenoverhetterugslaan van devijand.Maardaarnaast
zou hetChinesekernarsenaalook kunnen worden aangewend om druk uit

teoefenen op balorige buurlanden.Daarom blijftIndia gekanttegen het
Non-proliferatie Verdrag,datweliswaarwerd ondertekend maarnietgeratificeerd.

HetisduidelijkdatdeChinezen allesinhetwerkstellenom hunvooralsnog
beperktkernwam n zovlugmogelijkvolwaardig uittebouwen.Op hetstuk
van ballistische vectoren en de miniaturisatie van H -bom men is men op

kortetijd goed opgeschoten.Zodatmen zich de vraag kan stellen of de
Chinezen erm isschien toch eensaan zullen denken hun kernwam nsvoor

anderedoeleinden dan louterdissuasieve aan te wenden? Datiseen bijzondermoeilijk punt,waaraan depolitieke astrologen een vette kluifhebben.Erzijnlieden diehetantwoordinhetverledengaanzoeken.Zijwijzen
erop datChina nooit territoriaal-expansionistische plannen heeft gekoes-

terd,maarzich altijd tevreden steldemetculturele uitstraling en dominering.Datisœn vrijzwak argumentwanneermenbedenktdatertussen het
oude China en hetnieuwe een abx pte kloof op ideologisch gebiM gaapt.

Beide structuren zijn bijna onvergelijkbaar.DeVietnamezen,die hettoch
bestmoeten weten,zijn zich van die fundamentele ommekeer zeer goH

bewust.Zelfsin Hanoi.AnderzijdsisdetaalvandeChineseleidersuitermate oorlogszuchtig.Maarook daarmoeten wijonsnietop blind staren.
zelfsM ao weetbestdatnietalleskan wordengedaan watwenselijk is.
De roekeloze woordenpraal van de Chinese leiders in het verld en kon
doen veronderstellen datzijbereid waren enorm e risico's te nemen,zelfs

ten koste van hun eigen onderdanen (watsommigelanden van deDerde
W ereld totde bedenking brachtdathetin Peking dan toch m aar om een

communisme van bedenkelijk allooigaat).Louter 'technisch' gezien is
China inderdaad hetenige land terwereld dateen nucleaire holocaustzou
kunnen 'overleven'.M ao en Lin Piao hebben meermaals gezegd: ,,Ze1fs
a1sde helftderChinezen in een kernoorlog metdeimperialisten en/ofmet

derevisionistenwordtuitgeroeid,blijveneraltijdnogzo'n400miljoen over
om de internationale maoïstische maatschappijuitte bouwen'' Erwerd
echter nooitgezegd hoe dat praktisch allemaalin zijn werk zou gaan.
Alhoeweldaaronmiddellijk moetaan worden toegevoegd datdeChinezen
bijeenspasmodischconflictminderhebbenteverliezendandeAmerikanen
en deSovjets.Men za1heteigen bestaan gemakkelijkerop hetspelzetten
naarm atemen m inder'heeft'.

Ookaandergelijkeverschrikkelijkebedreigingenmoetmennietaltezwaar
tillen.Tochzijnzijverontrustendgenoega1smenzevergelijktmetbepaalde
trekken van hetmaoïsme.Alleswatnodig isom toteen wereldrevolutie te

komen,moetvolgensM ao voor 'onvermijdelijk'worden gehouden,met
inbegrip van de 'rechtvaardige'oorlog.Onrechtvaardigeoorlogen zijn die
welkede imperialistische en revisionistische belangen dienen.De Chinezen
aldusM ao - moeten permanentklaarstaan om deeltenemen aan elke
rechtvaardige oorlog.

Op kortetermijn za1zichdatprobleem waarschijnlijk nietstellen.Gewoon
omdat'tzich nietkân stellen.M aarhetblijftlatentbestaan.Hetisdaarom
belangrijk teweten ofdeChinezen indetoekomstbereid zullen zijn minder
in termen van doctrinele onbuigzaamheid te redeneren dan in termen van

nucleaire mede-verantwoordelijkheid.De Sovjetshebben die evolutie ook
willens nillens doorgemaakt. Anders uitgedrukt: zal de logica van de
nucleaire afschrikking zich,ondanksde doctrinele stellingnamen,uiteinde-

lijk aan Peking opdringen? W aarschijnlijk za1hetin die richting gaan,
tenminste wanneerde nucleaire logica,zoalsdievandaag geldt,geen radicale veranderingen ondergaat.Datlaatste kan gebeuren wanneer de bewapeningswedloop aanhotldt,er nieuwe technologische uitvindingen worden
gedaan ofwanneeréén van dekernm achten eenm iddelvindtom ongestraft
œ n nucleairconflictuitte lokken.
Almetalkan nu reedsworden vastgesteld datbepaaldeideologische stand-
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punten van Peking in regelrechte contradictie staan metbepaalde opvattingen overde nucleaire ontwapening.

Geprovoceerde nukkigheid
Peking heeft steeds geweigerd deel te nemen aan besprekingen over de
reductie van de kernbewapening.Pertinenthebben de Chinese leidershun
ongenoegen geuitoveralleverdragen m etbetrekking totdeel-aspecten van

dezeomvangrijkeaangelegenheid.Ofschoon steedsmaarverderwordtgetim merd aan heteigen kernarsenaal,houden de Chinese leidersnietop te

proclameren dathun uiteindelijkedoelis,allekernwapensteverbieden en
te vernietigen.Op het eerste gezicht is men geneigd daarin een flagrante

contradictie tezien.Dezeisechterschijnbaar.DeChinezen willen op die
paradoxale manierte kennen geven datzijhetprincipe van de algehele
nucleaire ontwapening steunen,m aar bezwaren hebben tegen de m odaliteiten die door de andere kernm achten worden vooropgezet.China heeft

hierovernamelijk eeneigenconceptie.
Sinds het einde van W ereldoorlog 11 houdt de UNO zich bezig met de
nucleaire ontwapening.ln de aanvangsfase beperkte men zich tothetsim pele zoeken naar formules om het gebruik van de atoomenergie onder
controle te brengen.Op datogenblik bezaten de USA hetmonopolie.En
één van de dominanten van de Amerikaanse politiek bestond er toen in,

tebeletten datdeknow-how prolifereerde.Weken zijéén enkelekeervan
die stelregel af,dan moesthet gebeuren onder een waterdichte controle

doorW ashington.Hetdoelwas,tevermijden dat- onderdedekmantel
van een 'vreedzaam gebruik'van de atoom energie - het'geheim'van de
bom zou worden verspreid.Sommige Amerikaanse politicidachten datdit
volstond om de statusquo voorlopig in stand tehouden.Hetprobleem van
debeperking van de nucleairebewapening werd toen nietgeïsoleerd gezien
maarwelin hetvooruitzichtvan latere fases,nadateen dispositiefvoorde

controlezou zijn opgericht.
M etdatdoelwerd in 1946deCommissievoordeKernenergievan deUNO
opgericht.China bevond zich op dat ogenblik in volle burgeroorlog.Een

vertegenwoordigervanTsjang-Kai-Tsjek werd uitgenodigd om in deCommissie te zetelen.Enkelen alleen omdatChina krachtens hetUNO-H and-

vestbehoordetotdevijfpermanenteleden van deVeiligheidsraad.Ditfeit
op zichzelfzette bijde Rood-chinezen kwaad bloed.Zijmoesten toezien
hoehunvoornaamsterivalenbetrokkenwerdenbijdewerkzaamhedenvoor
een internationale controle op de nucleaire bewapening.De oppositie van

de Sovjets tegen de oplossingen die de meerderheid van de Commissie
voorstelde,maaktedathetgremium zijn taaknietnaarbehorenkonvervullen.ln 1948 werden de activiteiten van de Commissiegestaakt.

806

HenryM .F.Buntinx

Op het ogenblik dat Rood-china de controle over het continentkrijgt
(1oktober1949)heeftPekingnietsdan misprijzen voorhetnieuwewam n
van hetW esten.Datjaar1949isbelangrijk ondereen dubbeloogpunt:de
eerstekernontploffinggrijptplaatsin deSovjet-unieen deUSA verliezen
hun monopolie-positie.Van dan af gaan de voorstellen voor universele

controleindekoelkast.Desupermachtenworden meerrealistisch,zijgaan
pogen deontwikkeling van hetkernwapen tebeperken alleen nog op gebie-

den die metde bestaande middelen controleerbaar zijn.Op die manier
hoopte men elke proliferatie af te remmen.Gedurende deze periode van

hooguittienjaarontstaantevensdeFranseen Britsekernmachten.
Deze periodeisgekarakteriseerd door de inspanningen diede twee Groten
onder de auspiciën van de Uno doen om de wilde groeivan de nucleaire

proefnemingenin dehand tehouden.Alseindpuntnoteren wijhetverdrag
overde partiëleTest-stop van 5 december 1963,ook Verdrag van M oskou
genoemd.Juistop datogenblikbrengtPekingzijneersteA-bom totontploffing.Aan de oproep van het Verdrag van M oskou wordtniethetminste
gehoor verleend.Daarvoor waren verschillende redenen.
Vooreerstzou toetreding niet hebben toegelaten het eigen nucleaire pro-

grammavoorttezetten.En datbleek nu juistwelnoodzakelijk tezijn.ln
het Verdrag van M oskou zag Peking een eerste teken van hetkom ende
Amerikaans-sovjetcondominium tenkostevanChinaen anderekandidaatkernmachten.Voegtmen daarbijdatde Onderhandelingen die tOthetVerdrag Van M oskou leidden,grotendeels in hetkader van de UNO werden

gevoerd (Ontwapeningsconferentievan Genève),dan begrijptmen onmiddellijk datmen tePeking nietenthousiastkongaandoen.
Heelgerustwaren deChineseleidersertoch nietop.Zijvreesden immers
kritiek op te lopen vanwege som m ige gedeelten van de publieke opinie.
Des te m eer omdat Peking voordien de Verklaring van Bandoeng had
ondertekend,een documentdatalle landen vraagthun nucleaire proefnemingen te staken,een van de paradepaarden van de Derde W ereld.

Op 31juli1963,d.i.5dagen vö6rdeondertekeningvan hetVerdrag van
M oskou,m aaktehetagentschap Nieuw Chinaeen verklaring publiek waar-

in men de Chinese kijk op hetprobleem van de nucleaire ontwapening
kan terugvinden.Dievisieisinderdaad uniek,tenminste in haaroorspron-

kelijke vorm.W atnietbetekent dat ze voor alle toekomst dogmatisch
behoeftteblijven.
Een eigen P/l/e
Totop de dag van vandaag althanskan worden gezegd datdievisienietis

veranderd.Schematisch kanzijworden teruggebrachttoteen tweetalpun-
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ten:1)deweigering om hetprobleem vandenon-proliferatievan kernwapenstescheiden vandatvan deontwapeningin hetalgemeen;2)deweigering buiten hetkadervan œn wereldconferentie over die problematiek te
discussiëren.
De Chinese thesisgaat uit van de idee dat men niet kan spreken van
beperking van kernwapens zolang men alleen m aar verhindert dat nietnucleairen zich kernwapens aanschaffen.Ook de arsenalen van de kernm achten moeten worden afgebroken en de installaties voor fabricage en
proefnem ingen ontmanteld. Die houding is niet helemaal origineel. De

Sovjet-unie kwam metdezelfdevoorstellen voordedag toen zijnog niet
over een volwaardig arsenaalbeschikte.Frankrijk nam een soortgelijke
houding aan.En meer recentelijk hebben sommige neutrale landen te
Genève een analoog standpunt verdM igd,meer bepaald lndia,ofschoon
ditland denucleaire politiek van Pekingbli
jftveroordelen.Dechefvan de
lndiase delegatie,Trivedi,vergeleek op 15 februari 1968 de situatie van
de kernm achten die hetnon-proliferatie verdrag wilden ondertekenen,met
die van de M ongoolse keizer ,,die,zelf een dronkaard,hetverbruik van
alcoholin heelhetimperium verbood''.
HetChinesevoorstelsuggereertdem eestradicaleformule:vernietiging van
allekernwapensen van devectoren diezemoeten vervoeren;ontmanteling
van de research-centra,de fabrieken en de laboratoria.Kortom,de Chinezen weigeren elkeandereoplossing buiten dievan detotale destructie.

Bepaaldeverklaringen van Sovjet-premierKosygin voordeGeneefseOntwam ningsconferentie lijken sterk op deze categorische formulering.De
Sovjets hebben hun standpunt sinds 1946 gewijzigd (in tegenstelling tot
Peking)en aanvaardden akkoorden aftesluiten overdebeperking van de
kernproeven en denon-proliferatie,zondervoorafgaande nucleaireontwapening.Deze laatste kwestiewerd te Genève weliswaarin de marge behan-

deld,maarondanksdefraseologievandeSovjetsbleken dezen indepraktijk weiniggeneigd om achterditpuntveelspoed tezetten.
DeSovjetskonden immersnietanders.Zijweten bestwatzijaankunnen
en watniet.Ondankshun principiëlestellingnameten voordelevan algehele

ontwapening,hebben zijzich in de praktijk dikwijls bijzonder soepelen
genuanceerd getoond.Van uitzonderlijk belang is dat zijde noodzaak
aanvaarden van een vorm van controle op elke te nemen maatregel.Het

moeilijkecontroverse-puntt.o.v.deUSA isvanpraktischeaard:hoedient
de controlein werkelijkheid teworden doorgevoerd?Daarentegen spreekt
Peking nergensoverinternationale controlem aatregelen om toe te zien dat
de te ondernemen stappen in het ontwapeningsproces volgens de regels

vandeafspraken wordenondernomen.lnnogsterkerematedaneertijdsde
Sovjetsbeschouwen deChinezen elke vorm van internationalecontrolea1s
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een middelom aan spionagetedoen.ln zekerezin terecht,stelden zijdat
bijdergelijke controle de zwakste partijsteeds aan hetkortste eind za1
trekken.

Hierstotenwijechterook op hetutopischekaraktervan deChinese voorstellen.Zijzijn onuitvoerbaar: met het verdwijnen van de kernwapens
wordtim mers de kennis over hun aanm aak niet ongedaan gemaakt.Die
regel geldt overigens niet alleen voor de kem wapens maar ook voor de
conventionele bewam ning;ook em otionele pacifisten moeten daar terdege
rekening mee houden.

Sovjetsen Chinezen zijnhetevenmin metelkaareensoverhetaantaldeelnem ers aan een wereldconferentie over de nucleaire ontwapening. Het

W esten en deSovjetsmenen dathetde bestaande kernmachten toekomt
te bepalen hoe het probleem van de beperking der kernwapens dient te
worden opgelost.Peking daarentegen vindt dat alle staten aan hetforum
moeten deelnemen.In 1964 heeftTsjoe-en-Laiin die zin een uitnodigi
ng

gestuurd aan een honderdtalregeringschefs.Zijn voorstel werd nietau
sérieux genom en.Slechtsenkele landen van 'tW arschaupakthaakten erop
in.Britten,Amerikanen en Fransen wuifden de suggestie galant weg.H et
Chinese voorstelis inderdaad abortiefomdatde efficiëntie van een forum
omgekeerd evenredig staat tot het aantal deelnemers.Ook dat heeft de

praktijk alten overvloede geleerd.Sinds de UNo-commissie voor de
Kernenergie in 1952 werd uitgebreid tot een wereldgremium werd zij
steriel.Daarom werd in 1959 in demargevan de UNO een beperktorgaan
opgericht,deOntwapeningsconferentievan Genève.En hetdientte worden

gezegd datalle partiële oplossingen die wijnu kennen,aan datbeperkt
gremium zijn te danken.Ondanksdatalles blijftPeking koppig aan de
eigen optiek vasthouden.De Chinezen hebben zelfs geweigerd deeluitte

maken van een directorium van de vijfkernmachten,een voorsteldatin
1964 door de USA werd gedaan en de steun kreeg van De Gaulle.Nog

minderduidelijk isPekingsobstinate weigering om daadwerkelijk meete
werken aan de Conferentie van deNiet-Nucleairen (1968),dienu toch al
93leden groepeert.

Demoedwilligheidvan Pekingheeftongetwijfeld temakenmethetfeitdat
hetaltelanginquarantainewerd gehouden.DaaraanheeftdeAmerikaanse
diplomatie in nietgeringe mate schuld.H etis m aar goed dat Nixon nu,
onderinvloed van de theoreticusvan hetmachtsevenwicht, Henry Kissin-

ger,begintinteziendatdetijd vandemilitairebipolariteitvoorbijis.Met
China zal- hoe dan ook - rekening moeten worden gehouden W i
jzijn
een heeleind verwijderd van de tijd datM ac Namara nog praalhanzerig
kon verklaren datde ,,Franse en Chinese kernwapens tegelijk nutteloos,
onefficiënténgevaarlijkzijn''
.

HetXXIVePartijcongresvan de
CommunistischePartij
van deSovjet-unie
L.L.S.Bartalits

Debetekenisvan hetXM Vepartijcongresligtin deeersteplaatsdaarin,
datdebinnen-en buitenlandsem litiek van deSovjet-unie voorde eerstvolgendevieràvijfjarenwordtvastgesteld.Indetweedeplaatswordenhet
CentraalComitéenzijnuitvoerendeorganen - hetPolitbureau,hetSecretariaat van het Centraal Comité en het Comité voor Partijcontrole gekozen.Depersoonlijkesamenstelling van deze organen isvan doorslaggevende betekenis voor de planning en uitvoering van de politiek der

Sovjet-unie.
Alle politieke beslissingen tussen de beide parti
jcongressen worden in het
zgn.'Fuhrerkollektiv'genomen,datdoorde e1fle en van hetPolitbureau

wordtgevormd.Die worden bijgestaan doornegen kandidaatleden.M et
de tien leden van hetSecretariaat van het CentraalComité en de twaalf

leden vanhetpresidium vandeministerraad vormen zijdeopperstepartijen staatsleiding van de Sovjet-unie.
Als belangrijkste beslissing die het 'Fuhrerkollektiv' sinds het XXIlle
partijcongres(in 1966)had genomen,mag deonderdrukking van deTsjechoslowaakse hervormingsbeweging genoemd worden. Deze interventie

betekent,na Chroesjtsjovsdestalinisatiecampagne,debeslissende wending
in denaoorlogseontwikkelingvan deSovjet-unie.Enerzijdsverbeterdede
interventiedemilitair-strategischepositievan de Sovjet-unie en daarmee
maakten Breznjev en Kosygin hetvoeren van een sexibele west-politiek
mogelijk.Anderzijdsbetekentzijeen opgeven van dedoorhetXXepartijcongres ingeleide hervormingspolitiek.

Historisch overzicht.belangrqkstepartqcongressen
Op heteerstepartijcongresin maart1898te Minsk hebben negen gedelegeerden van zes sociaal-dem ocratische organisaties een Russische Sociaal-

democratische Arbeiderspartijopgericht.Op hetTweM e Partijcongresin
1903 te Brussel,laterteLonden,slaagdeLenin erin een m eerderheid voor

zijn conceptie van een gedisciplineerde kaderpartij van intellectuele beroepsrevolutionairen te verkrijgen.
Tijdens het Tiende Partijcongres in maart 1921 werd het verbod van
fractievorming binnen de partijuitgevaardigd.Tegelijkertijd liberaliseerde
men het economisch leven door m iddel van invoering van een nieuwe

economischepolitiek.HetVijftiendePartijcongresin december 1927 heeft
besloten Om delandbouw tecollectiviseren en keurdehetEersteVijfjarenplan terbevorderingvan deindustrialisatie derSovjet-uniegoed.Van de
gedelegeerden op hetZestiendePartijcongreswaren nadezuiveringen van
Stalin slechts2% op hetAchttiendePartijcongresin 1939 aanwezig.
Van 1939 tot1952 werd geen Partijcongresbijelkaar geroepen.Op het
Negentiende Partijcongres in 1952 werd de latere liberalisering van de
Sovjetbinnen-en buitenlandsepolitiek door Stalin en Malenkov voorbereid.Chroesjtsjovmaakteop hetTwintigste Partijcongresdedestalinisatie
bekend en op hetTweeëntwintigstePartijcongreswerden zoweleen nieuw
partijprogram a1seen nieuw partijstatuutaangenomen.

Voorbereiding van hetXXIFePartjcongres
De voorbereidingen van hetPartijcongreshebben erop gewezen datin de
Sovjet-unie nietallesvolgensplan verloopt.Partijcongressen in de verschillende deelrepublieken moesten bij herhaling uitgesteld wordenl.
Tijdensdecongressenin de14 Sovjet-republieken hielden deeerstepartijsecretarissen hun eigen redevoering.Datwaren lange en saaieverklaringen,

waarvan de persin M oskou a1sgewoonlijk slechtskorte samenvattingen
publiceerdez.Volgens de Joegoslavische publiciteitsmedia verdienen echter
de volledige teksten een zorgvuldig onderzoek.
Naarde woorden van Victor Zorza vielen deze toespraken uiteen in twee

duidelijk te onderscheiden groepen:redevoeringen die Brezjnev alle eer
gaven3en diedatnietdeden.Sjelest,deOekraïnse partijsecretaris en 1id
van hetPolitbureau,wasdeexponentvan delaatstegroep.Zijn redevoeringbevattetekenen vanafwijzingvandemeestbelangrijkebeleidskwesties
waarmee Brezjnev zich heeft geïdenticifeerd, zaken waaraan Koenayev
nadrukkelijk zijn goedkeuring hechtte.ln vele andere rMevoeringen trof
men eveneensdeze samenhang aan tussen eerbetuigingen aan Brezjnev en
verdediging van zijn beleid,ofeen koele houding tegenoverbeide.
Terwijlde Brezjnev-aanhangers met rustige zelfverzekerdheid over het
1Neuer <cg (Boekarest),19 maart 1971.
2 Borba (Belgrado),25 maart 1971.
3 W aarvan de redevan Koenayev,eerstepartij-secretarisvan Kazackstan,demeest
extrem e was.
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Sovjet buitenlands beleid handelden,sprak Sjelest op alarmerende en
aggressieve toon over de wereldsituatie,alsof hijwilde zeggen dat de
Sovjet-ulziezich nietfe1genoeg teweersteldetegen dewestelijkeaanslagen
ophaarveiligheidd.A1senigevande 14partijsecretarissen lanceerdehijeen
duidelijke aanvalop de revisionisten,zonder die aanvalte neutraliseren
doordegebruikelijke veroordeling van de dogmatistens.Sjelestsinvloedrijkepositieen hetkaraktervan zijn redevoering doen vermoeden,dathij
eenmachtigeanti-Brezjnev-groep achterzich heeft6.
Op hetterrein van de binnenlandse politiek weesSjelestmettrotsop de
speciale aandacht die de Oekraïnse parti
jleiding aan de zware industrie
wijdt.Nuisdeverzwakkingvanhetaccentopdezwareindustriehetmeest
opmerkelijke aspect van het nieuwe vijfjarenplan van Brezjnev.Uit de
Sovjetpers viel op te maken,dat de discussie over deze zaak een der
belangrijksteoorzakenwasvanhetuitstelvanhetcongres7.Sjelestsconservatieveopstelling indezekwestiepastbijzijnevidenteafkeervan demeer
gematigdefacetten van deSovjetbuitenlandse politiek.Demeerprogressieve Sovjet staatslieden kunen daarentegen worden herkend aan hun
medewerking aan economische hervormingen die,doorde decentralisatie
in hetbesluitvormingsproces,tenderen naar verzwakking van hetmachts-

monopolievan departijs.
Hetambitieuzehervormingsprogramma datBrezjnev en Kosygin vijfjaar
geld en introduceerden,werd onderconservatieve druk geleidelijk uitgehold tot een bleke schaduw van zichzelf.H et wordt thans in het nieuwe

vijfjarenplanontwerp van 1971tot1975,datmetgrotevertraging isgepubliceerd,natlwelijksmeergenoemdg.
De meeste sprekers op de partijcongressen in de Sovjet-republieken die
Brezjnevhuldebrachten,wezen tevensmetnadrukopderesultaten vande
econol
nische hervorminglo.M aar Sjelest en enige anderen noemde die
slechtsin hetvoorbijgaan,hoewelhun redevoeringen devorm hadden van
een rapportoverdeafgelopen vijfjaaren erin dittijdsbestek een periode
isgeweestwaarin de reorganisatie van de economiede voornaamste bezig-

heid van alleSovjetleiderswas.Sjelesten zijnpolitiekebondgenoten willen
deze periode kennelijk liever vergeten,terwijlanderen wilden aantonen
dathetvraagstuk van deeconomische hervorming allerminsteen afgedane
zaak was.
4 H'cg und Ziel,m aart 1971,p. 19.
5 La Nouvelle Critique,maart 1971,p.26.
6 The Guardian, 30 m aart 1971.

7 TârsadalmiSzemle(Budapest),februari1971,p.97.
8 The Guardian, 30 m aart 1971.
9 N eue Ziircher Zeitung,27 maart 1971.

10 LuptadeClasa (Boekarest),maart1971,p.32.

Op departijvergaderingen in deverschzendeSovjetrepublieken werd ook
opgeroem n totde strijd tegen hetnationalisme,tegen hetvasthouden aan
godsdienstigegebruiken,tegen onrustvan de jeugd en tegen zogenaamde
kapitalistische invloeden van buitenaf hetgeen wijstop moeilijkheden
onderdeniet-Russische nationaliteiten,diesamen meerdan 50% van de
totale bevolking der Sovjet-unie uitmakenll.
Interneproblemen van de comm unistische wereldbeweging

HetVierentwintigste Partijcongresvan de Commuistische Partijvan de
Sovjet-unieisformeeleen jaartelaatbegonnen.HetuitstelvanhetPartijCOV CCSheeftgeen adem pauzeen verlichting gebrachtvoor de leiders van
hetKremlin.De opstand van de Poolse arbeiders in december 1970 en de

daarmee samenhangende mutaties in de partij- en regeringsleiding te
W arschau hebben de grondslagen van hetSovjetblok doen wankelen en
dreigden een crisisuit te lokken,gevaarlijkerdan de Praagse lente van
1968.De totvoor kortdoor Moskou getoonde koelheid jegens Gierek
maaktehetBrezjnevmoeilijk deharmoniebinnen desocialistischegemeenschap te demonstreren.Een soortgelijke crisis a1s in Polen schijnt zich
overigens ook in de M ongoolse Volksrepubliek af te tekenenlz.Ook het

besluitvan deSovjetregeringom in alleOosteuropeselanden haarambassadeurs te vervangen diende om een vertrouwenscrisis te voorkomenl3.
De nieuwe ambassadeurs zullen minder dan hun voorgangers een eigen
politiek voeren,geen m in ofmeerillegale relaties onderhouden metorthodoxe communisten in die landen en tenslotte M oskou beterilichten over

deproblemen in delanden waarzijgeattacheerd zijnl4.
HetSovjetstreven naareenheid van de communistische wereldbeweging
door middelvan verbetering van de betrekkingen met Peking heeft een
zware slag gekregen toen de Chinezen op 18 maartnaar aanleiding van de

herdenking van deParijse Communevan 1871deheren Brezjnev en consorten beschuldigden van revisionism e,sociaalfascisme en verraad aan het
marxism e-leninismels.

Schaduw van M ao Tse-Toeng

Deschaduw van M ao Tse-toeng valtderhalve overditpartijcongres.De
herinnering aan de strijd bijde Oessoeritwee jaar geld en wordtdoor
11 Neue Zûrcher Zeitung,27 maart 1971.

12 Borba (Belgrado),19 maart1971.

13 Die Presse,22 maart 1971.
14 N.R.
C .H andelsblad, 22 m aart 1971.

15 ZeriiPopullit(Tirana),19 maart1971.
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Peking levend gehouden.De hernieuwde activiteitvan de Chinese Volks-

republiek en dediplomatiekesuccessen van premierTsjoeEn-laiin Pjongjangen Hanoi,deChineseverzoening metJoegoslavië,deuitbreiding van
de betrekkingen m etRoemenië en deChinese actiesin hetM idden-oosten,

Afrika en Latijns-Amerika doorkruisten hetstreven van Brezjnev om tot
één anti-imperialistisch fronttekomen onderleiding van deSovjet-unie.
HetdoorBrezjnev en Kosygin gebruiktebeeld van 'onderhandelingen met
alle plaatsen ter wereld'isgedurende de laatste maanden nogalverbleekt.

W antdegrensonderhandelingenmetdeChineseVolksrepubliekzijnin een
crisis geraakt en de onopgeloste kwestie van de Koerilen staat een toe-

naderingtotJapanindeweg.HetSovjetvoorstelvaneenveiligheidssysteem
voor Azië lokte maarweinig respons uit.De SALT-onderhandelingen m et
de VerenigdeStaten,thansin hun derderondeteW enen,slepen zich voort.
Hetverdrag van M oskou van 12 augustus1970 heeft,m etuitzondering van
de toenemende politieke tegenstellingen in de Bondsrepubliek,nog m aar
weinig veranderd in W est-Europa. De vier-m ogendheden-besprehngen

overBerlijn zijn vastgelopen en de Europese Veiligheidsconferentie blijft
daarom œ n toekomstbeeldl6.

Imperialistische om singeling

Praktisch alleproblemen waarmee de Sovjetleidersthanszijn geconfronteerd kan men alsvolgtsamenvatten:,,W iekann im ZeitalterderRaketen
und Computer der technisch-wissenschaftliche Fortschritt gewëhrleistet
werden ohne dassgleichzeitig westlichbiirgerliches Gedankengutden M arxismus-Leninism us aushölt, ohne dass W issenschafier aller Sparten die
Forderung nach Freiheitder Forschung erheben,ohne dass lntellektuelle
und Kiinstler die Freiheit des W ortes verlangen? Computer sind ihrem

W esen nach Revisionisten.Sie stehen jM er starren ldeologie im W ege,
denn sie sind nurbrauchbar,wenn sie mitwahrheitsgetreuen lnform ationen

und nichtmitDogmengefuttertwerden''l7.Daaruitvolgtlogischerwijzedat
departijleiding,diedetechnologisch-wetenschappelijkeontwikkeling stoppen kan noch wil,een permanenteideologischestrijd moetvoeren.Tegenover de offensieve coëxistentiepolitiek naar buiten staat een defensieve

binnenlandsepolitiek.Onderdeleuze van de strijd tegen hetrevisionisme
kan men gemakkelijk spreken van onvoorwaardelijkc klassenstrijd tussen
detweegrote,vijandelijktegenoverelkaarstaandeblokken,ofvan imperialistische om singeling.

16 NeueZûrcherZeitunq,27maart1971.
17 Die W eltwoche,2 apnl 1971.

Rede van Brezjnev
Op krachtige,maar bijverrassing ook zeer verzoenende wijze heeftde
algemeen-secretarisvan deSovjetCommuistische Partijop 30 maartde
Chinese Volksrepubliek en W ashington opgeroepen de betrekkingen met

hetKremlin in de toekomstte verbeteren.Tevens stelde hijeen wereldconferentie voor over de ontwapening, waaraan de Verenigde Staten,

Groot-Brittannië,deChineseVolksrepubliek,Frankrijk en de Sovjet-unie
zouden moeten deelnemen.

lnzijnzesuurdurendetoespraakbijdeopeningvanhetXXIVepartijcongresverwierp Brezjnev echtertegelijk krachtigdelasterlijke verzinselsdie
PekingoverdeSovjet-uniemeendetemoeten verspreidenenwaarschuwde
hijdeVerenigde Staten datM oskou Amerikaanse agressiedaden nietkan
negeren.Brezjnev hield deBondsregeringdemogelijkheid voordatuitstel
van de ratificatie van hetVerdrag van M oskou van 12 augustus 1970 een

verstoring van de verbeterde wederzijdse betrekkingen zou opleveren en
tevens een verslechtering van hetpolitieke klimaatin Europa.
ln dit verband zeide woordvoerder van de Bondsregering,Ahlers,dat
Bonn eerstdan metde procedure van ratificatie za1beginnen wanneer de

vraagstukken betreffende Berlijn zijn opgelost.Verbetering in de betrekkingen metde DDR hangt,volgensAhlers,afvan de bereidheid rekening

tehouden metdebijzonderesituatiein Duitsland envan debereidheidhet
1otvan Duitsersaanbeidezijden van degrenstevergemakkelijkenl8.
Aan debijna 5000afgevaardigden van de 14 Sovjetrepublieken en de 101
delegatiesvancommunistischeen arbeiderspartijen uitongeveer90landen
legde Brezjnev vervolgens zijn omvangrijk vri esprogram voor,bedoeld
a1sbijdrageaandestrijdvoordevredeendeinternationalesamenwerking.
ln detailsziethetprogram vandeeerstesecretarisvan deSovjetCommunistische Partijera1svolgtuit.
a. Streven naar een politieke regeling in lndo-china en hetM idden-oosten;volledig gebruik maken vandemogeli
jkheden van deVerenigdeNaties

bijhetkeren van alleagressieen hetverwerm nvan gebruik vangeweldbij
hetregelen van internationale geschillen.Bilaterale en regionale niet-aanvalsverdragen zouden moeten worden gesloten.
b. Definitieve erkenning van de naoorlogse grenzen in Europa, hetbijeenroepen van een Europese veiligheidsconferentieen hetontm antelen van de
verdragsorganisatie van W arschau en de NATO alsmilitaire blokken.
c. H et sluiten van verdragen tot het verbieden van ABc-wapens, het
streven naar een verbod op ondergrondse kernproeven,hetinstellen van
18 Frankfurter Allgemeine Zeitllng,31 maart 1971.
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atoomvrijezonesen hetbijeenroepenvan een ontwapeningsconferentievan
de vijf kernmogendheden:de Sovjet-unie,de Verenigde Staten,China,
Frankrijk en Groot-Brittanië.
d. Hetbijeenroem n van een wereldconferentievoorhetopheffen van de
buitenlandse militaire steunpunten en hetverminderen van troem ncontingenten in allespaningsgebieden.Onderhandelingen beginnen overeen verm indering van militaire uitgaven,vooralvan de grote mogendheden.
e. Consm uente uitvoering van de besluiten der Verenigde Naties tot afschaffing van de nog bestaande koloniale regimes en het veroordelen en
boycotten van racistische en apartheidsdemonstraties.
f. Het uitbreiden van de internationale samenwerking op alle gebiM en,

zoalsbijvoorbeelddemilieuvervuiling,debodemschatten,hetverkeerende
verbindingen,de bestrijding van ziekten en hetonderzoek in de ruimteof
in de oceanenlg.

Na deuiteenzetting van hetprogram legdeBrezjnev erweldenadruk OP
datdeprincipiëleinternationaledoeleinden van hetsocialistischeblok o.1.v.

deSovjet-unienietzijn gewijzigd.Hijbeweesditmetzijn verklaring over
de invalvan de troepen dervij
fW arschaupactlanden in Tsjechoslowakije,
augustus1968.Brezjnev zei:s,onderdebuitengewone omstandigheden die
doorkrachten van hetim perialismeen decontrarevolutie waren geschapen,

moesten wijvanuit ons klassebewustzijn zo handelen,uitliefde tothet
internationale socialisme en uitzorg voorde belangen van onze staten voor
de toekomstvan hetsocialisme en de vrede in Europa''zo.
Overde Chinese Volksrepubliek zeiBrezjnev nietsdatnietwasverwacht.

Hijveroordeelde delasterlijke aantijgingen van Peking ten opzichte van
M oskouenweeserop datdeCommunistischePartijenderegeringvan de
Sovjet-uniealtijd hun uiterstebesthebben gMaan om een betereverhouding metPeking te verkrijgenzl.
Brezjnev heeftheteerste deelvan zijn toespraak uitsluitend aan buitenlandsepolitieke thema'sgewijd.Hoewelzijn uitœnzettingen in drie grote
complexen- hetSovjetblok,dewereldbuiten EuropaenEuropa- werden verdeeld,s,fehlte es an einer schaden Analyse und an einem klaren
Aufbau.Langatmige Darstellungen und W iderholungen bekannterPhrasen
schwëchten die Aussage.Zahlreiche inhaltliche W iderspruche lassen verm uten,dassbeiderAusarbeitung desRechenschaftsberichtesein Kom prom isszwischen verschiedenen Strömungen und M einungen geschlossen wor-

den ist''.Overhetalgemeen heeftBrezjnevdecontinuïteitvan debuiten19 Betreffende de teksten commentaren van Brezjnevsrede,zie:Neues DeutschIand,31 maart1971,en N eue Zlircher Zeitung. 1 april 1971.
20 Neues Deutschlalld, 31 maart 1971.
21 lbidem.

landsepolitiekekoersvan deSovjet-unie onderstreept.Zijn toelichtingen
inzake de zwaartepunten van de buitenlandse politieke strategie bevatten
zoweloffensieve alsook defensievetrekken.s,offensiverscheintdasaussenpolitische Konzept vor allem gegeniiber Tendenzen'' die zich tegen de

suprematie van M oskou binnen hetSovjetcommunistische imperium verzetten.,,Zum Teilgiltdas auch fûr die Rivalitâtmitder am erikaischen
Supermarkt''.Defensiefschijnthetbuitenlandspolitieke concepttegenover
de Chinese Volksrepubliek en Europageformuleerd tezi
jn22.

Discussie overhetreferaatvan Brezjnev
M etdediscussieoverhetreferaatvan Brezjnevonderleidingvan Soeslov
werd hetXXIVepartijcongresvoortgezet.
Alseerste sprak de partijleidervan M oskou,Grischin.Hijwashetmet
Brezjnev eens.Ook de tweede spreker tijdens het debat,de Oekraïnse
partijleiderSjelest,keurde totgrote verrassing van de gedelegeerden het
referaatvan de algemene secretarisgoed.Hijkondigde verderaan datde
industriële produktie van de Oekraïnse Sovjetrepubliek tot1975 met40%
za1 toenemenz3.De derde spreker was de parti
jleidervan Leingrad,de
opvolgervan dea1sambassadeur naarPeking gezonden Tolstikov,Rom a-

nov.Aansluitend volgden deeerste-secretarissen van de Sovjetrepublieken
Kazackstan en W it-Rusland.De partijleidervan W it-Rusland,Masjerov,
heeft Peki
ng onverwachtscherp aangevallen.Zijn aanvallen op de Chinezen gingen veelverderdan die van Brezjnev.Hijmaaktein tegenstelling
totBrezjnev geen meldingvan denoodzaak van herstelvan goedebetrekkingen m etPeking.M aarverklaardedats,de Chineseleiderszich tebuiten

gaan aan afschuwwekkendeformules''en devolkeren van deSovjet-unie
belasterenz4.W aarnemers in M oskou interpreteerden de relatief gematig-

dekritiek vanBrezjnevop deChineseVolksrepubliek a1seenverontschuldigingvoorafvoordeveelfellere aanvallen uitdemond van M asjerovzs.
Hijsprak ook overhetrevisionismevan rechtsen overdepretentiesvan
hen die door invoering van hetpluralisme nieuwe socialistische modellen
willen vorm enoB.
Alseerste buitenlandse gastkreeg de eerste secretaris van de Noordviet-

nameseArbeiderspartij,Le Duan,hetwoord.Hijheeftdewarme ondersteuning en degrotewaardevollehulp van deCommunistischePartij,van
22 N eue Zl
ircher Zeitung, 1 april 1971.

23 Népszabadsâg (Boedapest),31maart1971.
24 Neues Deutschland, 1 april 1971.
25 Le M onde, 1 april 1971.
M Neues Deutschland,1 april 1971.
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de Sovjetregering en van de volkeren der Sovjet-unie geprezen.ssDiese
Hilfe istein m âchtiger Antrieb,der meine Landsleute und die Këmpfer
unseres ganzen Landes zu noch grösseren Siegen begeistert''z7.

Aangenomen mag worden dat Masjerovs veroordeling van het rechtse
revisionismeslechtgevallen wasbijdedelegatievan deltaliaansecommunisten.Deplaatsvervangend algemenesecretarisvan deltaliaanseCom mu-

nistische Partij,Berlinguer,verklaarde datzijn partijssde ltaliaanse weg
naarhetcommunisme wilde inslaan''.
Naar de woorden van Berlinguer kan internationale solidariteit ,,niet be-

tekenen datmen hetop allepuntenmetallePartijen eensis''.Hetproletarische internationalisme kan alleen maar worden verwezenlijktop grond
van de volledige onafhankelijkheid van de communistische partijen.Berlinguer waarschuwde ook voor wanverhoudingen binnen de communistische wereldbeweging diede handhaving van geregeldebetrekkingen tussen

de broederpartijen onmogelijk zouden maken.De ltaliaanse communisten
gingen in ubereinstimmung mitden konkreten verh:ltnissen ltaliens vor
und leisteten damit ihren Beitrag zur Entwicklung der sozialistischen
Theorie,wobeisie vom lnteresse der italienischen Arbeiter und desitalienischen Volkes ausgingen''zS*
Vervolgens heeft Gustav Husak gesproken,die zich vollM ig had aangesloten bijhetSovjetstandpuntmet betrekking totde beoordeling van de
,s

situatieinTsjechoslowakijein 1968.Dezeinternationalehulp had Tsjechoslowakije voor de burgeroorlog en voorde contrarevolutie bewaard.Zij
had bovendien geholpen om de bereikte resultaten van de ontwikkeling
naar het socialism e te verdedigenog.

De RoemeensepartijleiderCeausescu liettijdenshetpartijcongresandere
geluiden horen.Niettemin brachthijeerstook zijn tevrH enheid totuiting
overdeverbeterde betrekkingen van zijn land metM oskou.Voortsverklaardehijdatdeondertekeningvan hetvriendschapsverdrag tussen RoemeniëendeSovjet-unietussen beidelandennieuweperspectieven opende.
Tegelijkertijd legdeCeausescu erechterdenadruk op datRoemenië zijn
betrekkingen m etallesocialistischelanden wilde verdiepen.Daarna maakte

hijzijn toehoordersopmerkzaam op deomstandigheid datdecommunistischepartijen onderverschillende verhoudingen moesten werken.M ethet
oog op deze verscheidenheid kunnen gemakkelijk meningsverschillen ontstaan tussen decommunistischepartijen.De RoemœnseCommunistische
Partijistegen elkeinmengingin debinnenlandseaangelegenheden van de
anderesocialistischelanden.Volgensdezepartijzou zo'n inmenging ver27 lbidem.

28 Neuer<eg(Boekarest),2 april1971.
29 Neues Deutschland,2 april 1971.

zwakkingvan hetsocialismeen 'Kampfunfâhigkeit'tegenoverklassenvijanden totgevolg hebben.De Roemeensecommunisten erkenden hetrechtvan

elkecommunistischepartijzijn politiekekoerszelfstandig,in overeenstemming met de concrete situatie van zi
jn land,te bepalen.Tegelijkertijd
brachtCeausescu debereidheidvan zijnpartijtotuitdrukki
ng om metalle
Europese staten economisch,cultureelen politiek nauw samen tewerkenBo.
De Hongaarse partleider Kâdâr oefende kritiek uit OP de leiders van de

ChineseCommunistische Partijwegenshun tegen deSovjet-unie gerichte
politiek.Volgens hem zou de voortzetting van ditbeleid door Peking de
communistische wereldbeweging en hetzgn.anti-imperialistische fronternstig verzwakken.De Hongaarse comm unisten zullen de socialistische ge-

meenschap en hetpactvan W arschau trachtten te versterken en zijzullen
ook ophetgebied vandeideologischestrijd tegen hetlinkseenhetrechtse
revisionisme met de Sovjet Communistische Partijnauw samenwerken.
Tenslotte verklaarde Kédérvrijmoedig datHongarije ook een nauwe samenwerkingza1nastrevenop allemogelijkegebidenmetdekapitalistische
landen3l.
Edward Gierek verklaarde,dat de aanvallen van Peking op M oskou de

eenheid van de broederpartijen metde Sovjetcommunisten nooitzullen
kunnen verbreken.Voortzetting van deze aanvallen op de Sovjet-unie
ztlllen de Chinese partijin toenemende mate isoleren.Gierek sprak ook
overde moeilijkheden van vorig jaardecember in Polen,,,die wir aber
dank der inneren Kraft unserer Partei und der Hilfe unserer Freunde
iiberwinden''3z*
De plaatsvervangend algem een secretaris van de Franse Communistische

Partij,GeorgesM archais,noemde Chinanietmetname.Hijzeialleen dat
hetzgn.anti-sovjetismes,ein Vergehen ist,ganz gleich,von wo ervorgetVZVCIIWCfdC3'22*

W alterUlbrichtwashetnatuurlijk methetreferaatvan Brezjnevvolkomen
eens. Volgens hem toonde deze rede aan, dat de ontwikkeling van de

Sovjet-unieen deoverigesocialistischelandeneen kwalitatiefhogerniveau
bereikt heeft.Aan Brezjnevs 'vredesprogramma'ontleende Ulbricht de
internationale erkenning van de D.D.R.en de onaantastbaarheid van dein
Europa bestaande grenzen.

lndien men de bijkomstige interpretaties buiten beschouwing zou willen
laten,kan worden vastgesteld datUlbrichtnietalleen hetthema China stil-

zwijgend voorbijisgegaan,maarook heeftvermeden de kwestie Berlijn
30 NcuerWeg (Boekarest),2 april1971.
31 Népszabadsh (Boedapest),2 april1971.
32 Neues D eutschland,2 april 1971.
33 Die W elt,2 april 1971.
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aan teroeren en deBondsrepubliek,resp.de Duitse sociaal-democratie aan

tevallen.Ulbrichtattenteerde zijn toehoorderserop,dathijbehoordetot
deweinige nog levendecommunistische staatslieden dieLenin persoonlijk
hebben gekend.Vervolgens kwalificeerde Ulbricht de leerstellingen van

Marx,Engels,en Lelzin alsonveranderlijk richtsnoer voorhethandelen
van zijn S.E.D.:,,W irhaben dieseLehreunterden konkreten historischen
Bedingungen unseres Landes angewandt,aber das bedeutet absolut nicht
irgendeinen besonderen deutschen W eg zum Socialismus''.Tenslotte verklaarde Ulbrichtdat in de D.D.R.nu de opbouw van een socialistische
Duitse natie plaatsvindt3'
l.
M inistervan defensie,maarschalk Gretschko,bevestigde voorhetcongres

de loyaliteitvan de strijdkrachten.Zijbevinden zich in voortdurende gereedheid om debevelen van departijuitte voeren.Hijpolemiseerde ertegen,dathetAmerikaanse imperialism e aanspraak maakte op de ro1van
een 'wereldpolitieman'.Alsoefenplaatsvoorhaarstrategie hadden de Verenigde Staten Vietnam gekozen.Vietnam is echter 'het kerkhof' van de
imperialistischemilitaire doctrinegeworden.,,DasSowjetvolk stârktseine

Armeenichtzum Angriff,sondern zurVerteidigung desSowjetstaatesund
deriibrigen Lënderdersozialistischen Gem einschaft'',verzekerde Gretschko.,,Aberunsere bewaffneten Streitkrëfte sind immerbereit,einem Agressoraufdem Territorium zu bestrafen,von dem auserdie Grenzen unserer

Heimatanzutasten wagt.In der Rùstung der Sowjetunion gibtes eine
W affe,dieM:chtigeZerstörungskrafthatund jeden beliebigen Punktdes
Erdballesbereichen kann''35.
De presidentvan de Akademie der W etenschappen,Keldysch,drukte nam ensde geleerden hetcongres de volle toestemm ing voor de binnen-en

buitenlandse politiek van de Communistische partij uit. K eldysch eiste
meeren betere computers,meeren beter uitgezochte wetenschappelijke
kadersen weesop de'reusachtige mogelijkheden'van de 'rekentechniek'.
Hijpreesin hetnietlwe vijfjarenplan de toenemendebehartiging van de
kernfysica,maareistetegelijkertijd meeraandachten investeringen voorde
ontwikkeling van de 'elektroënergie'en voor de atoomcentrales3B.

Een voor de buitenwereld interessante rede op het partijcongres hield
Gromyko.De Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken kwalificeerde de
verdragen van M oskou en W arschau als een wezenlijke bijdrage tot de
normalisering van de Europese toestand.Gromyko verklaarde:,,Das Inkrafttreten dieser Vertrëge,die Bereinigung der zwischen derBundesrepublik und den sozialistischen Staaten Europasnoch bestehenden Probleme.
34 FrankfurterAllgemeîneZeitung,2 april 1971.
35 N eues Deutschland,3 april1971.

36 D îe W elt,3 april1971.en FrankfurterAllgemeîne Zeitullg,3 april1971.

die Einberufung einergesammteuropâischen Sicherheitskonferenz und der
edolgreiche Abschlusz der Gespràche iiberW est-Berlin sind alleswichtige
Schritte, die auf dem W eg von einem Europa der Konflikte zu einem
Europa dauerhaften Friedensgetan werden m iissen''3T.
lngaande op de betrekkingen van M oskou met W ashington noem de de

Sovjetbewindsman deagressievandeVerenigdeStaten tegendevolkeren
van Vietnam,Cambodja en Laoshetgevaarlijkste en bloedigstemilitaire
conflictsindsde Tweede W ereldoorlog.Verder meende hij,dat zonder
directe steun van de Verenigde Staten de agressie van Israëltegen zi
jn
Arabischebuurlandenreedszou zijndoodgelopenofvermoedelijk nieteens
zou zijn begonnen.
VolgensGromyko lietdeSovjet-unie zichnietdoorimperialistische dreigementen ofultra-revolutionaire fraseologie intimideren.Zwakheid in het
gevalvan een botsing methetim perialisme ofultra-revolutionaire aanstel-

lerijishetmarxisme-leninismevreemd,waarmeedeministerklaarblijkelijk
op dehouding van Peking zinspeelde.Een verdere indirecte zinspeling op

de politiek van de Chinese Volksrepubliek scheen de afwijzing van de
beschuldiging tezijn datelke overeenkomstmetde kapitalistische staten
nietandersdan gekonkelis.Zulkebeweringen waren volgensGrom yko een

provocatie.DeSovjet-unieheefthaarbilateralebetrekkingen metdekapitalistischelanden op hetLeninistische principe van vreedzame coëxistentie

gebaseerd.De Sovjet-unie en haarbondgenoten willen alleinternationale
problemen door vreedzaam overleg oplossen.

EvenalsBrezjnevin hetaan debuitenlandsepolitiek gewijdedeelvan zijn
referaat gaf Gromyko de wens te kennen naar betere betrekkingen met
China.H etwasvolgenshem bekend datde Sovjetparti
jaan debetrekkingen metChina grootbelang hechtte.Een verbetering van de wederzijdse

betrekkingenzou voordegemeenschappelijkestrijdtegen hetimperialisme
en de agressievan buitengewoon belang worden.Hethangtechter,zeiGromyko tenslotte,van de Chineseleiders afin welkerichting zich de betrekkingen tussen deSovjet-unieen de Chinese volksrepubliek zullen ontwikkelenB8*

Brezjnevsweek werd op hetpartijcongresmeteen slotbeschouwing door
dealgemenesecretarisbeëindigd.VervolgensbevestigdehetXXIVepartijcongres datBrezjnev de machtigste man van de Sovjet-unie en van de
communistischepartijwaseneen gerespecteerd opvolgervanLenin,Stalin
en Chroesjtsjov.
6-4-71.
37 N eue Zûrcher Zeitung,5 april 1971.

38 NeuesDeutschland,4april1971;DieWdt,5april1971)FrankfurterAllgemeine
Zeitung, 5 april 1971.

Beeld-spraak IV
Eric De Kuyper

Push-pin (Am.duimspijker) is een naam waarachter,sinds een jaar of
zestien, een twintigtal Amerikaanse grafici en designers schuilgaat; de

meestbekende van hen isMilton Glaser.Zijontwerm n m sters,platenhoezen,magazine-covers,briefpapier, tv-commercials.verpakkingen, pu-

bliciteitscampagnes.Zijhouden zich bezigmetalleswatmaarietstemaken
heeftmetde gedrukte,de papieren boodschap.ln een eindeloze verscheidenheid.M aak jevan die ontwerpen een tentoonstelling,zoalsonlangsin

Londen,dan worden het'unieke stukken'.Maar alles wat zij maken,
isverloren zodra hetuitzijn contextwordtgehaald.Hetisallemaalgem aakt om gezien te worden in een bepaald milieu,gelezen, opgesnoven

tewordenineen tijdschrift,in hetstadsbeeld,tussen anderebeelden,tussen
allegeluiden.H etbestaatslechtsdooren tussen alhetandere.W atbetekent

bijvoorbeeld een covervanEsquirezonderhethelenummerwaarvoordie
cover die maand ontworpen is? W at betekent een poster m et M ahalia
Jackson erop,a1s dat een uniek exemplaar isin plaatsvan œn affiche in
de straat,een visueelrefrein in hetstadsbeeld,dié week,dié maand? W at
betekent een platenhoes van W es M ontgomery zonder de muziek van
M ontgomery?
Een tentoonstelling van zulkevoorwerpen iseen tastbare absurditeit,maar
dan zo extreem doorgedreven,datze,averechts,een revelerende- onthul-

lende of kritische - ervaring kan worden.De absurditeit verplicht je
namelijk,alstoeschouwer,ietsVanhetOorspronkelijkemechanismetegaan
reconstrueren dattOthetvervaardigen VandezeOntwerpenheeftgeleid;je
gaatProberen Zelfdeweg afteleggen diedemensenvan Push-pinbijelke
opdrachtdienen afteleggen.Telkensopnieuw schijnen zijzich aftevragen,
en gajejenu zelfafvragen:watisdezin van dezeopdracht,van ditontwerp,indegehelemaatschappelijke context,in hetgeheelvan depubliciteit,van de economische dynamismen,van het consumptiegedrag en de
consumptiedwang?

W atdan altijd weeropvaltin Push-pin,isde intelligentie ofhetkritisch
gehalte van dit werk.W at is dat:intelligente grafiek of kritisch design?
Bestaater ook zo iets als domme grafiek,onkritisch design? W aarom is

Push-pin 'intelligent'en bijvoorbeeld hetsurrealisme in de schilderkunst
(waaraan Push-pin zonderscrupulesheelveelontleent)vooral'intellectualistisch'?Eenschilderijiseen schilderij'
,zekan verwijzennaarandereschilderijen,maaraltijdblijftzeeenautonoom gegeven.Zefunctioneertbinnen
eengesloten context,alkandiecontextzo ruim zijnalsdegeheleschilderkunst(cfr.Umberto Eco,Opera Aperta,Fr.L'oeuvreouverte).Design of
grafiek daarentegen bestaan nietop zichzelf.Ze functioneren geheelen al

in eengediversifieerdecontext,endanniethomogeen,maarvrijvaak contradictorisch of dialectisch:ze vallen niet samen met de context, maar

staan ermee in spanning.Zemaken gebruik van en bewerken tegelijk een
soortdialoog,een dialectiek tussen elementen van heelverscheiden aard

(materiëleen ideële,vooralook ideologische).Design zoalsdatvan PushPin bestaatalleen m aar rond iets,tussen iets,in iets,in de plaats van iets.

Opzichzelfishetniets.Een surrealistischeschilderijisaltijd 'iets',zespeelt
m et ideeën en vormen binnen een ruimte.Push-pin doet dat ook,maar

altijd op degrensvan dieruimte,in tussengebieden.Daarvallen (dia-chronisch)dingen samen diein hetrechtlijnigedenken waaraan wijnog altijd
gewend zijn,(syn-chronisch)nietsamenhoren.
Neem een magazine van het type van Twen,Avenue,Nova,Eye of de

lcleurenbijlagen vanTheSunday TimesofTheObserver.Hun wezenlijkste
kenmerklijktmijdiediscontinuïteitén simultaneïteittezijn.Zebestaan uit
een bundeling van spanningen,nietalleen naarbinnen m aarook naarbui-

ten.Naarbinnenkrijg jebijvoorbeelddieeigenaardigeverhoudingdieontstaatwanneer teksten naastbeelden staan.(ln ditnummer van Streven

bijvoorbeeld krijgtmijn stuk een heelandere betekenisdoordaterillustratiesbijstaan).Beeldenwoordgaanop elkaarinwerken,erontstaan nieuwe
spannings-en betekeningsvelden waarvan de dynamiek of dialectiek niet

altijd gemakkelijk in de hand wordtgehouden.De spanning waarin tekst
en beeld tegenoverelkaarstaan,kanheelverschillendvanaard zijn:'wederzijdse relativering','contradictie' 'vervorming','accentuering'zijn waarschijnlijk tegrovccategorieën om dezeverschuivingen aan teduiden.Om
'de taal van de m ode'in de magazines te analyseren, heeft een Roland

Bartheseen heelboek nodig gehad,zijn Système de la mode.En welke
spanningen bestaan ertussen deredactionelebijdragen en depublicitaire
aanbreng?Zijn dienietvaak in contradictiemetelkaar?M aardiecontradictie is misschien juistwezenlijk voor,behoortmisschien juist tot het
totale beeld van een magazine.Zelfs binnen één enkele advertentie zijn
vaak dialectische spanningen te ontdekken,bijvoorbeeld die tussen de
opdrachtgever en de designer,een spanning die metname door Push-pin

zo graag aangewend wordt(voorbeelden straks).Dital
lesspeeltzich nog
Op
afop hetmicro-vlak van hetverschijnsel'magazine'. m acro-vlak kun
jehetmagazinegaan zien alseen onderdeelvan hetstadsbeeld:hethangt

tekijk in kiosken en krantenwinkels,overalin destad;hetligtthuis.Het
beeldkarakterwordtregelmatigvernieuwd (frequentievanverschijnen).Het
brengtalshetwareeen punctuatieaan in deactualiteit(ook,ofmisschien
vooral,a1shetslechtsindirectverband houdtmetdieactualiteit).

Op deze (schetsmatig aangeduide)micro-en macromanierzou jekunnen
nagaan hoemagazinesdewerkelijkheid,vooralde 'imaginaire werkelijkheid',helpen uitdrukken en verbeelden.Zijdoen datop eenheelingewikkelde engevoeligemanier:alseen seismograafnoteren zijde evoluties
in alhun complexiteit van onswereldbeeld en onze leefwereld.En zij
doen datvolgens een bepaald systeem - datvan de m edia - dat deel
uitmaaktvan onzedagelijksheid én onze dagelijksheid vorm helpt geven.

Datsysteem word jevoortdurend terlezing aangeboden.Allegeledingen
en mechanismen van de consumptiemaatschappijzijn er aanhoudend in
zichtbaar; de contradicties ervan,die inherentzijn aan de manier zelf
waarop zijfunctioneert,worden jevoortdurend gereleveerd.Toegepastop
hetdesignbijvoorbeeld:hetbestedesign isook hetmeestkritischedesign.
Hetperfectedesign ishetdesign datdeboodschap (van deopdrachtgever,
vanhetprodukt...)zoexactmogelijkduidt.Datbetekentmeteen datook
de fouten en tekortkomingen,het bedrog en het zelfbedrog,het reële en
hetimaginaire van de boodschap meeverkochtkunnen ofmoeten worden.

De verhulling van hetdesign isaltijd tegelijk een min ofmeergeslaagde
onthulling.Een cellofane verpakking maaktde nutteloze ofmonsterachtige
boodschap zichtbaar.

De dubbelzinnigheid isechter,datkritiek op deconsumptiemaatschappij
wezenlijk totde consumptiemaatschappijbehoort.In een vorige BeeldSpraak hebik hetaleensgehad overdieschijnbaarcontradictorischerichtingen in deconsumptie(een bevestigendeen een ontkennende)dieuiteindelijk slechts de twee hellingen vormen van een soortpiramide:aan de
basishoren zetotdezelfdetotaliteit,diejuistbestaatuitcontradictorische
spanningen en deze inbouwtin een gesloten systeem .Hetgevolg daarvan is,
datfenomenen alsm agazinesof Push-pin eigenli
jk nooitkunnen ontsnappen aan de wereld waarin ze ontstaan en leven;ze kunnen alleen m aar

proberen diewereld altijd beterteomlijnen,zuiverdertedefiniëren,en op
die manierhetmechanisme ervan,waarvan ze zelfeen raderwerkje zijn,
blootleggen.Even illustreren met enkele voorbeelden.

Afbeelding 3isdeeerstestilluiteentv-commercialvan 'n minuutjeofzo,

ontworpen inopdrachtvan deTWA (ofwashetPANAM ?).'Ikaros.Blik
gerichtop detoekomst'.Indezelfdequasi-hellenistischestijlgaathetbeeldverhaaltje verder.Zich van de aarde verwijderend,wordt Ikaros steeds

kleiner.Tothijnog slechtseen stipjeis,vlak in de buurtvan de zon.Als
klassiek geschoolde toeschouwerweetje datdâtgevaarlijk wordt.M aar
zie,hetstipjeisgeen Ikarosmeer,maar duidelijk een suggestie van een
straalvliegtuig.En een straalvliegtuigdondertnatuurlijk nietuitdehemel
zoalsdestijdsIkaros!Dan verschijnen in beeld - bescheiden maarzelfzeker - de initialen van de roemrijke luchtvaartmaatschappij,die het
zoveelbeterdoetdan de Griekse held.

Push-pin voldoethieraan een opdracht:een stukjemooiegrafiek ontwerpen vooreen luchtvaartmaatschappij,dienatuurlijk zoals alle luchtvaartmaatschappijen dolisop prestige.W antprestige ismacht:kijk eenswat
wijonsallemaalkunnen permitteren!TW A affirmeertvia Push-pin:qua
stijlen inspiratie kunnen wijonszelfs de Griekse Oudheid permitteren.
MaarPush-pin voegterexact,maareen beetje venijnig aan toe:en mét
TW A verdwijntdan ookonzecultuurtraditiein hetniet.
H ier worden eeuwen overbrugd,hier wordt Cultuur gerecupereerd VOOr
economische doeleinden.Datkan op verschillende m anieren gebeuren.In
hetbegin van deeeuw speelde depubliciteitgraag m ethetideeen hetbeeld
van 'universaliteit'.Kolonialisme werd nogalnaïef,of misschien helemaal
nietzo naïef,gekoppeld aan 'wereldbroederschap'.De wereldbolis in de
publiciteitsmythologie een motiefdatweereenseen anderlichtkan WCFPCn
op de geschiedenis van hetkapitalisme.De Singer-advertentie van Push-

Pin (afb.4)bespeeltditthemavan dewereldbroederschap op een bewust
archaïserendewijze.'Singer'iseen embleem dattoteen voorbije periode
behoort.In plaats van datte ontkennen,wordthet integendeelbeklem-

toond:juistomdatdeSinger-naaimachinetotdefolklorebehoort,kan ze,
misschien nog net,geactualiseerd worden.

Design isvoorPush-pin altijd een vorm van analyse.Nietaltijd kan die
analyse ver doorgevoerd worden. Afb. 8 toont een illustratie voor een
numm ervan Ramparts.Ze zegtminderover de CIA dan overde manier

waarop een blad a1sRampartsdenkten schrijftoverdeG A:nuancering
hoefjehierniettezoeken;alsjedeillustratiegezien hebt,hoefjehetartike1nietmeerte lezen.Interessantishier nog alleen de tautologische enscenering.M eestal echter zitten de dingen van Push-pin vol ironische zelfkritiek.Ze leggen niet alleen de mechanismen blootachter de publiciteit

van ondernemingen a1s TW A en Singer,maarook,sierlijk,zijhetniet
zonder bitterheid,de manier waarop opdrachtgevers het design gebruikt
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Beeld-spraakIV

willenzien.Datbetekentnietdatzijdeopdrachtbejegenenmeteengevoel
van superioriteit;integendeel bijna: eerlijk laten ze zien waarin design
bestaat, waarom het gebruikt wordt.Ook a1s het om 'niets' gaat, laat

Push-pin datzien,ook wanneer bijvoorbeeld sommigen Push-pin alleen
maar gebruiken omdatze zich nu eenmaalverplichtvoelen 'goede design'
tegebruiken.Dâtisde intelligentievan ditwerk:heterkentde plaatsen de

roldiehetvanhetsysteem krijgtopgelegd,voegtzich daarnaarengebruikt
die.

Dathoeftnietaltijd agressiefte zijn,datkan ook meditatievekwaliteiten
krijgen.Treffend blijktdatuiteen posterdie reclamewilmaken vooreen
carrière in de gezondheidsdienst.De tekst,'There's a future for you in a

health career',staatondereen kleurrijkerechthoek,waarin linkseen naïef
geschilderd boompje staattegen een diep-blauwehemel,rechtseen stukje
regenboog,middenin en bovenaan een gouden zonnetje.Geruststellend
mooi,en simpel,en direct.M aarhetblad wordtverdeeld in steedskleiner

wordenderechthoekjes,waarin telkenshetzelfdetafereeltjeterugkeert.Het
principe van hetbeeldje in hetbeeldje in hetbeeldje:totwaar gaatde
oneindigheid?Jeziet:erzit'perspectief'in ditkleurrijkeberoep.M aarzit
erook zo ietsals'toekomst'in?W atop heteerstegezichteen verleidelijke
aanbieding schijntte zijn,geeftzich gaandeweg te kennen a1seen soort
valstrik:een perspectiefdatuitlooptop vernauwing.De toekomstvan een

'health career'isalnethetzelfdea1shetperspectiefvan elkecarrière:je
raaktgevangen in hetwelomlijnde,in hetformalisme,in een decor.Die
ideewordtjedoordeposterechternietopgedrongen,alleenmaargesuggereerd.Zo listig,maartegelijk zo knap,datdeopdrachtgevers,die de list
ook we1zullen doorzien,hetontwerp nietkunnen weigeren.Samen methet

design datzebesteld hebben,worden zijverplichtde'waarheid'overhun
produkt of hun dienst te adverteren.

H et design van Push-pin werkt aldus voortdurend aan een soort van
'reëvaluatie'.Hetmooiste voorbeeld hiervan is de lay-outvoor The New

York Review OJBooks(afb.1).DeNYR isop zichzelfaleen merkwaardig
blad,eigenlijk gewijd aan boekbesprekingen.En in werkelijkheid worden
er ook boeken in besproken,heeluiwoerig en heel grondig.M aar er is

meer.Nietalleen verschijnen erook uitermatebelangrijkeopstellen in (van
Noam Chomsky en van Ivan lllich bijvoorbeeld) die nietdirect iets te
maken hebben met 'boeken',maar de eigenlijke boekbesprekingen zijn
altijd slechtseen aaleiding.Hetisdusniettoevallig dat'ofBooks'in de
titel op de frontpagina in een kleiner lettertype gd rukt staat.H iermee
begintdusalhetwerk van Push-pin.Verderishetgeen toevaldatdefront-

826

EricDeKuyper

Pagina telkens weer identiek hetzelfde en telkens weer een licht verschillend uitzicht vertoont.Telkens weer een reeks droge titels,zo m aar een
opsomming,maar die opsomming gebeurt telkens anders.De ironie, de
afstand zitin dat'beetje'verschiltussen de ene cover en de andere,in de
veranderingen van kleurencom binaties en lettertypes.Nu eenshelemaalin

derouw (n.a.v.Cambodja verleden jaar),dan weerin een speelspaarsof
rood.Ook binnen in hetblad vind jedezelfde vermenging van de ernstig
aandoende,zelfs droge lay-out en de speelse manier waarop die num mer

nanummerwordttoegepast.Deironieontdekjeslechtsgaandewegenlees
je afuithetbijzonderegebruik van de letter,hetlettertype.M eteen ga je
beseffen datdâârde gemeenschappelijke factorgezochtmoetworden die
allen sam enbrengtdiehieraan hetwoord komen:deletter,hetwoord,het

woord in zijn Guttenberg-gM aante.DatishettenslottewatChomsky met
lllich,wat M urray Kempton met Gore Vidalverbindt.

lsdatnietaltijd zoin een 'literair'tijdschrift? Ishetnietveelgemakkelijker,te zeggen datwatChomsky metlllich,Kempton m etVidalverbindt,

hetfeitisdatze'intellectuelen'zijn,datdeNYR eenblad isdatgemaakt
wordt door en voor 'intellectuelen' (zoals Streven bijvoorbeeld)? Neen,
wanthierkrijg je juistdie reëvaluatie waar Push-pin aan m eewerkt,de
reëvaluatie van het woord,de erkenning van de relatieve waarde ervan.
Rond die relatieve waarde groeperen mensen zich niet uit een literaire,

maar uit een maatschappelijke behoefte.De NYR brengt geen mensen
samen rond een vooropgezettegeëngageerdeidee,zoalsdatmeestalgebeurt

bijons:welkelijn gaatonstijdschriftvolgen? zijnwe nietteprogressief?
zijn wenietteconservatief? kulmen wedieen die we1laten meewerken?
behoortdie we1totonze richting? DeNYR schijntandersom tewerken:
zebrengen mensen samen diemenen datzijomdatzijschrijven,doorhun
schrijven,ietskunnen doen aan demaatschappij.ledereen die hardnekkig
woorden gebruiktom de maatschappijermee te lijfte gaan of onderde
loep tenemen,komtbijna automatisch terechtin deNYR.Datgeefthet
blad ook dat enorme bewustzijn,dat ver buiten het geschrevene reikt:
waren demedewerkersnietzo talrijk en zo verscheiden,je zou bijna van
een getto-mentaliteitgewagen.Hetblad krijgtdaardoorhetaanschijn van
een soort'officiële underground',die via hetgedrukte woord systematisch
werktaan de reorganisatie van de samenleving,aan de oprichting van een

counter-culture.Daarbijzijn deze mensen zich blijkbaarbewustvan het
gevaardatzelopen:gemakkelijk kan zulk een onderneming vervallen tot
oerernsten duseen karikatuurworden.Zelfkritiek isdusonmisbaar.PushPin helptdan die zelfkritiek voorlezersen m akersvorm tegeven.
Groepsvorm ing in de N YR rond hetwoord,groepsvorming in Push-pin
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rond destijl.Eén van demethoden van Push-pin houdtverband methet
gebruikvanvoorbijeofverouderdetekenstijlen:Jugendstil,grafischestijlen
uitdejaren twintig en vooralde 'artdéco'-stijluitdejaren dertig,alles
doorelkaar (afb.6 en 7).Hetiseen herkennings-en bindteken van de
groep,maarnatuurlijk ook meerdan dat.Doorhetbenutten van de tot

cliché's verworden vormen van gisteren leggen zij de dissonanten van
vandaag bloot.W atde recensenten-m edewerkers van de NYR doen rond

enmethetwoord,datdoetPush-pinmetdestijl:nagaan watermeegedaan
kan worden,nû - en hoehetgebruiktkan worden om dingen te veranderen.W oorden stijlgebruikta1steken,kritiek,zelfkritiek,analyseen ironie:

uitingvan intelligentie,sensibiliteit,sensualiteit.Levensrijkdom.
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Joden tussen revolutie en
contra-revolutie
M *p.Tijn

ProfessorJ.L.Talmon,schrijvervan hetboek lsraelamong theNations',
kwam uitPolenenemigreerdealsjongen vanzeventien jaarnaarPalestina.
Nuishijprofessorindemodernegeschiedenisaan de Hebreeuwse Universiteitvan Jeruzalem.Detitelsvan zijn eerdergepubliceerde boeken,The
Origins OJ Totalitarian Democracy (1952),PoliticalM essianism - The
Romantic Phase(1960),TheUniqueJn# the Universal(1965),Romanticism and Revolt(1967),geven aleen indruk van zijn interessesfeer:het
gaathem om demens,speciaaldejoodsemensin demodernegrotepolitiekebewegingen zoals revolutie en contra-revolutie van hun vroege fasen

totheden.Enzijnnieuwsteboek,lsraelamongtheNations,begintdan ook
methetbelangrijkeessay 'Jewsbetween Revolution and Counter-Revolution'.
Revolutie,omdatde snelle sociale veranderingen door hetvroege kapita-

lismede oude standenmaatschappijin feitevergruizelden - afkomstwas
nietlangerbepalend voormaatschappelijk succes.Die veranderingen vermorzelden tegelijkertijd hetvertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid,
die alles gewild had zoals het nu eenmaal traditioneel bestond. M ensen

begonnennuhunrechtopgeluk,datzijeensinhethiernamaalsplachtente
verwachten,op teeisen in dezewereld en a1szijdatgeluk nietdeelachtig
werden hieren nu,dan 1ag dataan deoverheid die onwillig ofonbekwaam
was hun datgeluk te verschaffen.Onwillig of onbekwaam ,dat was trou-

wensvan geen belang.Die overheid had te verdwijnen.Daaraan mee te
werken werd nietlanger beschouwd a1seen daad van onrechtmatig verzet,
nee, dat was 's mensen goed recht,iets wat hem tot verdienste moest
worden aangerekend.Hiermee isheelin hetkortde achtergrond geschetst
van watwelgenoemd wordt'hetgeloofder revolutionairen'.
1 J.L.Talmon, Israel among the N ations, W eidenfeld and Nicolson, London,
1970, 199 pp.,f 2.
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Geen enkeleanderegroephadzoveeltewinnengehad bijaldezewijzigingen in de maatschappelijke orde a1sdejoodse.M etuitzondering van de
ultra-orthodoxen,diealtijd bangzijnvooriedereverandering,zagen overal
de joden de Franse Revolutie a1s een gebeurteniste vergelijken metde
Exodus uit Egypte,de boodschap van de revolutie a1s een nieuwe wetgeving op deSinaï,ditmaalgerichttotalle volkeren.De revolutie heeftde

joden uitdeEuropesegetto'sbevrijd en hoewelernauwelijksjoden waren
onderdeeerstegroteuitvindersen groot-industriëlen,werden diejodendie
zich denieuwemogelijkheden ten nuttem aakten,doorde volksverbeelding
alheelgauw gezien a1sdekapitalistenbijuitstek:deRothschildsverspreid
overheelEuropa,Frankfurt,Londen,Parijs,W enen,Napels;dePereira's
in Frankrijk en Oostenrijk;laterhethuisHirsch in Turkijeen de Poliakowsin Rusland.Terwijl,oparadox,dejodendoordeconservatievelieden
van alle soorten en maten a1sde revolutionairen,communisten en socialis-

ten bijuitstek werden gezien.En hetstaatinderdaad a1seen paalboven
waterdatjoden indevroegesocialistischebewegingenookindelaterezeer
sterk vertegenwoordigd waren,vooralin hetkader.W iedie enigszinsop de
hoogte is metde geschiedenis van de Opkom stder arbeidersbeweging in

Curopa,kentnietde namen Van de joodse Saint-simonisten (Frankrijk),
MozesHess(Duitsland)en detweegroteleidersdersocialisten,KarlM arx
en Ferdinand Lassalle? Talmon meent,dat het opvallend grote aantal

vroegere en laterejoodse socialisten en communisten mede tedanken is
aan demessiaanse instelling van hetjodendom,yvelke aldeze revolutionairen en semi-revolutionairen in hun jongejaren in meerdereofmindere
mate hadden ondergaan.Door de em ancipatie losgesneden van hun oude
gesloten gemeenschap en traditie en toch nietten volle aangepastaan en

opgenomen in de 'way ofliving'van hun christelijk georiënteerde omgeving,washetvoordezevan hun oudezelfvervreemdejoden,diezich niet
wilden laten dopen,alleen maarnatuurlijk datzijzich aangetrokken voelden tothetwezenlijk humanistischevan M arx'boodschap.En inhetjaar
1848- datjaarvan revolutiesoveral- wasernauwelijkseen revolutie
waargeen joden op de voorgrond traden ofwaarze tenminste nietzeer
actiefwaren.Enigetientallenjaren laterwashetin hetrijk dertsaren niet
anders.
M aar ook de krachten der contra-revolutie bundelden en organiseerden
zich en datvooralrond de idce van hetunieke raciale of nationale.Deze
contra-revolutionaire idee leidde tenslotte in het tweede kwart van de
twintigste eeuw totfascism een nazisme.In de gigantische botsing tussen

revolutie en contra-revolutie ging eenderde deelvan hetjoodse volk ten
onder.Aan het eind van de Tweede W ereldoorlog begroetten de enkele

overlevenden der dodenkampen de Sovjetlegers alsbevrijders.Vergeten

washetNazi-sovjetpactvan 1939,vergeten washetonweerlegbarefeitdat
Sovjet-Rusland tenslotte enkelmaardewapenshad opgenomen toen het
zelfwerd binnengevallen en gœnszinsterverdediging van dejoden ofvan
andere bedreigde minderheden.En deze overlevenden,die de verschrik-

kingen van hetwaanzinnig geworden rechtse nationalisme aan den lijve
ondervonden hadden,meenden alle reden te hebben om metde Sovjetrussenmeetewerkenbijdecommuistischeopbouw hunnerdiverseOostCUCOPCSC vaderlanden.Totdat ook hier de pseudo-idylle snel een einde
nam.Zoals een officiële Poolse Zegsman hetonderwoorden bracht (juli

968):s,Geen regeringdiezichzelfrespecteert,kan toestaandateen onevenredig grootaantalleden van een vreemd ras een overdreven invloed heeft
op de nationale politiek''.

Zolijktdecirkelgesloten.Predikersvan hetrevolutionaire universalisme
plaatsen de exclusiviteitvan hetraciale en nationale boven deze revolutionaire alomvattendheid tenminste waar hetjoden betreft.Zijzi
jn het,
en nietde racisten-nationalisten van weleer,die een einde maken aan dit

stuk joodsegeschiedenis,de geschiedenisderjoodse revolutionairen.Talm on voegt hieraan toe:men herinnere zich een andere wereldhistorische
ontwikkeling,vele eeuwen eerder.Nietzodra hadden de heidense volkeren

deboodschap van dejoodse sektederchristenen aanvaard ofzijkeerden
zichinbrandendewoi etegendegeestelijkevadersvanhunnieuwereligie.
Overdevolgendetweeessaysvan ditboek wilikkorterzijn.Inhettweede,
'Types of Jewish Self-awareness' plaatst Talmon Ferdinand Lassalle,
M ozesH ess en TheodorHerzlnaastelkaar.Lassalle,Duitssociaal-demo-

craat(1825-1864),demandiein Duitsland desocialistischeideeën onder
hetvolk heeft gebracht,zag zijn jood-zijn a1s nauwelijks een zaak van
belang.ln zijn geschriften wijdthijaan hettoch ook in zijn dagen niet
zelden dekop opstekend antisemitismenauwelijkseen woord.M ozesHess
(1812-1875),ook een dergrondleggersvan de Duitse socialistische beweging,latereen politiek zionist'avantla lettre',publiceerde in 1862 zijn
Rom und Jerusalem,waarin hija1seen dereersten uitinggafaan hetverlangen naar een joodse staatin Palestina.Hijverwijst,a1s hetin zijn

geschriften zo te pas komt,op bijna zakelijke,volstrektniet-emotionele
wijze naar het Duitse antisemitisme.Maar voor TheodorHerzl (18601904),deeigenlijkestichtervan hetpolitieke zionisme,washetantisemitisme een realiteitdie alle andere realiteiten deslevensin de schaduw stelde.
Datwas niet enkel hetgevolg van de verschillende karakters dezer ver-

schillendezeeropmerkelijkepersoonlijkheden,maarook en nog meerhet
gevolg van de veranderdehistorischecontext.In 1890,in Herzlstijd dus,
was de Europese socialistische beweging, ondanks het bestaan van de
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Tweede lnternationale, niet meer dan een losse federatie van nationale
partijen,nietin staatmetelkaar totovereenstemming te komen of,zoals
laterbleek,de Eerste W ereldoorlog te voorkomen.Hetantisemitism e nam
in Herzlsdagen wederom onheilspellende vormen aan.Rond 1880 ontston-

den erin een aantallanden,onafhankelijk van elkaar,deeerste antisenlitische partijen,geen partijen metalleen maar een anti-semitische inslag,
maar partijen die als kern van hun program het antisemitisme in hun
vaandel hadden geschreven. Rusland wordt in 1881 na de moord op
Alexander11doorrevolutionaireterroristen opgezweeptdoorœ n golfvan

pogroms.De Dreyfus-affairein FraA rijk isoverbekend.
Hetderde essay,het essay waarnaar het boek genoemd is,'lsraelamong

theNations',muntuitdoorzijn heldereuiteenzettingvan wathetzioisme
wasen is,wathetwildeen hoe hetdatwathetwilde ook wistte bereiken.

Er spreektvooraleen eerlijkheid uit die men we1graag bijveelmeer
zionistenzou willen aantreffen.Terwijlookzijn gevoelvan humorbepaald
verfrissend werkt:,,Qu'e11e étaitbellela Républkue sousl'Empire''haalt
hijaan en vervolgt:,,Hoe mooi was de revolutie onder de Tsaren en
moeten we nu metnetzoveelrechtzeggen:Hoe prachtig wasde joodse
staat onder het Britse mandaat?''

Zijnintellectueleintegriteitblijktondermeeruitdevolgendeopmerkingen:
onisten,zelf gelovend in het recht van nationale zelfbeschikking,
,,De zi
konden dit recht enkel maar nastreven ten koste van een conflict met

Arabieren,die datzelfde simpele rechtvoor zichzelf opeisten''(p.132).

Ofop p.180:,,Hetzou amusantzijn a1shetnietzo pijnlijk was,joden te
horen uitweiden over de eigenaardige en zo andere mentaliteitvan 'onze'
Arabieren,op dezelfdewijzewaarop nognietzolang geld en antisemieten
plachten te filosoferen overde aangeboren en onveranderlij
ke kenmerken

vanjoden,kenmerkendiedangewoonlijk nietvan debesteblekentezijn''
Hetisheelwe1mogelijk om op detailpunten van Talmons betoog kritiek
uitte oefenen.M en kan zich afvragen ofde auteurnietteveelpersonen en

gebeurtenissen in schema's probeert te wringen,of hijniet te veel de
'joodsheid'derjoden,diezijn onderwerp vormen,in hetmiddelpuntvan
zijn beschouwingenplaatst,waarook meerrationeleverklaringen heelgoed
zouden voldoen.Bijvoorbeeld daar waar hijzo de nadruk legtop het
messiaansverlangen van dejoodserevolutionairen.Deomstandigheid dat
dejoden merendeelsstadsbewonerswaren en datonderhen hetanalfabetisme praktisch nietvoorkwam,is verklaring genoeg voor hetonweerleg-

bare feitvan degrotejoodseprominentie in de kadersderrevolutionaire
en reform-socialistische bewegingen.Maar ik laat het erbi
j.Hetis een
bijzonderhelder en verhelderend boek,geschreven dooreen gewetensvol
historicus en een oprecht en integer politiek denker.

ln aansluiting op deze boekbespreking een gedicht van de in 1896

inLublin,Polen,geborenjoodsedichterJacob Glatstein.Dezebelangrijke
Jiddischeschrijver,dichter,criticusencommentator,wienswerk,naasteen
werkelijkepoëéschegeestook een groteintelligentie verraadt,elnigreerde
in 1914 naar de Verenigde Staten,waar hijrechten studeerde.ln 1919
publiceerdehijzijn eerstewerk.Indelatedertigerjaren bezochthijPolen
opnieuw en de neerslag van ditdeprimerende bezoek aan een in staatvan

ontbinding verkerendegrotejoodsegemeenschap,isduidelijk in zijn werk
tebespeuren.Reedswasde doodsschaduw van hetsterke Poolse antisemitisme en hetlatere nazistische Hitlerregim e in Polen gevallen over deze

maatschappelijk marginale joodse samenleving.HetfeitdatJacob Glatstein zich metdeze gemeenschap zo innig verbonden isblijven voelen,is
0Ok van zijn na-oorlogsewerk een voornaam kenmerk.Hijschreefin het
Jiddisch,detaalvandemiljoenenindegaskamersen voordevuurpelotons
vermoordeOosteuropesejoden.Een taal,diezich sindsdemiddeleeuwen
zelfstandig ontwikkeld heeftop basis van het M iddeleeuwse H oogduits,
vermengd met Rom aanse,Hebreeuwse,Aram ese en later ook Slavische
elementen.Een taal die nOg steeds een wereldtaalis,nieteen wereldtaal

zoalshetEngels,een taalwaarmeeje overalterwereld terechtkan,maar
hetiseen taaldietotop dehuidigedag doorjoden gesproken wordtin
Tel-Aviv en New-York,in M exico-city en Johannesburg,in Londen en

Parijs.Hetismerkwaardig,hoe goed ditgedichtpastbijde teneur van
Talmons boek:de opstand in het getto,de in bloed en vuur ten onder

geganereligieuzegeestvan hetOosteuropesejodendom.

O PSTA N D IN H ET GETTO
Eenswaren wijverhongerde
vertrapte,verzwakte joden.
*t.
W ijhuilden niet,wijschreeuwden hetniet t1l
Stilletjes verborg ons de aarde.
Nu zijn wijmooie,trotse,
stralende joden.
WijZjn dode joden.
W ijhebben onsineengestrengeld,
verbroederd,vertakt;wijzijn geworden

een bos van zwarte bomen.
Bliksemend sloeg de bewaker over ons de zweep.
M aar het bos heeft gebrand zonder schrik,
het vuur is naar de hem elopgeklommen,
de takken hebben gezongen.
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Eenswaren wijkleine,beschaamdevadertjes
en ziekemoedertjes,
teraarde geboyen oudjes
en gestorven klnderen.
W ijzeiden helemaalniets.
Wijhadden geen tong.
Maar plotseling kregen wij
een verschrikkelijke en machtige stem.
W ijschreeuwden steeds hogeren harder.
W ijwerden allen tesaam
een goddelijk geheelzondernaam.
Zij kwamen en holden,
*J
*Ven.
zijvlogen en reden overonzej1
Zijgoten hete olie over onsuit.
Onze sombere huisjeszijn verdwenen.
Zijhebben onsalom in brand gestoken.
Maarwijwandelden in hetvuur.
Dekleine vadertjeswerden
jubelende bossen.
En zo zongen wij:
Wijzijn hetbos
en het bos brandt
en God wandelt metons
in hetbrandende bos.

Wijkropen,wijliepen,
wijstonden op voor de laatste maal.
Wijwerden overeind gezet
door ons huiveringwekkend geschreeuw.
Wijhebben geschoten,wijhebben gedood,
wijhebben geslacht,wijhebben geworgd,
wijhebben hun bloed gezien
gezien m et levende ogen.
Vonken vlogen rond a1s stukken zon.

Hoe wonderlijk heeft hetbosgebrand.
En wijschoten
en wijhebben hun bloed zien vloeien,
zien vloeien in stromen.

Wijkropen alnietmeer,wijrenden,
wijrichtten,schoten en troffen.
Wijhebben hun dode hoofden gezien

en wijstierven methun dood
in onze ogen.
W ijhadden onsineen gestrengeld,vastineen.
W ij,desprakelozen,schreeuwden a1striomfantelijkevechters.
Eén stem van ons allen tesaam .
Wij,hetgoddelijk geheelzondernaam.
W ij hebben helemaal niets gewonnen.
Het bos is uitgebrand.
M aar in het goddel
ijk duister
wandelen wij,kleine vadertjes
en zieke moedertjes,
ter aarde gebogen oudjes
en gestorven kinderen.
Wijhebben hun bloed gezien
en wijzijn tevreden.
W ijzijn mooie,trotse
stralende joden.
Dichter:JacobGlatstein.Vertaling uithetJiddisch'
.Chanah Milner en M.v.Tijn.

W are en valse drukte om
hetm aanonderzoek
H enk Jans

Toen de resultaten bekend raakten van hetchemisch onderzoek datwerd
verricht OP de eerste gesteenten die door de mens van de m aan werden

meegebracht(Apo1lo-11),verkondigden vele kranten en televisiespeakers
het sensationele nieuws: ssde maanbodem,of zelfs de m aan,bevat veel
meer titanium dan de aarde''.Deze massieve uitspraak wasbeslistnietin
H ouston geformuleerd.Daar wistmen alte goed dathetniet volstaatop
één plaatsvan een planeet,op enkele vierkantemeters,een paargesteenten
aan de oppervlakte te verzamelen,om aan de hand daarvan een uitspraak

tedoen overdesamenstelling vandeplaneet.Erzijn immersbijhetgeologisch onderzoek op aardegenoeg gevallen bekend waarbijmen overgrote
afstanden nagenoeg hetzelfde gesteente ontsloten vindt,maareveneensover
korte afstanden totaal verschillende gesteentetypes ontmoet. Alleen een
netwerk van gecoördineerde observaties steltonsin staat een overzichtte

krijgen van deaarddergesteentenen hun relatieveverspreiding.
Dehaastonweerstaanbareneigingom vandemaangesteentenietsheelbijzonders,volkomenapartstemaken,iswaarschijMijk delaatsteerfenisvan
zeer oude opvattingen. Eeuwen lang heeft m en ge acht dat de 'hemellichamen'van een totaalandere natuuren materie waren dan onze aarde.

Vergeten wijnietdatdedefinitieveontluisteringvanhun'hemels'karakter
door Galileiwerd ingezet,toen hijzijn eerste,eigenhandig vervaardigde
telescoop,richtte op demaan.Hijdeelde dadelijk zijn bevindingen mee:
verrevan een volmaaktgeometrischebo1tezijn,wasdemaanop heteerste
gezichteen planeetalsde onze,methoge,grilligegebergten en uitgestrekte
vlakten,diehijtenonrechtealszeeënbeschreef.Galileikwam erook achter
datdem aan zelfgeen lichtuitzendt,m aaralleen hetlichtvan de zon weerkaatst.De omwenteling in de astronom ie en tenslotte in heelhet wereld-

beeld isbegonnenbijdemaan diehaar'hemelse'statusverloor:demaan
was even gewoon,ofongewoon,a1sonze aarde.M en ontkomtnietaan de

indrukdatdezeomwenteling,in wetenschappelijkekringen reedslangvoltooid,tothetgrote publiek pas isdoorgedrongen op hetogenblik datde
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eerstemaanreiseen feitwerd.Toen de mensdan eindelijk dank zijeen
ongehoordetechnische prestatie op die maan geraakte,maardegesteenten

diehijuitde'hemel'haalde,helemaalnietzouniek ofuitzonderlijk bleken
tezijn,konhijmoeilijkzijn ontgoocheling verbergen.Hoebegrijpelijk ook,
deze ontgoocheling ishelem aalnietconsequent.

Zekerheden en verzqoedens
Vöôrde eerste grote sprong naarde maan werd gewaagd,had men natuur-

lijkalvanallesgeprobeerd om erzo veelmogelijk overteweten tekomen.
Op de eerste plaatswistmen al sindseen paar eeuwen,door verbinding
van waarnemingen metdegravitatiewetvan Newton,datde globaleconsti-

tutievan demaan nietdezelfdekàn zijn a1sdie van de aarde.lnderdaad,
degemiddeldedichtheid van de aardeligtin de buurtvan 5,5 terwijldie
van de m aan slechts 3,3 bedraagt.W atde aarde betreft,is daarmee het
probleem gesteld van de inwendige opbouw van onze planeet.lnderdaad,

de dichtheid van de aan de oppervlakte toegankelijke gesteenten isveel
geringerdan de gemiddelde dichtheidvan de heleplaneet.De zogenaamde
aardkorst,die onder de continenten tientallen km dik kan zi
jn en veel
dunnerisonderde oceanen,bestaathoofdzakeli
jk uitgranietischegesteen-

tenmeteen dichtheid indebuurtvan 2,8en basaltischegesteenten (eigen-

lijk gabbro en peridotiet)meteen dichtheid van 3 ofietsmeer.Er zijn
aanwijzingen datwijaan de oppervlaktegesteenten aantreffen die op veel
grotere diepten werden gevormd en die een dichtheid van 3,7 kunnen halen

(deeclogieten).In hetinwendigevan deaardemoetenduswe1veelgrotere
dichtheden voorkomen.Totnog toeheeftalleen hetseismologisch onderzoek daaroverm eergegevensverschaft.Doorna te gaan hoe de schokgolf

zich voortplantdiebijeen natuurlijke ofkunstmatige aardbeving ontstaat,
kan de schalenopbouw van deaarde worden aangetoond.Op grond van de

vrijplotselinge veranderingen in voortplantingssnelheid,waarbijdan ook
breking van de golven optreedt,onderscheidtmen deaardmantel(toteen
dieptevan 2.900 km),debuitenkern (toteendiepte van 5.100 km)en de
binnenkern (uiteraard tot6.370 km).Dooraandezeconcentrische schalen
verschillende,naarhetcentrum toesteedsgroteredichtheden toete kennen.
kan men deglobale dichtheid van de aarde 'verklaren'.Veelhiervan hoort

nog slechtstothetrijk van de,minofmeergefundeerde,hypothesen,met
name de sinds 1925 doorW ashington voorgesteldeen overhaastig gepopu-

lariseerde hypothese van de NiFe-kern,a1szou hetbewezen zijn datde
aardkernuitnikkel-ijzerbestaat.Deastrofysicavan delaatstejaren heeft
nog een andere mogelijkheid ontdektom grote dichtheden te realiseren:
hetsamengaan van hoge temperaturen metzeergrote druk. Door hetsa-

menpersen van atoomkernen die van hun elektronenm antel werden ontdaan,kan zelfshetlichtste element,waterstof,een zeerdichte toestand van
de materie realiseren.Sommigen hebben dan ook de hypothese geopperd,
datzelfswaterstof,hetmeestvoorkomende elementin de kosm os,een we-

zenlijk bestanddeelvan de aardkern zou kunnen vormen.Hoe dan ook,
watwijtotdusver weten en nietweten overdeinwendigebouw van de
aarde,toontduidelijkaandatdem aan een andere bouw moethebben.M et
zijn zeerverschillendedichtheid,metzijn veelkleinerestraal(1.737km)en
dusveelgeringere inwendige gravitatie-druk,kan de maan beslistnieteen
soortverl
deind modelvan deaardezijn.Deeersteseismischeproeven die
werden gedaan,hebben enigesensatieverwekt,omdatbleek datde trillingstoestand meerdan een uuraanhield.W aardieveelgeringere demping vandaan komt,is nog niet verklaard;dàt echter de m aan heel anders zou
reageren dan deaarde,wasnietzo verwonderli
jk alsalgemœn werd voorgesteld.
Vooralmethetoog op een veilige landing heeftmen voorafzo veelmoge-

lijk informatieverzameld overdefysischekenmerken van hetmaanoppervlak.Daarvoor beschikte men over twee methodes: de reactie van het
maanoppervlak op elektro-m agnetische golven van verschillende frequen-

ties,en fotografische opnamen,aanvankelijk vanuitsatellieten die om de
m aan cirkelden,laterm etapparaten die zachtop demaan waren neergezet.
ln beide gevallen werden daarvan televisiebeelden naar de aarde doorgeseind.
Hetwas allang bekend datde m aan,per oppervlakte-eenheid,meer licht
reflecteertbijvollem aan dan in deandere fasen.Ditwijstop een losseof

althansporeuze structuurvan hetoppervlak,waardoor bijschuine inval
van hetlichteen aanzienlijkehoeveelheid van deenergie doordeholten
wordtopgeslorpten onsdusnietbereikt.Hetlichtdatdoordem aan gere-

flecteeerd wordt,is tevensgepolariseerd:de lichttrillingen zijn nietwillekeurig verdeeld, maar treden in voorkeurrichtingen op. De polarisatie-

graad wordtdoorde microstructuur van hetmateriaalbepaald en wijst
weerop een fijn verdeeldetoestand.Dewarmteuitstralingvan demaan en
de weerkaatsing van radiogolven toonden aan dathetoppervlak een goede
isolator isen een geringe diclztheid bezit.De reactie op radargolven ten-

slotte maakte hetmogelijk de dikte van de oppervlaktelaag op minstens
2 m te bepalen en bevestigdedathetom een poreus,1osofvast,materiaal
ging.Tevensbleek datongeveer957,o van hetm aanoppervlak deze karak-

teristieken vertoont;opmerkelijke verschillen werden wèlwaargenomen
aan de rand van scherpe kraterwanden.

Toenhetmogelijk bleekzachtelandingenopdemaanuittevoeren,konden
beelden worden overgeseind waarop detailsvan enkelecm zichtbaarwaren.
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Het maanoppervlak bleek inderdaad een korrelige structuur te vertonen,
m ethier en daar verspreid grotere,'vaste'brokken.Overde interpretatie
Mervan ism en hetnog nieteens.Zoalsiemand in Houston opm erkte:,,De

opnamen zijn een spiegelwaarin iedereenzijn eigen theorieën weerspiegeld
ziet''.Sommigen houden hetbijeen wezenlijk vast,zijhetporeusoppervlak,eensoortsponsachtigelava,anderen beschouwenheta1seensoortfijn
zand,door verwering uit vaste gesteenten ontstaan,weer anderen willen
zelfsin degroterebrokken nietsanderszien dan zgn.'instant-rock','plotse-

ling-gevormde-gesteenten'dieontstaanzouden zijn dooraaneenkittingvan
hetlosse stof ten gevolge van kortstondige hersmeltingsprocessen die ver-

oorzaaktzouden zijn doorhetinslaan van meteorieten.W e1heeftmen al
voorspeld,datindienhetmaanoppervlak uitkleineafzonderlijkekorreltjes
zou bestaan,deze onderling een veelgroter adhesie zouden vertonen dan
gelijksoortige korrels op aarde,omdater op de maan geen atmosfeer is
enerdusgeengaslaagjeom dekorrelskan zitten.

Natuurlijk heeftmen ook geprobeerd enigidee te krijgen overdechemische samenstelling van het maanoppervlak,een onderzoek dat uiteraard

veelmoeilijkervan op afstand kanworden uitgevoerd.ZoweldeAmerikanen alsdeRussen hebben metdatdoelapparaten ontworpen die aanvanke-

lijk in een baan om demaan,laterop demaan zelfwerden geplaatst,om
de radioactieve straling van hetmaanoppervlak te meten.Datkan op twee

verschillende manieren gebeuren'
.naen kan de natuurlijke radioactiviteit
van de bodena meten of de wisselwerking onderzoeken tussen de bodem
en een radioactievestralingsbron diein hetapparaatzelfisingebouwd.Het
feitdater op de maan geen atmosfeeris,isvoordeze methodeseen groot

voordeel:bij een dergelijk onderzoek op aarde hoort een volumineuze
apparatuur die een vacuum tot stand moet brengen,dat op de m aan al

vanzelfbestaat.Hetonderzoek van de natuurlijke radioactiviteitvan de
m aan leidde totde bevinding dat deze radioactiviteit geen overeenkom st
vertoontmetdie van meteorieten,noch van granietische gesteenten,m aar

welmetdievanbasaltinruimezin.Heelwatvolledigerresultaten verkrijgt
men,wanneerhetlukteen 'alfa-straal-spectrometer'op hetmaanoppervlak
te plaatsen:ditapparaatbevateen stralingsbron van alfastralen (hel
ium-

kernen)en analyseertde secundairestraling diedaardoorin hetgesteente
wordt opgewekt.Deze straling is specifiek voor de aanwezige elementen
en zo kunnen dusalthansdem eestvoorkomende elementen in hun relatieve

hoeveelheden worden bepaald.Vermoedelijk isheteen dergelijk apparaat
datde analyses verrichtop de Russische Loenokhod.Uitditonderzoek is

gebleken datde voornaamste elementen Si,Ca,Fe,Mg en A1zijn.M en
kwam totde conclusie datde m aanbodem dusook wel,netzoalsde ge-

steenten op aardc.hoofdzakelijk uitsilicaten zalzijn opgebouwd.

Uithetvooronderzoek bleek dus datde m aanbodem een poreusgesteente

is,aldan nietvast,van basaltische aard en waarschijnlijk opgebouwd uit
silicaten.H et feit dat dit allemaal door het onderzoek ter plaatse werd
bevestigd,pleitniet alleen voorde scherpzinnigheid van de m ens,hetbewijsttevens de deugdelijkheid (metzekere beperkingen)van de indirecte

methodes'op afstand'.Ditiszeerbelangrijk,omdatdaardoorwordtaangetoond hoezinvolhetLoenokhodexperimentisen blijft:demaanwandelaarlegtettelijkekilometersafen analyseertregelmatigdebodem.W ordt
deze analysedan nog m etfotografische waarnemingen verbonden,dan be-

staatereengoedekansdatmen wezenlijkeverschillenin chemischesamenstelling in kaartkan brengen en in hun ruimtelijke samenhang kan begrjJ
*pen.

H ypothesen overhetontstaan en de geschiedenis van de m aan
De hypothesen overhetontstaan en die overde geschiH enisvan de m aan

zijn wezenlijk verschillendedingen:zo behandeltook degeologiehoofdzakelijk degeschiedenisvan hetaardoppervlak,de veranderingen n1.die
zich daar,nà hetontstaan van de aarde,nog voortdurend hebben gemanifesteerd.
Over het ontstaan van de mx n,of hetmaan-aardesysteem ,bestaan drie
hypothesen.De eerste beschouwt de maan als een stuk dat van de aarde
werd losgeslingerd,toen haar rotatiesnelheid nog veelgroter was.Nadien
zouden aarde en maan dan beider rotatiesnelheid hebben afgeremd totde

snelheiddiezenubezitten.Demoeilijkheidvan dezehypotheseis,datmen
kan berekenen hoegrootdegezamenlijkeenergievanhetsysteem geweest
moetzijnom deafscheidingterealiseren'
.diemoetontzaglijk grootgeweest
zijn en erblijftop hetogenblik zoweinig van over(slechtsongeveer670),
datmenbetwijfeltofzelfsenkelemiljardenjarenvolstaanom eendergelijk
remmingseffect tot stand te brengen.Voor deze theorie pleit echter het

reedsvermeldefeitdatdegemiddeldedichtheid vandemaan vrijgoed de
dichtheid van de perifere aardgesteenten benadert.De tweede hypothese
verondersteltgewoon dat aarde en maan tegelijkertijd in elkaars buurt
werden gevornad doorgravitatieve verdichting van onregelmatig verspreide
kosnéschematerie,in gasvormigeofvaste toestand.Aarde en maan zouden

dan 'precies'even oud zijn.Maar dan stelthun verschillende dichtheid
weerproblemen.De derde hypothese tenslotte verondersteltdat aarde en

maan volkomen onafhankelijk van elkaar zijn gevormd,en datde maan
een kleine planeetwas die in haar baan om de zon door de aarde werd
'gecapteerd'.Ook hiervan kan men de conditiesberekenen,maarde moei-
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lijkheid van dezehypotheseisdan hetfeitdathetwelheelweinig waarschijnlijkisdatdezeconditiesallemaaltegelijk wordenverwezenlijkt.
W aterm etdemaan ofop dem aan metverloop vlzzti
jd verderisgebeurd,
is het voorwerp geweest van een andere reeks hypothesen: de 'hete',de
'koude' de 'warme'hypothese.Volgens de hete hypothese heeftde maan

nog geruimetijd een aanzienlijkeplutolzische (vorming van dieptegesteenten) en vulcanische activiteit gekend: daarvan zouden de grote kraters
getuigen en de uitgestrekte vlakten,die als gestolde làvameren worden
beschouwd.Volgensde koude hypothese is hetreliëf alleen bepaald door
de inslag van grote en kleine meteorieten,en zouden er zelfs op geringe

diepten ijslagen kunnen voorkomen.Deze laatste veronderstelling moet
sommige landschapsstructuren verklaren die op foto'sduidelijk zichtbaar
zijn:van sommigekraterwanden daalteen gletsjerachtige stroom naarde
vlakteaf.Deze structuren worden door de voorstandersvan de hete hypothese alslavastromen geïnterpreteerd.De warmehypothese tenslotte houdt
zo wathetm idden tussen de twee eerste en m eentdathun exclusiviteituit

den boze is.Hetisduidelijk dathethierom hypothesen gaat,die alleen
dooreen onderzoek terplaatse kunnen worden getoetst.

M aanbodem en maangesteenten
Nooitwellicht werden gesteenten zo grondig en exhaustiefonderzochta1s
de gesteenten die door de Apollo-ll-bemanning naar de aarde werden
gebracht.H et rapport daarover is volledig en definitief.Vier types van

gesteenten werden herkend en beschreven:driedaarvan zijnvastegestœnten,hetvierde ishetzo geheten maanstof.De vaste gesteenten zelfbestaan

uittweewezenlijkverschillendetypes:échtestollingsgesteenten en breksies.
De stollingsgesteenten behoren,wat hun structuur betreft,tottwee types

dieonsop aardewelbekend zijn:zezijn ofwelgeheelmassief,opgebouwd
uiteen mozaïek van vastaaneengesloten kristallen,ofwel'cellig',d.w.z.er
komen holle ruim ten in voor,getuigen van gasbellen die in hetafkoelende
gesteente nog aanwezig waren.W atde associatie van de mineralen betreft,
behoren de massieve gesteenten tot het 'gabbro'-type,de cellige tot het
basalt-type van nagenoeg dezelfde samenstelling.Deze gesteenten worden

gekarakteriseerd door de ongeveerin gelijke verhoudingen voorkomende
silicaten a1sCa-veldspaat(plagioclaas)enerzijds en ijzer-en magnesiumhoudende silicaten (pyroxeen en/of olivien) anderzijds.Als accessorisch
mineraalistitaniumoxide (o.a.a1silmeniet)in deze gesteenten nietongewoon:ongewoon in de Apollo-ll-monsterswaswe1hetzo hôge titanium-

gehalte.Dezeconcentratiekanechtereenlokaalkarakterhebben (opaarde
zijn noggrotere concentratiesbekend).En ondertussen werd reedsgemeld
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dat dit hoge titanium-gehalte in de Apol1o-12 en Apol1o-14 gesteenten
nietwerd geconfirmeerd.

Dooreerstde samenstelling van hetmaanstofte beschrijven,kunnen we
gemakkelijkerbegrijpen watdebreksiesvertegenwoordigen.Hetmaanstof
bestaatuitheelfijne,losse korreltjes,waarin brokstukken van de boven
beschreven vastegesteenten en talrijkeglazigebolletjeszijn teonderscheiden.Dechemischesamenstelling van dezekogeltjeskomtovereen metdie
van de vaste gesteenten of hun mineralen.M eteorietfragmenten bedragen

nietmeerdan 1% van hetstof.Tenslottewerden erook brokstukken in
aangetroffen van een totaal ander gesteente,een ZO geheten anorthosiet

(bijna geheeluitCa-veldspaatopgebouwd),datmen voorlopig beschouwt
alsafkomstigvandemaangebergten.Debreksieszijnnietsandersdanmin
ofmeergrote hoeveelheden maanstofdie dooreen glazig bindmiddelaan-

eengekitzijn,de bovenvermelde 'instant-rock'.
Reedslang beproefdepetrografischemethodes stellen onsin staat,uitde
structuren en demineraalassociatiesvandegestœnten belangrijke conclusies te trekken over hun ontstaan.In stollingsgesteenten is het fenomeen
van de gefractioneerde kristallisatie welbekend:doorhetfeit datin een
afkoelende,vloeibare massa bepaalde mineralen eerstuitkristalliseren,verandert de resterende massa voortdurend van samenstelling. Zo kan het
gebeuren datwanneerhethele stollingsprocesisafgelopen,de eindprodukten verschillendegesteentetypeszijn,die bijvoorbeeld doorgravitatie min
ofm eer scherp van elkaar gescheiden voorkomen.Een dergelijk ontmen-

gingsprocesisookin maangesteenten waargenomen:naasteen kaliumrijke
granietische segregatie bestaatereen ijzerrijke pyroxeenfase en zelfs een
soort ertsafzetting,gevormd door ijzersulfiden en zuiver ijzer.A1 deze
feiten wijzen op een 'normaal'stollingsproces,waarvoormen geen beroep
hoefttedoen- zo lijkthetalthans- op deenergievan een meteorieteninslag om hetop gang te brengen.

Bijdegenese van hetmaanstofdaarentegen isdeinslag van meteorieten
vrijduidelijk de beslissende factor.Ditverklaartzowelde min ofmeer
verpulverdefragmentenvanreedsbestaandegesteenten alsdekogeltjesvan
silicaatglas,fragmenten die,eventjeshersmolten en weggeslingerd,gestold
zijn voor ze weerde bodem bereiken.Op analoge wijze worden ook de
breksies verklaard:hier vond een gMeeltelijke smelting 'in situ'plaats,
waardoor een aantalkorrelsvan hetm aanstof,na de afkoeling,aaneengekitbleven.

Wijmoeten echter ook nog wijzen op water in hetvoorkomen van de
maangesteentenduidelijknieuw en verschillendis.Indeeersteplaatsisdat
hetvolkomen frisseen onverweerdeuiterlijk:een verwachtgevolg van de
afwezigheid van eenatmosfeerenwater.Vervolgenshetduidelijkgeringere
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gehalteaanzuurstof,datzichvoornamelijkuitinhetfeitdatijzerinzuivere
vorm uitkristalliseerten nieta1soxide.Devraagblijftechteropen ofditte
wijtenisaan een oorspronkelijkgeringergehalteaan zuurstofin delava of
alleen aanhetontwijkenvandezuurstofinhetvacuùm vanhetmaanoppervlak.Een derde verschilishethoge titaniumgehalte,datwe reedsvermeld
hebben en dat meer van lokale aard is.Een vierde verschilzi
jn enkele
ieuwe mineralen, m eestaltitaniumverbindingen,die werden gdsoleerd.
Deze mineralen zijn echter nietnieuw in de zin datze totaalonbekende
mineraaltypes vertegenwoordigen,maar we1z6 datde relatieve bedragen
van b.
v.Cren M g waarden aannemen diein m ineralen van dezelfdefamilie
op aardenog nietzijn ontdekt.Dusweer nietzo nieuw alsmen misschien
had gewenst!EA ele waterhoudende mineralen en carbonaten werden voorlopig verklaard als contaminatieprodukten van de uitlaatgassen van de
raket.

DCCVCnCCnSuniekeeigenschappen VJ/ hetYX NJ/OJWefden FCCdSbijdC
eerste maanwandeling ietwat spectaculair gedemonstreerd:de astronauten

hadden duidelijk moeite om nietuitte glijden!Demaanbodem reageert
ongeveerzoalsœn vochtige leem ,maardan om heelandereredenen.Zoals
men voorspeld had,ishetmaanstofuiterstdroog,de korrelskleven door

adhesieaan elkaar,omdaterjuistgeen gas-ofvloeistoflaagjerondzit;het
zijn detalrijkeglazigekogeltjesdiede grotebeweeglijkheid veroorzaken.
Dit 'droog' karakterbrengt ook m ee dathet m aanstof een veel grotere
porositeitvertoontdan bodems metdezelfde granulom etrische samenstel-

lingop aarde:leem ofkleiwordenjuistcompacteromdàtzijvochtbevatten.
Op zoek naar een chronologie

Zeerbelangrijk,zijhetnogzeerfragmentarisch,waren de absolutedateringen die op verschillende gesteenten werden uitgevoerd door de isotopenverhoudingen te meten van verschillende,bekende reactieseries.Verschillende,onderling onafhankelijke metingen van de gabbro-basaltgesteenten
gaven goed overeenstemmende resultaten:deze gesteenten zi
jn 3,6 tot3,8
miljard jaaroud.Hetspreektvanzelfdatditde ouderdom is van ditbepaaldegesteente,op die bepaaldeplaats,en datdaarmeenog nietdeouderdom van de maan zelf gegeven is.Dateringen uitgevoerd op oppervlakte-

en boormonsters,zijn moeilijkerteinterpreteren,omdatabsolutedatering,
op basisvan radioactieve processen,m oetwerken m etmateriaaldatsinds

zijn ontstaangeen grondigefysischeofchemischewijzigingen heeftondergaan,behalve die van de radioactieve afbraak.De hoogste ouderdom die
metditnietvolledig veili
gemateriaalwerd bereikt,isongeveer4,6miljard

jaar.Nu isditook deouderdom die reedsenkele jaren geleden voor het

ontstaan van de aarde kon worden aangetoond.Daarom m eentm en dat
men hiertoch op hetgod e spoorisen datmaan en aarde even oud zullen

blijkentezijn.DeleidervandeApo11o-15expeditieheeftaldehoop uitgedruktdatmen vastegesteenten zalvinden diedezeouderdom zullen beves-

tigen.Gunstigervoorouderdomsmetingen zijndan weerdemetingenuitgevoerd op glazige gesteenten waarin de radioactieve tijdklok begintafte
lopen sindsde laatste stolling.Hierop werden dan ook zeer uiteenlopende

tijden gemeten,tot'slechts'1,5miljard jaar.Aldezenieuwegegevens,die
ongetwijfeld nog gepreciseerd en aangevuld zullen worden,zijn voor de
basishypothesen over het ontstaan van de maan natuurlijk van enorm
belang.
Een methode om recente gebeurtenissen op de maan te achterhalen,ishet
onderzoek van deisotopenverhoudingen diein degesteenten van hetopper-

vlakdoorinwerkingvankosmischestralingzijnontstaan.Dezeradioactiviteitis op karakteristieke wijze afhankelijk van de tijdsduur gedurende
welke hetgesteente aan de straling heeftblootgestaan.Op meer dan één

meterdieptewordtheteffectechtertegering.Hiernu werden tijdengemeten variërend van 20 tot60 miljoen jaar.M en ziethierin een aanduiding
dathetmaanstof(waarvan dediktevarieertvan 2 tot6 m)zeerlangzaam
accumuleert.Ook dewisselendedieptevan hetspoordatzeerenergierijke
kosmische straling in de korrels achterlaat,werd onderzocht en daaruit
bleek datvele korrelsvaak hun ligging aan de oppervlakte ofin de diepte

hebben gewijzigd.Hetmaanstofblijktduswe1vrijdikwijlsomgewoeld te
zijn doordefrequenteinslagvan meteorieten.
Tenslotte m oethiernog ietsworden gezegd overeen anderisotopenonderzoek,datwe1lliet directiets met datering te maken heeft,maar waarvan

zelfshetgrotepubliek bijiederemaanlandingietstehorenheeftgekregen.
Een van de taken van de astronauten was telkens de opstelling van een
merkwaardig soort scherm ,om de 'zonnewind'op te vangen.Die zonne-

wind,die men passindseen tientaljaren kent,bestaatin wezen uiteen
corpusculaire straling van de zon:een stroom van geladen deeltjes,vrije
elektronen en protonen (waterstofkernen),wordt met grote snelheid op
continuewijze doorde zon de ruimte ingestuurd.Deze 'deeltjes'worden
in onzedampkring op een hoogte van ongeveer100 km definitiefafgeremd

en geven daarmedeaanleiding totverschijnselen a1shetnoorderlicht.Het
maanoppervlak kunnen zeechter ongehinderd bereiken,waarbijtypische
isotopen ontstaan,o.a.van de edelgassen helium en neon. Deze isotopen
werden dan ook in de maangesteenten overvloedig aangetroffen. Ook uit
ditonderzoek bleek dathetmaanstofvaak gerem anieerd werd.

843

W are en vise drukte om het maanonderzoek

Toekom stvJ?7hetmaanonderzoek

Hetisduidelijk datmetde maanreizen een reeksnieuwe waarnemingen
werd ingezetdieonvervangbaarzijn voordeevaluatieen desgevallend de
eliminatie van de vele hypothesen die bestonden en nog bestaan.Vanuit

louterwetenschappelijk standpuntkan men dan ook nietanderswensen
dan datditonderzoek wordtvoortgezet.W atin iedergevalnog onderzocht
moetworden,is de samenstelling en de structutlr van de m aangebergten:
vanwege de risico's,verbonden m ethun onregelmatig reliëf,werd totnog
toe een landing in de gebergten bewust uitgesloten. Een landing in de
buurtervan en een tochter naartoe meteen aangepastvoertuig zou een
oplossing kunnen brengen.Verdermoet het seismisch onderzoek worden
uitgebreid,doorverschillende seism ometersop welbepaalde afstanden van
elkaar,schokken telaten registreren waarvan men ook zelfde plaatsen de
intensiteitkan bepalen.Ditzou totverantwoordeuitspraken overhetinwendige van de maan kunnen leiden.M en hooptook nog gelaagd maanstofte

vinden,watde mogelijkheid zou bieden om na te gaan,doorlagen van
verschillende ouderdom metelkaar te vergelijken,of b.v.de kosmische
stralingoverzeerlangetijdsperioden intensiteitsvariatiesvertoont.Ook de
studie van hetreeds ontdekte remanentm agnetisme van de gesteenten zou
tot conclusies kunnen leiden over oudere magnetische toestanden op de
maan,zoals dat op aarde reeds het geval is.Thans bezit de maan geen

aanwijsbaarmagnetisch veld.

Tegen hetmaanonderzoekzoalsdatnu sindseenpaarjaren wordtdoorgevoerd,worden nauwelijkswetenschappelijke,we1echter'maatschappelijke'
bezwaren ingebracht.D e kosten van de ondernem ing worden zo tergend
hoog geacht,dathettegenoverde 'wereld'nietverantwoord is er nog m ee

doorte gaan.Deze redenering maaktvan hetgeval,misschien terecht,een
prioriteitskwestie:wat moethet eerstaan bod komen ofdesgevallend het

eerstverdwijnen?Zobeschouwd,ishetvoormijnietevidentdathetmaanonderzoekhoedan ook éérstmoetverdwijnen.lk achtmijnietbevoegdom
uitte maken op welkeandere gebieden in onze samenleving ontzaglijke
sommen wordenuitgegeven (ofverkwist)voorschijnbaarnutteloze,kennelijk nutteloze ofzelfspositiefschadelijkeondernemingen.M aar hetzou
mijverbazendateenbezinningdaaroverdenogjongeselenologieofmaanstudiezou aanwijzen alsdéondernemingwaarwein iedergevalmeemoeten ophouden.

E en huisarts zietverband tussen
w erk en gezin
A R.Bakker

Huisartszijn in dezetijd is,zekerin eennieuwbouwwijk,geen eenvoudige
opgave.F= de ene kant raken huisartsen ontevreden omdathun beroep
geen eigen gezichtmeer zou hebben; van de andere k= f bestaat er een

groeiendebehoepe aan voortdurendezorg voorhetlichamelijk,psychisch
en maatschappelijk welbevinden.In de Rotterdamse experimentele wijk
Ommoord,waaraan degemeentejuistzesmiljoen gulden ter beschikking
Aee/fgesteld vooreen modern zoekend welzijnsbeleid,denken huisartsen
â'
lznc?lmetanderen na over hun ltzJk.In onderstaand artikelvinden wij
daarde neerslag van.

sloor een goed begrip van onze werkwijze geven wijeersteen korte be-

schrijving van detoestanden in deze Rotterdamse woonwijk.ln 1966 was
Omm oord nog een polderbuiten de stad,waar koeien graasden;in 1967

maakten diekoeien plaatsvoorflatsen in 1970woonden erreedsvijftien
duizend m ensen.

De wijk wordt in ijltempo volgebouwd,volgens een,helaas, alklassiek
geworden patroon: eenvormig, saai, rechthoeldg, dicht opeengebouwde
flats in het midden,waaronder torenflats van 20 verdiepingen.Tachtig
procentvan de bevolking woontin hoogbouw.Ditalles om maar zoveel

mogelijk mensen,zo vlug mogelijk en vooralmetzo min mogelijk kosten
onderdak te brengen.Hierdoor kan hetgebeuren,dat er voor een 15.000
mensen slechtséén superm arktisen men doorde slechte verbindingen zeer

veeltijd nodigheeftom destad tebereiken.Debewonerskomen overhet
algem een uitnabi
jgelegen wijken in Rotterdam vandaan;debevolking is
nOgJ
*Ong*
.de helftvan de gezinshoofden isjongerdan 35jaar;40% vande
gezilmen iskinderloos.Nuvestigtmen echtersnelbejaardenin Ommoord,
doordebouw van bejaardentehuizen,service-flatsen bejaardenwoningen
tot meer dan 20% van de wijkbevolking,dus tweemaalzoveel als het
gemiddelde in grote steden.
De 'doorsnee'-huisvader in Ommoord werkt in de Rotterdam se 'city', in

een lagereofmiddelbarefunctie.Vaak zithijnog volop in demaatschap-
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pelijke 'lift'.Deze groep,die we vooral in de flats terugvinden,wordt
gekenmerktdooreen nadrukkelijk streven naarmaatschappelijke positieverbetering (hard werken,cursussen volgen e.d.),gezinsuitbreiding,en de
wensom Ommoord te verlaten vooreen aantrekkelijker woonomgeving.
lnhetanderewoontypeindewijk - in deeengezinswoningen,dierond de
kernen van hoogbouw zijngegroepeerd - treffen wedevoltooidekinder-

rijkegezinnen aan.
Terwijldeeerstecategorieinwoners,vaak tevergeefs,zijnbestdoetdewijk
zo snelmogelijk teverlaten,heeftdelaatste groep meestaleen 'eindpunt'
bereikt,zowelin maatschappelijk opzichtals watbetrefthetwonen.Deze
wijk wordtduseen duidelijk voorbeeld van een hoog verstedelijktewoonwijk,uniform,rechthoekig,koud,tochtig,voorkorte tijd de bestbereikbareoplossingvoorjongemensen in ontwikkeling- op 'weg-omhoog'
en voordeblijverseen slaapstad waarin slechtsmetveelmoeitehechtingspunten worden gevonden.Men zietin een dergelijkeleef-en woonsituatie
allerleiontwikkelingen op hetterrein van de aanpassing en hetleggen van

relaties.Deze zijn nietpersé negatief,maarleveren we1een grootaantal
problemen op datvaak bijde geneeskundige terechtkomt.Zo kan men
naasteennetwerk vanclubjesenverenigingen eengrotegroep mensen met
contact-moeilijkheden aantreffen.Zo heefteen aantaljonge pasgetrouwde
vrouwen een werkkring.Die zijn tevre en methun ruime (slaap-lflat.
Opgesloten
Een veelgroter aantal vrouwen echter,meestalm et kinderen,voelt zich

opgesloten en opgeborgen in de wijk,gekluisterd a1szijzijn aan flaten
kinderen.Doordevoortdurendeaanwezigheidvan hunjongekinderen,die
buiten de flatwoning geen ontplooiings- en speelmogelijkheden kunnen
vinden,ontstaan irritatiestussen moederen kind.M en kan zich voorstellen,

dathiermee de toch alrijkelijk voorkomende opvoedingsproblemen nog
stevig worden aangedikt,en datin dergelijkewoonwijken dekinderen het
kind van derekeningdreigen teworden:zijworden alte zeergeremd in
hun fysiekeontwikkelingsmogelijkheden;zijkunnen immersnooitrennen,
klimmen,ravotten'
,zijworden gestoord in hun relatiesdoorhetmoeizame
contactmetoudersen metandere kinderen.Beschouwtmen naastditalles

deproblemen dieopkomenbijopgroeiendejeugd,degroep bejaarden,die
geen bindingen hebben met de jonge wi
jk,de vaak te hard werkende
mannen, en dan nog de vele huweli
jksproblemen,gezinsproblemen en
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van zeeruiteenlopende problematieken.
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Om aandezeingewikkeldheidhethoofd tebieden,hebben wijinOmmoord
geprobeerd zoveelmogelijk orde,duidelijkheid en samenhang in dehulpverlening te schepm n.

Gerkw#ze van de huisartsen
Dehuisartsin Nederlandheeftperjaargemiddeld 12.000-15.000 contacten meteen 60 à 70% van zijn patiënten.Bijeen groepspraktijk van vijf
huisartsen isditgetalaldirekt% 70.000 contacten.W ijzien hierdoorœn
nietonbelangrijk stuk van de'ijsberg'vanziekten,klachten en problemen
diein een bevolking voorkomen.W etendedateen onbekend aantalmensen

metlichamelijkeofpsychischeproblemen blijftrondlopen,heeftéén onzer
nagegaan in hoeverre men metpsychosociale problematiek naar hem toe

kwam.Van 1oktober1968 tot1april1970 (achttien maanden)werd hem
doorgezinsleden van 304 van zijn 850 gezinnen duidelijke psycho-sociale
problematiek aangeboden.Men bedenke hierbij,datin dezelfde periode
(n1.van 1oktober1968totuiuoktober1969)zijn praktijkvan 0totvolwassengroottegroeide.Hetisdusaannemelijkdateen aantalgezinnendeweg
naar deze arts nog nietgevonden had.
Erwordtgesproken over gezinnen en niet over individuen,omdat zuiver
individuele problematiek,waarde restvan hetgezin geheelbuiten staat,

eigenlijk nauwelijkslijktvoor tekomen.
De praktijken van de drie andere huisartsen laten een dergelijk aanbod
zien.Dehuisartsisduskennelijk een 'ventiel'vooreen veelheid van problemen waarm ensen op datm omentnietuitkomen.
Een deelvan de aangeboden problemen wordtdoordehuisartszelfbehandeld.Over de 'beste' benadering hiervan door een huisarts zou veel te

zeggen zijn.Globaalkomthethierop neer,datwijbijonzeeigen benadering veel waarde hechten aan het luisteren, het sam en met de patiënt

formuleren van hetprobleem,hetonderzoek naarde geestelijke gezondheid en verschillende ontspanningsmethoden.Een aantal problemen die
vooraldoorde situatieontstaan,zoalsdie van eenzame vrouwen en over-

werktemannen,en crises(alsbijoverlijden ofernstigeziektevan een van
de huisgenoten),lijkthiermee redelijk op tevangen.Ook bij'gestoorde'
patiënten die door de psychiater a1s 'onbehandelbaar' naar de huisarts

terugverwezen worden (hetgeen helaas nog al eens gebeurt),lijkt deze
benadering vaak de beste.

Natuurlijk moeteenen andernogaleensondersteund worden metgeneesmiddelen.W ijmakenhierechterjuistdooronzeinstellingeen betrekkelijk
spaarzaam gebruikvan.W ijvindenheteen aanfluitingvan deroeping van
dearts,a1shijzijnwetenschaptoepastdoorpillen tegevenofanderemd i-
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sche behandelingen uittevoeren,teneinde de patiëntmaar aan te passen.

Ofschoon helaasmaaraltevaak degeneeskunstblijktte dienen om de
eigenlijkeproblemen toetedekken en depatiëntteleren vrd ete nemen
metonverschilligwelkeomstandighH en,wijzen wijzulksinOmmoord met
kracht van de hand.

M aatschappelqk werkers
Sindsoktober1968- dusvan hetbegin af- kan onzegroepspraktijk een
beroep doen op de diensten van één maatschappelijk werker.Sinds een
aantalmaanden isereen tweedebijgekomen.Beidemaatschappelijk werkerszijn namensde verschillendeinsteKngen voormaatschappelijk werk
in Ommoord werkzaam m etde experimentele opdracht speciaalhet con-

tactmetdehuisartsen teonderhouden.Zijstaan dusnietin dienstvan de
artsen,noch zijn zijop enigerleiwijze aan hen ondergeschikt.De maatschappelijk werker krijgtzijn Ommoordse cliënten dan ook langs twee
wegen:via verwijzing doordehuisartsdfop eigen initiatiefvan de bewoners.De eerste belangrijkefasewaarin wijelkaaren elkaarstaalleerden
kennen en CCSPCCtCCCn,en CCn mCCCOfmindere stereotype voorstelling van
elkaars professionele rol leerden loslaten,verliep soepelen snel.Ditwas

mogelijk doordatde maatschappelijk werker van hetbegin afmeedeed,
vanuithetpraktijkhuisvan dehuisartsenwerkt,een leeftijdgenootis,in de
wijk woont,dezelfdedoelstellingen nastreeften aan alle teambesprekingen
meedoet,terwijlerook verderfrequentcontactoverpatiënten ofcliënten
bestaat.
Van het begin af aan heeft de nadruk niet op een verdieping van de
diagnostiek van dehuisartsgelegen,m aarop de vraag 'wateraan te doen
is'@

A1skernfunctievan hunwerkbeschouwden onzemaatschappelijk werkers
voornamelijk de hulpverlening in huwelijk en gezin.Uitgaande van het
feitdatdehuisartsvrijwelnooiteen echtegezinstherapeutkan zijn en dat
veelpersoonlijke problemen toch methetgezin te maken hebben,menen
wijdatvooraldaar de bijzondere beroepsvaardigheid van een goed geschooldemaatschappelijk werkerkanliggen.
Hoeweldecommunicatievetherapieop devoorgrondblijftstaan,komteen
meerop hetindividu gerichtebenaderinglangzamerhand steedsmeervoor.

W e denken hierbijo.m.aan vrouwen met problemen t.a.v.hun rolen
functioneren als vrouw (men vergelijke de acties van 'Dolle M ina';aan
mannen die doordeaard van hun persoon en werk 'in de knelkomen'en
overgangsproblematiek van pubers, adolescenten, vrouwen in de over-

gangsleeftijd).

Naastpersoonlijke contacten tussen huisartsen maatschappelijk werkers
vindt eenm aalper maand een teambespreking plaats waar,naast de be-

spreking van 'gevallen'(gemiddeld zesperkeer),ook regelmatig de hele
werkwijze aan deorde komt.Afgezien hiervan doen demaatschappelijk
werkers ook mee aan de besprekingen met de sociaal-psychiater en de
kinderpsychiater in het 'contact van functionarisen'.

Debijdragediehetmaatschappelijk werk in onzewerkwijzelevertiszéér
voornaam.ln hettijdvak van 1januaritot1juni1970 had de ene maatschappelijk werkerdietoen aan onzegroep verbonden was623 contacten
betreffendecliënten:310 metcliënten zelfen 313 overcliënten.Zeeropvallend washetlage aantalcontacten datzonderverwi
jzingvan dehuisartsen
plaatshad:68 metcliënten zelfen 59 over cliënten.
Evenals de hulpverleners leren de hulpzoekenden dat er t.a.v.hen een
gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaaten dat er binnen het team gezochtwordt naar de beste hulp voor een bepaalde patiënt of cliënt.Het

bezittelijk voornaamwoord 'mijn'in 'mijn'cliëntof'mijn'huisdokterheeft
plaatsgemaaktvoor'ons',zoals'ik'en 'jij'(u),plaatsmaaktevoor'wij'.
Bijdeeerstegroepgaathetvoornamelijk om inlichtingen,huisvestings-en
financiëlemoeilijkhMen;bijdetweH egroep om huwelijksmoeilijkheden,
relatieouders-kinderen en opvoedingsmogelijkhe en,psychischemoeilijkheden in engere zin en problemen ontstaan door verlies van sociale con-

tacten.Hetlijkterdusop datde'image'van hetmaatschappelijkwerk bij
het publiek nog sterk bdnvloed wordt door verouderde opvatting van
'armenhulp'e.d..

Wl
jkzusters
Vanaf het begin hebben de drie kruisverenigingen die wi
jin Nederland
kennen,in Ommoord zo samengewerktdatin beginseliederehuisartszijn
'eigen' zuigelingen en kleuters 'ontzuild' op het consultatiebureau ziet.

Daarnaastisernaargestreefd datie erezusterook zoveelmogelijk haar
'eigen'kinderen heeft.Van hetbegin afisde inhoud van de samenwerking
tussen huisartsen en zustersœ n puntvan kritischebeschouwing geweest.

Wijmeenden datconsultatiebureau-zustersnietalleen teweinigprofessioneelaan bod kwamen op het(preventieve)somatischevlak (wegen,meten
en prikken van zuigelingen en kleuters),maarook datzijeen belangrijke
rolkonden spelenbijdepsychischeontwikkeling vanhetkind.
Nadatin hetbegin een 'stroomlijning'van hetvoedingspatroon wasingevoerd, werd dan ook de aandacht m eer en meer gericht op de relatie
moeder-kind en de opvod ingsproblematiek.
DesteM sweerterugkerende en zo veelvoorkomende problem en meteten,

slam n,Zndelijk worden, driftige en angstige kinderen kwamen steeds

consequenteraan deorde.W anneerheteroplijktdatachtereen bepaalde
klachtvan een moedermetbetrekkingtothaarkindméérschuilgaat('het
wilnieteten'overeen zuigeling die blaaktvan gezondheid),komen de
extra mogelijkheden van onze samenwerking duidelijk naarvoren.Vaak
weetdehuisartsofdezusterietsofzelfsvrijveelafvanhetgezin.Aan de
hand van deze inform atie wordtbesproken ofhetnuttig is,datde zuster

eenswatuitvoerigermetdemoederpraattijdenseen huisbezoek (afgezien
dus van de bespreking op hetconsultatiebureau door de arts).Vooral
wanneerdemoederzelfonzekerofangstigis,lijktditnuttig.
Wijleerden ook inzien dateen bepaald probleem van een kind datop het
eerste gezicht1os van hetgezinsgebeuren leek te staan,in feite nauw ver-

weven bleek tezijn methethelegezin,metnamemetderelatietussen de
ouders(hetkind a1s'zondebok').Op dezebasiswerd somseen verwijzing
van deoudersnaardemaatschappelijk werkervoorgesteld.Tegelijkertijd
ervoeren wijaan den lijvebijdebesprekingen en depogingen totbewerkstelligen van verwijzing van patiënten naarhogere vormen van hulpverlening (bijvoorbeeld psychiatrischeopname,bureauvoorlevens-engezinsmoeilijkhd en,md isch opvoedkundigbureau,scholenvoordebielen,scholen voorleer-en opvoedingsmoeilijkheden e.d.
) hoe moeizaam dit alles
verloopt.

W achtlijsten,terugverwijzingomdatdepatiëntdemogelijkheden,deinstelling ofdefinanciëlemiddelen mistdiein hetkadervan een bepaalde instelling geëistworden,en de kakelbonte staalkaartvan verenigingen,instituten,

bureausen instellingen zonderenig 'grondplan'zijn evenzoveleaanduidingen datdestructuurvan degeestelijkegezondheidszorg in onsland verre
van gezond is.

ContactVJafunctionarissen
Een zeer belangrijke vorm van samenwerking,gerichtop de geestelijke
gezondheidszorg in Ommoord,vormthetzgn.'contactvan functionarissen'

kortweg'hetcontact'genoemd - waarin zielzorgers,wijkverpleegsters,
artsen,maatschappelijk werkers en opbouwwerkers elkaar maandelijks

-

ontm oeten.

Ditzijn allen 'werkersin deeerste-lijn',die veelmetmensen in aanraking
komen,die in wezen dezelfde doelstellingen hebben:hetbevorderen van

menselijk welzijn,maarook metdezelfde problemen worstelen (hoe kunnen wijhetgrote aantalproblemen aan;hoebevorderen wijhetbesthet
welzijn e.d.).
ln de beginperiode van hetmaandelijkse contact vielde nadruk op het
verkennen van elkaars werkterrein,aan de hand van het bespreken van
voorvallen dooreen deelnemer,alofnietsamen meteen anderingebracht.

De- inwezen- gelijkedoelstelling,hoeverschzend dezeook benaderd
wordt,werd evenals de overlapping van de verschillende arbeidsterreinen,

duidelijk.
Hetinzichtin hetnutvan onderling beraad en van samenhang in de aan-

pak,evenalsinzichtin de veelzijdigheid van deaangeboden problematiek
volgde hiervanzelfuit.Heelduidelijk kwam ook naarvoren datwijmet
z'n allen een grootdeelvan deijsberg van problemen dieerin een leefgemeenschap bestaan,konden 'overzien'en dathierin 'grote lijnen'te
ontdekken vielen.Hetlag toen voor de hand,dat 'hetcontact'zich ging
richten op de m eeralgemene aspecten van de in beginselindividueelaangeboden problematiek.

Sociale actie
De veelvuldig voorkomende problem atiek rond de emancipatie van de

vrouw,de gebrekkige contactmogelijkheden en de behoefte hieraan van
mensen,de (grote)groep bejaarden,deonmachtvan mensen in onze,op
macht, hiërarchie, concurrentie, produktie en consumptie georiënteerde

maatschappij,ditallesa1shetwaregeprojecteerd in dewoon-en leefwijze
inOmmoord vormdeevenzoveelvingerwijzingen in derichting van sociale
actie.

Hiermee isnatuurlijk een grooten alweer beladen woord uitgesproken.
Zonderop de theoretische aspecten van hetbegrip 'sociale actie'in tegaan,

betekentditvoorons,inonzesituatie,datwijonssolidairopstellenmethet
hulpzoekendeindividu en eerstsamen methem zoeken naar een oplossing

voor zijn situatie,waarbij,als het nodig is,het conflict niet geschuwd
wordt.

Ditkan bijvoorbeeld betekenen,dat een bepaalde patiëntOJ cliëntmet
moeilijkheden indewerksfeer,aW lftezamen hetprobleem is'afgegrensd',
er toe komtzelfzijn baas op het'onverteerbare'van de werksituatie te
wijzen.Somsishetnodigdatdebedrijfsartsvan een en anderopdehoogte
gesteld wordt(vergelijk desituatiesdie ontstaan bijreorganisatieen Jr/sf:
in bedrijven).
Anderszinszaldevrouw met'emancipatie'-problematiek geholpen worden

haarconflictsituatie nietalleen methaararts,maatschappelijk werkerof
zielzorger,maar ook m ethaar man bespreekbaarte maken,waarna weer

samen (eventueelook metanderen)naareen oplossing gezochtkan worden.Ditalles zou men 'sociale actie in klein verband'kunnen noemen.
Er worden veranderingen in beweging gezet die verder gaan dan het
individuele geval.
Hetcontactvan functionarissen heeftde kennisvan verlangens en behoeften die uitontmoetingen m etmensen naar voren kwamen, ook benutom
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zich in te zetten voorveranderingen die hetleven van alle dag op wijkniveauaantrekkelijkerzoudenkunnenmaken.Zijrichten zich bijvoorbeeld
meerderem alen tothetcollegevan B.en W .van Rotterdam om op duide-

lijke tekortkomingen tewijzen (bijvoorbeeld gebrekkige verbindingen,gebrek aan ruimtelijke voorzieningen voor allerleiactiviteiten,speelruimten
voorkinderen,ontbreken van crèchesetc.).

Hetisgebleken,datdezeactieonzerzijdsvaaksuccesrijkwas.Bijherhaling
wordtom vertegenwoordiging van hetcontactin diverse vormen van over-

leg gevraagd.De belangrijkste hiervan is de begeleidings-commissie,die
zich bezighoudtmeteenexperimentop hetgebiedvanhetwelzijnsbeleid in
Ommoord,waarbijtezamen metdebewonersgezochtwordtnaarnieuwe,
meer aan de actuele behoeften,wensen en verlangens van de bevolking
aangepaste Samenlevingsvormen en voorzieningen.Hiervooriseen subsidie

van zesmiljoen gulden doordeoverheid toegekend.
In principebepaaltdewijkbevolking in hetkadervan ditexperimentzelf
welke accenten zijwilaanbrengen om hetleven van alledag te veraangenamen.Plannen hiertoe worden ingediend en uitgewerktdoorwerkgroepen

uitdebevolking,in nauwesamenspraak (tentoonstelling,openbarebesprekingen,papieren-informatie)metde hele wijkbevolking.Deskundigen bijvoorbeeld uitdebegeleidingscommissie- wordenzonodigaandewerkgroepen toegevoegd.Een aantal(hogere)ambtenaren in de begeleidingscommissie kan voorversnelling van de procedure op overheidsniveau zorgCn.

Terwijléén onzerhetvoorzitterschap van deze begeleidingscommissie op
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aspecten betrekking hebbendeop degezondheid (lichamelijk-psychisch en
maatschappelijkwelbevindenl)vanalleburgersinRotterdam en omstreken
zoumenhiervan socialeactieop 'macro niveau'kunnen spreken(vergelijk
hetbeleid metbetrekking totde gezondheidszorg, ookdegeesteli
jke,inde
grote stad,de milieu-verontreiniging,e.d.).
M ethetbeschrijvenvan dezeversievan socialeactieisonsverhaal'rond'.
Ofschoon hetmaatschappelijk engagementnietvooreen iedereven sterk

zalkunnen zijn,ishetonsinziensstrijdigmetdeinhoudvan hetwerk van
allefunctionarissen diezich metgezondheidszorg bezighotlden, zich slechts
in telaten metdegezondheidszorg in de meestenge zin.
W ie zich solidair opstelt met mensen die 'zich niet welbevinden' (een
mentaliteits-kwestie),zoektvanzelfsamenwerkingin dehulpverlening met
anderen die hetwelzijn van mensen ter harte gaat.Aandacht voor het

voorkomen datbeterdan genezen is,voertdan totmaatschappelijke inzet
en sociale actie.

O vergeschiedenis
Een repliek
M arcelChappin
'

. ...

de historische analyse....waarvalz het doel

steedsis,achter de veranderiijke vormen hetonverliesbare telaten zien'.
Theodor Schieder

W anneeren waarom iser reden de geschiedeniste bestuderen? De tweede

en de laatste zin van Boschheurne in zijn artikel 'Over geschiedenis'l
vormen dekern vanzi
jnbeschouwingen- envan demijne.
Boschheurne zietdie reden alleen aanwezig wanneerde geschiedenis een

directero1speeltin onsdagelijksgleven.Uitdekarakteristiek diehijgeeft
vandenegentiende-eeuwsegeschiedschrijving(alsresultantevan denegentiende-eeuwsebelangstelling)metzijn onaangepastheid voorde twintigste
eeuw - op deze wijzegeschreven geschiedenisheeftgeen betekenismeer
voor hetheden - volgtimmers de conclusie dat de bestudering van de
geschiedenis zich m oet richten op het spelen van een directe ro1in ons

dagelijksleven3.M agik hetanderszeggen:debestudering van degeschie1 Streven,februari 1971,p.445.

2 Cursivering van mij.
3 Bij de karakteristiek van de negentiende-eeuwse geschiedschrijving een enkele
kanttekening.H et probleem wordt door Boschheurne alleen maar aangestipt; van

mijkan men hiernietméérverwachten.lk zienietduidelijk hetverschiltussen het
'stichtend'karaktervan hetgeschiedverhaalvôôr 1800 en het 'totvoorbeeld dienen'
van hetnegentiende-eeuwse geschiedverhaal.
Zeer ver voeren de opmerkingen over de verhouding roman-geschiedverhaal. De

vraag isofdeongecomyliceerdheidvan degeschiedbeeldenvan denegentiende-eeuw

betreffende de Tachtiglarige Oorlog voortkomen uit de behoefte een tegenwicht te
hebben tegenover de roman waarin de verscheurdheid bourgeois-citoyen zou spelen.
W aarom komtditlaatste dan nietin de geschiedverhalen naar voren? En ishetwel
waar dat de gebeurtenissen in het verleden voor deze mensen geen band hadden

metde eigentijdse structuren? Herkentmen juistnietin de verschillende beelden

van deOystand en Tachtigjarige Oorlog deaansluitingdie men ziettussen eigen

godsdienstlg en politiek standpunten de gebeurtenissen daarvôôr? Groen van Prin-

sterer,die ook daarde strijd om hetware geloofherkent;Fruin,die zijn liberale
standpunten opnieuw totleven doetkomen,enz.

Natuurlijk moetnog een verklaring gezochtworden voor de ongecompliceerdheid
van de negentiende-eeuwsegeschiedbeelden.W atspeeltdaarin mee? Hetsterk zoeken
naar een identiteit na de ontworteling van de Franse revolutie en alle gevolgen

daarvan,een identiteitdie zich dan in enkele hoofdlijnen vastzet? En welke is de

rolvan de enorme toevloed aan materiaaldie bem eesterd moetworden en daarom

vraagtom een eerste ordening langskarakteristieke hoofdlijnen?W atisde invloed
van hetprimaatdatdepolitiekegeschiedenisheeft?(Menvergetenietdathetnieuwe
m ateriaalvooralpolitiek materiaalisen voorts datwetenschappen a1ssociologie en

psychologienogmaarnetin opkomstzijn).MetRomein moeten we nu zeggen dat
aldeze beelden vergruisd zijn,ongetwijfeld door de vele specialisatiesen verdere
studie- maarwellichtnietminderdoordedesintegratievan deeigentijdsestructuur.

denismoetzich in zijn gd achtegang richten op hetdirectenutvoormijn
leven hieren nu.

Nu zijn erinderdaad meerdere pragmatische redenen op te sommen die
vragen om eenbestuderingvandegeschiedenis.Hetzijnmerendeelsdezelfde pragm atische redenen waarom het optekenen van gebeurtenissen die
geschied zijn,begonnen is.Watmen ook kan zeggen over historisch besef
en historische belangstelling a1s typische en fundamentele menseli
jke ver-

schijnselen4,concrete pragmatische redenen zijn hetgeweestdie mensen
ertoe gebrachthebben hetverleden vasttehouden,vastte leggen en door

te geven.Voorvaderlijke traditiesworden opgetekend om steedsweerde
juiste beslissingen te treffen,genealogieën worden nagezochtom afstamming en erfrecht veilig te stellen,rechtstitels vastgelegd teneinde bezitof
gezag tegen aanspraken van derden te kunnen verdedigens.Hetis methet
ontstaan van deze optekeningen a1s met hetontstaan van het schrift.De

eersteschrifttekenshebbenwaarschijnlijk nietgediend om liefdesgedichten
op te tekenen,m aar om de inkomsten van de tempelbelastingen bi
j te
houden bij een langzamerhand ingewikkelder worden van het stedelij
k
bestuurin M esopotanië.

lndegenoemdepragmatischeredenendiehetbijhouden van gebeurtenissen
op gang hebben gebracht, herkent men die welke vandaag de dag nog

steedsvragen om een bestuderingvan degeschiedenis(metallezorgzaamheid voor een minutieus onderzoek van de gebeurtenissen die de weten-

schappelijke bestudering van hetverleden met zich brengt).Nog steeds
zoektmenin derechtspraak naarprecedenten,naarrechtstitels, naarbewijzen voor aanspraken;en de chefvan hetprotocolzoektnietminder naar
precedenten om kwestiesvan precedentieop te kunnen lossen. Pragmatisch
kan wellichtook nog genoemd worden dereden van de genetischeweg. W il

ik een sociaal,politiek,kerkelijk ofwelkprobleem danookbeterbegrijpen,
dan zal ik ook de ontstaansgeschiedenis van het probleem proberen te
achterhalen.Een actueel probleem kan me dwingen de geschiedenis te
bestuderen.

Zo kan degeschiedeniseen directero1in onsdagelijksleven spelen waar
hetgaatom kwestieswaarbijfeitelijkheden dienen teworden vastgesteld,
zoalsbijjuridische kwesties.lndien ervoldoende bronnenmateriaalvoorhanden isen toegankelijk,indiendeinterpretatiesnietalteveeldivergenties toelaten,functioneerthctverleden zeer directin bepaalde punten van

mijn dagelijksleven.Ditkan bijvoorbeeld de vrotlw zeggen die beweert
Anastasia,dochtervan delaatste tsaarallerRussen, tezi
jn.Indirectspeelt
hetverledeneenrolin onsdagelijkslevendaarwaardebestuderingvande
4 Jan Romein,/?1Jchofderhistorie,Amsterdam,19632,p.82.
5 Jan Rom ein,o.c.,pp.86-88.
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geschiedenisbijdraagttotbegrijpenenoplossenvanproblemen.Datkunnen
diegenen zeggen voor wie het in 1960 door de Provinciale Staten van
Noord-Holland,Zuid-Holland en Utrecht genomen besluit tot opheffing
van een oorkonde van Keizer Frederik l Barbarossa uit 1165 betreffende
deafwatering van deRijn van invloed isop grondbeziten broodwinning.
M aarmetdeze indirecterolzi
jn wealgekomen aan degrenzen dieBoschheurnesteltaan delegitimiteitvan debestudering van degeschiedenis.

Nu vermoedik datBoschheurnediegrenzen nietzo nauw wiltrekken.Hij
zietmeermaieren waarop degeschiedeniseen directero1in onsdagelijks
leven kan spelen.lk maak datop uithetvoorbeeld dathijgeeftoverde
VVD.W i1jewerkelijk weten watdeVVD wil,danmoetjevolgensBoschheurnewetenwatregentenmentaliteitis,dan moetjewetenhoe de verhoudingen in hetachttiende-eeuwse Amsterdam liggen,enz..ln een omm ezien

komen weviadelijndoorBoschheurnegetrokken terechtindemoerassen
van hetmiddeleeuwse Holland.lk Vermag ditnietZO SnClte Volgen.M oet

mendan nietnaarhetVerledenkijkena1smen wilwetenwatdeVVD wil?
M en moet(stsk een beetjenaarhetverleden kijken wanneermen wi1weten
watonzepolitiekepartijenwillen.M aarnietzoheelergver:nietveelverder
dan 1900,zo menwil1848.En datlevertnognietzoveelop.W i1jewerkelijk weten wat onze politieke partijen willen,dan kun je het beste je
energiebesteden aan hetlezen van kamerverslagen,uitspraken van partijleden en verkiezingsprogramma's.Niemand laatzijn partijkeuzeafhangen
van een historische studie.
En om in te gaan op hetvoorbeeld van de tentoonstelling:om kritiek te
hebben op het huidige straatbeeld van Amsterdam is het helemaal niet
nodig - hetiszelfseen omweg - om een middeleeuwsstraatbeeld tezien.

Jeogen,oren en neuswijd open zullen je voldoendestoftotrakekritiek
geven.

W aarom trek ik de grenzen van dedirecte rolvan de geschiedenisop ons

dagelijksleven nauwerdan Boschheurne? W e stuiten hierop hetfundamentele probleem van continuïteiten discontinuïteit,van herhaalbaarheid
en uniciteit.Hieroverin ditverband maareen enkele opm erking.lk denk
datmen m oetzeggen datde geschiM enis vooraleen continuïteitis,maar
zich nooitherhaalt.De basisvan deze continuïteitisde mensdie in verleden,heden en toekomstdezelfdeis:demensdie streeftnaarbrood en zodra

zijn hongergestild is,naaraanzien;demensdieliefheeftenhaatkoestert.
demensdieweetdathijsterven moet.M aartoch herhaaltdegeschiedenis
zich niet:iederemensmoetop zijn eigen onvervangbarewijze zijn leven
leiden,in voortdurend andere omstandigheden.(Andere omstandigheden
geschapen ofdoordemenszelfofdoorkrachten buiten hem).Juisthet

ontbreken van de herhaalbaarheid bewerktdatde geschii enis mijvoor

mijn handelen en kiezen in mijn dagelijksleven geen argumenten levert,
laatstaan rechtvaardigingen.Voormijn dagelijksedoen en laten,voorhet
oplossen van zovele problemen zalde geschiedenis nietveel bijdragen,
zekerzalzijgœn directerolkunnen spelen.DegeschiM enisleestonsniet
de les,de geschiedeniskan onsnietdwingen,degeschiedenis isernietom
een beroep op te doen.Zowatiedervan ons staatvoorhetkiezen van een
houding ten opzichte van hetgeweld en hetanarchism e datin onze dagen

toeneemt.Een keuzediein concreto neerkomtop een partijkeuze bijde
verkiezingen,wellichtin een zich aansluiten bij'revolutionaire'groepjes,
wellichtin hetvormen van een burgerwacht,wellichtineen passiviteit- en

misschien zijn ernog we1meermogelijkheden.Je kuntnu natuurlijk alle
revolutiesen opstanden uitde geschiedenisgaan bestuderen,m aardevraag

iswatjedaarmeeverderkomt.(Behalvetotalgemeenheden - maardat
wistjeal- datontevredenheid van hetvolk en onmachtvan regeerders
oorzaken van revolutieszijn).M oetjemaartoegeven en telaatontdekken
dathetverzetveelgroterisdan jeeerstvermoedde? W aarhoudtde opstand op en begintderevolutie? Lodewijk XW schijntgezegd tehebben
overdevalvan de Bastille (overigenszonderbestorming,zoalseen hardnekkigelegendewi16):'C'estunerévolte'.Eenvandehovelingen verbeterde
hem 'Non Sire,c'estune révolution'.M aar waaraan had Lodewijk het
kunnen zien,datditmeerwasdan een van develeopstanden en ongeregldheden die telkensweer de kop opstaken? De Russische revolutie is ver-

klaarbaarderdan de Franse.Frankrijk liep in 1789 voorop in Europa,
Rusland in 1905 en 1917 achter.H etRusland van Nicolaas11 telde in ver-

houding meeranalfabetendan hetFrankrijk van Lodewijk XW 7.Rusland
had tekampen meteen oorlogdiehetging verliezen,Frankrijk verkeerde
in vrede.W aarom zou hetin 1789 nietaflopen alsm etde Fronde in 1648?

W ellichthad Lodewijk vanafhetbegin moeten weerstaan;ofhad hijde
vernieuwing in dejuistegematigde richting moeten leiden.ln 1905 begint
deRussischeregeringmetfel
leonderdrukking:deBloedigeZondagjanuari
1905.M aarditgeweld rieptegenactieop.Doorconcessies bijeenroepen
van een Doema keertderustterugen komterverdeeldheid bijdeopstandelingen.W elke keuze geeft de geschiedenis ons te kiezen? ,,ln de

geschiedenisvaltweinigofnietstebewijzen,maaraltijd veeltoetelichten
en tebegrijpen,tedoorzien en tedoorlichten.Doorwijdecirkelstedoorlopenwordeninzichtenbegripvoormenselijkeverhoudingenenproblemen
6 D eze en andere historische legenden worden ontmaskerd in G . Prause,Niemand

heeftColumbus uîtgelachen.Vervalsingen en legenden J?v de wereldgeschîedenis,

Rotterdam ,1967.
7 R.R.Palmerand JoelColton,:4 history o.f the modern wt
ar/#,New York.1965,
p.705.

vergrooten verdiept''8.De revolutionaire bewegingen zijn te analyseren,
maarhoeweten weofwaterbijonsgaandeisnagenoegidentiek ismet
één van diebewegingen?

De geschiedenisalleen maareen directe ro1in onsdagelijksleven willen
laten spelen, kan licht leiden tot overvraging van de geschiedenis. De

geschiedenisgaan vragen om datgenewatmijhieren nu van nutkan zijn,
watmijnu totargumentkan dienen oftotrechtvaardiging,zalmijleiden
tot'wishfulhistoricalthiA ing'.

Blijfterindezevisiedan nogwe1een rolovervoordebestuderingvan de
geschiedenis? Boschheurnebeperktzich weliswaartoteen directe rol,m aar

zietdaar tenminste ruime mogelijkheden.ln mijn visie is die directe rol
beperkttOtheelnauw om schreven kwesties.En indirectwi1ik die ro1al

noemenWaardegeschiedenisa1shulpwetenschapdient.Eenbelangrijkerol
overigens:dit'ancilla'-zijn voorvelewetenschappen.M aartevenseen zeer
indirecte rol,want binnen de perken van het wetenschappelijk bedrijf
blijvend nietrechtstreeksmethetdagelijksleven verbonden.
Toch wil ik nog een andere legitieme reden voor de bestudering van de
geschiedenisnaarvoren brengen.De geschiedeniskan onsnietde leslezen,
maarWC kunnen erWelWatvan leren.
Jvanneer we ons terugbuigen over het verleden - ontspannen -- dan

ontdekken we datwenietalleen zijn.Dan ontdekken wedatonze samenleving nietalleen een dim ensie in de breM te heeft- n1.datonze wereld
groterisdan onzestraatofonzestreek - maarook nog een dimensiein de

diepte - n1.dater mensen,zoalswij,véôrons zijn geweesten na ons
zullen komen.Je gaat ontdekken dat de 'condition humaine'niet alleen

ietsvanvandaagis.Jegaatontdekken datmensen steedsweerin staatzijn
om totoplossingen van politieke problem en te kom en,datm ensen steeds

weerantwoorden vinden op deuitdagingen hen doorde tijd gesteld,dat
m ensen steedsweerweten hoe televen en hoete sterven.Jebuigen overde

geschiedenisiseen verruiming en verrijking van jemenselijke ervaringen.
Wantondanksalleonherhaalbaarheid (l'histoireneserepètejamais)herken
je mensen als je zelf.Hier blijkt de continuïteit hette winnen van de
discontinuïteit.(Waarschijnlijkmoetjezeggendatdiediscontinuïteitalleen
maarmogelijk isop basisvandecontinuïteit).
Die herkenbaarheid spitstzich toe op bepaalde perioden,bepaalde landen.

Dathangtnatuurlijk afvan degene die terugkijktnaar hetverleden en
daarin 'zijn'verledenherlcent.Hetisjewellichtgegeven om jeteherkennen
in allemensen,om te beseffen hoezeerjein één lijn staatmetde mensen
8 1.Schöffer,Revolutiealshistorisch vcrschijnsel,in:Zeven revoluties,Amsterdam,
zj.,p.179.
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vooren na je;echtMstorisch besefkan je doen zeggen:'wijvinden het
buskruit uit','wijvoeren de dertigjarige oorlog','wijplegen de Franse
revolutie','wijvermoorden de joden'en evenzeer 'wijworden vermoord
door onszelf'.M aar de herkenbaarheid za1 zich eerder samentrekken op
bepaalde punten.Keren we nog eensterug totde Franse revolutie.Ervan

lerenhoeernurevolutieteplegenis,iseenonmogelijkheid.Daarvoorkun
je beterbijderesultaten van sociolo#sch en psychologisch onderzoek te
radegaan (waarbijdegeschiedenism aar een indirecte ro1speelt).Maarje
kuntdoortekijken naardieFranserevolutieopieuw tothetbesefkomen
datmensen in staatzijnvooridealentevechten en testerven- wijmensen
zijn totzoietsin staat.Je kunt eveneensje besefverdiepen datmensen
makkelijk totblind fanatismeen intolerantieteleiden zijn,terwijlhun bedoelinggeenandereisdan'vrijheid,gelijkheidenbroederschap'tebrengen.
DeTachtigjarigeOorlogbiedtaan deNederlandertijdensdebezettingmeer
herkenbaarheid dan aan deFransman.H oeverzetteplegen leertdeNederlanderer nietvan,ook niethoe aan m eervoM selte kom en.M aarwellicht

ontleenthijereen sprankjehoop aan:erkan vrijheid komen.Hijweetdat
demogelijkheid eris;nietmeer.Zekerheid verschafthem de geschiedenis
niet.De 'UittochtuitEgypte'geeftIsraëlin de Babylonische ballingschap
m eer herkenbaarheid dan de bevolking van M esopotamië.lsraëlherkent

daarin de trouw van Hem diehetzijn God weet.(De eerste geschiedenis,
in de betekenisvan geschiedverhaal,isontstaan bijde joden vanuithet
herkennen van Hem dietrouw is aan zijn volk,vroeger en nu en in de
toekomst).
Deverruiming en verrijking van jeervaringen iseen goedereden om de
geschiedenistebestuderen,ook alkun jehiernietspreken van een directe
rolinjedagelijkseleven.Jekunthiernietméérzeggen dan 'een indirecte
rolin je leven'.Dat bestuderen van hetverleden gebeurtnatuurlijk op
verschillende niveaus.De geschiedschrij
ving dieuitnodigttotherkenbaarheid - en vooraluitalgemenerwerken ofuitbiografieën bestaat- m oet

gebaseerd zijn op veel minutieus onderzoek, door vakhistorici gedaan.
En aldatwerk wordtgerechtvaardigd doordatuiteindelijke dienen voor
'hetfeestderherkenning'dateen terugkijken naarhetverleden moetzijn.
Datvelewerk waarbijoverigenshelemaalgeen sprake isvan 'een directe
rolin ons dagelijks leven'.W antik zie nietin hoe de graanprijzen te
Arnhem tussen 1345en 1402 voorhetdagelijkslevenvan wiedanook een
directe rolkunnen spelen.

A.J.P.TaylorheeftindeDuitseuitgavevanzijnstudieovervon Bismarck
hetvolgende gesteld:,,Die Kenntnisder Geschichte m acht aus uns keine
besseren Biirger oder bessere Ehemënner;sie bereicherthöchstens unsere
Persönlichkeit.W enn wirein grossesGemëlde odereine bedeutende Dich-

tung betrachten,ereignetsich dasselbe.HistorischesW issen vermitteltuns
ein besseresVerstândnisderVergangenheit,nichtmehrund nichtweniger.
Denn letztlich studieren wir Geschichte,um unsere Neugierde zu befriedi-

gen'g.Hetzaljuistdie nieuwsgierigheid zijn - een Meuwsgierigheidnaar
de mens - die de boeken van Taylor zo goed leesbaar maakt.En het
'höchstens' uit het citaat zullen we maar als een understatem ent beschouwen.
Nieuwsgierigheid is de diepste rd en waarom we de geschiedenis bestu-

deren,deverrijking van onzepersoon isde beste rechtvaardiging.lndien
G.M .Trevelyan detitelalnieteensvooreen essay en een bundelgebruikt
hadlo5 zou ik graag boven deze beschouwing gezet hebben: 'Clio, een
m UZC1
.9
.

Bijdebestuderingvandegeschiedenismeeruitzijn op inspiratie(op basis
van deherkenning)dan op nutza1de geschiedschrijving eerlijkermaken.
lk zeg niet:objectiever.De eigen waarden zullen in hetgeschiedverhaal
altijd meespelen,alishetmaarindekeuzederfeiten.
Er is rM en de geschiedenis te bestuderen wanneer we concrete kwesties
moeten oplossen.
Erisnietminder redende geschiedeniste bestuderen om kennis te maken

metde ervaringen van anderen die toch mensen zijn a1swij.Hetismet
degeschiedschrijvingalsmethetschrift.Jegebruikthetschriftvoornuttige
zaken a1s tabellen uitgegeven doorhet ministerie van economische zaken,

maarhetkomttoch veelmeertotzijn rechtwanneerhetdientterdoorgeving van de gedachten van KarlM arx of de gedichten van Guillaume
van de Graft.
De geschiedeniskan een ro1spelen in onsleven,en omdatzijdatdoetis
erreden haartebestuderen.

9 A.J.P.Taylor,Bismarck,M ensch und Staatsm ann,M ûnchen, (1963),p.9.
10 George M acaulay Trevelyan, Clio, a M use and other essays. London, 1949.

Bewonderingvooreen titelisnog nietgelijkaan een onverdeeldebewondering voor
de gehele inhoud.

Terzijde
Bij de dood van Vestdijk
K .Fens

A1sM alrauxsterft,staatDeGaulleuitzijn grafop''.Dieuitspraaknoteerde Adriaan M orriën bijdebegrafenisvan Vestdijk op 26 maartop het
,,

HaagsekerkhofNieuw Eykenduynen.H etiseen nog aardig geformuleerde

kritiekop deafwezigheidvanbijnaalleswatautoriteitisbijdiebegrafenis.
En datgebrek aan presentiewasnog representatiefook voordewerkelijk
ontstellend lauwe wijze waarop op de dood van een der weinige grote
Nd erlandse schrijvers is gereageerd.Het was een publiek geheim dat
Vestdijk algeruimetijd ongeneeslijk ziek was.Deomroepen hadden hun
maatregelenkunnen nemen,om hetmaareensminderfijnzinnigtezeggen.
Toch brachtde hele Nederlandse televisie hetop dinsdagavond 23 maart
nietverderdan een erg onbenullig interview - erg kortook - van Avro's
Televizier m et prof.H.A.Gomperts.Vara's Achter het nieuws maakte

enigetijdlatertenminsteietsgoed,- eenkorten vaak ontroerendgesprek
metVestdijksweduwe.Literatuur- misschienwe1dewatofficiëlecultuur
in hetalgemeen - isin Nederland iets om jenietdruk over te maken,
behalve op de middelbare scholen een beetje,wantdaarisheteen vak.
O ja,a1shetom subsidiesgaat,wi1men nogweleensstorm lopen.NM erlandiseena-literairland,en datza1hetaltijd blijven.
Rond elkeauteurvanenigegrootteontstaatnazijndood stilte.Nieuw werk
datzijn naam weerin dekrantbrengt,blijftuit.Of,a1sbijsommigen,de
persoon isernietmeerom deherinnering aan hetwerk in leven tehouden.

Bijenkelen isdedood ook heteindevan hun werk:de stiltehoudtaan.
Henriëtte Roland H01stwaszo'n tragisch geval.Delevendelegendediezi
j
was,hield haar werk in de aandacht.W ie de vaak langdurigc stilte over-

wint,kan klassiek worden.Vestdijk heeftzijn lezersaltijd watmoedeloos
gemaaktdoor zijn grote produktiviteit, lninstens twee keer per jaar
vroeghijdeaandachtvan delezersen de critici.M eerdan honderd boeken
liethijna.Enuitenkeleuitlatingenheb ik begrependatvoorsommigendie
muurvan honderd welgauw een monument- metalleverstening van dien
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za1worden.Ikvraagmijaf,ofdiegdachtenietdooronmachtisingegeven:meteenwerkvandergelijkeomvangwetenwijnietalleengeen raad,
wijwetenerookdewegnietintevinden.Vestdijkwaseenbarokschrijver;
in zijn werk ontbreektvaak hetene puntvan waaruitde dingen ofde
mensen een definitievegestaltekrijgen:allesverschuiftin zijn werk,rede-

neringen heffen elkaar op,m ensen en zaken houden Zch niet aan hun

uiterlijk ofgedrag,erzijn evenveelbosgezichten a1serbomen in hetbos
staan.ZolijkthetcentralepuntvanwaaruitVestdijksoeuvreteoverzien is
en vanwaaruit de delen ineenschuiven tot een geheel, ook afwezig. Ik

geloof,datdemod elozevraag:waartebeginnen bijhetbinnendringen in
ditwerk,sommigen gemakshalvem aar alvasttotdetheorievan hetmonu-

mentheeftgebracht.Erisnog ietsanders:van hetbegin afisVestdijks
werk a1shersenwerk gekwalificeerd:men zag een nooitvermoeid brein,een

0d geoliedeen onverslijtbaredenk-en constructiemachineaan hetwerk.
W ietientallen jaren voor zichzelfaan die fictie heeftvastgehouden (een
vorm van gemakkelijk zelfbH rog,datbijwatintensieflezen opgeheven
zou moeten worden)kijktnu tegen datwerk aan alstegen dodematerie:
stapelsvolgedrukte boeken,aan de oorsprong waarvan weerstapelsvolge-

schreven dictaatcahiersliggen, Vestdijk schreefnog,gewoon in schriften.M aar hetwerk ligtin andere vorm nog ergens anders,- in de her-

inneringvandelezers,endatallerminsta1sdodeballast.(Endatzou alleen
altegen de 'hersenwerk-theorie'kunnen pleiten).

W atheeftVestdijk in mijnherinnering achtergelaten? M ethetnadeeleen
erg persoonli
jk stuk te schrijven,ga ik proberen daarop een antwoord te
geven,zonderbehulp van een bibliografie ofraadplegen van boeken van of

overVestdijk.En misschien komtuitdatoproepen we1ietsalseen wereld
te voorschijn.Er lopen door die herinnering heel wat figuren:Anton
Wachter,de romanpersonage dieVestdijk van zichzelfmaakte en diein
achtromansvoortdurend slachtofferwerd van zijn verbeelding;vô6rhij(in
hetlaatste deel) begintte schrijven,heefthij de hele hem omringende
wereld altoteen romanwereld gem aakten daaruitisvoorhem geen ont-

snappen meer.M isschien spooktde jônge Anton W achter, die uit de
vriendschap metM urk Tuinstra en vooraldie uit de liefdesepisode met

1na Damman,we1hetveelvuldigstdoormijn herinnering,vertedering opwekkend,om zijn hulpeloosheid vooral,werelden bouwend in degemœnschap van een provincieplaats.M aar naastIna Damman kom tmeteen de
andere onbereikbare te staan: Esther Ornstein,Anton W achter's tweede

groteliefde.Ditjoodse meisje figureertin hetzevendedeelen W achters
visieop haarenzijninterpretatievanderimpelsinhaarvoorhoofd behoren
tochweltotdeonvergetelijksteén ontroerendstedingendieikvanVestdijk
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gelezen heb.Je onthoudteen aantalvan zijn figuren nietallœn,je houdt
ook van hen.En naast1na en Esther komtm eteen Trix Cuperus uit De

koperen tuin testaan- opvallendveeljongefiguren zijn mijvanVestdijk
bijgebleven - en terzijdevan haarstaatNolRieske,wiensgroteliefdezij
is.En rond hen hetgedoevan de provincieplaatsen op de achtergrond de
gestaltevan de in de provincieplaatsverdronken en zichzelfverzopen heb-

bende musicus Cuperus.Groot op uitdagende wijze is Philip Corvage,
degenialehoofdfiguurvanlvoren Wachters,dejongendiemetzijngebitte
verwoesten zichzelfvernietigde,zijn stem afsneed,zijn verbalevaardigheid
indamdeen ten onderging alweerin debenauwdheid van een kleine plaats.

En inzijn gezelschap duiktmeteen op hetkleineblondemeisje- detrekken van haargezichtblijven,a1sbijveelvrouwelijke figuren bijVestdijk,
onscherp a1som haaronbereikbaarheid te symboliseren - ,dedochtervan
de barse aannemer uitZoals de ouden zongen ...,alweer een roman in

een provincieplaats,en alweerisbijdejongen diedehoofdfiguuris,zijn
verbeelding een machtig tegen hemzelfgekeerd wapen:hijlegtverbanden
waardieniethoeven tezijn,richtmuren op,smeedtin zijn fantasiecomplotten en sluitzichzelfgeleidelijk in en daarmee van de anderen af.Het
stadjewordteen volkomengeslotengemeenschap,waarvanalleonderdelen
nauw metelkaar zijn verbonden.
Erzijn boeken waarvan de figuren in clair-obscurin deherinnering zijn
achtergebleven.DepersonagesuitdenovelleDezwarteruiterbijvoorbeeld,
heteersteboek datik van Vestdijk lasen waardoorik geweldig geboeid
werd.Hetverhaaliseen donkere bosachtige plek geworden metdaarin een

meisje en haarfantasieën.Een gelijke herinnering lietHet Ffj/#e Zegel
(Vestdijksmeestvertaalderoman)achter:scherpwordtvoormijdefiguur
van E1Greco nietmeer,maarietsvan geluk en vermoeidheid (hetiseen

zeererudiete roman,a1svelevan Vestdijkshistorische romansgeschreven
meteen onvoorstelbarekennisvan plaats,tijd en omstandigheden)isachtergebleven. Geluk, dat het dwalen door een m ooie fantasiewereld nu
eenm aalgeeft.Twee hoofdplaatsen van handel
ingenkentVestdijksromanwerk:kleine Provinci
estadjesen de grote wereld,maar dan die van het

Verleden.Zijn wereld ligttussen Harlingen en Hellas.Hoemeerik deherinneringen activeer,hoe meer figuren,sommigen vaag,anderen scherper,

opduiken.Vestdijk heeftmijblijkbaar toch een stoetvan mensen meegegeven.De ik-figuuruitSymfonie van Victor Slingeland verdringtzich

naast zijn grote voorbeeld en rivaal,en achtergebleven is gegrepenheid
doorhetpogen van dieik-figuurhetgeschonden beeld van Slingeland toch

voorzichzelfgaaf te houden:de bijna aanbeden god uitde jeugd voor
zichzelfop onbereikbarehoogtetehouden.En Slingeland krijgtuiteraard,
zouikbijnazeggen,gezelschapvandieanderegrotebewonderde:debruine
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vriend uit een van Vestdijks vroegste verhalen'
.De bruine vriend.Zijn
naam ben ikkwijt,maardeZeeuwseprovincieplaats(degoden zijn veelal
van buiten in hetdorp neergestreken mensen)zie en ruik ik nog,en de

eerstezin van hetverhaalheb ik doorzijn bizarretaalen merkwaardige
beelden altijd onthouden:,,Van de onmiddellijke omgeving van mijn ouderhuis, een bomberend voorhoofd boven het brokkelig gebit van een
winkeltje,herinnerik mezo goed a1snietsmeer,hoewelik er van kindsbeen afgespeeld moethebben''.Vooraldat'bomberend voorhoofd'heb ik

om een duistereredenaltijdmooigevonden.EnalhebikVestdijksromans
uitdelaatstejaren nietzo kunnen bewonderen,ik merk nu datdefiguur
van Eckhart,uitzijn laatste roman,mijnogheelscherp in de herinnering
staat:een vermoeide,nietbegrepen,maaruitslimheid ook nietallesbegrijpende naan.

M aar Vestdijk was niet alleen romancier.Hijwas bijvoorbeeld ook essayist.Essaysonthoud jenietin hun geheel,zekernietdie van Vestdijk,
waarderedeneringen op vernuftigewijzein elkaarslingeren en zich weer
van elkaar los maken.Wat blijft er van achter? Twee boeken duiken
tegelijken bijnameteen op:zijn studieAlbertFerweyendeldee,eenboek
dat ik - hoe merkwaardig misschien ook bi
jeen groot essay - haast
ademloosgelezen heb;zelden heb ik op meervanzelfsprekendewijze een
voormijheterogeen werk alsdatvanVerwey zo vanzelfsprekend toteen
geheelzien groeien a1shier.M aardatnietalleen:watachtergebleven is,is

debewonderingom dehaastmoeitelozewijzewaarop datboek geschreven
is:deluchtigheidvan demandiezijnstofvolkomen beheerst,maarook er
alleplezierin heeft,eroverteschrijven.Achterafvind ik heteengevaarlijk
boek:hetbekoort,endatzodathetdeindruk wektdaternietsfijnermoet
zijn dan zoovereen dichterteschrijven.Nietsgemakkelijkerook.Bewonderingom delenigheidvanhetprozabijvaak zo zwarestoflietook achter
de tweede bundel,Essays in duodecimo,stukken oververscheidene onderwerpen,alleop iveau behandeld.En vooral,en datzou weleensde kracht

kunnen zijn:zegaan alleoverveelmeerdan de ene zaak in detitelaangegeven.BijVestdijk draaien altijd,zoalsweleens gezegd is,meerdere
machinestegelijk:hijkan nietsnoemen,zondereraan terakenen hetzijn
plaatstegeven.'Kunsten droom',De grootheid van Judas'(een sleutelessay,geloof ik),'Typen van critici','W aarom is men trouw',datzijn
enkeleessaysdiemijbijtitelen inhoud zijn bijgebleven.lk zou debundel
heelgraag weereensinzijn geheelherlezen.Vestdijk wasook criticusen
een van de bijzonderste die de Nederlandse letteren gehad hebben.Misschien washet schiftend oordelen nietzijn grootste kracht,- voor de
ondankbare taak van puinopruim er die de criticus ook m oet vervullen,

heefthijbedankt- zijn krachtwasdekarakteristiek en deesthetischeen
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psychologischeanalyse.En ik zeg,geloofik,echtnietteveelalsik vaststel

datenkelevan zijn kritieken totde bestebehoren ooitin hetNederlands
geschreven: zij benaderen de volmaaktheid, dat wil zeggen, dat Punt
waarna erover hetbesproken boek door niemand meer ietste Zcggen 1
*S.
ove
r
e
en
van
de
s
ubt
i
el
s
t
e
boe
ke
n
van
na
de
W atVestdijk bijvoorbeeld
00r1Og,Van hetReve's W erther Nieland,geschreven heeft,heeftdie vol-

maaktheid.En om nog een punttereleveren:in zijn kritieken openbaart
zich hetscherpsteen karakteristiek van Vestdijks schrijverschap (ook in
Zjn romans vaak,maar nogalonopvallend en een beetje voor de heel
goede lezersaanwezigl:zijn humor,diehem trouwensin zijn uitgebreide
essaysook nietverlaat;zeworden erjuistzo leesbaardoor.lnzijn essays
bewoogVestdijk Zch metgrootgemak overdehelewerelden in hetgezelschap van velegrootheden.En in de tussenvorm van essay en verhaal,die
van deherinneringen alsneergeschreven in Gestalten tegenovermi
j,bewees
s
c
hr
e
ef
ove
rfiguren
hijeveneenszijn kracht'
,hetkan typerend zijn dathij

die hijheeftbewonderd:Pijper en vooralDu Perron.Uitdie memoires
herinnerik meeen zinnetje- hetstaatinhetstuk overM arsman- datik
voor de schepper van zo veel dorpse goden en halfgoden, van zoveel

meestersdievooreen deelscheppingen waren van deverbeeldingrijkeleerlingen,altijd karakteristiek heb gevonden.Hetluidt ongeveer zo:,,Van
M arsm an heb ik nietshoeven te leren''.
DeonbekendsteVestdijk isdedichter.W ellichtza1debeloofde uitgavevan

zijn Verzalnelde gedichten verandering brengen.De dichter Vestdijk is
voormijeen betrekkelijklateontdekking geweest.En,a1sik de eis van de
schrijverzelfwilaanhouden:jekenteen dichterpasofeen gedicht,a1sje
hetvan buiten kent,kan ikmoeilijk zeggen Vestdijksdichtwerktekennen.
W atbleefindeherinneringachter?Losseregels:,,Nuzouikjegaanhaten,
blond stuk steen''bijvoorbeeld,,,lk houd hetmeestvan dehalflandelijk-

heid''en ,,De dode zwanen daar beneden /roem n in vlagen klaaglijk
schril''.M aarwatvooralachterbleefwaseen beeld van een samengaan van
uiterste emotionaliteit en zeer gekunstelde taal,die weer een uiterste aan
rationaliteitverried.En hetsamengaan van die twee elementen gavenjuist
aan de poëzie een hallucinerend karakter,datzich stylistisch a1sbarok laat
omschrijven.Vestdijk heeft,herinner ik me,veelverzen geschreven die
lijken op hetindedertigerjaren veelbeoefendegenrevande anekdotische
poëzie.M aar bi
jhem wordthet'verhaal'lyrisch bijna perregelzo opgeladen datdeanekdotedetoevalligheid van hetverhaalverliest.En wanneer

jezijn poëzieleest,worden deuitlatingen van hen diein Vestdijk slechts
een niettestuitenbrein aan hetwerk zagen,helemaalraadselachtig.Zijn
poëziebehoorttotdeemotioneelstevan delaatsteveertig jaar(a1moetje
emotie nietmetgevoelerigheid verwarren),zoals hij,om nog maar een

poging te doen misverstanden op te heffen,ook enkele van de emotioneelste pagina's van het reœnte proza schreef:het slot van H et glinsterend

pantserbijvoorbeeld.
lk heb hiernietzitten catalogiseren,nog minder een overzichtwillen geven

van hetgeheelvan Vestdijks werk.Gepoogd is weer te geven,water,
zonder er alte grote moeite voortedoen (wantdan wordthetprocédé
uiterstkunstmatig)aan levendeherinneringen uitVestdijkswerk bijmijis
achtergebleven,watervan zijntaalisomgezetindematerievanéén lezer.
En nuik hetoverzie,blijkthetheelveeltezijn.En hetmeestevan watik
hier genoemd heb,zou ik graag terstond gaan herlezen.ls er een betere

norm om dekwaliteiten van een auteurvastte stellen? Monumenten zijn
ervoorhetvak ofvoordeboekenkast.Een grootdeelvan Vestdijkswerk
za1voorlopig geen monumentworden.Volgensmijdan.M aarik za1in
overvloed van herinneringen toch nietalleen staan.
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G eest-uitde fles
Alcoholism e in Oost-Europa
R obertH otz

Toen demonnik Nestor omstreeks 1100 zijn kroniek schreef,motiveerde
hijdeafwijzing van hetmohammedaansegeloofdoorde Russen o.a.met
hun voorliefde voordealcoholswant- aldusde oudeNestor- ,,Drinken
is de Rus z'n lust''.En deze voorliefde voor 'vuurwater',die de Russen
met hun Slavische broeders delen, doorstond alle veranderingen van de

tijden,zelfsdeoktoberrevolutie.M en hoeftalleen maareen blik te slaan
opeen artikelindekrantofin deliteratuurom hiervaneenduidelijk beeld
te krijgen.Jevgei Jevtoesjenko b.v.zegtvan een model-echtgenoot:,,Nu
ja,natuurlijk drinkthij,maarwie drinkterniet?''
M aardit'W iedrinkterniet',wordtop zijnlaatstin een geïndustrialiseerde
maatschappijeen probleem datnauwelijksmeergetolereerd kan worden.
Arbeidersdiedronken zijn ofeen katerhebben,werken slechtofhelemaal
nietendaardoorgaan voordestaatseconomiejaarlijksveelgroterebedragen verloren dan erdoorhetalcoholmonopolie- datook een staatsmonopolieis- binnenkomen.

A1indevijftigerjaren verkondigdeM oskou'sspecialistvoorzedelijkheidsvraagstukken,AlexanderSjisjkin:,,De publieke instantiesvan de Sovjets
voeren een vastberaden strijd tegen de dronkenschap,een van de ergste
rudimenten van diestructuurdieuitbuiting en socialeongelijkheid,ellende
en rechteloosheid van dearbeidersmetzich meebracht.Ditoverblijfselis
onderdeSovjet-mensen,ook onderdejeugd,noginzekeremateverspreid.
M ensen die aan alcohol zi
jn verslaafd,desorganiseren de arbeid in de
industrie,doen afbreuk aande arbeidsdiscipline en de regelsvan de socia-

listischegemeenschap,slaan vuile,liederlijketaaluit,lokken vechtpartijen
uit,enz..Voorhetgezin ishetalcoholism edeoorzaak van geweldigemateriëlem orele schade,hetverhindertde normale opvoeding van de kinderen.

Tegenoverdeze ondeugd,dieschadelijk isvoorhetorganisme en oorzaak
van veelimmorele handelingen en misdaden,kan de Sovjet-maatschappij
niet onverschillig staan. M en kan dit kwaad niet verontschuldigen met

'menselijkezwakte'of'zich ernietin willenmengen'.Een onvermoeibare
strijd ishiernodig,nietalleen metadministratievemaatregelen,maarbo-

venaldoorvoorlichting,goedebesteding van devrije tijd,mobilisatievan
de publieke opinie tegen dronkenschap en baldadigheid,deze moedervlek-

ken vandeoudesamenlevingdiedeSovjet-mensonwaardig zijn''l.
lnderdaad voerthetSovjet-regimedanook sindsjaren een ononderbroken
strijdtegendewodkaduivel.Ergaatnauwelijkseenjaarvoorbijwaarin de
heleSovjet-persnieteen grootsopgezettecampagnetegen hetalcoholisme
voert.Daarbijhoortmen ook geregeld roepen om een anti-alcoholwet,
ja zelfsom prohibitie.In delaatstemaanden werdoverhetvooren tegen
van zulke maatregelen uitvoerig in de pers gediscussieerd.

Hetblijftook nietbijenkelwoorden.A1lang probeertde regering door
admiistratievemaatregelendekwaaltebeteugelen.Deprijzenvoor'vuurwater'worden constanten flink opgeschroefd.ln de restaurantsmag- officieel- nog maar l00 gram wodka - sterke drank wordt per gewicht
verkocht - worden geschonken.En wie zich dronken op straat waagt,
loopthetgroterisico heelgauw en hardhandig doorordebewaardersin een

ontnuchteringscel ('wytrezwiteli') te worden verzorgd.E1k politiedistrict

beschiktoverzulke'wytrezwiteli'.Datwektbijdeoppervlakkigebeschouwerdeindruk daterin de Sovjet-unie veelminderdroA aardszijn dan
b.v.in Polen,JoegoslaviëofTsjecho-slowakijë.Inderdaad zietmen indeze
Oosteuropese landen veelm eer beschonkenen OP straat dan in de USSR.

M aarde schijn bedriegt.De stijgende prijzen en de schenk-beperkingen
(vanaf20 uurgeen alcoholmeer)verminderen klaarblijkelijk evenmin de
dorstalsdelimonade-automaten dieop alle hoeken van destraattevinden

zijn.Alsereen verandering te constateren valt,dan hoogstens deze,dat
thans veel Russen zich thuis aan hun nationale ondeugd overgeven in
plaatsvan in hetpubliek.
D aardoor hebben de 'wytrezwiteli'desondanksgeen gebrek aan 'klanten'.
Uiteen wijnfabriek in Leningrad waarin een levendige privé-handelbloeide,brachten de ordebewaardersvan het24ste politiedistrictalleen alin het

eerstekwartaalvan 1968 581,en in heteerstehalfjaarin totaal1214 beschonkenen binnen,hetgeen betekent dat een daggemiddelde van zes à
zeven in 'zalige wijnroes'verkerenden in de ontnuchteringscellen van de

wijkweertotdenuchterheidvanhetdagelijksleven werdenteruggebrachto.
W .Pachomow weesin dePravdaop debedenkelijkestijging vanhetcijfer
van jeugdigealcoholisten.Zowerden alleen alin hetdistrictSormowo599
jeugdigen in deleeftijd van 16-21jaarterontnuchtering binnengebracht.
Datwasin 1968.Een jaarlaterwerden 884 jeugdigen in de'wytrezwiteli'
geregistreerd3.In procenten uitgedruktbetekentditrond 30% meer.
1 A.Sjisjkin,Grundlegen der kommunîstische Moral,Berlin,1959,s.249.
2 Prawda,Nr.187/6.7.1969 (Dengina bodke).
3 Prawda,Nr.31/31.1.1970 (Ne otslucaja k slucaju).

De auteurW l.Pomeranzev probeerde hetalcoholism e in Siberië,dat daar
vôérde oktoberrevoltltie heerste,te verklaren uitde gebrekkige ontwikke-

ling.M aarwelkeverontschuldiginggeldtvoordehuidigesituatie? Alswij
Pomeranzev willen geioven,isdeze situatievandaag n1.erger dan in 1920.

Volgenszijn opgavewerdenin hetgebied van lrkoetsk in 1968perhoofd
van debevolking 27 literalcoholgebruikt,- en 'perhoofd van de bevolking'betekent:de kleinsten m ee inbegrepen4.

BorisLevinkeerdezich inzijn artikel'Hetsocialeportretvan dealcoholicus'tegen deofficiëlelezing datdedrankzuchteen 'overblijfsel'isuithet
verleden en dathetaantaldrankzuchtigen constantdaalt.Hijstaafdezijn
tegengestelde opvatting metde volgende cijfers:tegen het einde van de
19deeeuw zetteeen arbeider6-7% van zijnloon om in alcohol,vandaag
schijntdat6,5-7% tezijn.Enwerd 70jaargeleden dehelftvan allemisdaden gepleegd onder de invloed van alcohol,de politie van Leningrad
komttotde conclusie datditook vandaag nog hetgevaliss.
Voor prof.Loginov bestaater maar één middeltegen deze wantoestand,

deprohibitie.,,Van ditvergif(dealcohol)worden jaarlijksvele miljoenen
verkocht.Hoe zou men ditgetalkunnen raden? De statistiek verdeelthet

verkoopcijfer overiederhoofd van de bevolking,alsofhetom boterof
melk gaat,diedooriedereen worden gebruikt.Hetresultaatlijktdaardoor
nietzo erg alshetin werkelijkheid is'',merktedeprofessorverstoord op
enhijgafa1szijn meningtekennen:,,Hetbekendegezegde:'drinken isde
blijmoedigheid van Rusland'haaltonsgrote rijk omlaag''B.
M enig auteurkon zich echternietverenigen metde doorProf.Lo#nov
voorgestelderadicalekuur.Zijuitten gerechtvaardigdetwijfelaan dedoeltreffendheid van een prohibitiewet.lnderdaad zijn veelRussen nu alheel
inventiefgeworden,a1sheterom gaataan alcoholte kom en.G eheelafgezien van een bloeiende zwarte handelonderde toonbank en in taxi's,verstaan velen dekunsthun 'wodka'zelftebrouwen,watook ViktorLoginov
indirecttoegaf.
En wat voor de Russen geldt,geldtevenzeer voor de Polen.Viktor Zin

berichttein hetPoolsetijdschriftKultura hoe in dedorpen uitgedenatureerde alcoholmetdemeesteenvoudige middelen jeneverwordtgebrouw enT. Er valtnog op

te merken dathet alcoholverbruik in Polen tussen

1964en 1968metvolle37% isgestegen.Polenismet85of100000recordhoudervan dedooralcoholgenotveroorzaakte sterfgevallenS.In Tsjecho4 Lîteraturnajagazeta,Nr.9/25.2.1970 (Tresvyjpodchod k trezvosti).
5 Literaturnala gazeta,Nr.11,
/11.3.1970 (Socialynyjportretalkogolika).
6 KomsomolskaîaPravda,Nr.3/6.1.1970(Da- zasuchojzakon).
7 Kultura,W arzawa,Nr.43.1969.p.10 (Fiolstoweniebezpieszenstwo).
8 Vgl.Ost-Europa,N r.8-1970.p.A.546.

Slowakije stelde een parlementaire commissie van onderzoek vastdatin
1969hetbierverbruikperhoofdderbevolkingop55,8literlag,terwijlhet
gebruik van sterkedrank op 5,5literperhoofd kwam.In delaatstejaren
moesten jaarlijks ongeveer30000 alcoholisten zich onde- ermn aan een
ontwenningskuurg.

Deeerlijksteen daarom we1demeestschrikbarendecijferskomen uitJoego-slavië.RadulJovanovic schreefin hettijdschriftKommunistdathet
aantalalcoholisten alde 500000 heeftoverschreden.Aan zijn artikelkan
men ontlenen datdeJoego-slaven jaarlijks ongeveer een miljard gulden
uitgeven aan alcoholische dranken.15% van de industrie-arbeiders van
Kroatiëzijn alcoholisten.In Serviëishetnietbeter.Deeconomievan Belgrado verloorin tweejaartijds100000 werkdagen tengevolgevan drankmisbruik.7,7% vanallegevallen van arbeidsinvaliditeitin Serviëzijn terug
te brengen op misbruik van alcohol.En statistische gegevens tonen ook

duidelijk aan hoezeerde jeugd gevaarloopt.Hiervan gebruikt40-70%
alcoholenvoor8% vormtdealcoholreedseen bedreiginglo.
Hetisnietverwonderlijkdat,gezien dezefeiten,deregeringenvandeOostCUFOPCSC landen de oorlog hebben verklaard aan vi
jand alcohol.In het
gr
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t
woord die een systepartijblad Pravda kwam een
matische bestri
jdingvan dedrankzuchteisen.s,Humaniteittegenovermensen die verslaafd zijn aan alcohol,is nooitop zijn plaats;deze schaadt
allen,ook hen zelf,zijistegennatuurlijk''.Hetistekenend datde auteurs
hun oproep besloten metde eistotbestraffing,ssmetname van de comm u-

nisten en komsomolsen'' s,
v oordronkaardsmag ergeen plaatszijn in de
partijen de komsomol''ll.

9 Vgl.EastEuropa N :u,
'.
ç, 3.8.1970,p.5.

10 Kommunist,Beograd,2.
4.1970,p.78.(Droge- da,alkoholizma- ne):in:O5tEuropa,Nr.8.1970,p.A.546 f.

11Pravda,Nr.19/19.1.1970 (Schnischoditel'nostvo vred).

Politiek O verzicht

Zuid-oostAzië
Pakistan
H etideaalvan G andhiom alle Britse gebieden in het voormalige Brits-lndië

te vereigen in een groteonafhankelijkestaatkon in 1947 nietworden verwezenlijktdoordatergeen overeenstemmingmogelijkbleektussenHindoesen
M oslim s,nadaterreeds een Britse poging om een federatie te vorm en tussen
een Centraallndia,datH indoe was,en twee M oslim subfederaties,N .W .-en

N .o.-lndia,misluktwas.Bijde Indian Independence Actvan 15 augustus
1947 w erd daarom het gebied verdeeld over twee staten, India en Pakistan,

waartussen herhaalde malen conflicten uitbraken,waarbijdie over Kashmir
enkele m alen tot een gewapende oorlog leidden.
Pakistan bestond bovendien uittwee delen:W est-en Oost-pakistan,van elkaar
gescheiden door 1500 km breed Indiaas gebied. Er waren ook nog andere

moeilijkheden;terwijlhetwesten zich meer verwantvoelde metde Islamvolken van het M idden-oosten,was het oosten m eer georiënteerd op ZuidOost-Azië;verderm onopoliseerde W est-pakistan de regering,hetleger en de
economie en besteedde hethetovergrote deelvan de inkom sten ten behoeve
van zichzelfondankshetfeitdatOost-pakistan een grotere bevolking telde en

zorgdevoorde meeste deviezen doorzijn jute-export.
D itleidde reeds in 1954 toteen binnenlandse crisis,toen de regerende M oslim liga in Oost-Bengalen een verkiezingsnederlaag leed en de oppositie daar de
leiding overnam ; de centrale regering greep in en voerde een dictatoriaal
bewind.W e1 werd er een nieuwe grondwet opgesteld, die ook in 1956 van
krachtwerd verklaard,m aarhet bleef zo onrustig,datgeneraalA yub Khan in

1958 een staatsgreep pleegde,de grondwetonmiddellijk buiten werking stelde
enweerdictatoriaalregeerde.Hijgebruiktezijn machtspositieechternietom
detoestandeninhetoostelijkedeelteverbeteren endeverbitteringwerd steeds
groter.H et verzet richtte zich in eerste instantie tegen het door Ayub Khan

herstelde getrapte kiesrecht, waarbij de plaatselijke autoriteiten tevens als
kiesm annen fungeerden, m aar toen de president aan deze meer algem ene

oppositie toegaf,weigerde hijnog steeds tegemoette komen aan de door
sjeik MoejiboerRahman van deOostpakistaanseAwami-liga gestelde eisvan
grotereautonomievoorzijngebied,Bengalen,terwijlhijtevensin hetcentrale
parlem ent een vertegenwoordiging verlangde naar inwoneraantal, zodat Oost-

Pakistan een meerderheid zou krijgen.
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Dehierop volgendemoeilijkheden leidden in 1969 tothetaftredenvan Ayub
K han en hetbestuur kwam in handen van generaalY ahya K han,die onm id-

dellijk destaatvanbeleg afkondigde,echtermetdeuitdrukkelijkeverklaring,
dathijzo deomstandigheden wildescheppen om een constitutioneleregering
te kunnen vorm en.

lnderdaad kondigdehijtegen december1970 algemeneverkiezingen aan voor
een constituerende vergadering, waarin Oost-pakistan 169 en W est-pakistan
144 leden zou aanwijzen.Waarschijnli
jk heeftYahya Khan erop gerekend,

datde Awami-liga van Moejiboer ongeveer 60% van de zetels van OostPakistan zou behalen en datde overige 40% metde Westpakistanizouden
samenwerken,zodathijerin zou slagen deradicale eisen van deAwami-liga
teweerstaan en deeenheid tehandhaven.Deuitslag za1hem dan zijn tegengevallen;deAwami-ligaveroverde 167zetelsen Moejiboerkreegmetéén slag
de absolute m eerderheid in de grondwetgevende vergadering,hetgeen beteken-

de,dat minstens totautonomie,mogelijk totvolledige zelfstandigheid van
Bengalen zou worden besloten.Moejiboereiste terstond,datin de grondwet
de federale regeringsvorm m oest worden opgenom en; dat beide delen ieder
een eigen m unteenheid zouden hebben,een eigen belastingstelsel en een afzon-

derlijkebuitenlandsehandel;aan de federale regeringzouden slechtsdebuitenlandse politiek en dedefensie voorbehouden blijven.
Deze eisen vonden geen instemming bijde leider van de W estpakistaanse
Volkspartij,Bhoetto,dieeenruimemeerderheidvan 81 zetels had behaald,en
bijde president.Zijwensten deeenheid tehandhaven alwilden zijwe1tegem oet komen aan de oosteli
jke verlangens.Pogingen om de geschillen - daar
M oejiboerweigerde naar hetwesten te komen,trokken Yahya en Bhoetto
naar D acca - m islukten en daar Bhoetto dreigde m et een boycot van de

constituerendevergadering,konYahyaweinigandersdoen dandebijeenkomst
0P 3 m aart uitstellen.
Ditleidde tot hevige onlusten in Oost-pakistan,waar de nationale eisen steeds

sterkerwerden.PresidentYahyariepdeNationaleVergaderingnubijeentegen
einde m aart,m aar verklaarde tevens de eenheid van Pakistan te zullen hand-

haven.Toen sjeik Rahman kortdaarop in een redevoering nietdeverwachte
onafhankelijkheid van Oost-pakistan afkondigdeleek de situatie teverbeteren.
Onlusten echter tegen in Oost-pakistan gelegerde W estpakistaanse troepen,die
daarop hetvuur op de m enigte openden,en een algem ene proteststaking tegen

ditoptreden,door Moejiboer uitgeroepen, deden Yahya Khan besluiten de
Awami-leiderbuitendewettestellen,waarop delaatstedeonafhankelijkheid
van de Bengaalse natie proclameerde.H ierm ee begon een burgeroorlog,waarin

hetgeorganiseerde W estpakistaanse legereen schijnbaar gemakkelijke overwinning kan behalen,m aar waarin hetgeplaatsttegenover het algem een verzet

vandetotalebevolkinguiteindelijktoch geen succesza1hebben.Deberichten
overhetverloop van destrijd spreken elkaartegen behalve op een punt,n1.
uitersthardvochtig optreden van beide zijden.
Voor geen van beidepartijen ziterwinstin;mogelijk we1voorIndia,daar
Oost-pakistan m inder belang hecht aan de kwestie K ashm ir en m eer waarde

toekent aan een goede verstandhouding m et de H indoe-Bengalen over de

grens,terwijleen economisch verzwaktWest-pakistan nietin staatzalzijn de
eisenop Kashmirevenveelkrachtbijtezetten a1sin 1965.Daarstaattegenover,datsuccesvan eennationalebeweginginPakistanwe1eensaantrekkelijk
kanzijn voorsoortgelijke bewegingen in India zelf.
India
D e politiek van prem ier m evrouw Indira G andhiom de economische toestand

in haarland teverbeteren werd delaatstejaren ernstig bemoeilijktdooronenigheidindeoudeCongrespartij,diezelfsleiddetoteen misluktepogingeind
1969 om haaruitdepartijtestotenwegensgebrek aan partijdiscipline.Aanleiding hiertoe waren een voorstel tot nationalisatie der banken en de aan-

wijzing van een kandidaatvoor het presidentschap, waarbij duidelijk een
progressieve en een conservatieve vleugeltegenover elkaar stonden.U iteinde-

lijkleiddedittoteen scheuringbinnendepartij,zodatereenregerendeeneen
oppositioneleCongrespartij(resp.RCP en OCP)ontstonden.A1sgevolg hiervan behield mevrouw Indira de beschikking over slechts 220 zetels van de in

totaal521indeLok Sabha,hetIndiaselagerhuis,terwijldeOCP er65telde.
Depremiermoestdaarom meteen wisselendemeerderheid regeren,waarbij
zijvaak steunkreegvandecommunisten.
Belangrijkeinitiatieven om hettempo van socialeen economischehervormingen te versnellen leden echter schipbreuk op hetverzetvan het Hoger H uis of

werdendoorhetHooggerechtshofstrijdigverklaardmetdegrondwet.Daarde
onrustonderdebevolkinghierdoorsteedsgroterwerd,besloothetkabinethet

lagerhuisteontbinden ennieuweverkiezingenuitteschrijven.TerwijldeRCP
uitdrukkelijk een verkiezingsalliantie metdecommunisten en de Moslimliga
afwees, ging de OCP voor de verkiezingen samenwerken m et drie andere

behoudende partijen.
Tegen veler verwachting kreeg de RCP een overweldigende m eerderheid.
M evrouw G andhibeschiktnu m ethaar 350 zetels zelfs over een 2/3 meerder-

heid,zodatzij eventueel degrondwetkan herzien a1s ditnodig zou zijn om
haar program doorte voeren.In ditprogram - datgepresenteerd werd onder

deleuze,,dearmoedemoetverdwijnen''- wordtnietgesprokenovernationalisatie; het richt zich niet tegen het particulier eigendom m its dit binnen

redelijkegrenzen blijft;concentratievan economischemachtmoetvermeden
worden;erwordteen snelleregrondhervormingbeloofd en sterkerbestrijding
van de werkloosheid,terwijlde privileges van de vorsten zullen gaan verdwijnen.Hetistehopen,datzijhaarprogram kanuitvoeren en datzijerin
slaagtde staatkundige eenheid te handhaven,wantook lndia kent grote verschillen in taal,ras,godsdienst en cultuur,die kunnen leiden tot separatism e.

Vietnam
Ondanks alle verzekeringen van W ashington en Saigon over de successen van
het optreden van Zuidvietnam ese troepen in Laos, is het toch we1zeker, dat

de heleoperatie isgeëindigd in weinig m inderdan een ordelozevluchtvan de

troepenvanThieu,waarbijgroteverliezenwerden geleden,diealleennietnog
groterzijn dank zijde voortdurende hulp van de Amerikaanse luchtmacht.
Iserietsbereikt?Detijd moetleren ofhetwaaris,datdoordezeactiehet
voor Noord-vietnam onmogelijk is gemaakt een grootoffensief tegen het
zuiden tebeginnen;dehevige beschieting van Am erikaanse bases in hetnoor-

denvanZuid-vietnam wijzen echternietopdejuistheidvan dezeverwachting.
Isgebleken,dathetvietnam iseringsprocesisgeslaagd?In Zuid-v ietnam m eent
men,dathetprœ esteoverhaastisdoorgevoerd en bovendien isgebleken,dat
het Zuidvietnam ese leger weinig of niets kan zonder de Am erikaanse luchtm acht.
Een resultaat staat wel vast.H et verzet tegen de oorlog, speciaal in de Verenigde Staten,is steeds groter geworden.N ixon kan daarom weinig anders

doendanvasthouden aanzijnplantotterugtrekkingvanAmerikaansetroepen;
hetisalleen eenbeetjevreemd,dathijdeintelligentievanzijn toehoorderszo
laagaanslaat,dathijmeentditterugtrekkentekunnenverklaren alshetgevolg
vandebehaalde'
resultaten'inLaos.WordthijnaJohnsondetweedepresident
diezijn tanden stuk bijtop Vietnam en hetdaarom betervindtgeen tweede
ambtstermijn tewensen?Ofishijzoovertuigdvandejuistheidvanzijn opvattingen,datzijn ongelijk hem in een verkiezingsnederlaag moetworden aangetoond?

M idden-oosten
Deofficieelbeginmaartgeëindigdewapenstilstandisin depraktijk nogsteeds
doorgeen vanbeidepartijen verbroken.In alleoverigepunten staanIsraëlen
dekkrabierennoglijnrechttegenoverelkaaren onderhandelaarJarring isdan
ook weerteruggekeerdnaarzijn postop deZweedseambassadein Moskou.
Intussen probeerden de Verenigde Staten de druk op Israël te vergroten en

kwamen zijmethetvoorsteldatTe1Aviv praktisch allein 1967 veroverde
gebieden zou teruggeven in ruilvoor een doorde grote m ogendheden gegarandeerde erkenning van Israëlen de legering van een internationaletroepenm acht
bestaande uit o.a. Am erikaanse en Russische militairen langs de grenzen.
M evrouw M eir verwierp dit voorstel om dat Israël - gedachtig de gebeurtenissen van 1967 - genoem de garanties onvoldoende acht en slechts kan vertrouwen op verdedigbare grenzen,reden waarom er geen sprake kan zi
jn van
teruggave van alle veroverde gebieden.
Zowel Israël a1s Egypte proberen nu een psychologische oorlogstactiek. M evrouw M eirzou erover denken om op een geschikt ogenblik - n.1.ti
jdensde

verkiezingsstrijd om hetAmerkaansepresidentschap,wanneerRepublikeinen
noch D em ocraten zich deweelde kunnen veroorloven Israëlin de steek te laten
-

verkiezingenvoordeKnessethuitteschrijvenindehoop,dathaarpartijde

absolutem eerderheid behaalten er voor heteerstin deIsraëlischehistorie geen
coalitie-regering hoeft te worden gevorm d.D eze m anifestatie van eensgezindheid zou haar positie ook internationaal versterken.

Ook Sadatprobeertdittebereiken.Hijwijstherhaaldelijkop deonrustonder
zijn officieren;op deri
jkeolievondsten in deaan Egyptebehorendewoestijn,
diehetland in staatzouden stellen de financiering van een nieuwe,nu succes-

volleoorlogtedragen en bovendien speculeerthijop Russischehulp.
Ondanksde gebruikte grotewoorden schijnthijtoch meergeïnteresseerd te
zijninvredeenhetismogelijk,datJarringin Moskouprobeertdesteunvande
Sovjetregeringte verwerven om Egyptenog een stap verdertedoen gaan en
enigesoepelheid telaten blijken in de grenskwestiestengevolgewaarvan een
vredeaanmerkelijk dichterbijzoukomen.
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België
H et Belgische politieke leven stond van half m aart tot Pasen vooral in het
teken van de sociale problem atiek.Totnu toe - hoe lang nog?- gaathet
meestalom watwe vandaag en morgen méér in onzeportemonnee willen a1s
antwoord op een evolutie die we niet zelf bepalen.D e landbouwersbetoging,
de eisen van het overheidspersoneel en de interprofessionele sociale program m atie waren de voom aam ste punten.

Socialeproblem en
N a de grote middenstandsbetoging kende Bm sselop 23 m aartde grote boeren-

betoging.Massaalen brutaal.W aardelandbouwersvoorbijtrokken,werdalles
korten klein geslagen.Er vieleen dode.N a enkele dagen sprak niem and ernog

over.Debetogingwerdverwijderduitdepubliekeopinie.Politicienjournalisten weten nietveelvan landbouwersaf.W asditeen arbeidersbetoginggeweest,
dan waren degevolgen nietteoverzien.En deboeren kennen ook nietveelvan

politiek.Hungroteorganisatieszijnveelmeerfinanciëleinstellingengeworden
dan instrum enten van een politiek beleid. M ansholt slaagde er zelfs in, de
schuld van de herrie in de schoenen van de landbouwersorganisaties te schui-

ven meta1sverwijt:gebrekkige informatie aan hun leden overde grond van de
zaak.D e voorzittervan de Boerenbond reageerde verontwaardigd,m aarweinig
overtuigend,en zweeg dan m aar weer.

H etBelgisch overheidspersoneelwenstopni
euw eenherzieningvan zijnweddeschalen.H et gaat niet alleen om een aanpassing van de inkomens,m aar ook
om de structuurvan dew edden en deprincipesdie eraan ten grondslag liggen.

Dehuidigeweddeschalendaterenvan 1juli1962.Eenvandeverwijten isdat
zeveeltesterkzijnom hetsalarisvande500.000mensen in overheidsdienstte
kunnen regelen. Er ontbreekt soepelheid om deelproblemen langs syndicale

wegtekunnen oplossen.Verderisdeweddeberekeningbijzonderingewikkeld,
en tenslotte is er hetprobleem van het voortdurend achterop geraken van de
overheidswedden t.o.v.die in de privé sector.
D e grond van de discussie isdatde vakbonden de wedde van hetoverheids-

personeelwillen bepalen vanuitde vraag wat rechten billijk is,terwijlde

regering diewedden in functie steltvan demogelijkheden van de begroting.
Volgens de vakbonden m oet de begroting zich aanpassen aan de gerechtvaar-

digdeeisen,ennietomgekeerd.Aanvankelijkwildederegeringwe1pratenover
een wedde-aanpassing,m aar niet over een herziening.Er kwam een stakingsaanzegging op 8 m aart, die w erd ingetrokken nadat een voorlopige oplossing

wasbereikt.Deregeringdoetonmiddellijk opnieuw boterbijdevis:hetoverheidspersoneelkrijgtin julieenherwaarderingstoelagevan minimum 7.000F.,
bovenop de bestaande programm atie die pas afloopt tegen 1.1.72.Vervolgens
wi1de regering de onderhandelingen voortzetten over de revalorisatie op basis

van devolgendeprincipes:deminimumwedde- uittekeren op 18jaarbedraagt 120.000F.perjaar aan index 135,en de maximumweddevan de
secretaris-generaalligt7,5 maalhoger (thans in principe 8,33,maar na een
reeksaanpassingen sedert1962 in praktijk 7,52).Deweddeschalen tussen dit
minimum en maximum zullen bijverdereonderhandelingen hecien worden.
Hetbedragvandeminimumweddeendeleeftijdwaaropzedientuitgekeerdte
worden,zijn eisen diezekereenweerslag zullen hebben op deprivésector.

Na vele maanden onderhandelingen ligt er eindelijk een interprofessioneel
akkoord van sociale program m atie klaarter ondertekening voor de afgevaar-

digden van werkgevers en werknemers.Hetomvat 5% pensioenverhoging,
gewaarborgd maandloon bij bevallingsmst,krediemren voor syndicale vorming,10 gewaarborgdefeestdagen Perjaar,4o-urenweekenvierweken vakantietegen 1975,en een aanbeveling aan debedrijfstakken om de tussenkomst
in dekosten van hetopenbaarvervoervan hetpersoneelteverhogen en uitte

breiden.Hetbijzondere van ditakkoord is,daterdoorcijfersen procenten
heen,en soms tegen het onmiddellijke eigenbelang in,door werkgevers en
werknemersafgevaardigden werd onderhandeld over iets watvoor hen èn de
regering van levensbelang is:hetvoortbestaan van de sociale program m atie.
In 1960 werd het eerste program m atieakkoord afgesloten, op nationaal en
interprofessioneelvlak.H et was de bedoeling de program m ering van de loonkosten mogelijk temaken en viaeen rechtmatige verdeling van de gegroeide

welvaartdesocialevredetevestigen,dieop zijnbeurteen steun zouzijnvoor
een nieuweeconomische groei.Vrijvlug echtergingen de beroepsfederaties
van patroonsenvakbonden afzonderlijk akkoorden afsluiten,zonderrekening
te houden m etelkaaren methetinterprofessioneelniveau.De beroepscentrales
haalden elk voorhun sector het onderste uit de kan.A1sgevolg hiervan groei-

den deloonverschillen tussen debedrijfstakken nog meeruitelkaar.Ook op
het terrein van de bestaanszekerheid werden een reeks particuliere initiatieven
genom en, waardoor een honderdtal verschillende formules ontstonden van
bijkomendevoordelen ingevalvan tijdelijkewerkeloosheid,langdurige ziekte,
pensioen,enz....E1k van hen heefteen eigen instelling m et een eigen goed
gespijsdekas.Dezesituatiemaakteen uitbreiding of herziening van de m aat-

schappelijkezekerheid op dezegebieden bijzondermoeili
jk.Men moetna 11
jaarsociale programmatie we1zeggen,datde zaak enigszinsuitde hand is
gelopen.

Indien er nu geen interprofessioneel akkoord kom t, zou dit de consecratie
betekenen van de versnippering per sector.H et m achtscentrum van de vakbonden,zo m oeizaam in opbouw naarhetvlak van denationale confederatie,
zou opnieuw volledig verbrokkelen naar de beroepscentrales toe. D e werk-

geverszoudennogslechtswerkelijk onderhrdelen perbedrijfssector,waarde
vakcentralesbijiedernieuw programmatie-akkoord eersteensgrondig nadenken ofzedezekeernieteensbeter'
htm vrijheid zouden behouden'om looneisen te stellen waar en wanneer het hun lust.Zonder professioneelakkoord is
er voor regering en confederatiesvan patroons en vakbonden geen sprake meer

vaneenwerkelijksociaalbeleid.
Deregeringheeftrond hettotstandkom en van ditakkoord grofspelgespeeld.

Zeheeftnogéén jaarvoordeboeg.Totnu toeging alhaarenergienaarde
grondwetsherziening en de comm unautairebetrekkingen.H etsocialewerd wat
verwaarloosd.H etergste watde regering kan overkom en,isdatze naar verkiezingen m oetin een woelig sociaalklim aaten zondervan degrondwetietste
kunnen uitvoeren dat de m oeite waard is om de kiezers aan te bieden.

Dathetakkoordzomoeilijktotstandkwam,isgrotendeelstewijten aan het
feit dat de werkgevers zich in de comfortabele positie konden nestelen:,yalles
is op''aan de professionele progrpmm aties.Ze speculeerden erop dat de vakverbonden overweinig m iddelen beschikken om een interprofessioneelakkoord
erdoor te duwen.M aar komt het er niet,dan zouden de vakverbonden we1

eensin staatbmnenzijneengecombineerdeactieoptezettenrondallepunten
van mistevredenheid tegelijk:socialeprogrammatie,eisen overheidspersoneel,
de prijzen,de arbeiderscontrole,de stroeve houding van de werkgevers om
meerinform atie tegeven aan dewerknemersinhetbedri
jf,de ziekteverzekering,de financiering van demaatschappelijke zekerheid.Zulk een actie zou
voorde regering fataalzijn,maar...ook voordepatroons.En dusbesliste
de regering datde putvan de ziekteverzekering bijgevuld za1worden doorde
werkgevers.W aar het akkoord dreigde te stm ikelen over een beginsel van

overheveling van werknemersbijdragen naarwerkgeverszijde voorwerkeloosheid,hakte zijdeknoop doormeteen nieuweformule van werkeloosheidsuitkeringen voor te stellen,m et de m eerlastvoor de patroons.De belastingen

voordelageinkomensworden verlaagd,en geraaktde schatkistin moeilijkheden,dan zullen de bedrijven moeten bijpassen.
DevAbonden konden glunderen.Zijzullen hetderegeringwe1nietonmogelijk makennogeen jaarverdertewerken aan deuitvoeringvan destaatshervorm ing.Bovendien werd een wetsontwerp aangekondigd dat aan de m inister

van economischezaken ruimebevoegdheden geeftom de prijsevolutie in de
hand te houden.In ditontwerp zou ook een puntstaan waarvan de vakbonden

al jaren dromen: eenvormige boekhouding voor de grote ondememingen.
De werkgevers werden ontnuchterd. W illen ze de kans behouden OP een

economischeprogrammatiediein deafgelopen tienjaarzondertwijfelSUCCCSvo1isgeweest,willen zeeen sociaalbeleid op nationaalvlak mogelijkmaken,
dan moetenzenu deprijsbetalen.

De dagen voorhetpaasweekeinde werden gekenmerktdoor een hevige reactie

in dekatholiekeen liberalepers,in naam van devrijeondememing,tegenhet
wetsontweœ op debeteugeli
ngvan deprijsstijgingen.Men kan zich in België
we1inbeelden dateen eerste-ministerabsolutevolmachtenkri
jgt,opvoorwaarv
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Vrouwen en politiek
Zo pas is Rika D e Backer-van Ocken a1s gecoöpteerd provinciaal senator 1id

gewordenvanhetparlement.Opzichzelfisditnietzoopmerkelijk,maarhetis
een aanleiding enkele gegevens te vermelden over de deelnam e van de vrouw
aan het Belgisch politieke leven.

Nadejongsteparlementsverkiezingenvan 1968waren eronderde212kamerleden 8 vrouwen;onder de 178 senatoren was geen enkele vrouw. Door het

afstervenvantweesenatorenzijn nu opvrijkortetermijn tweemandatenvrijgekomen diebeidenaareen vrouw zijn gegaan.Eén keeriserin Belgiëeen
vrouwelijkeminister'van hetGezin geweest.
In depolitiek zijn nogweinig vrouwen aanwezig.Decijfersdie dateren van
vöörderecente gemeenteraadsverkiezingen spreken boekdelen:28 burgemeesters op 2586, 26 provincieraadsleden op 706, 497 gemeenteraadsleden op

21.190 zijn dames.Degemeenteraadsverkiezingen van oktoberjl.vertoonden
een gunstige evolutie,m aar het M inisterie van BinneM andse Zaken heeft de

cijfersnognietvrijgegeven.
In devoor-verkiezingsperiodevan 1970bi
jvoorbeeld heeftdeKatholiekeArbeidersvrouwen Gilde (KAVI een ernstige inspanning gedaan om hettijte
doen keren.Door bewustm aking van de vrouw,door politieke voorlichting en

cursussen,door politieke contactdagen heeftzij bijde vrouwen ook we1iets
wakker gemaakt.Uiteindelijk dreigde zijhaar leden (260.000 in Vlaanderen)
aan te zetten blanco te stemmen alser nietgenoeg interessante vrouwelijke
kandidaten op delijsten voorkwamen.Misschien medehierdoorbehaaldezij
duidelijkeresultaten.Van hetvroegere40-ta1gemeentelijkemandatarissen dat
zijteldeonderhaarleden,kwam zijnutothetzesvoud,hetwerden er rond de
240.Voor de volgende parlementsverkiezingen za1zijhaar actie voortzetten.

Universitaire Instelling Antwerpen
Op 12 m aartwasdewetoverde oprichtingvan deU .I.A .doorhetparlem ent.

W ijspraken erreedsoverinhetpolitiekoverzichtvanoktoberj1..Erzijntwee
redenen w aarom deze gebeurtenis interessantis.H ier wordt een kans geboden
om een naarinhoud vernieuwde universiteituittebouwen,aangepastaan haar

eigentijdseopdrachtin demaatschappij.Bovendien isdezeinstelling in België
een unicum vanwege haar pluralistisch karakter dat de bestaande verzuiling
doorbreekt.

877

Pditiek O verzicht

1. Dewetbepaaltdatheteersteacademiejaaraanvangtop 1oktober.Velen
houdenhun hartvastwanneerzedenken aan dezeoverhaastestart.Wijweten
hoe in hetbuitenland meerderejaren worden besteed aan de voorbereiding
van een nieuwe faculteitvooraleerde deur opengaatvoorhetstudentenpubliek.
De vrees bestaat inderdaad dat Antwerpse notabelen graag hun curriculum
opsieren m et een professorstitel, m aar ook dat inderhaast benoem de proffen

zichzoveiligzouden innestelen,datzijverderevemieuwingtegeA ouden.Wij
zouden durven stellen: in de m ate dat de U .I.A .een louter Antwerpse aan-

gelegenheid wordt,iszijgedoemd temislukken.
Natuurlijk hebben sommigen dewetnietafgewachtom een begin te maken
metenkele voorbereidende werkzanm heden.Zo hebben bv.een drietalruim
georganiseerde hearings plaatsgegrepen in de Rechtsfaculteitvan St.-lgnatius

en heeftmen duidelijkewensen teboek gesteld die overgemaaktzullen wordenaan deRaadvanBeheerwanneerdezeza1zijn samengesteld.Menopteert
in de besluiten voor een moderne aanpak metvolwaardig wetenschappelijk
onderzoek,zelfw erkzaam heid van de studenten en interdisciplinaire benade-

ringvan destof.W i1men denoodzakelijkeinhoudelijkeen pedagogischevernieuwing echter ook in de m edische faculteit realiseren, dan is beslist uitstel
geboden,gezien de afw ezigheid van de nodige infrastructuur en het ontbreken

van hetvereisteoverlegoverdeinhoudelijkeopzetvandefaculteit.
2. Uiteindelijk za1een belangrijke ro1gespeeld worden doordepluralistisch
sam engestelde raad van beheer,die onder het waakzaam oog van een comm issievan parlem entairen en op adviesvan een com ité van nietaan de instelling
verbonden hoogleraren de eerste benoem ingen gaat doen.D e leden van deze
raad van beheer worden paritair gekozen tussen katholieken en niet-katholie-

ken en menigeen vraagtzich afhoemen datnu eigenlijk kan bepalen.W ij
lezen in de studie van K .Rim anque over 'Recente ontwikkelingen in verband

methetrechtopgelijketoegangtotopenbareambtenongeachtlevensbeschouwing of politieke overtuiging'het volgende:,,
W anneer m en personen gaat be-

noemen in functieswaarbijhun levensbeschouwing een essentiëlevoorwaarde
is,ishetjuridisch irrelevant,watzijin de intimiteitvan hun geweten geloven
ofniet-geloven,alleenishetbelangrijkteweten,waarzijzich in deopenbaarheidopstellen en ditin hun openbaregedragingen waarmaken,zodatzijhet
vertrouwen kunnen genietenvandewereldbeschouwelijkegroepdiezijgeacht
worden te vertegenwoordigen''.
D e professoren zelf dienen niet per se pluralistisch uitgebalanceerd te worden.

Hierkrijgen bekwamewetenschapsmensen voorrang.Wijhopen datmen hier
ook rekeningza1houden m etdepedagogischekwaliteiten van dekandidaten en
m ethun geschiktheid tot hctwerken in team verband.W anneer dan bovendien

een soepeleomschrijvingvan hun opdracht- vooralin de beginperiodehetuitproberen van nieuwe tendensen en ideeën mogelijk maakt,dan steekt
erzeker we1een goede kansin om te Antwerpen ook een echte nieuwe universiteit te realiseren.
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Forum

Anatom ie pJa
hetChinese com m unisme

zigende strategie van de Volksrepubliek
op hetterrein van de binnen-en buitenlandse politiek en de revolutionaire toeVoor de eerste keer sinds het midden passing van het orthodoxe marxism evan de negentiende eeuw, toen niet leninisme.Deze zelfstandigepolitiek van
slechts de meer excentrische randgebie- de Chi
neseCommunistische Partijheeft
den a1sTibet en Sinkiang,maar ook de in hetbegin van dejaren zestig toteen

vele totheteigenlijke China behorende breuk met de Sovjet-unie geleid.Het
provinciesdeheerschappi
jvan deM an- conflict tussen beide mogendheden cultsjoe-regering in Peking begonnen te Mneerdein degewayende botsing aan
ontglippen,heeft China thans weer een de rivier de Oessoeriln maart 1969.Na
centrale regering die haar controle over deze gevechtshandelingen en wederzi
jdse
het hele rijk uitoefent,van de oevers troepenconcentraties langs de betwiste
van de Jaloe en de Amoerin hetnoordoosten tot aan de bergen van de Him alaya in hetzuidwesten en van de kustin
het zuidoosten tot Sinkiang in het
noordwesten. De betekenis van dit feit
laat zich nOg helem aal niet ten volle
bevroeden''l@
De in China geboren Franklin W .Houn
is een van de beste kenners van de ei-

gentijdse Chinese geschiedenis.Hi
jpro-

grenzen hebben vele waarnemers een

oorlog tussen deSovjet-unie en China
onvermijdelijk geacht.De betrekkingen

tussen beide grote mogendheden verbe-

terden, a1s gevolg van de wederzijdse
pogingen - vooral na de ontmoeting

tussen Kosygin en Tsjoe En Lai- om

hetconflictin te dammen.Aan de grenzen trad een wapenstilstand in en sinds
september 1969 hoorde men niet m eer
va
n we
bot
sing
en e
t
ijd
rd
ook
de
n incidenten.Tegelijkerideologische polemiek
tussen M oskou en Peking gedempt.
ln november 1969 begonnen tussen de

beert in dit boek nietalleen de wereldpolitieke betekenis van de communistische machtsovername in China te schetsen,m aar ook de sociale en culturele
factoren die de Chinese variant van de vertegenwoordi
gersvan beide mojendmarxistisch-leninistische ideologie bepa- heden in Peking de onderhandellngen
len.De auteur beschrijft de ontwikke- over de regeling van de grenskwestie.
ling van de Chinese Communistische De Chinese leiders, die aanvankelijk
Partijvan een relatiefonbelangrijke be- wederzijdse terugtrekking van de troewegingtotdeuitroepingvan deVolks- pen en een beslissing inzake het grensrepubllek in oktober 1949 te Peking. vraagstuk a1s conditio sine qua non ge-

Vervolgenskrijgtde lezereen beeld van steld hadden voor omvangrijke besprede industrialisatie,de zich telkens wij- kingen,stemden op een gegeven ogen1 Franklin W .Houn,A natomie des chillesischell Abr?2/??!f?1fJ??2lIJ,H allwag Verlag,Bern
Stuttgart,1969, 336 pp.,Schw.Fr.22,- .

blik toe in de uitwisseling van ambassadeurs.ln plaats van hetuitbreken van
een oorlog mag men hetuitzichtop ontspanning tussen M oskou en Peking a1s

de viering van het Lenin-jubileum in
april1970 werd doorPeking de Brezjnev-doctrine gekwalificeerd a1s 'sociaalimperialisme'. In september 1970 werd

een van debelangrijkstewereldpolitieke het verdraj tussen de Bondsrepubliek
gebeurtenissen van de afgelopen jaren en de Sovlet-unie scherp gekdtiseerd.
beschouwen.

Na de Poolse gebeurtenisxn in decem -

ervorigjaarveroordeelden deChinese
H et Kremlin probeertthans Peking op- b
publiciteitsm edia de koloniale heer-

nieuw in zijn armen te sluiten.De Sov- schappij van de Sovjet-unie in Oostjetleiders lieten geen gelegenheid voor- Europa.
bijgaan om hun bereidheid totvergelijk In hun telegram ter gelegenheid van de
en hun wensnaar herstelvan de allian-

herdenking van de oktoberrevolutie hebtie tussen beide mogendheden te betui- ben de Chinese leiders hun standpunt
gen.Brezjneviseen van devoorstanders tegenover M oskou gepreciseerd.Volgens
van een verzoening m et de Chinese Peking zullen de principiële tegenstellin-

Volksreyubliek.In augustus1970stelde gen tussen de Chinese Volksreyubliek
hijin zljn toesyraak teAlma-Ata ,,bo- en deSovjet-uniebeidelanden nletverven een norm allsering van de staatkundige betrekkingen een overbrugging van
de kloof en een aaneensluiten in de

hinderen yynormale staatkundige betrekkingen te onderhouden op basis van de

ijf beginselen voor vreedzame coëxisstrijd tegen het imperialisme'' voor. v
tentie en deze tot verdere ontwikkeling
ZelfsSoeslov heeftin zijn redetergele- te brengen en,m et deze beginselen a1s
genheid van de herdenking van de ok-

uitgangspunt, efficiënte m aatregelen te
toberrevolutie in Petrograd de hoop
reffen om belangrijke nog open vragen
uitgesproken ,,dat het tenslotte luktop- t
in de staatkundige betrekkingen te belossingen te vinden die de belangen van antwoorden''. Dit Chinese coëxistentiebeide partijen op de lange duur tege- aanbod aan A4oskou heeft echter een
moetkomen''*
angeltje.TerwijlPeking metandere soErmag worden geconcludeerd dat M os- c
ialistische landen zoals Albanië,Noordkou ongetwijfeld streeftnaarhetcreëren Korea, N oord-vietnam en Roemenië
van een gunstig klimaat voor een poli- betrekkingen onderhoudt op het niveau
tieke en ideologische verzoening m et van het proletarische internationalisme,
Peking.De afkoeling van de coëxisten- hanteert het formele vreedzam e coëxistiepolitiek met de Verenigde Staten, de tentie slechts tegenover staten met anintensivering van de anti-impedalistische
ere maatschappelijke systemen.Daarpropaganda doorM oskou en een gepro- d
ondervaltook de Sovjet-unie.Volgens

nonceerde strijd tegen het revisionisme Peking isn1.de in deSovjet-unieopgein de ideologische richtlijnen der Com- bouwde maatschappelijke orde nieteen
munistische Partij van de Sovjet-unie socialistische m aar een revisionistische.

kunnen ook a1s signalen aan het adres
van Peking verstaan worden.
Na bestudering van Houns voortreffeAangenomen m ag worden dat de door lijke analysevan deChinesebuitenlandM oskou gedurende de laatste jaren ge- se staatkunde kan m en concluderen,dat
volgdezgn.neostalinistische koers op de deleidersi
n Peking ervan overtuigd zijn
terreinen van de ideologie en de buiten- datde Sovjet-unie doormiddd van de
landsepolitiek detelenstellingen tussen verdragen van M oskou en W arschau,
beide partijen vemunderde. Niettemin resp.hetlanceren van plannen met beblijven deChinese leiderstegenover het trekking tot een veiligheidsconferentie,

Kremlin gereserveerd.Zij verklaren bij slechtszijn hegemonie overEuropa wi1
herhaling dat, ondanks de wederzijdse versterken en zich wi1voorbereiden op
tendensen van normalisering van de tus- een militaire krachtm eting met CMna.
senstaatse betrekkingen, de fundamell- M en gaatin Peking van deverondersteltele tegenstellingen totM oskou onveran- ling uitdatde expansie van de Sovjetderd zijn gebleven.Tergelegenheid van Unie in het M iddellandse-zeegebied, in

aan het buitenland had gebracht sinds
1966,bracht in april 1970 een officieel
bezoek aan Noord-Korea.
Niet alleen werden oude diplomatieke
relaties hersteld, onlangs werden ook
nieuwe aangeknoopt:Canada,Equatorilog met Pakistan in 1965 zijn wapens aa1Guinee en ltalië.
zowelvan dewesteli
jkea1svan desocia- De ambtsaanvaarding van premier Trulistische landen betrok.Nadat de weste- deau gi
ng vergezeld van zijn wens de
lijke bevoorrading was afgesneden, regeringin Peking zo syoedig mogelijk
wendde India Zch terzake totde Sovjet- te erkennen.De bespreklngen begonnen
Unie en Pakistan tot de Volksrepubliek in februari1969 tussen de vertegenwoorChina.Na de conferentie van Tasjkent digers van beide staten te Stockholm.

het M idden-oosten en in de lndische
Oceaan niets andersis dan een strategische m anoeuvre ter om singeling van
China.
ln dit verband dient herilm erd te worden aan het feit datIndia véôr de oor-

in 1966 heeftdeSovjet-unie zich steeds Hetgrote probleem bijde onderhandeingespannen om de betrekkingen tussen
lndia en Pakistan te verbeteren. Deze
pogingen hadden meer succes dan de
bemiddelingsactiesvan Groot-Brittannië,
de Verenigde Staten of de Verenigde
Naties, hetgeen Peking alarm eerde.D e

Sovjetregering handelde in dit opzicht
vooraluit eigenbelang,omdat daardoor
Pakistan van China zou kunnen worden
losgeweekten A4oskou door een en anderm eer invloed in Rawalpindikreeg.
Hoe zal de toekom stige ontwikkeling

tussen de Sovjet-unie en China eruit
zien? Zolang het Kremlin zich aan de

Brezjnev-doctrine houdt en deze niet

lingen vormde de wens van de Chinese
Volksrepubliek en Canada's weigering
de erkemzing van Pekings aanspraken
op Taiwan in hetakkoord overhetaanknopen van diplomatieke betrekkingen
0P te nemen.ln oktober 1970 maakten
beide regeringen de vestiging van diplom atieke betrekkingen bekend op basis
van de volgende compromisformule:,,de
regering van de Chinese Volksrepubliek
bevestigt opnieuw dat Taiwan een onvervreemdbaar deel is van het grondgebied van China. De Canadese regering
neemt nota van dit standpunt van de
regering van de Chinese Volksrepubliek.
De Canadese regering erkentde regering
van de Volksrepubliek China a1s de
enige wettige regering van China''.

herroept, zien de Chinezen, die zich
door deze interventie-doctrine eveneens
bedreigd voelen, geen uitzicht op een
verdergaande toenadering tot M oskou. Ongeveertegelijkertijd heeftookdeltaliHounsstelling,datPeking,na hethoog- aanse regering besloten tot hetaanknotepunt van de culturele revolutie be- pen van diplomatieke betrekkingen m et
reikt te hebben,zijn betrekkingen met de Volksrepubliek China over te gaan.
de buitenwereld za1normaliseren,blijkt, De betreffende onderhandelingen tussen
gezien de huidige ontwikkelingen, ook de ltaliaanse en Chinese ambassadeurs

juist te zijn.Sinds hetnegende congres teParijsbegonnen in februari1969.De
van de Chinese Communistische Partij kwestieTaiwan bleek,evenalsbijdebein april1969 is een langzam e norm alisering van de buitenlandse betrekkingen
opgetreden.Voor de 27 ambassades in
het buitenland werden meestal nieuwe
functionarissen benoemd. pkls eerste
overhandigde de nieuwe Chinese am-

sprekingen tussen de Canadese en Chinese vertegenwoordigers in Stockholm ,

hethete hangijzer.Op 6november1970

m aakten ltalië en de Volksrepubliek
China tenslotte het vestigen van diplomatieke betrekkingen bekend.
bassadeur in Albanië zijn geloofsbrie- Door de normalisering van de tussenven.Vervolgens keerde op 21 m ei 1969 staatse betrekkingen met Canada en
ambassadeur Huang Chen naar Parijs ltalië heeft de Volksrepubliek China
terug.Een ander Symptoom Van norm a- zi
jn relatieve isolementin de westelijke
lisering wasde prettiger behandeling die wereld doorbroken.De zich ontplooienbuitenlandse diplom aten en correspon- de m ondiale belangstelling van China
denten in China ten deelviel.M inister- zal, na een periode van een meer dan

presidentTsjoeEn Lai,diegeen bezoek honderd jaar durend isolementvan de

buitenwereld, tijdens de eerstvolgende doet. De wegen lopen uit elkaar. De
jaren deontwikkeling van deinternatio- participant wordteen onwennig en vernale betrekkingen, die tussen Oost en

baasd toeschouwer,die de reden van die

West in het bijzonder, op beslissende plotselinge breuk niet begrijpt. M aar
omdatde mimesisnietmeerhanteerbaar
wijze bepalen en beïnvloeden.
was,had Roud 6fzijn heleboekmoeten
L.L.S.Bartalits
herschrijven in het licht van die breuk,

Godard R evisited
ln '
67 publiceerde Richard Roud zijn
boek over Godard.De laatste films die

hijtoen van Godard had gezien waren

M ade in USA en Deux ou trois choses

que Jc saisd'elle.Voor een Godard-fan
a1s Roud was er toen echt nog niets
aan de hand.Zelfs met die twee laatste

ôf gewoon niet m eer werken aan een
nieuwe,aangevulde uitgave.
Godard was een dialectisch filmmaker,
schreef Roud.Hij speelde voortdurend
fictie tegen documentaire uit, realiteit
tegen verbeelding,hetvisuele tegenover
hetnarratieve.Godard gebruiktedie dialectiek op een ironische manier,om de
verschillende term en te relativeren en

beweeglijk en levend temaken.Demilitante Godard werkt n0g steeds met die
dialectische processen,maarhijgebruikt

films kon je de mening blijven verde- zeom een thesistebouwen,een bewijs
digen dat Godard beweeglijk was,zijn te leveren, een stuk realiteit na analyse
strategie aanpaste, niet alleen aan per- in een nieuw perspectief vast te zetten.
soonlijkeobsessies,maaraan hetonder- Een nieuwe Godard-studie zou nu Preo
gen
e
ik.
n Ro
aan
udde
konsd
eus
nsibi
eeln
iteeis
tsava
ys
nchr
he
ijt cies de discussie m oeten Opnem en Waar
wer
pbl
ijkbaarheeft laten vallen:
ven datvan voldoende passieen enthou- Godard ze bl
siasme getuigde om m et ontroering gelezen teworden en datvoldoende ideeën
meekreeg om precies in het intellectuele
denken van Godard mee in te stappen

een strategie voor de m edia, die iets

anders zou zijn dan een politieke stra-

tegie die van buitenuit op de m edia
wordtgeschoven.De vraag kan dan geteld worden of in de eerste Godard al
en hetin zijn boek verderuittebreiden. s
ln Roud vond Godard eerdereen bond- geen elementen en symptomen te vinden
ezijn huidigemilitanteenautogenootdan een exegeet,eerdereen sym - waren di
ritaire koers zouden kunnen verklaren.
pathisanten een strijdmakker dan een M isschien is Godard nooit'Godard'geessayist die Godard op zijn beurt aan weest.
een kritische lectuur zou onderworpen
Dirk Lauwaert
hebben.
ln 1970 isGodard 'TheDamascusRoad'

opgegaan, zoals Roud schrijft in zijn
aangevulde uitgavel. Godard is niet
m eer de Godard van voorheen. Le
W eekend is de laatste film waarover Toneenubi
leum
Roud m etkennisvan zaken kan spreken.
W at Godard sindsdien gemaakt heeft,is Honderdjaarjong,heefthetNederlands
een afrekening (een poging totafreke- Toneelverbond,een inderdaad wat ver-

ning)metzijn verleden.W ie de naboot- grijsde organisatie, toch even over de
sing, de participatie en de mimesis als
kritisch principe hanteerde,kom t nu in

schoudergekeken,nietnaar zichzelf om

de dingen diegebeurd zijn goed te vin-

den, maar naar het Theater, dat voorwerp van aandacht en zorg dat het Toen inleving,dathijdebeweging van Go- neelverbond, clandestien of openbaar,
dards autokritiek en zelfdestructie over- l
iefdevolvan nabij heeftbegeleid.Het

grote moeilijkheden.

Roud gaat niet zover in de participatie

RichardRoud,Godard.Cinema One,nr.1,second revised edition,Tham es and Hudson,
London.

resultaat is een feestboek dat,zoals de zo.De Voogd heeft zich braaf geschikt
titelbescheiden aangeeftl,nietde volle- naarde oppervlaktenormen,terwi
jljuist
dige theatergeschiedenis van Nederland in een onderzoek als dithetpeilen naar

tijdens de laatste halve eeuw (alsof de dieptefactoren geboden zou zijn.Zelfs
halveeeuw vôôr 1920 werkelijk grondig alzou hetresultaatallesbijelkaarnog
zou zijn verkend)wiloptekenen,maar vrij fraai uitvallen, dan nog blijft het
slechts de m eestvitale centra,de m eest feitdat de basiswaarop werd gebouwd,
dynamische persoonlijkheden,de meest wankelaandoet.

verblijdende ogenblikken. Van W illem

Daarbij komt dat ook Nederland mo-

Royaards tot Tomaatdus.En hetkom t menteel niet kan bogen op een COrPS
dan niet a1s een verrassing dat W illem van theater-historiografen die m etho-

Royaardsin vertederde,zoeterigebemin- disch en wetenschappelijk zijn uitgerust

nelllkheidjeswordtingepakten onscha- om deze toch omvangrijke periode,bodelijk gemaakt,en datde actie Tomaat vendien intern zo m eervoudig gefacetwe1 bestendig door het hoofd van de teerd,door te lichten.Op zichzelf is het

contribuanten spookt,maar a1s ti
jdver- verdienstelijk dat de samensteller voor
schijnsel, symptoom en waarschuwing de behandeling van de diverse m ensen
tegelijk, niet eens geïntroduceerd, laat en feiten een beroep heeft gedaan op
staan geanalyseerd wordt.

een imposante reeks auteurs en dus de

Verantwoordelijk voor de inhoud van alwijsheid van één enkel beschrijver
hetboek is G.J.deVoogd.Deze verant- heeftui
tgeschakeld;meteen echterkrijg
woordelijkheid heefterblijkbaar (maar je een nog sterkere versplintering van
bijhetuitblijven van iedere verdere in- het project, aangezien een homogeen
formatie heb je er slechts het gissen standpuntbijnietminderdan negentien
naar)uitbestaan de mensen op te spo- medewerkersvoorafalonmogelijk moet
ren die in het vooropgestelde concept worden geacht.DeVoogd heeftzi
jn aude stippeltjeskonden invullen.Ditsoort teurs gerecnlteerd uit de kunst- en towerkopzet heeft echter consequenties. neelredacties van de Nederlandse pers;

Alsjevan meetafaan zegtgeen com- deze mensen hebben allen een eerlijke
pletetheatergeschiedenistewillen schrij- binding m et het theater en vanuit deze
ven,word jegedwongen toteen selectie. dispositie mocht dan ook een tevredenEen verantwoorde selectie is echter pas

stellend resultaat worden verwacht.A1-

mogelijk,als je een overzichtbezitvan leen,zij mogen dan, kritisch of niet,
detotaliteit;pasdan wordthetmogelijk trouwevolgerszijn van de theateractuahet bijkomstige van het wezenlijke te liteit,ze zijn daarom logisch nog niet
onderscheiden,en bij zorgvuldig afwe- geschiktom retrospectiefte btm delen en
gen heb je meteen de hoogtepunten,de te oordelen, het dagbelang te onderonm isbare fasen,de bepalende personen scheiden van het wezenlijk-evolutieve
aangeduid.Deze reflectie vind je in dit aspect,het fascinerende van het fundaboek nochtans nergensterug.De beper- mentele. Bovendi
en ontbreekt bij een
king t0t gezelschappen.toneelleiders en
evolutiefenomenen gebeurt intuïtief,
door nietsanders verantwoord dan door
de structurele positie, het artistieke renommee, de aandachtopeisende hoofd-

aantal onder hen de geschikte methodiek en,alschri
jven demeesten ook an-

ders dan ze in hun krant of tijdschrift
plegen te doen,een evenwichtige compositie die geleuter aan kant laat en de

letters.Hetis,bijnaderen wetenschap- kern weet te vinden,is het slechts bij
pelijk toezien,niet uitgesloten dat de weinigen geworden. Zij kunnen daaraangetrokken figuren en momenten in- voor niet gelaakt worden; verantwoor-

derdaad decorrecteblijken tezijn,maar delijk is de samensteller.
dat is dan enkeltoevallig en willekeurig De auteurs wankelen bijgevolg tussen
1 Facetten van vï////g jaar Nederlands toneel 1920-1970, M oussault, Amsterdam, 1970,
236 pp.,j25 (leden NVT,abonnees Toneel-teatraal, houders Cl-paspoort en studenten
j17,50).
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biolrafischesteekkaartenenangstvallige werd eenzijdig aangesproken als levezelflnquisitie.Velen gaan over totuitda- rancier van prettige prenten,van typografische illustraties die de eentonige

gend-vrijblijvende catalogisering,puntig
afgerond metmeningen die altijd in de
lucht blijven hangen.A1s bijvoorbeeld
B.van Eysselstein bericht(p.36)datde

inzichten van Verkade en die van Van
der Lugt M elsert hemelsbreed uiteenliepen,dan zegt ditniets a1s niet wordt
geargumenteerd waarin, hoe en OP
grond waarvan.A1s C. A.Schilp Royaa@*rds op een teleurstellend-anekdotische
WIJZC bem oedert en hem dan plotseling
(q.17)voorstelt a1s de ontdekker van
Plrandello voor Nederland,dan bli
jfje
als lezer op je honger,omdat ditfacet
niet kadert metde persoonlijkheid van
Royaards zoals die in de voorgaande
Pagina's werd gesilhouetteerd. Andere
auteursstarten we1in hetverledan,m aar
trekken op ieder m oment in volle be-

bladspiegelkunnen opvrolijken.Te zelden echter wordt een historische foto

ingeschakeld a1s een wetenschappelijk

documentvan een imm anente bestendig-

heid of een wezenlijke evolutiefactor.
Ditgebruik van het fotomateriaalstem t

bijgevolg overeen metdegrondslag van
het hele boek. Niet naar de essentiële

bestaans-en werkwijze van het Nederlandse theatertijdens deze vijftig jaren
werd gespeurd, maar naar een bevallig

aanbiedboek,een oppervlakkigjuichpresentje.HetNederlandsToneelverbond is
tijdens deze vijftig jaren zelf ook een
alleraardigst clubje van gezellige heren
geweest,van amateuristische toneelaanbidders, die aan de kant van dz weg

staan toe te kijken en eigenlijk nietzo
svustzijn delijnen totvandaag door;dat bestsnappen water op dem iddenstrook
maaktbijvoorbeeldA.Rutten ingesprek gebeurt. Het heeft hen aan moed ont-

m etAlbertvan Dalsum ongemeen boei- broken ona even,mét het theater, kor-

end'(p.65,p.71).Hetmengen van his- daatindespiegeltekijken;ditjubileum-

torisch schatgraven, heet interview en
voodngenomen commentaar maakt andere auteursweer erg ongenietbaar.Het
m eest gunstige resultaat van deze heterogeniteit is dat het boek er voortdu-

boek legtop een onheuse manierde nadruk op het behoudende salonkarakter
van het Toneelverbond. Het theater is

daareigenlijktoch tegoed en tebelangrijkvoor.Dezefacetten mogen een pret-

rend boeiend bijblijft,af en toe speels tig boek-om-te-bezitten uitm aken,zeverzelfs, vaak ook ongenuanceerd banaal, vangennietdewezenl
ijkevragen waarin
altijd toch we1afqvisselend.
elke generatie,omkijkend naar de onOok uithetToneelmuseum werd kwistig middelijke voorgangers, zichzelf tracht
geput om het boek iconografisch aan-

weer te vinden.Een substantieelbericht

trekkelijk te maken.Andermaal echter overdewerkelijkeaard van vijftigjaren
is de wijze waarop gebruik wordt ge- theaterrevolutie in Nederland blijft,ook
maaktvan ditzo verblijdend-rijkearse- na deze poging,nog altijd op te stellen.
naal, teleurstellend. Het Toneelmuseum

C.Tindemans

+
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Binnengekom en boeken,aan hetbegin van iedere

rubriek vermeld,wordenbesproken naarmogelljkheid.

Sanders, Jack T.- The N ew Testam ent
ChristologicalHymns.- Cambridge University Press,London,1971,163 pp.,f 3,60.
Schoil,Norbert- Jesus nur ein M ensch?
Kösel Verlag,M iinchen, 1971, 116 pp..
Andriessen,P.en œ4.Lenglet- De briel Weinreb,Friedrich - Das Buch Jona.aan de Hebreeën (Het Nieuwe Testament). Origo Verlag,Ziirich,1970,383 pp..
J.J.Rom en en Zonen,Roerm ond,1971, GûntherBornkamm und KarlRahner,
H rsg.
258 pp.,/37,50.
Faynel,P.- L'église. Tt??1?eJ l et l1.Desclée,Paris,1970,288 en 248 pp..
Ferré, Frédérick - Le langage religieux
a-t-ilun sens? - Ed.du Cerf,Paris,1970, D ie Zeit Jesu
197 pp.,FF.22,- .
Festschrijtj:r Heinrich Schlier
Friedrich, Gerhard - W ie is Jezus? D e Herder, Freiburg -Basel-W ien, 1970,
verkondiging van het vierde evangelie.336 pp.,DM .52,- .
Patmos,Antwerpen,1971,60 pp.,BF.85.
TH EOLOGIE

Garrone, G.M .- W atmoeten wtj geloven? - Uitg. Helmond, Helm ond, 1971,

Een 'Festschrift' vormt voor de recensent

271 pp.,j9,90.

steedseenmoeilijkeaangelegenheid.Debi
j-

dragen lopen vaak teveel uiteen dan dat
rézue.- Beauchesne, Paris,1970,180 pp., meni
n kortbestek eenoverzichtkan jeven
FF.14,- .
van de inhoud.Slechtsenkele studiesln dit

H amm an, a4. - Je cvois en z/?7 seul bap-

Kamp,JeJ;?- Soujjrance de Dieu,vie Jg/ boek behandelen uitdrukkelijk 'Die Zeit
monde.- Casterm an, Tournai, 1971, 152 Jesu' (Peter Brunner, J. Kremer, Rudolf
PP.,BF.150.
Pesch en KarlRahner).Detitelis dan ook

K unz,Erhard - Christentum ohne Gott?
K necht,Frankfurt, 1971, 151 pp.,D M .
12,70.
M e/z,René etJean Schlick - Le lien p'nctrim onial. Colloque du Cerdic.- Cerdic,
Strassbourg,1970,242 pp..
M ichiels, R/:recà? - H sus-christ, hier,

eerderingejeven doordetitelvan een van

de belangrllkste boeken van de feesteling
zelf 'Die Zeit der Kirche'.W at de diverse

bijdragen in ieder gevalverbindtisdetheologische instelling van Schlier zelf: actuele
dienst van het theologisch onderzoek aan

de Kerk van hetogenblik.Ditblijkt uit de

aujourd'hui, demain.- Casterman,Tour- vele beschouwingen die actuele problem en
nai, 1971,176 pp.,BF.160.
Nicolas,J.H .- La grâce et la gloire.- .
Beauchesne,Paris,1971,142 pp.,FF.12,- .
Pas,PauletPhilippe M uraille - Le baptême auiourd'
hui. - Casterman, Tournai,
1971,180 pp-,BF.160.
Rabut, Olivier - Le mal, question JI/F
Dieu.- Casterman,Tournai,1971,144 pp.,
BF.95.

theologisch trachten te doorlichten: hoop

(Deissler), vrede (Gnilka), medemenselijkheid (Schnackenburg), charisma's in de
Kerk (Ratzinger),de katechismus van lsolotto (Veronika Kubina). Ook de op het
eerste gezichtverder verwi
jderde onderwerpen - oerzonde (Lohfink), schepping
(Schelkle),gnosticisme en geloof in de opstanding (H-G.Gaffron) - worden behan-
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deld vanuit actuele theologische problema- RichardShaull
tiek.Zoalsde redactie van dezefeestbundel Befreiung durch
in handen wasgegeven aan een protestants

Verönderung

(G.Bornkamm) en een katholiek theoloog Herausforderungen an Kirche,

(K.Rahner),zo getuigen ook de bijdrajen Theologie und Gesellschaft

van oecumenische samenwerking.A1biJ al (Gesellschaft und Theologie), Griinewald/
een waardevol boek voor wie belangstelt Kaiser,M ainz/Miinchen,1970,250 pp.,
in modern theologisch onderzoek.
DM .16,50.
S.Trooster
Deze bundeling van her en der verspreide
studiesvan deze veelbesproken AmerikaanK.Suso Frank,e.a.
se voorvechter van een 'Theologie van de

Zum ThemaJungjrauengeburt

revolutie'(zie Streven 23/1(okt.1969) 6-

jn theoVerl. Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, 15)geeftonseen beterekijk op zi
logische stellingname.In de studies waarin
1970,158pp.,DM 16.- .

hijlijnen trektvooreen eigentijdsetheologie(In1.,hfdst.VIIen lX)vertoontzi
jnge-

De belangrijkste bijdrage in deze bundel dachtengang treffende overeenkomst met
lijktdievan K.S.Frank over'Hetgetuige- de hoofdgedachten in de 'Politische Theonisvan deoude Kerk'.Deandere,eveneens
zorgvuldig uitgewerkte studies komen tot
resultaten die reeds min of meer bekend
verondersteld mogen worden:datJes.7,14

geen visioen isvan een maagdeli
jke geboorte en ook geen messiaanse belofte (Kilian);
datde teksten in M atteûs (Knoch)en Lukas (G. Lattke) een wezenlijk christologi-

logie' van J.B.M etz: theologie m oet ge-

baseerd zi
jn op debestaanservaringvan de

hedendaagse mens, die dan hermeneutisch
princiep wordt in de ondervraging van H.

Schrift en geschiedenis der christeli
jke geloofsbeleving en geloofsbezinning. Christe-

lijke inspiratie,opgaven en krachtvoorverwezenlijking van hetchristenleven nù vinsche inhoud hebben en geen uitspraak wil- den wijin de'herinnering',wanneerwijdie
1en zi
jn overeen biologisch gebeuren.De ondervragen vanuit onze 'ervaring'. T.a.v.
diepgaande 'Dogmatische Bemerkungen' M etz versmalt Shaull zijn stellingname,
van K .Rahner gaan uiteraard niet verder wanneerhijdeze 'ervaring'reduceerttotde
dan de bronnen toelaten. De grote vraag
die nog steeds onvoldoende beantwoord is,
luidta1svolgt:wanneeren hoe ismen ertoe
gekom en dit m ysterie in de zin van een
biologisch wonder te duiden? Frank nu
antwoordt: ook in de eerste eeuwen christendom verstaatmen het 'ontvangen van de
H . Geest' christologisch; deze ontvangenis

noodzaak van revolutie tegen hetvigerende

maatschappelijk bestel:zo wordt 'Politieke
theologie' bij hem tot een uitgesproken
'Theologie van de revolutie'. ln de later
gedateerde studies speeltde 'kritische theorie'van H.M arcuse dan ook een overwe-

gende ro1 in de omschrijving van de hedendaagse bestaanservaring.Om Shaullzelf

belijdthetgeloofin zi
jn goddelijkeafkomst. althans één keer aan het woord te laten:
Om hetgeloofin hetauthentieke mens-zijn in de geschiedenis van zijn bestaan ,yontvan onze Heer veilig te stellen wordtzelfs dekt lsraëlmidden in zijn stri
jd mogelijktoegevoegd: geboren uit de m aagd M aria. heden hetdag na dag ervarene te reflecteIn de 4e eeuw echter,wanneerzekere asce- ren in het licht van wat in zijn verleden
tischestrom ingen sterkenadruk op de heer- gebeurd is''(het breken metde machtvan

lijkheid der maagdeli
jkheid gaan leggen, Egypte in oydrachten onderbescherming
maakt m en M aria tot prototype van dit van God);d1tkan nog 'Politische Theoloideaal;dan komtde gedachte op:m aagd in gie'zijn.Typerend echter voorde stellingen na degeboorte.M eerdere detailsin deze name van Shaullzelfishetgeen onmiddelgeschiedenis vragen nog om nadere uitwer- lijk daarop volgt: ,,
Ons uitgangspunt moet

king.M aar hetheefter toch de schijn van de praktijk zi
jn,maar dan een prakti
jk van
dat de maagdelijke geboorte alsbiologisch zeerbepaalde aard:nl.onzeeigen ervaring
gebeuren verstaan een latere voorstelling van uittocht en ballingschap, waarin wij
is. Dat wij minstens het recht hebben het uitbreken uiteen systeem van sociale onbetreffende artikel in de apostolische ge- derdrukking en persoonli
jke repressie waarloofsbeli
jdenis in de oorspronkelijke bedoe- van wijhet slachtoffer zijn,en volhoop
ling te verstaan:a1s christologische belijde- een nieuw gezegend land tegem oettrekken,
nis.M isschien dat daarom Rahner in zi
jn datvan hetscheppen van een nieuwe ordedogm atischebeschouwing de waarde van de ning van het sociaal en persoonli
jk belateretraditieietstezwaarneem t.
staan''(p.156).Een beetje griezelig bli
jft
S.Trooster
toch de tendens al te onmiddellijk Gods
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wi1en Godseisvoorhetkarretjevan onze albekend zijn de artikelen:'DerPluraliseigen verantwoordeli
jkheid in dezetespan- musin derTheologie'(pp.11-33)en 'Zur
nen.Misschien nog griezeliger een revolu- Enzyklika Humanae Vitae'(276-301;o.a.
tionaire instelling à la M arcuse principieel in Streven gepubliceerd 22/1 (1968)5-25).
in het licht van dood en opstanding van

Ook de reedseerder gepubliceerde waarde-

onze Heerte plaatsen.Een belangrijk boek volle beschouwingen 'Theologische Reflexitoch om degedachtengangvan deze 'Theologie van de revolutie'beter te leren kennen.

S.Trooster
Ludwig0tt

onen zum Priesterbild von heute und mor-

Fen'en 'Die Frage nach derZukunft'zijn
ln ditdeeltevinden (resp.jp.373-394en

519-540).Studiesvan onmlddellijke actualiteit zijn de theologische beschouwingen
over 'Schisma'en 'Ketterijen'in de Kerk
(432-452; 453-478) en de wijze voor-

dracht'Uber das Ja zur konkreten Kirche'
(479-497). In 'Die gesellschaftkritische
Funktion der Kirche'(569-590)neemtR.
stelling inzake 'politische Theologie'. OpHerder,Freiburg,1969,184 pp.,DM .56,- . vallend is we1 dat in de voetnoten steeds
enzijdiger verwezen wordt naar vroegere
Ditfascikelisslechtseen onderdeelvan het e
publikaties van de auteur zelf. Dit heeft
groots opgezette,vierdelige - m aar nogal dan het onmiskenbare voordeel dat steeds
traag vorderende - katholieke H andbuch meer de eigen visie van Rahner op de
der Dogmengeschichte, dat in een Franse voorgrond komt.Een visie die nog steeds

D as W eihesakram ent
H andbuch der Dogm engeschichte
lVI5

vertaling verschi
jnt onder de titelHistoire geduchtmeetelt.Een belangrijk boek voor
desDogmes (Cerf,Paris).Hetisgeen his- wie een verantwoord theologisch standpunt
torische uiteenzetting of situatieschets van zoektin devragen vandezetijd.
het ambt en de am btsopvatting in de

Rooms-katholieke Kerk! noch van het S.Trooster
priesterprobleem en -spintualiteit,m aareen
handboek, dus een leerboek, waarin een A.M .Farrer e-a.
m assa inform atie werd opgestapeld overde
geschiedenis van het sacrament van de lnjal
libility in the Church
priesterwi
jding,geconcentreerd rond desa- Darton,Longman & Todd, London,1968,
cram entele handeling en haar verschillende 80 pp.,9/6.
verklaringen:haar bi
jbelse wortels,en verderin de verschillende periodes- en voor- Onjeilbaarheid?van HansKûng,een uitdaalin de scholastiek - dedefinitiesvan het ging voor de theologen, heeft het debat

sacrament, de wijdingsgraden, de materia rond hetgrimaatschap endepauselijkeonen de jorma,het merkteken, de ritus, de feilbaarheld weer actueelgemaakt.Hethier
bedienaaren de wi
jdeling,de genade en de besproken Engelse boekje is alwatouder:
uitwerking van het sacrament. Op een vrij een bundelm etvierlezingen voorhet'D estatische, weinig levende en doorzichtige

partment of Extra-M ural Studies' van de

wijze vinden we hier dus materiaalen lite- universiteitte Birmingham in de zom er van
ratuurvoorhetklassieke,wissenschajtliche, 1967. Twee anglikaanse theologen, Austin
theologische tractaat 'de sacramento ordinis'@
JosVercruysse

KarlRahner

Schrijten zur Theologie.Band IX
Konjrontationen

Farrer en J.C.Dickinson,en twee katho-

lieken, Robert M urray s.
j. en de bekende
N ewman-deskundige C. S. Dessain, kwamen er aan hetwoord overde zin van de
onfeilbaarheid en het primaatschap in de
Kerk. Tegenover het overstatement van

Kiing staathier het rustige,fijne,vernieu-

wendeunderstatementvan dezevierEnjelse sprekers,die op een bescheiden en bl
lna

Benziger Verlag,Einsiedeln-ziirich-Köln,
1970,594 pp.,D M .32,- .

vanzelfsprekende wijze verhelderende din-

D itnegende deelvan de uitgave van Rahnersverspreide werken bevatvooralpubli-

nauw verbonden zijn methet wezen zelf

gen weten te zeggen over deze vragen,die

van de Kerk en naetde eenheid tussen de

katies in de jaren 1969-1970 geschreven. christenen.Vooralde bijdragevan M urray
Evenals het vorige deel een stlectie van (Who or Gàcf is Injallible/) en van Dicstrikt theologische studies,over theologie, kinson (Papal Authority - The BackGodsleer en christologie, antropologie, groundj zi
jn boeiend.
Kerk en maatschappi
j.ln Nederland voor- JosVercruysse

GODSD IEN ST

AljredSchilling
M otivm essen l

ThematischeM essformulare/Jrjeden
Tag
Lam brechts, Georges - In zekere zin.Verlag H .Driewer, Essen, 19702,286 pp.,
Patm os,A ntwerpen,1971,60 pp.,BF.85.
D M .17,80.
Löhr, Valentin - W er diesen Christus
glaubt.- Knecht,Frankfurt,1971,139 pp., JörgZink
DM .12,80.
W ie wir beten können
Lotz,JohannesB.- DieStujen derLiebe.
Kre
uz Verlag,Stuttgart-Berlin,1970,
Knecht,Frankfurt, 1971,241 pp.,DM .
284 pp.,D M .12,80.
19,80.
M e voici,Seigneur.- Fayard-M ame,Paris,1970,288 pp-,FF.16,50.
gebedenboeken die samen besproken
Paillard,Jean - ChristunterAtheisten.- Twee
dienen te worden.
Knecht, Frankfurt, 1971, 206 pp., DM . Schi
lling tracteertons eerstop een uitvoe19,80.
rige inleiding die er bepaald nietom liegt:
Schilling,Aljred - Orationen derM esse in verouderd spraakgebruik,nivellerende eenAuswahl.- Hans Driewer Verlag,Essen,
vormigheid en allevrijheid en spontaniteit
1969,168 pp.,DM .12,80.
onderdrukkende reglementering in de liturSchilling,Aljred - Fûrbitten und Kanon- gie ondergraven m omenteelnog levend gegebete der hollöndischen Kirche.- Hans loof in de kerkganger.D e daaropvolgende
Driewer Verlag,Essen,1970,312 pp.,Lin- 50 suggesties voor Eucharistievieringen son DM .18,- .
nleidende gedachte,drie gebeden,twee 1eSchmidt,Herman d.P.- Bidden onder- i
z
ngen,en een citaat uit Vaticanum 11 weg van 1960-1970. - J. H. Gottmer, hi
ouden praktisch alle een stuk kerk- en/of
Haarlem,1971,196 pp.,/15,90.
atschappijkritiekin.Hetligterzekerniet
Stinissen, Guido, e.a. - De vlam in het ma
z
6
di
op a1sten onzentsomshetgevalis;
hout. De mystiek van Sint Jan van het tochkwo
teveeleen dergeli
jke kritische
Kruis.- Carmelitana,Gent,1971,272 pp., houdingrdt
aangepraat. Daarom gaat dit
BF.95.
teeds weer herhaalde thema op de duur
Ter Schegget, Dr. G.H.- Partijgangers s
ver
len.En in ieder geval komtmen niet
der armen.- Het W ereldvenster, Baarn, totve
datgene watmen van 'bidden'verwacht.
1971, 111 pp.,/9,50.
G eheelanders hetboek van deprotestantse
zielzorger en auteurH rg Zink.De inleiding
is kort:Zink gelooft nog steedsniet in de
gionslosen M enschen von heute und
,yreli
Vasishtha
m orgen'';goed,dat men vandaag nietgraag

H indoe dharma
W olters-Noordhoff,Groningen,1969,
77 pp.,17 i11..

met zi
jn geloof te koop loopt,vindt zi
jn

oorzaak misschien in hetfeitdatm en m omenteel niet graag voor de vraag gesteld
wordt,wat dan we1 de inhoud is van dat
geloof;hetwoord vroom heid echterzouden

Zoals de inleider bloemrijk opmerkt 'wer- wij,ontdaan van alle valse bi
jklank,weer

pen'de wereldgodsdiensten ,,zich metmis- in ere moeten herstellen;,,vroom heid heeft
sionair elan in de uitdrogende strom en van te maken met alles wat ons aangaat. ZiJ
de traditionele W est-Europese religiositeit''. maaktjeen onderschei
d tussen werelds en
De S.echter waarschuwtdat,,wanneer de geestelilk'' (p.6). Volgen een groot aantal
mens zijn eigen godsdienstverlaatvooreen gebedsteksten, van elders verzameld of
ander zonder zijn innerlijke natuur met door de auteur zelf geformuleerd, vaak
dharma in overeenstemming te brengen,hij voorafgegaan door een korte beschouwing
wordta1seen stuurloosschip datin de gol- over het betreffende gebedsthema.ln deze
ven van de m achtige oceaan ten onder gebeden en voorbeden worden de noden
gaat''.Hi
j geeft een korte heldere uiteen- van wereld en mensen beslistnietvergeten:

zetting van hethindoeisme en zijn centraal twee paragrafen - '
Tatsachen'(pp.55-64)
beginsel:dharm a a1s de eeuwige krachtdie en 'Gegenwart' (97 -114) - zijn daaraan
heelde kosmos samenhoudten voortstuwt. geheel gewijd. Maar ons wordt hier geEen warme aanbeveling van oosterse wijs- leerd hoeditthema op te nemen in authenheid.
J.deW it

tiek gebed. Hier geen spoor van indoctri-

natie en agitatie,maar werkelijk bidden tot
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God,voorbereid in en steedsbegeleid door aardig tijddocument, waarin de levende
gebedsthema's over stilte,inkeer,luisteren, stem we1 eens tot tekst werd platgedrukt.
waarnemen, innerlijkheid e.d.. Gebeden S.DeSmet
voor verschillende momenten in het dage-

lijksleven,bijmoeilijkheden,ziekte,ouderdom en sterven, over de grote mysteries

vanhetchristelijkgeloven,onzeverhouding M ichelQuoist
tot God (pp. 235-250 gebeden over het
Onze Vader).Alles in de sfeer van waar- JJ,H# leeft

achtig gebed totGod.Een prachtig ei
jen- Lannoo,Tielt/Utrecht,1970,224 pp.,BF.
tijds gebedenboek, dat je weer opnleuw 140.
leert bidden.Een verjelijking dringt zich

op:zouden wi
j,katholleken,dan toch nog
steedseen tikkeltjeteveeldrang tot'werkheiligheid'in ons hebben,datmogeli
jk een
heilzame injectie van veelgesmaad protes-

De taal van Michel Quoist kennen we
reeds,vooraldoorzijnboeken Zonderwierook en M aak iets van je leven. ln dit

euwe boek geefthijeen beschrijving van
tants 'piëtisme'- watdatwoord dan ook ni
moge betekenen - broodnodig heeftom te het ideale Christendom nu. De christen
volueertmetzijn tijd.DeKerk wordtgegenezen van een kenneli
jk onuitroeibaar e
leid door de H.Geest.Vooralna hetConactivsme,dat soms de weg naar echt gebed c
ilie is er een drang ontstaan zich te ontbarricadeert?
doen van elke uitwas die na verloop van
S.Trooster
eeuwen hetlichaam van de Kerk ging ontsieren. Het Christendom mag niet langer
herleid blijven tot een stel morele voorschriften.Hetm oetnieuw licht werpen op

HarryW.A.M ourits,(Red.)
W ie is in G odsnaam Jezus Christus?

Een veertigtalbqdragen overpersoon
en betekenis van Christus

de oude en nieuwe menselijke wegen, bezieling geven en tevens zuurdesem zi
jn in
de ware revolutie van een altijd in opbouw
zijnde wereld,steeds beter voor allen. De
plaats van de christen is vooraan bij ont-

wikkeling,bevordering van techniek,wetenLannoo,Tielt/Utrecht,1970,278 pp.,BF. schap en sociale rechtvaardigheid.Te lang
is de verlossende krachtvan het christen185.
dom afwezig geweestbijde verheffing van
de mindere.
Ditboek werd jeschreven rond hetradio- S.DeSm et

projramma 'W1e is in Godsnaam Jezus
Chrlstus?',de radio-katechese van de KRO

voor het seizoen 1969 -1970.Daartoe werd

een beroep gedaan op een veertigtalmen-

Al
jonsHens
sen die e1k op hun domein een bijzondtre
M
issaal.Lezingen,gebeden en gezanplaats innemen in het geesteli
jk leven van
Nederland.Nu eensworden zijin een kort gen voor zon- en jeestdagen,
vraaggesprek uitgenodigd om te spreken
over Christus vanuit de Schrift, dan weer

jaarcyclus C
Tielt/Utrecht,en Edelweiss,Antkrijjen deskundigen de kans de visie op Lannoo,
Chrlstus voor te stellen van een Romano werpen,1970,544 pp.,BF.120.
Guardini,Giinther Bornkamm,Edith Stein,

Dostojewsky,Luther,Don M azzi.Aan an- M edio 1970 werd te Rome de zogenaam de

deren werd gevraagd tt schetsen hoe Christus gestalte kreeg in historische figuren als
M aria,Petrus,Frans van Assisi, de priesterarbeidtrs, de communauteit van Taizé,
M .L.King,paus Joannes,Camillo Torres.
Ook vindtmen erpogingen totantwoorden
op actuele vragen uit de Christologie, en

eindelijk een serie getuigenissen over de
Christus-figuur die komen van katholieken

editio typica van het vernieuwd romcins

missaal uitgegeven in ogdracht van het
Tweede Vatikaans Concllie. De uitgever
bracht hiervan een volksuitgave op de

markt voor het kerkelijk jaar 1970-'71.
M en vindt er dan ook de lezingen opgetekend volgensde nieuwe schikkingen,voorafgegaan door een korte inleiding.Bovendien wordt gepoogd voor elke zondag of
feest een soortthematiek aan te geven en
'een paar gedachten om van te leven'zoals

(Dr. C. Verhoeven en Mgr. Bluysen van
's-Hertogenbosch) en niet-katholieken,van
joodse en humanistische zijde.Een nieton- dat heet.Vermeld zij ook nog dat achter-

aan devoornaamste teksten zijn samengebracht voor doopsel, vormsel, boetesacra-

WanneerIgnatiusdoorheeldeGeestelijke

,,

Oefeningen heen de mens in hetoog heeft,

ment,huwelijk enz..Een nieuw missaalin dan hebben wi
j te doen met een modtrn
de oudetrantdatbijsommigen welkom zaI levensgevoel,dat wij nog moeten inhalen''
zijn.
(30). Niets wezenlijks uit het boekje van
S.DeSmet

Ignatius wordt overgeslagen; fundament,

drievoudige zonde,eigen zonden:Rijk van

Christus, twee standaarden, drle klassen
van mensen, drie graden van nederigheid,
M ichèleA umont

Quatre cents prêtresparlentdu
Sacerdoce

beschouwing totde liefde:zijworden allemaal verklaard en bemediteerd.M editaties
over'priesterliche Existenz'vindtmen eerst

inhetmiddenvan hetboek('tweedeweek').
Ze zijn reeds in 1961 oorspronkeli
jk geschreven. Rahner zelf geeft toe, dat hij
Van deschrijfster:een leek,diesinds1953 sindsdien meerdere van zijn theologische
verschillende studles schreef over sociolo- inzichten in deze gecorrigeerd heeft. Bij
lezing raakt men toch overtuigd van de
Desclée,Paris,1970,128 pp..

Fische en ethische onderwerpen,verscheen actualiteit van deze overwegingen, ook nu
ln februari 1963 een boek getiteld Le #rJ-

Om een voorbeeld te noem en:de getre,homme du Sacré (Paris,Desclée etC.). nog.
Hetboek diende totbasism ateriaalvan een dachten over het aanvaarden en uithouden

enquête naar de opinies van de Franse

van de spanning gewekt door de opgave

van de priesters en hun verhouding tot de
wereld, de motivatie van hun keuze, het
oordeeloverhun vorming.Een 400-ta1antwoorden, komende van de 1500 die het
boek van 1969 kregen toegestuurd meteen

liseerde- vormgevinj,zijn nu natienjaar

ot profetische verkondiging binnen een
geestelijkheid betreffende wezen,taak, en t
jkvoorgegeven - geïnstitutionazending van het priesterschap, het leven noodzakeli

meerdan ooitde moelte van hetoverwegen
waard.ln alle opzichten een prachtig boek,
vo1 theologisch verantwoorde vroomheid;
waarin echter de theologische problematiek
p de achtergrond wordtgehouden om de
persoonlijke brief,zijn in dezenieuwepu- o
oomheid steeds aan het woord te laten.
blikatie samenjebracht, analytisch onder- vr
zochten statistlsch geëvalueerd.D itnieuwe Wie de moed vindt nog eens een paar
jtemaken voor een retraite- dit
docum ent, aldus de auteur in haar eind- dagen vri
conclusie,stem t tot vertrouwen in de toe- boek geeft die m oed! - , vindt in Karl
kom stvan het priesterschap.Tekenen van Rahner een bezielende retraiteleider.
geesteli
jke gezondheid immers zi
jn toch S.Troosler
welhet verlangen naar gebed en stilte,het

feitdatvelen verklaren gelukkig te zijn en
tenslotte hun levend geloofin hetpriesterschap.
S.DeSm et

KarlRahner

Einûbung priesterlicher Existenz
H erder,Freiburg-Basel-W ien,1970,
304 pp., DM .29,- .

W alterDirks,u.a.

D ie Chance der brûderlichen
Gem einde
(Publik-Biicher), M atthias-Griinewald-verlag,M ainz,1970,96 pp.,D M .8,80.

W ie het nieuwe katholieke D uitse opinie-

blad Publik geregeld bi
jhoudt, kent reeds
de in dit boekje verzameldestudies en beschouwingen over heroriëntering en her-

M en moet we1 een theoloog zijn van het groepering van de zielzorg, geschreven in

form aat en de faam van K arl Rahner om verband methetthema van de Katholikenin 1970 te durven aankomen m et de tekst tag 1970 in Trier 'Gem einde des H errn'.
van een retraite die de tekst van Ignatius' Deskundigen a1sH.Fleckenstein,N.GreinGeestelijke Oefeningen op de voetvolgten achter,F. Klostermann, R.Pesch leveren
deze somswoord voorwoord verklaart.En hun bijdrage.Misschien mag hier de wens
ditgewild:,,Hetisnuttig de grote klassieke geuitworden,dat de redactie van 'Publik-

teksten van het boek der Geestelijke Oefe- Bûcher'binnenkort ook de voortreffelijke
ningen steeds weer te overwegen.Ze houden hetuit.Ze behoeven nietdoor andere

serie artikelen over'open com munie'en 'intercom munie'in boekvorm presenteert.
vervangen te worden'' (p. 27). Ja zelfs: S.Trooster

vooroordelen historischperspectiefzelfsbij
WIJSBEGEERTE
Beerling,Dr.R.F.- M acht.- De Erven

F.Bohn,Haarlem,1971,78 pp.,/6,50.

Toynbee kunnen afremmen.Voor de lezer
die nietallesgelooftwatgedruktstaat,kan
dit een uiterst waardevol en stimulerend
boek betekenen.
J.H .Nota

Forster, Leonard - The Poet's Tongues
M ultilingualism in Literature.- CambridgeUniversity Press,London,1971,101 pp-, Dr.C.J.deVogel
f 1,60.
Galtung,Johan - Op zoek naar de post- W qsgerige aspecten van het
revolutionaire samenleving. - Katernen vroeg-christ
eli
jk denken
2000 - W olters Noordhoff, Groningen, K leine geschiedenis van de
1971.
Patristische en vroeg-M iddeleeuwse
Giloi,Woljgang - Simulation und Analyse
stochastischer Vorgönge.- R.Oldenbourg, wqsbegeerte
Miinchen /W ien, 1970, 239 pp., 87 afb., W ereldvenster,Baarn,1970,161 pp.,/7,- .
5 tab.,DM .48,- .
Sergant, Dr.M . C.- Taal en logica.n knap overzichtvan de filosofie in de
Het W ereldvenster, Baarn, 1971, 19 pp., Ee
periode van de kerkvaders en de vroege
/3,
90.
ddeleeuwen, dat eindigt bij Anselmus
Lohman, Ruud - Het huis van het li- Mi
an Canterbury.Opvallend en gelukkig is
chaam.- Ambo boeken,Bilthoven, 1971, v
dat de Griekse denkers,ondanks de nood128 pp-,/7,50.

zakeli
jke beknoptheid,veel meer aandacht
kri
jgen dan men gewoonlijk aan hen
schenktin een geschiedenisderwijsbegeer-

ArnoldJ.Toynbee

Blokkerende Gewoonten
Pleidooivooreen wereldstaat

te.De uiteenzetting is zeer helder en deskundig en geeftsteeds de kernpunten aan.

Een enkelemaalkomtde persoonlijke in-

tergretatie wat sterk naarvoren en wordt

1.watweini!waardejehechtaan moleAula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, m.
l
i
j
k
andere inzlchten.BiJde voortreffelilke
266 pp..
literatuurlijst missen wij ongaarne enkele
werken in de Nederlandse taal: Robbers,
DeoorspronkelijkeEngelseuitgave dateert deNederlandsevertalinjvan Piepers'Schovan 1966.Toynbee concludeert hier vanuit lastik',Augustinus'bellldenissen in Wijdeds vertaling, recente vertalingen in het
zi
jn rijke kennisvan hetverleden watde vel
N ederlands van Boethius en Anselm us.
m ensheid heden moet doen om nog een
toekom stoverte houden.D e dubbele dreiging van de atoombom en overbevolking
stellen onsvoorhetdilem ma:politiekehereniging of massale zelfm oord.Een wereldautoriteitvoor atoom energie en voor voed-

J.H .N ota

M auriceM erleau-ponty

selverdeling zi
jn absoluut noodzakelijk. Essays

Daartoe za1 de absolute soevereiniteit van
de nationale staat moeten worden beëin- A ula,Spectrum ,U trecht/Antwerpen,1970,
digd. D e éne wereldregering behoeft niet 224 pp.,j4,50,BF.76.
perse één wereldgodsdienst in te sluiten.
W e1zietde cultuurhistoricus nieuwe m oge- Vertaling van vijfhoofdstukken uit Merli
jkheden voor de godsdienst,a1s de gods- leau-ponty's boek van 1948: Sens et nondiensten voortgaan op de begonnen weg sens. Verder vindt men nog twee hoofd-

van de laatste jaren en meer waardering stukken uitSignes (1960)en het bekende
blijven tonen voorelkaar.
voorwoord over fenomenologie uit 1945.
Het isverbazingwekkend hoe S.erin slaagt Prof.Kwantschrijfteen inleiding.De ver-

verrassend diepe inzichten te combineren

taling isgoed,maarde inleidervergistzich

met verbijsterend wanbegrip. Dat hij in wanneer hijmeentdat de vertalers met dit
1966 zo optimistisch kan schrijven over de werk origineel zijn. Twee hoofdstukken
natuurbeheersing door de mensheid toont vindt men ook compleet (op een enkele
alleen hoe snelwe leven,m aarde passages alinea na)in devertaling van prof.R.Bakover de joden bv.bewijzen hoehooghartige ker (Kerngedachten van M erleau-ponty,
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Roermond,1969).Bakkerbeperktzich bo- ondervonden van de ouder wordende Volvendien niet tot vertaling van teksten uit taire.Pasdoor d'Holbach zou dan de verbovengenoemde boeken, maar geeft de lichting een definitief atheïstische strekking

Franse wi
jsgeer in zijn gehele oeuvre met hebben gekrelen.Een richting diezich in
teksten commentaar.Daardoor worden de
teksten beter in hun context gezien,mede
door het voortdurend verwijzen naar de
paginering van het oorspronkeli
jke Frans.
A1 deze voordelen worden gemist in het
Aulaboek dat ik dus minder kan aanbe-

de revolutienletzou hebben kunnen bevestigen:het ddsme kwam daar als overwin-

naaruitdestrijd.Degronden diedeinleider aanvoert om de drie hier vertaalde geschriften 'Le Christianisme dévoilé','Théologie portative'en Lettresà Eugenie'toe te

velen dan prof.Kwant,die blijkbaar Bak- schrijven aan deze schrijver zijn beslist
kersKerngedachten watte vlotheeftdoor- steekhoudend.De wi
jzewaarop hijer toe
gebladerd. Ook de passage van M erleau- komt het eerste van deze drie werken te
jlhet
Ponty omtrent het christendom moetwor- dateren in de zomer van 1766, terwi

den aangevuld meteen vervolg:zi
jn terug- boek zelfvermeldt1756,is bijzonderbekeer tot de katholieke kerk (o.a. vermeld langwekkend.
doorSartre)en zijnworstelingditwi
jsgerig W at het athdsme van de werken zelf beteverwerken in Le visible etl'invisible.
treft,valthetbijhetlezen weerop datdit
D eze essays hebben daarom slechtswaarde

zich uitsluitend richt tegen het achttiende-

a1s partiële bijdrage tot kennis van een eeuwse christelijke godsbeeld.Feitelijk imperiodeuitM erleau-ponty'swijsbegeerte. mersisatheïsme een leeg begrip.Men zou
J.H.Nota

het alleen kunnen hanteren indien er een
algem een begrip voor een god ontwikkeld
zou kunnen worden.Hetisechteronmoge-

lijk om bi
jvoorbeeld de joods-christelijke
S.C.Dik en J.G.rtpt)#
Beginselen van deA lgem ene taalwetenschap

god,de romeinse goden en de boeddhistische op een noemer te brengen.De leden
van de verzameling van alle godsbeelden
hebben tegengestelde eigenschappen. Soms

i
jn zealmachtig,somsaan het1otonderAula,Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1970, z
worpen,som s persoon en soms niet m eer
211 pp..
dan een vage kracht,erzijn eronder die
sterfeli
jk zijn en diedatnu juistweerniet
W ie van dit vak niets afweet,vindtin dit zijn.Een atheïsmekan zich onmogelijk te-

jkti
jdigrichten.M aar
boek een voortreffelijke inleiding,dievoor- gen aldiebeelden geli
al treft door haar belangwekkende didac-

datwistde achttiende eeuw nieten zelfs in

tische opzet.De belangrijkste aspecten van

de negentiende eeuw was datbijde grond-

hetvak en verschillende gezichtsptlnten erop worden telkensin een hoofdstuk behandeld.Ieder hoofdstuk eindigt dan m et een
terminologie en een literatuuroverzicht,

leggers van het moderne atheïsme, zoals

vak niets anders weten dan wat er nu net
in dit hoofdstuk staat.
C.J.Boschheurne

volk onder de knie tehouden.Hetisechter

dat bijvoorbeeld in de Dageraad tot uiting
kwam,nog onvoldoende bekend.N aum ann

heeft echter gelijk indien hij stelt dat het
waarin werken zijn opgenomen die inder- werk van d'H olbach zich richt tegen de
daad geschiktzijn voor mensen die van dit godsdienst zoals die gebruikt werd om het
onjuistte veronderstellen dat de heersende
klasse daarbij bewust handelde. Men is
eerder alleen m aar bang geweest dat een
veranderend godsdienstig inzichtde grond-

PaulThiry d'Holbach

Religionskritische Schriften
Aufbau Verlag,Berlin /W eimar,1970,
573 pp.,M .18,60.

slagen van de maatschappij,die voor hun
welzijn noodzakelijk waren,zou ondermi
j-

nen. Juist in deze aristocratische kringen
heeft men de godsdienst vooral als een
kwestie van moraal gezien. D e godsdien-

stige disputen in deze tijd gaan voor een
groot deel dan ook over de grondslagen
van deze m oraal. De aristocratie zag dit

De inleiding bi
j deze vertaling door M anfred N aum ann beoogtte beweren dat door ook van uithaar standpuntjuist,want de

raalisondermeerhetsjsteem waardoor
de qublikatiesvan d'
Holbach aan de ver- mo
een bepaalde m aatschappllvorm in stand
lichtlng een andere richting werd gegeven.
In verband daarmee legt hij een grote na- blijft.
druk op de tegenstand die deze geschriften

C.J.Boschheurne
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universeel keizerschap. En indien een

Groot-DuitsRijk nietmogelijk was (zoals
na 1866bleek)dan toch een sterk federale
staat,zoveel mogelijk aansluitend bij de
oude ri
jkstraditie.Voor anderen was juist
Beckerath,Jûrgen von - Abriss der Ge- een Klein-Duits Ri
jk de gewenste oplosGESCHIEDENIS

schichte des alten A'gypten.- R. Oldenbourg Verlag,M inchen,1971,76 pp.,DM .
19,80.
Buber-N eum ann,M argarete - La révolution mondiale. - Casterman, Tournai,
1971,416 pp.,BF.375.

Duhet,Paule-M arie - Les jemmes et Ia
révolution 1789-1794. - Juliard, Paris,
1971,240pp..
Gotto,K laus - Die W ochenzeitung Junge
Front I M ichael. - M atthias Grûnewald
Verlag,M ainz, 1970,250 pp..
Hamnett,Brian R.- Politics & Trade in
Southern M exico 1750-1821.- CambridgeUniversity Press,London,1971,214 pp.,
f 3,80.
Jansen,Dr.H.P.H.- Kalendarium,Ge-

sing; een protestants keizerschap de vervulling van hun idealen; hier 1ag de roeping derHohenzollern.Voor weer anderen
1ag die roeping der Hohenzollern echter
elders:Pruisen.Nietzondermoeite konden
ze in een keizerschap de speciale roeping

van Pruisen voor Duitsland verwezenlijkt
zien. Het keizerschap was niet alleen een
wens voor de federaal-denkenden.Juist de
voorstandersvan een eenheidsstaatzagen in

een keizer de beste verwerkelijking van dat
ideaal.Zij streefden daarbijeigenlijk naar
iets dat een contradictio in adiecto bevat:
een nationaal keizerschap. Maar zo nieuw
was dit streven toch niet: het keizerschap

van Napoleon I (op 2 en nietop 25 december 1802 - p. 19 - gekroond) en meer

schiedenis van de lage landen in jaartallen. nog van Napoleon III had bewerkten be-

Het Spectrum , Utrecht, 1971,263 pp., wezen dat een nieuwe inhoud aan de oude
titel kon worden gegeven:nietm eer overThelliez,C. - M arie de Luxembourg et koepeling en bescherming van het universon temps.- Nauwelaerts,Louvain,1971, sele, maar expansie en vergroting van het
X VIII-154 pp.,geïlla,BF.360.
nationalebelangbeyaaldenvoortaan diein-

/4,50.

houd; geen zendlnl, maar populariteit

ElisabethFehrenbach

W andlungen des deutschen
K aisergedankens 1871-1918

vormde ervan de basls.
De schepping van 1871 toont een menge-

ling van aldezewensen en qedachten:formeel,volgensdeconstitutie,lshetRijk een

federale staatdie rechtdoetaan de samen-

stellende delen en waarbij hethoogste gezag - het bondspresidium - ligtbij de
Koning van Pruisen,a1seerste onder zijn
Deze studie zou de ondertitel kulm en dra- medesouvereinen.Feitelijk ishetvooraleen
gen:de geschiedenis van de Duitse identi- Groot-pruisisch Rijk, waarin het protes-

R.Oldenburg,Miinchen/W ien,1969,
255 pp.,DM .38,50.

teit.W anthetgaathiernietzo maar over
de opvattingen over titel,plaats en functie
van hetstaatshoofd van hetTweede Duitse

tantse karakteroverheerst.De ontwikkeling
gaat van een federale staat naar een eenheidsstaat:en naarm ate de centrale organen

Rijk - nu honderd jaar geleden tot stand

meer bevoegdheid krijgen, stijgt ook de

gekomen. Juist in de gedachtevorming
daarover en de ontwikkeling ervan kom t
naarvoren hoeverschillende groepen Duitsers zich voelden in die staat, na zoveel

m achtvan de keizer.Hetzou erop kunnen

lijken datdemachtvan Pruisen toeneemt;
m aar dat is niet het geval.Juist de groei

en bloeivan hethele ri
jk,hetstaan in een
ti
jdperk van imperialisme en de opvatting
1871 lang niet voor alle Duitsers de ver- van W ilhelm 11overzi
jn ambtbrengen ook
wezenlijking van hun idealen was,maar in de betekenis van het Pruisische koning1914 toch vri
jwelvoor allen hetvaderland schap op de achtergrond.W ilhelm putwel
bleek te zijn geworden waarvoorje offers uitdetraditie van despeciale zendin!van
strijd tot stand gekomen.Een staat die in

brengt.

de Pruisische koningen,m aar plantd1e a1s

De schepping van 1871 kon onmogelijk het ware over van het Pruisische koningvoorallen even bevredigend zi
jn:te uiteen- schap naarhetDuitsekeizerschap (totonlopend waren imm ers de opvattingen daar- genoegen van conservatieve Pruisen).Juist
over hoe het nieuwe D uitsland er uitzou
moeten zien. Er waren D uitsers die het
vooraleen oud traditioneelaanzien hadden

willen geven:een Groot-Duits Rijk meteen

onder W ilhelm 11 wordt de keizer van

'bondspresidium'totsouverein van hetRijk
(volkomen tegen de letter van de constitutie).De keizer wordtverpersoonli
jking van
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de eenheid,meernog belichaming (en uit- en een vernieuwde impuls van missionering
voerder)van de nationale Duitse geest.Zo over de gehele wereld.
kunnen ook theorieën ontstaan over een

A1 deze gebeurtenissen en ontwikkelings-

leiderschapvan dekeizer.Bi
jNaumann a1s stadia onderkennen, sym ptom atisch betussenfase gezien naar een parlementair schrijven en evalueren waseen opzetwaar'Volkskaisertum';alleen de keizer isnog in aan degelijke vakmensen hun medewerking
staat de vierde stand voor de staat te win-

verleenden. W e signaleren slechts enkelen

nen.Bi
janderen wordtditleiderschaq ge- van hen.ln de eerste plaats de bijdragen
zien a1s laatste vervulling van het kelzerschap en komthet voort uit bewuste anti-

van dehelaaste vroeg gestorven L.Cognet.
D ezekennervan de l7e-eeuwse Franse spi-

democratische opties.Een verwerkelijking ritualiteitheeftbijnadehelftvan heteerste
vanditleiderschap heeftdeDuitseqeschie- deelvoorzijn rekening genomen,dathandenis dan enige decennia later te zlen ge- delt over hetkerkelijk leven in Frankrijk.
De hoofdbrok hiervan is een nauwgezette
Hetza1menigeen plezier doen te vernemen samenvattingvanalwatwijthansdoorOrdat deze studie de eerste is in een serie: cibal,Ceyssens,M artimort e.a.weten over
Studien zur Geschichte des Neunzehnten het ontstaan,de eerste ontwikkeling en de
geven ....

Jahrhundertsen datdezeserieqefinancierd onbehaallijkestemmingwelkehetjanseniswordt door de Fritz Thyssen-stlftung.Het
geld van Thyssen is we1eensvoor minder
nuttige zaken gebruikt.
M arcelChappin

me in zl
jn vele vormen te zien gaf.M en

denke aan het Augustinisme van Jansenius
te Leuven, de invloed van Saint-cyran,
Port-Royal, de Provinciales, het Gallica-

nisme met zi
jn uitlopers in de Utrechtse
clerezijen hetProtestantisme.Ook in het
tweede deeldathandeltoverStaatskerk en
H ubertJedin

Aufklërung heeft Cognetzi
jn bijdrage geleverd. Deze betreft het achttiendeeeuwse
H andbuch der Kirchengeschichte,
ansenismein Frankri
jk,deverdereontwikBd. F, Die Kirche im Zeitaler des j
keling van de zo genoem de Franse spiritu-

Absolutismus und derAufklârung

aliteit die nu mystisch wordt. Tenslotte

Verlag Herder,Freiburg,1970,XXX,
670 pp.,DM.110,- .

deelthijin een korthoofdstuk een en an-

D eperiode waarin de toestand van de Kerk
beïnvloed wordt door het staatkundig absolutisme en de ideeënstrom ing der Auf-

thodism e.
Verder valt het werk van Prof. H. Raab
uit Freiburg op te m erken,vooral dan in

der m ee over de anglikaanse spiritualiteit

n.a.v.John W esley (1703-'91)en hetMe-

ttweede deel.Daarin wordthetrijkskerklërung (1648-1789) is in ditpasversche- he
nen deel van Jedin's onderhand beroemd kelijke episcopalisme geschetst vanaf het

m idden der17e totheteinde der 18e eeuw.
M en vindt er een uitstekende m onografie
over Febronius en hetFebronianism e,over
M aria Theresia en Jozefl1.
zich vrij van de vaste bindingen die haar Te
nslotte vermelden wij nog de bi
jdragen
ondanks alle verdeeldheid aan het maatvan de Duitse hoogleraar aan de G regorigeworden Kirchengeschichte gekarakteriseerd a1s 'Kerk in overgang'. lnderdaad
m aakt de Kerk in deze anderhalve eeuw

schappelijk leven bleven vasthouden.M eer ana te Rome,B.Schneider.Hi
bestudeert
en meer gaatzij een zelfstandig leven lei- de reeds genoemde periodenjva
nuit het
den.D e ons zo vertrouwde tekensvan een
overgangsfase komen in het verloop van pauselijk curiaal gezichtspunt,van Alexanr V1I (1655-1667) tot Clemens X1
deze episode duidelijk naarvoren:spannin- de
gen en conflicten allerhande zowel buiten (1700 -1721) voor le grand siècle,en van
a1s binnen,vasthouden aan traditionele po- Benedictus XllI (1724-1730) tot Clemens
sities en hulpeloosheid tegenover nieuwe XlV (1769-1774) als de Kerk onderhevig
isaan de stijgende druk van de staatskergeestelijke of politieke krachten.
n.
Op politiek vlak,wanneer belangrijke be- ke
Een zwaarhandboek,datin een kortbestek
slissingen worden genomen, lijdt de kerk toch overzicht wi1bieden in het overvloeaan een steeds zwakker wordende stem .
g materiaalvan een ingewikkelde periode,
Ook in de culturele geestesstroming van het di
waaraan nietalleen dekerk,m aar ook onjonge Europa verliest zi
j kennelijk vaart,
hedendaagse m entaliteitwellichtm eer is
maar dit gaat dan wonder genoeg tegelij- ze
verplichtdan wat de doorsnee intellectueel
kerti
jd ook gepaard met het hoogtepunt zo m aar vaag durft te verm oeden.
der kerkeli
jke barokkunst, een uitzonderlijkerevivalvan authentischgeestelijk leven, S.D eSm et

GeojjreyBarraclough
D ie EinheitEuropas als G edanke
und Tat

jBI
OGRAFIE

-1

Van den Hoeck & Ruprecht,Göttingen,
1964,57 pp.,DM .2,80.

AngelicaK rogman

beziggehouden heeftmetde problemen van

Vert.Yolande C.van Oss, Lemniscaat,

SimoneW eil,
De auteur is een historicus die zich vooral De 'rodeJeanne d'Arc'
hetmoderne Europa.ln ditkleine boekje Rotterdam, 1970, 176 pp.,/9,50.
heefthi
jeen reeksvoordrachten gebundeld
ze vertaling uithet Duits van een werk
die hi
j in 1963 hield in Haarlem voor de De
over Simone W eil's leven en denken legt

Organisatie van de studenten in de geschie- terechtsterk denadruk op haarsociaalendenis van Nederland,in het kader van de
agement.Zijheefthaarleven voordelijVogelzang-voordrachten. Het bevat een g
medemensen gegeven. Vanuit haar
aantalpersoonli
jke gedachten over de his- dende
torischeeenheid van Europa:in welkemate radicale liefde totde mensheid en haar ged door God moethaar persoonheeft Europa zich a1s een eenheid voorge- !repenhei
l
jkheid metalle contradicties worden bedaan in de loop van zijn geschiedenis en l
chreven.Simone W eil is zichzelf en moet
bijgedragen tot hetvormen van een een- s
n
iet met anderen worden vergeleken, niet
heidsbeeld?
metJeanne d'
A rc,zoalsde interessantaanA.VanPeteghem
doende ondertitelsuggerecrt,nietmetEdith
Stein, Teresia van Avila, Katherina van
Siena ofmetRosa van Luxemburg zoalsS.
probeert te doen.Dit boek legt ook wat
teveel nadruk op haar leer.Haar leven is
ArthurM arwick
belangrijkerenwordtin een 'Tijdtafel'niet
voldoende 'levend' voor de lezer die haar
Britain in the century ojtotalwJr
W ar,Peaceand SocialChange 1900 - niet van elders kent. De citaten uit de

1967
Penguin Books,Harmondsworth,1970,
537 pp..

Nu ook in een pocketuitgave ditboek van
M arwick uit 1968.Hetgaat de auteur om
de sociale gevolgen van demoderne oorlog

werkenzijn we1goed gekozen,maarwiede

'volledige werken'van Simone W eil leest,
is niet zo getroffen door ,,de volm aakte
klaarheid en nobele eenvoud die de taal
van hetgenie kenmerken''.S.doetook weinig pogingen de genoemde contradicties in

Simone wat duidelijker te maken.Het is
toch we1 heel vreemd, dat deze Joodse

vrouw zo antisemitisch lsen zelfstildens
oorlog aan collaborerende instanties
eeuw.Hetlaatste is zeer duidelijk;heteer- de
ste is iets moeili
jker. De twee grote oor- sckrijftdatdejodenwetten nietop haarvan
jn.Dit was beslist niet uit
logen van onze eeuw hebben ook in het toepassing zi
Verenigd Koninkrijk veel veranderd.M aar angst voor haar eigen leven,m aar we1uit
watisnu precieste danken aan de oorlog; afkeer voor haar eigen volk. En dat bij
wat zou to
-ch we1 gebeurd zijn? In hoe- iemand die altijd opkwam voor de 'underen om Groot-Brittannië in de twintigste

verre geeft de oorlog slechts een versnel-

dog'.

l
inj;in hoeverrebreektde oorlog ontwik- Debibliografiegeeftgeenenkeleverwijzing
kellngen af? Nu zou een precieze analyse naar Nederlandse literatuur.Gelukkig zijn

rwe1werken van Simone W eilin hetNehiervan ook een onmogelijketaakzijn.W e e
lands vertaald en is er ook over haar
weten immersnietwatergebeurdzou zijn der
ge
s
chr
even.In Streven in 1954 en in 1956.
wanneer er geen oorlojen waren geweest

Hetisonzejebondenheld aan waterhier J.H .N ota
en nu feitelilk gebeurt die ons beperkt en

bepaalt.Duidelijk wordt we1 hoe de oor- LadyBirdJohnson
logen een stroomversnelling betekenen voor
veelontwikkelingen.Metdatalgeeft Mar- A W hite H ouseD fcry
wick ons een sociale geschiedenis van
Groot-Brittannië die doorgaat daar waar

G.M .Trevelyan ophoudt,zi
jhetmetmeer

politiek erin.
M arcelChappin

Weidenfeld and Nicolson,London,1970,

806 pp.,98/-.
Vanaf de dag dat haar man werd beëdigd
a1s President der Verenigde Staten, dat is

vanaf de dag dat President Kennedy werd
vermoord,heeftLady Bird Johnson aante-

keningen gehouden van alles wat zij als

POLITIEK

eerste dame van Amerika beleefde.Alhaar

indrukkenlegdezijvastopeenband-recor- Bohmann,Aljred - M enschen und Grenderen van de bandjesafwerd haardag- zen.Strukturwandel der deutschen Bevölboek uitgetikt - 1.750.
000 woorden! Een
selectie daaruit,ongeveereen tiende,vormt
de l'nhoud van ditboek.
Achthonderd pagina's woorden, woorden,
woorden.Veelmeer is het niet.Voor het
overgrote deel prietpraat, die alleen maar
getuigt van onvoorstelbaar onbenul. Het

kerung.- W issenschaftund Politik,Köln,
1971,428 pp.,DM .72,- .

Cauwelaert, E. van - Taalvrqheid? Een

kritische motivering van de taalwetgeving.
De Nederlandsche Boekhandel,Antwerpen,1971,231 pp.,BF.225.

hm,Helmut- M eutereiau! den Knien.
onbenulvan eenvrouw diebijeen ontmoe- Da
alter Verlag,Olten im Breisgau,1969,
ting metdegroot-industriëlen van Amerika 208Wpp.
,SFr.26,50.
nietsandersweette verttllen dan dat zij Feitö,Fr
nçois - Dictionnaire des partis
mi
jnheerCampbellheeftgezegd,datzijen communisates
et des mouvements révoluhaar man zich over de hele wereld m et

ionnaires. - Casterman, Tournai, 1971,
Campbellssoep in leven hebben lehouden. t238
pp.,BF.250.
Die uit een diplomatieke receptle in het

Guttenberg,Karl Theodor,Freiherr zu lm Interesse der Freiheit.- Seewald Verlag,Stuttgart,1970,312 pp.,Ln,DM .19,80.
yter,Sir William - Rusland en de Wemantentevinden zijn.Dâtvondzijweliets Ha
reld.- Het Spectrum,Utrecht,1971, 156
om over na te denken.
W itte Huis niets méér metdeeltdan datde
Russische ambassadeur haar heeft bezworen naar Siberië te gaan omdat daar dia-

PP.,/2,75.
Bijzo'
n stortvloed van onbenulkan men Ney, John - Die Europâische Kapitula-

zich alleen maar afvragen of het we1 écht tion.- C.J. Bucher, Luzern /Frankfurt,
is.Of Lady Bird Johnson échtwelz6 dom 1971,368 pp.,Schw.
Fr.28 /DM .25,- .

is a1szijzich in ditboek voordoet.John- Noureddine,Aba - MontjoiePalestine.-

sons biografen schilderen haar om de Pierre Jean Oswald,Honfleur,1970,69 pp.,
drommelnieta1s een leeghoofd af.Eerder FF.9,- .
a1s een glasharde zakenvrouw die, mede Roels, Renaat - Gemeente en cultureel
dank zi
j allerleibedenkelijke manipulaties werk. - De Nederlandsche Boekhandel,
van haarman,een miljoenenfortuin wistte Antwerpen,1971,148 pp-,BF.195.
vergaren. M oet deze mierzoete kletskoek Shaw, A. G.L.- Great Britain and the
vaneen quasionbenullighuisvrouwtjesoms Colonies 1815 -1865.- M ethuen & Co.,
dienen om de werkelijke Lady Bird te ca- London,1970,216 pp.,16/-.
moufleren?
Talbott, Strobe - Chruschtschow erinnert
Daar zijn we1aanwilzingen voor.
sich.- Rowohlt,Reinbek,1971,598pp..
Uit het boek van Eric Goldman bijvoor- Zenz,Gisela - Sowjetische Entwicklungs-

beeld weten wij,datMJ heel nauw metde hilje. - W issenschaft und Politik, Kö'ln,
vrouw van dePresidentsamenwerkte in het 1971,128 pp.,DM .28,- .
openen van hetW itte Huis voor dewereld
van de cultuur.Daar had men in de dagboeken van Lady Bird we1 een en ander DietrichFrenzke
over mogen verwachten. Goed: Goldman D ieA nerkennung derD DR
kon hetJohnson niet naar de zin maken;
datdoetniet afaan zijn samenwerking met Völkerrechtliche M öglichkeiten und

Lady Bird.Overdatalles echter nauweli
jks Folgen

een woord in dit dagboek.Lady Bird heeft W issenschaft und Politik,Köln, 1970,128
hem met de meeste zorgvuldigheid wegge- Pp.,DM .8,50.
werkt.M etdiezelfdezorgvuldigheid negeert

zijtrouwens alle biografen en alle critici Uitgaande van de volkenrechteli
jke opvatvan haar dierbare Lyndon.Overhaarriva- tingen die gangbaarzijn in de Bondsrepu1en in de yublieke achting, over Jackie bliek,de DDR en de Sovjet-unie,onderKennedy bilvoorbeeld,pruimtzijzoetsap- zoekt de auteur de volgende vraagstukken:
pig,maar intussen!
1. Volkenrechteli
jke opvattingen over het
Onbenulblijfthtt- maarwè1clever on- erkenningsrecht van de staat en de gevolbenul.

HansHermans

!en daarvan.ErkeM inj is nietnoodzakehjk om een staat te zlln.Een staatblijft
een staatook a1shijnieterkend wordt,en
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omgekeerd wordt een niet-staat geen staat
enkelen alleen door erkenning.Geen erkenningsplicht.De erkenning van een staat
brengtgeen erkenning metzich meevan de

maatschappelijke structuren van die staat.
Een voorwaardeli
jkeerkenning bestaatniet.
Een verdragmeteen staat(b.v.een economische overeenkomsttussen de Bondsrepu-
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overde mogelijkheid van de wedervereniging en de gevolgen van een herbewapening van W est-Duitsland. De auteur van
onderhavig boek heeft een enorme bronnenstudiegemaaktvan hetbeschikbaarm ateriaal in verband met de binnenlandse
Duitse toestand tegenover het Europees
verdedigingsbegrip. De problemen worden
bestudeerd: de historische en buitenlandspolitieke achtergrond van het herbewape-

bliek en deDDR)sluitgeen volkenrechtelijke erkenning van die staat in.
2. De volkenrechtelijke gevolgen van de ningsvraagstuk - de bewapeningsbijdrage
erkenning.De staatwordtgeen objectvan en deverhoudingtotdewestelijkemogend-

het volkenrecht enkel en alleen door het heden - deherbewapening en de Europese
feitdathijerkendwordt.Erkenning isniet eenmaking- hetprobleem van de neutravan zo groot belang a1s beweerd wordt. lisering van Duitsland - hetvraagstuk van
Over het algemeen neemt men aan datde de wedervereniging. De auteur houdt zich
staat al rechten en veplichtingen heeft uiteraard in de eerste plaats bezig met
voordaten zonder dathiJerkend wordt.
Duitse problemen. M aar we mogen niet
3.ln dehouding van de DDR ziteen dub- vergeten datDuitsland in de Jaren vi
jftig
belzinnigheid.Van de ene kant streeft ze eenbelangrijk zoniethetbelangri
jkstepronaar erkenning vanwege de Bondsrepu- bleem vormde van de Europese politiek.
bliek.Van de andere kant beschimptze te Belangrijk in dezeuitgaveisook degewelpas en te onpas de maatschappelijke in- dige bibliografie.
richting van de Bondsrepubliek. W aarom A.VanPeteghem
zoekt de DDR naar erkenning vanwege de
BRD? Vooral om de gevolgen tegenover
anderelanden:die dan ook zullen overgaan Erwin W eit
totde erkenmng.
lnteressant maar heelgespecialiseerd werk. Ostblock intern

Belangrijk voor studenten in het volken- 13 JahreDolmetscher/ïJr die
recht. Gevolgd door een zeer uitgebreide
bibliografie.
A.Van Peteghem
Klausvon schubert

Wiederbewajjnung und W estintegration.Die innereA useinandersetzung
um die militörische und aussenpolitische Orientierung derBundesrepublik
1950-1952
D eutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1970,
216 pp-,D M .9,80.

polnische Partei- und Staatsfûhrung
Hoffmann und Campe Verlag, H amburg,
1970,274 pp..

Erwin W eits boek 'Ostblok intern.13 Jahre
Dolmetscher fiîr die polnische Partei und Staatsfûhrung'is thanszeer actueelna
het spectaculaire aftreden van Gomulka.
Behalve Gomulka werden nog vier andere
leden van het Politbureau, Kliszko,Jaszczuk, Spychalski en Strzelecki, vervangen.
De snelheid waarmeehetleidersteam isver-

anderd,geeft de schrijver gelijk. Gomulka

wasnietmeerin staatdeteujelszo stevig
in handen te houden a1s de sltuatie in Po1en ditvereiste.
Het boek houdt echter m inder voor de
politiek geïnteresseerde lezer in dan m en

Een belangri
jk vraagstuk waarmee de
Bondsregering in het begin van de jaren
vijftig te maken had,was dat van de her- van zi
jn titel mag verwachten.W eits anabewapening en de gevolgen daarvan voor
de wedervereniging.In welke mate kon de

lysevandegebeurtenissenbinnenhetsociallstische blok is een minder geslaagde re-

Bondsregering onafhankelijk ageren? W e1- portagegeworden:Een beschrijvingvan de
ke kansen lagen er in de verklaring van manier van leven van de partijtop in W arneutraliteit die de Bondsregering eventueel schau en Oost-Berli
jn.De politieke medezou hebben afgelegd,en welke waren daar- delingen van hetboek zijn in feite geen
van degevolgen vooreen mogelijketoena- nieuws meer.D at de voorm alige algem ene
dering tot het Oosten? Vooral de opna- secretaris van de Poolse Arbeiderspartij en
me van de Bondsrepubliek in de Europese
Defensie-gemeenschap stelde een acuut
probleem .W e denken bv. aan de reacties
van M oskou in de notenwisseling van 1952

staatshoofd,Bierut, in tegenstelling tot de
officiëleversie,nietaan een hartaanvalwas
gestorven, wist men reeds.Ook wist m en

in hetW esten datdeburgerlijkepartijen in
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Polen en in de D.D.R.nieteen zelfstandige
politieke factor vertegenwoordigden. D eze
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coulissen van deze y,politischen Heerschau
der S.E.D.erlebt hatte''.W eit zegt echter

partijen hebben de leidende politieke ro1 nietsoverwathi
jti
jdens hetcongres gevan de communisten bijhetopbouwen van hoord of gezien heeft en hoe Mj tot zijn
het socialisme aanvaard.
beoordeling van deTsjechoslowaakse situaDaarentegen is het hoofdstuk waarin over

deprakti
jken van de publiciteitsmedia van
de D.D .R.en de zgn.'Presse-fëlschungen'
wordtbericht,erg interessant.VolgensW eit
bv. vervalste het officieel orgaan van de

tie wasgekomen.In april1967 zatyartijsecretaris Novotny te Praag nog vastln het

zadel.Door de Sovjetleiderswerd Novotny
gunstig beoordeeld omdathijeen voorstandervan 'langzame destalinisatie'was.Teke-

SocialistischeEenheidspartijNeuesDeutsch- nen van een politieke liberalisatie manifesland, ondanks voorafgaande toezeggingen

teerden zich pas sinds augustus 1967 in

van partij-en regeringsfunctionarissen dat Praag.
het niet zou gebeuren, regelmatig de toe-

Ondanks deze tekortkomingen geeft dit

spraken van Gomulka tijdens een officieel boek een beeld van de ontwikkeling van de
bezoek aan de D .D .R .. D e betrekkingen betrekkingen binnen het socialistische blok
tussen Polen en de D .D .R. worden zeer en in het bijzondertussen de Sovjet-unie,
zwartgeschilderd.Volgens de auteur ,,be- de D.D.
R.,Polen en Tsjechoslowakije.
lasten M isstrauen und Eifersiichteleien die L.L.Bartalits
gegenseitigen Beziehungen''. D e wanverhouding tussen de D .D.R.en Polen wordt
daarmee jemotiveerd dat Warschau en H orstSiebert

Oost-Berli
ln y,
jeweils auf verschiedene
Machtgruppen im Kreml setzen''. W elke D erandere TeilD eutschlands in
deze groeperingen binnen de topleiding van Schulbûchern der D .D .R.und der
de Sovjet-unie zijn,wordtechter aan de B.R.D .
lezeronthouden.Bijdebespreking van de Bertelsmann Verlag,Gûtersloh,1970,
persoonlijkeverhoudingtussenGomulkaen 128 pp.,DM .12,80.
Ulbrichtwordt de voorzitter van de staats-

raad der D.D.
R.door de schrijver van dit
boek ronduit gedemoniseerd: ,,seine Per- Datertwee Duitsepolitieke en maatschapjke systemen zijn is een onbetwistbaar
son istvon Verschlagenheitgekennzeichnet, peli

von Zynismus und einer Skrupellosigkeit, feit. Nu dit feit gedurende de afgelopen
wie sie selbst unter den heutigen kommu- jaren in toenemende mate totonsbewustjn is doorgedrongen, wordt opgemerkt
nistischen Fiihrern nurselten ist''.D itoor- zi
men over het algemeen weinig over de
deeloverUlbrichtmag depersoonlijke me- dat
ning van de auteur zi
jn. Een politieke D .D .R.weet.En om gekeerd dat men verjk in de D.D.R.ook weinig ofniets
waardering is het echter niet,hetgeen men moedeli
weet over de Bondsrepubliek. ,,pëckchen
van W eit zou mogen verwachten.
ch driiben senden'' waren en zijn niet
Gomulka isin vergelijking metUlbrichtlet- na
paald de middelen om informaties over
terli
jk beklagenswaardig.Een man die zich be
situatie in de Bondsrepubliek naar de
steeds meer van zijn omgeving en van de de
.D .R.over te brengen.
bevolking isoleert.Over de mogeli
jke oor- D
zaken van ditzelfisolementen ook over de H orst Siebertheeftnu in de reeks 'Schrifverandering van m ening van de voormalige ten zur Buchm arkt-Forschung'een onderk gepubliceerd dat de verm oedens over
Poolse partijleider van 1956 tot op heden zoe
bilaterale 'Nichtwissen' tussen beide
zwijgt de schrijver echter.Vaak worden er het
uitse staten bevestigd.
door de auteur in zijn boek beweringen D
gedaan waarvan de politieke achtergrond ,,D ie Deutschen sind sich dann endgùltig
ontbreekt.Zo bv.van diverse zig-zag-koer- fremd geworden, wenn sie voneinander
chts m ehr wissen,wenn sie Verënderunsen van Brezjnev,Gomulka en Ulbrichtop ni
hetterrein van de buitenlandse politiek en gen und Entwicklungen jenseits der innerschen Grenze ignorieren''. De door
in hetbijzonderin de Oost-W estbetrekkin- deut
Si
eber
t geuite bezorgdheid in de inleiding
gen.

van zijn boek schijntwerkelijkheid tezi
jn.
Voor de lezerisongetwijfeld eveneens ver- De auteurheeftde leerboeken in de Bondsrassend dem ededeling van W eitin verband

republiek en in de D.D .R. op het terrein

met het zevende parti
jcongres van de van 'Staatsbûrgerkunde',resp.'Sozial- und

S.E.D., dat in april 1967 werd gehouden, Gemeinschaftskunde' op hun spreken over
dat de ontwikkeling in Tsjechoslowakije het andere Duitsland onderzocht.De dui'spitzte zich zu'.De auteurm aakteen per- delijke presentatie van zijn onderzoeksresoonlijke balans op van wat hij achter de sultaten heefthetvoordeeldatde lezervan
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meet af aan weet hoe de zaken eigenli
jk

staan. De zowel in de D.D.R. a1s in de

Bondsrepubliek gehanteerde methode bij

het samenstellen van leerboeken, n.1. in
plaats van rationele bea stwording te bevorderen indoctrinatie te gebruiken, verwondert de lezer.
Deze opmerking doet echter geen afbreuk
aan de waarde van Sieberts onderzoek.De

LITERA TUUR

Brezan,JJfr# - DerM âuseturm.- Verlag

NeuesLeben,Berlin,1970,267pp-,M .7,20.
Darwisch, M ahmud - Poêmes Paleztiniens.- Les Editions du Ced,Paris, 1970,
talri
jke citaten,overzichten en tabellen ge- 132 pp..
ki,M axim - UberLiteratur.- Aufven een tamelijk duidelijk beeld.Deauteur Gor
steltbi
jvoorbeeld vastdatde leerlingen in bau Verlag,Berlin /W eimar,1968,656 pp.,
de D.D.R.ongeveer vier maalzoveelover M .13,80.
de Bondsrepubliek te horen kri
jgen a1sin Horvath,Odön von - Gesammelte Werke
W est-Duitsland over de D.D.
R ..Bijna ne- 111.- Suhrkamp,Frankfurt,1971,522 pp..
gen procentvan de teksten in de D.
D .R.- Laâbi,Abdellatij- Lapoésie palestinienne
leerboeken handelt over de Bondsrepubliek de combat. - Pierre Jean Oswald, Honen slechts anderhalf procent over de Sov- fleur,1970,154 pp.,F 9,90.
Jet-unie. Volgens Siebert is het doel van Preissler, Helmut - Glûck soll dauern,
deze 'kennisoverdracht' ,yder konsequente Gedichte.- Verlag Neues Leben,Berlin,
20.
Kampf gegen den aggressiven W estdeut- 1971,95 pp.,M .6,
Wie derKrajtjahrerKarlBirnbaum seinen
schen lmperialismus''.
Hetinformatiemateriaalin de D.D.R.-1eer- Chej erkannte. Nelfe Proza - Neue Naboeken over de politieke en economische men.- Verlag Neues Leben,Berlin,1971,
situatie van de Bondsrepubliek isuitgebreid 311 pp.,M .7,60.
en meestal exact.M aar hetwordt volgens

deauteureenzijdiggeselecteerd en geïnter-

preteerd. Opvallend is tot welke 'reactionaire' slotopmerkingen de auteurs van de

Fem Rutke

D.D.R.-leerboeken komen.Zi
j kritiseren de Pak van (m'n)Hart
zgn.'antinationale Politik'van de Bonds-

M anifestvan een schrnlstervoor

republiek en zij willen de jeugd in de Vietnam
D.D.R.ertoe aansporen 'mitderW affe in
der Hand' het vaderland te verdedigen.
Volgens hun interpretatie betekent 'liefde'
voor de D.D.R.'haten'van de Bondsrepubliek.
De leerboeken in de Bondsrepubliek bevat-

ten minder politieke informatie en zij zijn

volgens Siebert minder militant en agressief. Het beeld dat de leerlingen in de

Desclée De Brouwer,Brugge/Utrecht,
1970,105 pp.,BF.96.

Een vinnig geschrift,waarin F.R.haar 1iteraire verontwaardiging lucht omdat een
verzamelwerk ten bate van Vietnam m et

bijdragen van leden van de Vereniging voor
Letterkundigen,onder de auspiciën van een
Bondsrepubliek van de D.
D .R.kri
jgen,be- Noord-Nederlandse uitgeveri
j, niet tot
antwoordtechteraan 'tniveau van de vijf- stand kwam zoals aanvanke
lijk gepland
tiger Jaren.Hieruit concludeert de auteur W aS.
dat de burger van de Bondsrepubliek ,,auf
eine kritischerrationale Auseinandersetzung
m it dem soclalistischen D eutschland nicht
genûgend vorbereitet ist''. Historisch niet

'Iaar scherpe taal hekelt man en paard.

Eigenli
jkwordtelkelezergenoogttotkleur
bekennen.,,Soul,dat hoor je nletmeer in

tland,klaagde een Amerikaanse vooreen
verantwoord en op een naieve wijze pro- di
Tvketen. Het is alsof iedereen zelfs het
beertmen in de Bondsrepubliek hetDerde woor
d vermijdt a1s de pest en datlaat me
Rijk metde D.D.R.teidentificeren.In de nietme
osa1s ik daarover denk terwijl
Bondsrepubliek is democratie en 'drëben' ik bezigerb1
en in mijn huishouding''. Fem
isdictatuur.VolgensSiebertssamenvatting:

tke vindt dit een teken aan de wand.
#,Zie1der Schulbikheristdie negative Ein- Ru
M
e
n durfthetnietmeer aan overhetgeesstellung zur D.D.R.,die zugleich die westzich af in dit

elijke te spreken.Zijvraagt
deutsche Gesellschaftsordnun! und den t
bo
e,datinalzijn voortreffelijkheidtoch
StaatderBundesrepublik in elnem gûnsti- eenekj
beetle verward aandoet: ,,Hoe kunnen
geren Licht erschelnen lësst.lm vergleich

zur D.D.R. nehmen sich die M ëngel de1 wijin 'shemels naam Vietnamezen gaan
lpen zonderdatkleinebloemetjein onsB.R.D.a1sunwesentlich und harmlos aus''. he
zelf te verzorgen van ziel - soul - ,van
L.L.Bartalits
reinheid met ons diepste geweten,met een

schoonheid van zomaar-zomaar-goed-wil-

len-zijn?''.

S.DeSmet

Epochen derdeutschen Lyrik
Nach den Erstdrucken in zeitlicher Folge
hrsg.von W alther Killy.
Deutscher Taschenbuch Verlag, Mûnchen,
10 delen, 1969 vv., à 400 pp., DM .6,80
per deel.

TH EATER

Bien,Horst- Henrik IbsensRealismus.Rûtten und Loening,Berlin,1970,329 pp..
Bortenschlager,W ilhelm - Theaterspiegel.
Band 1.Autoren aus England,Irland und
Nordamerika. - W elsermiihl, Miinchen,
1971, 327 pp-,geïll-, DM .14,80.

Vi
jf delen zijn er nu verschenen van een
anthologiedieeen ri
jk geschakeerde en vol-

strekt representatieve keuze wi1 bieden uit M artin Esslin
de vroegste totde modernste Duitse lyriek,
In een vormgeving die het midden houdt BriefChroni
cles

tussen yocketboek en paperback,bestrijken Essayson M odern Theatre
deze vilf delen de periode 1600-1900.Nog

drie bandjes voor de tijd tot1600 zullen
volgen,één voor de jaren 1900 tot heden

TempleSmith,London,1970,303 pp.,48/- .

en één voor vertalingen in het Duits uit W aar S.links en rechts maar raak schrijft
anderetalen.Degerenommeerdeliteratuur- over allerlei actuele theaterfiguren en -as-

wetenschapperW altherKillyenzijn mede- pecten,merk je aan deze bundel dat deze
werkers - een andere voor e1k deeltje - gelegenheidsstukjes het boekkarakter niet
zijn in hunopzetvan gevarieerderepresen- verdragen. Puntige actualiteitssymjtomen
tativiteit zonder meer geslaagd. Naast de signaleren, introducties afleveren b1J verse
stokpaardjes van elke Duitse bloemlezing auteurs of manifestaties, manager spelen
zijn minder bekende,artistiek vaak onbe- voor het mom entele, is een oirbare taak.
duidende,maarvoorhun ti
jd meestalmeer A1s je al deze podiumzekerheden samen
typerende dichtersin ruime mate vertegen- aantreft,blijkt een bodem te ontbreken.
woordigd. Opvallend is ook het indelingsprinciep van deze anthologie. Niet naar
dichter, niet naar literaire stroming, niet
naar genre, thema of motief, maar strikt

Kritische opstelling is afwezig,conservatieve geestdrift overheerst;S.is tevreden met

waterallemaalgebeurten kijktnietvooruit
of achterde dingen.Zijn ro1b.
v.a1s inleichronologisch zijn de gedichten gerang- dervan deDuitsedramatiek (van M .Frisch
schikt,waarbijhetjaarvan deeerstedruk tot R. Hochhuth) in de Britse wereld is
a1snorm gehanteerd werd.Ontstaan,hoog- bepaald niet te onderschatten, maar deze
tepunt, ontaarding en wegebben van een

literaire stroming zijn daardoor gemakkelijk
te volgen.Tevens springt het naast elkaar

optreden van meer stroM ngen duidelijk in

hetoog.Toch kleven aan hetgevolgde indelingsprinciep ook enkele bezwaren,want

hand- en spandiensten wegen m .i. niet op

tegen het uitbli
jven van een standpunt en
een theatralewil.
C.Tindem ans

vooral in vroeger jaren circuleerden gedichten soms reedsjarenlang in geschreven
vorm, voordat zij gedrukt werden. Hier Thom asF.FJnLaan
resulteert uit het princiep van de eerste
druk een vertekend beeld.Hetzelfde geldt, TheIdiom //Drama
wanneernietde eerstemaareen omgewerk- Cornell University Press, Ithaca and Lonte versie van een gedichtde eigen en latere
tijdenbdnvloed heeft.Hetzou daarom be- don,1970,374 pp.,112/-.

tergeweestzijn,a1sKilly in dezegevallen
konsekwent (en niet bi
j uitzondering) van N u nagenoeg alle constanten in de com podechronologie dereerste uitgavewas afge- sitieleer van hetdrama bijhetoude roest
weken.Maar dit bezwaar neemt nietweg, zi
jn opgetast,doet dit goede boek a1s een
dat zich met deze anthologie voor de ge- archaïsme aan; hier biedt zich een onderinteresseerdelezereen uniekekansaanbiedt zoek aan dat globaaleen schema voor een
om degeheleDuitselyriek inhaarrijkdom principiële dramaturgie uitmaakt. Het ei-

(en in haar armoedel) te leren kennen.

n .van Oorschot

gentijdse van het ontwerp merk je echter
aan twee basiskenmerken.Ten eerste is de
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visie,in tegenstelling tot de vroegere ka- het auteursindividu uit binnen zi
jn eigen
mertheoretici, empirisch ontwikkeld,a.h.
w. engeproduktie,maaronderzoektzi
jdecoluitgeschaald uit de minutieuze én ingeni- lectieve produktie en daarin de constitutie-

euze analyse van (overwegend)drie wereld- ve evolutiefactoren.Zi
j doetdat in twee

drama's@ Aechylos'Oresteia, Shakespeares beurten:een nat
ionale doorlichting in ?aHamlet, Ibsens Rosmersholm.Ten tweede noramatempo (Engelstalig, Frans-, Dults-

starthetprojectvanuithetmedium van het talig)en een thematisch-vormcodificerende
theater zelf,nog altijd een verrassing bij synthese. Vooral dit tweede deel is erg
dramaturgische studies en daarom uitbun- goed. 'Dialogue of Cruelty' (waarin het
dig toe te juichen.Voorop staatdus het begrip 'cruauté' eindelijk terug naar de
instrument,nietom het regulerend te doen binnenscenische echtheid wordt verlegd),
optreden,maar om de conditionerende ge- 'The Hero and the People'(watbetekent
gevenste leren kennen waaraan zich iedere het dat er geen helden meer zijn,waar
dramatische tekst(in structuuren in detail) komt dat vandaan en welke consequenties
onderschikken m oet, zoals expositiemetho- heeftdatvoordramaen mens?),'TheM idiek,koorfunctie,psychologiediscipline,ef- xed Mood'(hetverdwijnen van hetgenrefectencomplex,fysischeuitvoerbaarheid.Op

onderscheid métontdekken van nieuwe ko-

ditpodium bouwthijtweeniveausop,dat mische tendensen) en 'The Role and the
van de oppervlakte-actie en dat van de Real'(de illusionistische crisis,deaccentudieptehandeling. De oypervl
akte-actie
maaktde eijenlijke dramatlsche tekst uit,
van ontplooilng van de figuren en de intrige totde menigvuldige stilistische knegen
van jeluidseffect tot symboolcomposltie.

De dleptehandeling echter is het die de
fundamentele betekenis van het hele dramatische gedoeuitmaakten S.onderscheidt
de structuurkenmerken van personage,scene en tem po om totde globaliteit,hetG estaltkarakterte komen,zo spatiaala1s tem-

ering van het spelkarakter in de rol, het
fixeren van de acteerconventie a1s een desillusionerende, publiekspsychologische ba-

sis,projectievan dero1buiten descenische
omschrijving) zi
jn allemaal hoofdstukken

die door de scherpte van de interpretatie,
hetgezag van hetverrassend oordeelen de

luciditeitvan deinspirerendeverwijzing de
vele conjunctuuropstellen doen vergeten.
C.Tindemans

yoreel.Uiteindeli
jk moeten beide niveaus
ln elkaar overgaan en hier ontwikkelt S.,

altijd aantonend vanuitzijn model-drama's
die een volkomen vernieuwende analyse

krijgen, zijn theorie van de perspectieven: W ernerHechtund Siegjried Unseld,Hrsg.
mono-,dubbel-,pluri-en wisselperspectief, Helene W eigelzu ehren
Bij alle compacte geleerdigheid bli
jft de
kamp,Frankfurt,1970,122 pp.,
uiteenzetting verfrissend-simpel.Natuurlijk Suhr
DM .28,
-.
is ook dit nieuwe standpunt geen keukenrecept,m aar alle ingrediënten scherpen de

W erner H echt und Joachim Tenschert,

smaak voor de bejaarde spijzen,terwi
jlze Hrsg.
meer dan alleen speceri
jen aanreiken om H elene W eigelzum 70.G eburtstag
een verse diskaart samen te stellen.
Henschelverlag,Berlint-ost),1970,162 pp.,
C.Tindem ans
M DN .15,- .

Twee boeken die het heuglijke feitbejubelen dat H .W eigel,B. Brechts weduwe en

Ruby Cohn

sedert zijn dood leidster van het Berliner

Currents in Contemporary D rama

uiteraard feestelijk én oprecht,en toch leg-

Indiana University Press,Bloomington -

gen beide gelegenheidsuitgaven volkom en
andere accenten.Suhrkamp plaatstde kun-

London,1970,276 pp.,56/-, ($ 5,
95).
W at deze tijdgebonden synthese boven
velesoortgelijke verheft,is hetzoeken naar
het constante, zo mogelijk permanente in
hettijdelijke en vergankelijke;waar andere

Ensem ble,de 70 heeftbereikt.Datgebeurt

stenares en de privé-gersoon voorop,met
vaak uitstekende profleltekeningen en indringende schetsen van een vrouw, fraai

ondersteund door vele (ook historisch belangrijke) foto'sdie karakterisering en inhoud aangeven.Henschelposeert mil
jtant
auteurs de al-dan-niet eeuwigheidswaarde metde partijgenote,die haar theater ziet
van een ti
jdsdramatiek vinden,rafeltS.niet a1seen dienstvan en voorde maatschappij;

ook Mer is het (gedeeltelijk andere) foto- eigenschappen. Niet alleen bewijst S. dat
materiaalrijkelijk verrassend,maardege- dezeauteurzich boven detragische tijdgeschreven wuifhandjesvan de vrienden (de noten verheft(op R.Garnierna)in intrinparti
jhiërarchie is gresent, met jelukkig sieke betekenis,ook extrinsiek is hij voor
noq enkeleéchteintlmit-ae)ook)zpnmaar de ontwikkelingvan deeigentijdsetragedie
saal.Beide varianten van verering en groet

baanbrekend. D e gewichtigste argumenten

kenmerken bi
jgevolg het complexe milieu

haalt S.uit de persoonlijke wijze waarop
hijvan de renaissanceretoriek gebruik heeft
eenlevenlangzichzelfheeftzoeken tezi
jn. gemaakt,nogmaals de uitzonderli
jke bete-

waarin deze bewonderenswaardige vrouw
C.Tindemans

kenis van dezt stilistische conventie beklemtonend die nu ook voor de Franse

tragedie haar aansluiting bijeen W esteuropeseconstante omstandigbewijst.
C.Tindemans

Brian Je//ery
Frencà Renaissance Com edy
1552-1630

JohnBatchelor

1969,209pp-,45/- .

Existence etimagination

Richard Grijjiths

EssaisurlethéâtredeM ontherlant

TheDramticTechniqueojAntoine

M ercure de France, Paris, 1970, 346 pp.,
FF.31,20.

de M ontchrestien.Rhetoricand Style
in French Renaissance Tragedy

Er kan geen twi
jfel over bestaan dat deze

Australische studie,schier eindeloos analy1970,236pp.,60/- .
Clarendon Press: Oxford University Press, serend en hérschikkend,zo grondig uitvalt
a1smaartebedenken valten geen schaduw
London.
onaangeroerd laatvan watin dedramatiek
van Montherlant kan worden ontmoet.AlJeffery's studie beantwoordtaan de recente leen,watheb je eruiteindeli
jk aan datdeze
accentverschuivingen in de studie van de probleemdiscussiestukken literairessayistisch
komedie: van de inhoud is de aandacht helemaal uitgerafeld worden? De bekende,
verlegd naar de techniek,van hetwatnaar evenzeer bedenkeli
ke eigenschappen van de
hethoe.Daarom isditgeen dorre studeer- mensendeauteurjM
ontherlant(zi
jnmonokam er-historisering,geen angstvallig opzoe- manie,zijn Ubermenschtypologie,zi
jn ereken van achtergrond,herkom st en invloe- mi
jtenhalo, zi
jn salonmetafysica) bli
jken
den, maar een vanzelfsprekende beperking ook in zi
jn theater geprogrammeerd te zittot de kom edie als spelgegeven, a1s scène- ten, netjes uitgespreid over drie dwanggebeuren.Dat betekent:de m ateriële aard ideeën die nu eens mythische, dan weer
van de scène,de theorieën over de kom i- mystieke waarden blijken te vertegenwoorsche functie,de taferelenspreiding,de con- digen:de liefde,de daad,de religie.Deze
ventie-figuren,de farce-resten en de strikte we1 erg serieuzige studie duidt de te veranalitische momenten (plot, figuren, taal- wachten categorieën im ponerend volledig

idioom).Alle punten dragen bijtothetbe- aan,de dubbele dimensie (fusis,metafysica)
wijs dat deze periode (van Pléiade-komedie die de personages in hun eenzelvigheid ka-

totCorneille'sM élite,d.w .z.van Terentiusinslag over italianisering tot nationale tra-

rakteriseerten tevens deze maniakale drang

als een dwangkenmerk bij het maatschapditie)intens geëvolueerd is,zelfs stout po- peli
jk gedrag positiefwi1hanteren,de comnerend dat tussen middeleeuwen en 17e plexe jacob-engel-gevechten tussen indivi-

eeuw een gebonden continuïteit in com icis dualistische obsessie en een verhevigd beheeft bestaan, daarmee ingaand ttgen de staan in decollectiviteit.Zo kom jetotde
geijkte opinie van decor- en enscenerings- toch maffe conclusie datalle besluiten uittheorie,zonder veel argumentering op het zonderlijk omstandig (omslachtig zelfs)gearchitecturale perspectiefplan.
m otiveerd en gedemonstreerd worden, dat

M ontchrestien (1575-1621),doorgaans weg- deze gevolgtrekkingen nauweli
jks nog enig

gedruktdoor de reputatie van hetklassicistische duo Corneille-Racine der volgende
generatie,wordtdoor een grondige verkenning uit de vergetelheid opgehaald, anderm aal om de technisch-dram atologische

revelatief gehalte bezitten en, vooral, dat
deze drukke discussies geen gunstig woord
toevoegen aan de eventuele theatrale betekenis van de basisteksten.
C.Tindem ans
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Boekbespreking
Dr.N.P.van Roozendaal,hoofd van de

M ISCELLA NEA

afdelingbewegingstheragievanhetpsychiatrisch centrum St. Wlllibrord te Heiloo,

steltin 'Sport en Geesteli
jke Volksgezond-

heid' de volgende hypothese: sport levert
Berrigan,Philip - Journal de prison d'un eenposi
tievebijdrageaan dejeesteli
jkegeprêtre révolutionnaire. - Casterm an, zondheidvan onsvolk.Hi
jblllktdezenoch
Tournai,1971,200 pp.,FF.150.
te kunnen verifiëren noch te kunnen falsiBomans, Godjried - Van dichtbii gezien. fiëren.Verder onderzoek wordt door hem
Lannoo, Tielt, 1971, 208 pp., BF.158. dringend aanbevolen.
H arrer, Heinrich - G eesten en demonen. Drs. T. B. Vree, wetenschappelijk medeLa Rivière en Voorhoeve,Zwolle,1971, werker aan hetFarm acologisch Instituutte

216 pp.,/22,50.

Hulst,Dr.J.< .van - Vernieuwingsstre-

Nijmegen,geefteen uiteenzetting over'stimulerende middelen in de sport en de

ven binnen hetNederlands Onderwiisin de volksgezondheid'. Daarbij tracht hij de
periode 1900-1948.- W oltersN oordhoff, vraag te beantwoorden of het gebruik van

Groningen, 1970, 419 pp., /32,50.
doping in de sport gevaarlijk is voor de
Vanhyjte, Aljons - Libanon, eeuwi
ge volksgezondheid en voordetopatleetin het
schoonheid. - Lannoo, Tielt, 1971, 148 bi
jzonder. Goede medische en psychologipp.tekst,128pp.foto's,BF.485.

sche begeleiding kan volgens hem het ge-

Woordenboek der oudheid,ajl.5.- J.J. bruik van stimulerende middelen toelaten,
Rom en en Zonen, Roermond, Epiphani-

Heliopolis,160 pp.,j17,- .

maar sluit misbruik uit.
Drs.M .A.J.M .van Bakel,arts te Breda,
bespreekt de 'medische sportkeuring' en
komttotde volgende slotsom:
-

voorjeugdigen tot12jaarzoudezekun-

nen geschieden door de schoolarts,
er dient gestreefd te worden naar meer
Sport en Volksgezondheid
differentiatie al naar gelang de tak van
(Sportcahier 6), Nederlandse Katholieke sportwaarvoor m en gekeurd wordt,
Sportfederatie,D en Bosch,1970,60 pp.,
wetenschappelijk onderzoek zal moeten
14,
-.
streven naar optimalisatie van inhoud en
frekwentie van de sportkeuring.
Dr.J.L.de Jongste, hoofd afd.sportgeEind 1970 verscheen bij de N.K.S. in de neeskunde van de N.S.F., bespreekt de
reekssportcahierseen vi
jftalbijdragen over noodzaak van de 'm edische begeleiding'bij
'Sport en V olksgezondheid'.
sportbeoefening op curatieve en preventieve
Dr. K. Hammerich, wetenschappeli
jk me- aspecten daarin.
dewerker aan het Sociaal Instituut van de
Dr.H .H amm erich e.a.

Universiteit van K eulen, schreef een ope-

ningsartikel getiteld: Zur Frage einer gesundheitsfördernden W irkung desSports.In

H .C.G.K emper

deze bijdrage refereert hijwetenschappelijk

onderzoek naar de gezondheidbevorderende
waarde van de sport;
metbehulp van de sem antische differen-

ClaireRayner

uitbleek dat de beide begrippen naar hun

Prism a,Spectrum ,U trecht/Antwerpen,

andere woorden sportis gezondheid en gezondheid is sport.

D r. George Briant, die wordt voorgesteld

t
iaalwerdendebegripyen sporten gezond- D e m ensenmakers
heid naar hun betekenls onderzocht.D aar-

semantische inhoud verwisselbaar zijn;met 1971,286 pp.,/4,50,BF.76.
wanneer men het gezond-zi
jn meetmet a1s geneticus, heeft een ongehuwde medede negatieve m aat van het-door-ziekte-ver- werkster (M iriam)bereid gevonden incubaoorzaakte aantalabsenties op school,blijkt tortezijn van een kind datdoorconceptie-

-

de prestatiemotivatie in het algem een be-

in-vitro tot stand is gekomen.Zowel eicel

slissend te zijn: niet de leerlingen die a1- a1s sperm a waren op grond van positieve
leen voorsportgoedeci
jfersbehalen,maar eugenetische criteria geselecteerd.
de leerlingen die zowel in sport a1s in de

D e rom an vertrektop het mom entdat het

overige leervakken cijfers behalen boven kind netgeboren isen gaatgevoed worden
het gemiddelde, absenteren aanmerkelijk door een min (Isobel).
m inder dan de overige leerlingen.

H et idee om in een experimentele situatie
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'''''''

een soort superm ens tot ontwikkeling te
brengen is hiermede concreet aan de orde
gesteld.

.....

hoofdstukken behandelen hoofdzakelijk
praktijkvoorbeelden van het gebruik. De
schrijver gaat in het geheelniet in op de

De opzetvan Briantc.s.lijdtdoorverschil- sociale consequenties van deze door hem
lende complicerende om standigheden schip-

gesignaleerde ontwikkeling.

breuk.Nog terwi
jlMiriam in hetziekenhuis C.J.Boschheurne
ligtkrijgtdepersluchtvanhetexperiment,
meta1sgevolg datdepubliekeopinie in het
geweer komt.De vrouw van Briant voelt
zich in de kou staan en keertzich van hem
af. Een andere medewerkster van Briant Roland Topor

(Barbara)zoektseksueelcontactmethaar Die M asochisten
vereenzaamde baas.M arjorie,dochter van

Brianten geheelgeïnvolveerd door hetex- Kiepenheuer & Witsch,Köln/Berlin,1970,
periment,betrapthaarvader en Barbarain D M .10.

een compromitterende situatie en wijkt uit
naar haar m oeder. H aar broer Ian slaat
munt uit deze inform atie en zet zodoende

Oog uitde kas- zenuw komtm ee - een

de vaderlijkekwaliteiten van Briantop de
helling terwijllaatstgenoemde hetsuperkind
juisthad geadopteerd.M iriam zitmethaar

strijkstok ....

(nog) niet rijp voor geleide conceptie en

sen fragmentatiebom (in naam van onze
christelijke en (dus) vrije wereld) en het
snijdend metnls een technisch-culturele

Vredig slaapthetmannenhoofd op een....

heetstrijki
jzer.

gefrustreerde seksuele verlangens omhoog Een voetbad,goed voor verm oeide voeten
en probeertna de bevalling haarschade in niet waar? Jawel,m aar Topor laat er de
j
te halen.Isobelverzetzich tegen de in het man venijnig-kleine-rot-krokodillen bi
en.Datisdewereld van Roland Topor.
opvoedingsexperimentvoorqeschreven wijze gooi
bundel 'cartoons' is voorzien van een
van zogen,vluchtmethetklnd weg en ver- De
gewichtige inleiding m et begrippen a1s
kleumt in de winterse koude.
'Hauch der Reinheit'.Afgezien van dergeDe dood van hetsuperkind isongeveerhet l
jke onzin maakt Topor het gewend-zijneinde van het verhaal. Tendens van het i
an-geweld-en-kwelling gruwelijk duidelijk;
boek: het biotechnische knutselwerk van a
hi
kentönze wereld.
rationeel ingestelde geleerden met a1s Wjijtez
ijn aan dit soort zaken gewend streef-ideaal de 'supermens' stuit voorals- dagelij
ks.Toporlaathetonsnog eenszien.
nog op emotioneelverzetvan de hulpfigujk en bedenk,dathetverschiltusren en van het publiek. De mentaliteit is Koop,ki

kunstouders.
De informatie waarop deze romanfictie
stoelt is voldoende goed verwerkt om de
lezer een indruk te geven van watallemaal
vastzit aan 'laboratorium -kinderen'.
H et boek zelf is boeiend genoeg om de
tendentieuze lading voor liefte nemen.
J.J.C.M arlet

spitsvondigheid is.
F.N ieuwenhof

Donatien-A lphollse-FrançoisM arquis
de Sade

RudoljSchneidet
D e computer in Opm ars

Gravuren
zu JustineoderD ie M iszgeschicke der
Tugend und Juliette oder
D as W ohlergehen des Lasters

Prisma, Spectrum ,U trecht/Antwerpen,
1970,203 pp..

Kiepenheuer& W itsch,K öln/Berlin,1970,
DM .12.

Een vrij onevenwichtig boekje. De lezer ln boze tijden werd Rembrandts gravure
'patertje-in-het-stroo', niet afgedrukt we-

wordt de ene keer toegesproken als een
fröbelleerling en de volgende keer wordt
van hem een gedegen wiskundige kennis
verondersteld.Deze passageskan men echter vaak we1 overslaan. De eerste hoofdstukken vormen dan een aardige inleiding
in dekennisvan deze werktuigen.D e latere

gens de 'gekwetste volksdtlen' of nog

mooier: de openbare zedelijkheid. Die ti
jden zijnnatuurlijkvoorbij!Sindsdeschepping sleept de mens een lichaam (en ziel)
mee,zoekt contact - wi1 leven d.w.z.ervaren,door tasten, voelen en graven, dat

904
zi
jn evenbeeld - de mens - bestaat, en
dathijnietalleen is.

Boekbespreklhg
vooren ti
jdensde Franse revolutie,datbe-

palend wasvoorHegelsdenken,waserniet
H elaas,metdie behoefteheeftde mens het te zien.
we1 eens moeilijk. Samenleving betekent C.J.Boschheurne
ordening, öök ordening van het lijfelijke
contact,vaak neergelegd in al of niet gecodificeerde regels.En steeds kwamen en

komen dergelijke regels in conflictmetde
veranderende samenleving.
Deze gravuren-bundel,uit 1797, geeft een

KarlKraus

beeldvan zo'n confrontatie,waarbijdriften
en normen botsen en jejeafvraagt:watis Sittlichkeitund Krim inalitât
nu vergankelijk - de norm of de drift?
KöselVerlag,M iinchen,1970,347 pp.,
F.Nieuwenhof

DM .14,80.
Heeft Heine niet gezegd dat Nederland in

allesdertig ofvijftigjaarachterlieg?Wie
deze studies van Kraus doorleest, zlet dat

G .< .F.H egel

wijbi
j de rechtspleging zeker zeventig jaar

achter lopen.ln dit boek zi
jn een jroot

ErnstKlettVerlag,Stuttgart,1970,226pp., aantalartikelen sam engevatdie in de Jaren
DM .18,- .
1902tot1907verschenen zijnin hetvri
jwel

geheeldoorKrausvoljeschreven blad 'FacW elke betekenis hebben tentoonstellingen
metbetrekking totpersonen die nooit iets
beeldends hebben geproduceerd? Dit soort
tentoonstellingen isin de m ode.H etH aags
gemeentemuseum deed het met de leden
van de Forumgroep en Paul van Ostayen.
De universiteit van Amsterdam met W inckelmann.Het archief van de stad Stuttgart deed het m et H egel ter gelegenheid

kel'.Hetbetreftdaarbljin hoofdzaak commentaren op het optreden van de Oosten-

rijkserechtersuitzijn tijd.Men hoeftechter slechts namen te veranderen om ware

beschrijvingen te zien van Nederlandse
rechters van onze tijd! M aar er zijn verschillen.Krauskon deOostenrijksenamen
openlijk noemen en wij moeten hier nog
steeds zeer voorzichtig zi
jn met onze kritiek.De Oostenri
jkse rechters konden het

van zi
jn tweehonderdste geboortedag.Stuk- buitendien niet alte do1m aken,om dat er
ken handschrift kunnen m isschien interes- op hun doen en laten altijd nog een soort
santzijn voor al dan niet amateurgrafolo- controle door de gezworenen bestond: a1s
gen.Eerste drukken hebben hun bibliografiele waarde en kunnen daarom op een

hetteerg werd gingen diesystematisch ver-

kring van belangstellenden rekenen ...Ook
uithethandschriftvan een ontvangen brief
iswe1eens watop tem aken;metwatvoor
soortmensen de hoofdpersoon van de tentoonstelling om ging. Andere tentoonstellingsstukken kunnen heteen en andertoelichten om trent het sociale m ilieu waarin

nietmeeraantepaskwam.Maaroverijens

de betrokkene verkeerde. D at kan echter
alleen goed begrepen worden door degene
die historische kennis heeft van de periode
waarin deze leefde.W il dit soort tentoonstellingen dusnuthebben voor de interpre-

dachten vrij spreken zodat de rechter er
zien we hetzelfde a1s in ons land.Gerlnge

juridische kwaliteiten zelfs bij de hoogste
rechters. Jaren geleden liet ook hier een
president van een rechtbank in een door
hem geschreven satire iem and zeggen:een

student die op zi
jn kandidaatsexamen zou
zeggen watde Hoge Raad dagelijksproduceert, zou zonder m eer zakken. W e zien

dezelfde onbekendheid met het dagelijks
leven van gewone mensen en de afwi
jking
van de algem een aanvaarde m oraal.M aar

tatie van een schrijver of filosoof,dan za1 watbijde beschrijvingen van Kraus vooral
meer moeten worden getoond dan alleen
reft,is de onbegri
jpelijke allesovertreffenstukken die betrekking hebben op die t
de hoogm oed van de rechter.W ie dit leest
schrijverof filosoof,maarzalmen ook iets begri
jptwaarom hoogmoedwerkelijk zonde
v
an hun achterjrond moeten laten zien. s.De
schrijver karakteriseert het methet
Een tentoonstelllng over Hugo de Groot i
afstotend genoegen datde rechter heeftin
bijvoorbeeld zou a1s achtergrond moeten de wanverhotlding tussen de grootheid van
hebben een tentoonstelling over de sociale
verhoudingen in de gouden eeuw.De ten- zijn ambt en de kleinheid van de mensen
toonstelling waar het hierom ging voldeed
niet aan die eis. D uitsland in de periode

die voor hem kom en.
C.J.Boschhetlrne

D E o R o o M V AM A LLE
uo x c E M EM S E M
een eigen w oning ...
m et volstrekte zekerheid

Zekerzijn van een hypothecaire lening
En erzekervan zijndatudie Iening krijgt
op de beste voorwaarden.

En die zekerheid krijgt u
met de nieuwste vorm van dienstbetoon die de

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS
thans in het gehele Iand Ianceert
en die volkomen beantwoordt

aan de noden van deze ti
jd:

j

-

ALG EM ENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

Jacqltesflclvtkc/c

VREEM DELING IN AM ERIKA
Serie '
C amera'
Formaat: 13 X 19,5cm
288 blz.
195 F

JacquesDewaele (Oostende,1927)studeerde filologiete Gent.filosofie te Parijsen
opvoedkunde in deVerenigdeStaten.Bereist,beschrijften verfilmtde oudeen de
nieuwe w'
ereld.Pers,tijdschriften,boeken,radio,televisieen filmvoordrachten verspreiden zijn ervaringen bijhetpubliek.Tussen lectuuren studie in wijdthijzich
onvermoeid aan de opvoeding van veelgeneratiesjongeluien zoektnaar vernieuwingvan deonderwijsmethoden.Tweemaalbrengthijlange studieperioden doorin
de Verenigde Staten in hetkadervan de Fulbrightprogramma's.

Op een mooie augustusdag vliegtde autetlrmetvrotlw en baby vooreen jaarnaar
Amerika a1sFulbrightwisselleraar.Ze vestigen zich te M aple Crest,Connecticut,op
een paar honderd kilometer ten noorden van New'York.

Ze huren het huis van hun Amerikaanse partner die naar Europa komt doceren,

ze kopen zijn twee auto's,ze erven zijn vrienden en trachten zich verder aan het
nieuw werk-en leefmilieu aan te passen.

Ze zitten dus in Amerika,a1s Am erikanen, niet als toeristen, in dienst, niet met
vakantie. Opeenvolgend beleven ze verwonderd, gelaten, verontwaardigd of ver-

heugd hun burgerlijk MapleCrestavontuur.Een jaar stads-,school-en vakantieleven speeltzich in ditboek af.Alsin een plotseling geanimeerdeportrettengalerij
uiten zich honderden personen.Despeurtochtgaatnaarhun drijfveren,hun mentaliteit,hun levenswijze en dan de eigen reactie daarop.
Eindelijkbeschrijftdekleinefamilieperauto een gigantische 8doorheelAmerika,
rom coast to coast'', 50.000 km,zodat de lokale M aple Crest belevenis uitgroeit
,f
toteen globaalen boeiend Amerikaans avontuur.

O rion-Desclée De Brouw er

W ijngaardplein 15, Brugge
Nieuwe G racht 24a, Utrecht
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Petroleum, p . 907
De crisis in de petroleum is slechts een symptoom en een eerste verschijnsel in
de strijd die begonnen is om de prijs der grondstoffen tussen de Derde Wereld
en de verbruikende landen . West-Europa, Noord-Amerika en Japan gebruiken
samen meer dan 80% van het wereldverbruik . Wanneer men dan een overzicht
maakt van de bestanddelen van de eindprijs van petroleum in West-Europa en
daarbij ontdekt dat de verbruikende staat er een belasting op legt van 47,5%,
terwijl het producerende land een belasting van 6,3% oplegt, wordt de wanverhouding evident .

Er broeit lets in de Filippijnen, p. 913
De Filippijnse samenleving wordt sinds enkele jaren gekenmerkt door een
groeiend onbehagen . Het land maakt een geweldige ontwikkeling door en deze
schijnt op het ogenblik een kritische fase to hebben bereikt . Terug van een
bezoek aan de Filippijnen, geeft de auteur een schets van de sociale genese van
deze groeispanning en van haar voedingsbodem .

Het XXI Ve partijcongres II, p . 924
De belangrijkste punten die zich hebben gemanifesteerd op het partijcongres
waxen : de nationalistische tendensen van de verschillende Sovjet republieken,
de machtsverschuiving ten gunste van Brezjnev, hoewel niet gepaard gegaan
met uitstoting uit het Politburo, en de gebleken getaande belangstelling van de
Sovjets voor een Europese Veiligheidsconferentie . Dit laatste schrijft de auteur
toe aan de invloed van Walter Ulbricht en aan het felt dat de Russen toch al
hun doeleinden bereikt hebben in de verhouding tot de westerse mogendheden .
Tekenend voor de complexe verhoudingen is, dat twee passages uit de rede van
Brezjnev niet in de Prawda zijn opgenomen . Op last van wie en waarom?

Misdadigers en hun slachtoffers, p. 935
Een victimologie (een wetenschap van bet slachtoffer) die zich wil opstellen
tegen de criminologie (als wetenschap van de misdadiger), gaat weer uit van
bet vooroordeel dat de maatschappij op to splitsen is in twee groepen : delinquenten en niet-delinquenten . De criminologie als studie van de mens in zijn
algemeenheid leidt tot bet inzicht dat vele handelingen ten onrechte als misdaden worden beschouwd, terwijl de misdadigheid van andere, zogenaamd
aangepaste gedragingen wordt verdoezeld .

Enige controversen over drugs en drugbeleid, p . 945
Gezien de onzekerheid van het publiek over drugs doet de auteur een poging
tot gedeeltelijke analyse, waarbij hij beslist niet een algemene vrijheid ten
aanzien van drugs bepleit, maar zich wel keert tegen een ongenuanceerd
afschrikkingsbeleid van de overheid . S . staat een decriminalisering van het
gebruik van soft drugs voor, mits er een depathologisering plaatsvindt . Er
zouden beperkende wettelijke bepalingen kunnen worden ontworpen in de
trant van de regeling voor het gebruik van alcoholics en tabak .

Natuurrecht : ideologie of utopie , p. 951
Het natuurrecht functioneert altijd naast, boven of tegen het bestaande recht .
Het houdt zich met tal van vragen bezig en kan op tal van manieren worden
opgevat. Om in die verscheidenheid enige orde to scheppen, is het onderscheid
van W . Maihofer interessant: tussen het natuurrecht als mythologic, als ideologie en als utopie . Tevens wordt een poging ondernomen om een grondslag
voor het natuurrecht to ontwerpen .

Terzijde. Biografieen en herinneringen, p . 962
In dit artikel worden enkele recente binnen- en buitenlandse boeken besproken : een vermomde autobiografie, een geforceerde biografie en wat schrale
Herinneringen .

Malaise in de landbouw, p . 968
Recente gebeurtenissen in de E .E .G . en in de straten van Brussel (de boerenbetoging van 23 maart) hebben weer eens de aandacht gevestigd op de moeilijkheden in de landbouw . De auteur, die werkzaam is in de Belgische Boerenbond, schetst er de algemene achtergrond van .

Petroleum

Betekenis van een crisis
Antonio Arciniega en Jose Sardon

De problemen waarvoor de internationals petroleumindustrie zich op het
ogenblik geplaatst ziet, zouden het grote publiek ongemerkt voorbijgegaan
zijn, als die grondstof niet zo'n belangrijke plaats innam in onze hooggemdustrialiseerde samenleving . Dit grote belang rechtvaardigt zeker een
analyse van de f undamentele aspecten en de gevolgen van de zogenaamde
'wereldcrisis van de petroleum', die, zoals we zullen zien, nets antlers is
dan de manifestatie van een belangenconflict in een internationals samenleving waarin nog niet altijd de princiepen van vreedzame samenwerking en
socials rechtvaardigheid tussen de volken worden toegepast .

Crisis
Petroleum is een vloeibaar hydrocarburaat dat gevonden wordt in onderaardse zakken op een diepte die meestal varieert van 500 tot 4000 meter .
De grotere of minders diepte, de aanwezigheid in het land of in de zee, het
soortelijk gewicht van de ruwe olie, het zwavelgehalte, de grootte van de to
winnen hoeveelheden, enz ., zijn factoren die bepalend zijn voor de produktiekosten, maar ze vormen slechts een gedeelte van de invloeden die werken
op het vaststellen van de prijzen 'free on board' van de ruwe olie; daar
komen nog bij de belangen van de producerende landen, die van de oliemaatschappijen en de situatie op de internationals markt van de brandstof,
het vervoer over zee, enz ..
Sinds halverwege de vorige eeuw de olie-industrie werd geboren, is de
produktie en het wereldgebruik steeds gestegen . Vooral na de Tweeds
Wereldoorlog heeft deze industrie zelfs de meest optimistische verwachtingen overtroffen . In 1970 werd bijna de helft van het totals wereldverbruik
van brandstof geleverd door petroleum . Maar petroleum wordt niet alleen
gebruikt als smeermiddel, brandstof voor vervoer en verwarming, maar ook
als grondstof voor de vervaardiging van plastic voorwerpen, schoonmaakmiddelen, insecticides, proteinen en eindeloos veel meer produkten . De

Antonio Arciniega en Jose Sardon
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huidige mans hangt zozeer of van petroleum, dat een gebrek daaraan een
complete ineenstorting zou betekenen van de industrie, van bet vervoer,
enz ., en bet handhaven van de huidige levensstandaard onmogelijk zou
maken . En bet zijn juist de meer ontwikkelde landen die meer soorten van
gebruik kennen en die daardoor een grotere afhankelijkheid vertonen van
petroleum .

Ontwikkeling van bet wereldgebruik van petroleum
in miljoenen tonnen
1940

1950

1960

1970

1980 1

West-Europa
Afrika
Midden-Oosten
Oost-Azie
Zuid-Amerika
Noord-Amerika
Communistisch Blok

21
3
2
7
17
187
10

58
8
5
19
37
305
45

193
21
29
75
80
525
220

617
45
50
312
143
809
330

1096

Totaal

247

477

1143

2306

4159

191
761
245
1158
708

In feite nemen de stark gelndustrialiseerde gebieden met een hoog ontwikkelingsniveau, West-Europa, Noord-Amerika en Japan, meer dan 80% van
bet totals verbruik voor bun rekening . Noord-Amerika beeft wel omvangrijke petroleumbronnen, maar de andere twee gebieden niet.
Het grootste gedeelte van de produktie en de reserves zijn to vinden in bet
Midden-Oosten, Noord-Afrika en Venezuela, waar bet gebruik gering is .
Daze beide feiten bepalen de bale wereldpolitiek ten aanzien van de petroleum . De consequenties die uit daze politiek voortvloeien, zullen een echte
revolutie teweegbrengen op de wereldgrondstoffenmarkt . De huidige petroleumcrisis most in dit verband gezien worden .
Om de lijst van de belangrijkste groepen die een rol spelen in de complexe
wereld van de petroleum to voltooien, moeten we bier de grote internationals oliemaatscbappijen ten tonele voeren . Zij spelen een overheersende rol
wij bebben ze last but not least geciteerd - in alles wat met petroleum
to maken beeft . Men kan zonder angst voor overdrijving stellen, dat de
gescbiedenis van de wereldontwikkeling van petroleum zeker tot zeer
1 Schatting gebaseerd op de Internationals encyclopedia van de petroleum, jaar
1971 .
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recente datum gedicteerd is door de grote internationals oliemaatschappijen, waaronder bovenaan staan de Noordamerikaanse Esso, Texaco,
Mobil, Chevron en Gulf, de Engelse British Petroleum en de Engels-Nederlandse groep Royal Dutch Shell . Zij hebben bovendien kunnen rekenen op
de economische, politicks en militaire steun van de Verenigde Staten en
Groot-Brittannie. Het einde van de Tweeds Wereldoorlog en het begin van
het politick en economisch dekolonisatieproces van de Derde Wereld vormen een nieuw hoofdstuk in de wereldgeschiedenis van de petroleum . Len
hoofdstuk dat zich zal kenmerken door de noodzaak om de verhoudingen
tussen de olieproducerende landen en de maatschappijen die hun rijkdommen exploiteren, opnieuw to bezien .

De OPEP en de prijzen
De trend die Venezuela in 1948 heeft ingevoerd door bij wet de producerende maatschappijen to verplichten 50% van de winsten op de verkoop
van ruwe olie aan de staat to geven - de beruchte formule van de fiftyfifty - zal binnenkort ook toegepast worden in het Midden-Oosten . Om
die winsten to berekenen nam men er zijn toevlucht toe een'referentieprijs',
a posted price, vast to stellen voor elk vat uitgevoerde ruwe olie . Van deze
'referentieprijs' kon men de produktiekosten aftrekken en de royalties die
betaald waren door de maatschappijen ; als verschil bleef dan de zuivere
winst over, die verdeeld werd tussen de producerende staat en de maatschappij die de exploitatie gepacht had, op basis van 50/50 .
De vijftiger jaren zijn gekenmerkt geweest door een paar opmerkelijke
feiten die waard zijn vermeld to worden als antecedenten van het huidige
conflict: nederlaag van de Perzische premier Mossadeq tegenover de
Anglo-Iranian Company (thans de BP) ; opkomen van de 'staats'petroleummaatschappijen (de Italiaanse ENI en de Franse groep Elf-Erap), hevige
concurrentie tussen de maatschappijen en een plotselinge Baling van de
verkoopprijs van ruwe olie en van de petroleumprodukten in het MiddenOosten en in Europa . Wel bleven de maatschappijen doorgaan hun winsten
to delen met de producerende staten, waarbij ze zich hidden aan de posted
price, die ongewijzigd bleef . Het gevolg was Bat de oorspronkelijke 50/50
veranderden in een 60/40 ten gunste van de staten . In 1960 begonnen de
maatschappijen op eigen houtje de posted price to verlagen . De belangrijkste olieproducerende staten besloten zich aaneen to sluiten (Perzie, Irak,
Koeweit, Saoedi-Arabic en Venezuela), en zo ontstond door een akkoord
Bat in Bagdad werd getekend (september 1960), de Organisatie van Olie
Uitvoerende Landen (OPEP) . Het doe! van deze organisatie bestaat in bet
bestuderen en formuleren van een systeem Bat de stabiliteit van de prijzen
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kan garanderen door middel van een regulering van de produktie, die rekening houdt met de belangen van de producerende landen, van de verbruikende landen en met de noodzaak van een rechtvaardige beloning voor de
door de oliemaatschappijen geinvesteerde kapitalen . Een tiental landen zijn
er op hat ogenblik lid vane, die meer dan 60% van de wereldreserves van
ruwe olie bezitten en waarvan de produktie in 1970 opliep tot 1068 miljoen
ton, dat wil zeggen bijna de helft van de wereldproduktie .
De grote verdienste van de OPEP bestond hierin dat ze voor haar laden
een middel tot samenwerking was en een stark front tegenover de maatschappijen en de verbruikende Staten .
Groeiende onenigheid

De meest recants krachtproef tussen de olie-uitvoerende landen en de internationals maatschappijen heeft plants gehad in hat voorjaar van 1970 .
Door de stijging van hat verbruik in Europa, de Verenigde Staten en Japan,
to beginners met de tweeds half t van 1969, werd de onderhandelingspositie
van de OPEP-landen versterkt . Daar dit samenviel met hat sluiten, op
3 mei 1970, van de transarabische olieleiding (een belangrijke leiding voor
bet transport van ruwe olie van Saoedi-Arabia en Irak naar de Middellandse Zee), zag de internationals markt van olietransporten haar koersen
stijgen met meer dan 100% . Ms gevolg daarvan werd de ruwe olie van de
landen die dicht bij de Europese gebruikscentra lagers, veal meer waard .
Dat was hat ogenblik waarop de regering van Tripoli met kracht de eis
stelde een groter deal van de winsten to krijgen . De conjunctuur was zo
gunstig dat de maatschappijen moesten toegeven . Als resultant hiervan ontving Lybie, dat een winst kreeg in de orde van 1,12 dollar per vat, ineens
1,41 dollar. Dit voorbeeld werd benut door Nigeria en de andere producenten uit hat oostelijke Middellandse-zeegebied, die, profiterend van hun
voordelige geografische ligging, hun 'fiscale referentieprijs' gingen verhogen . In dat klimaat van eisen stellen kwam in Caracas in december 1970 de
21e conf erentie van de OPEP bijeen . In een van de resoluties van die
bijeenkomst werd de eis gesteld de fiscale referentieprijs in hat algemeen to
verhogen en to stellen op 55% als minimum index voor bet aandeel in de
winst.
Het akkoord van Teheran, 14 februari 1971, betekende de verwerkelijking
2 Bij de to Wenen gevestigde Organisation des Pays Exportateurs de Petrole (OPEP,
ook wel aangeduid als OPEC), zijn aangesloten Perzie, Irak, Koeweit, SaoediArabie, Venezuela, Katar, Lybie, Indonesia, Aboe Dhabi en Algerije . Thans heeft er
zich een Arabisehe OPAEC afgescheiden .
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van de verwachtingen der ondertekenende staten : Aboe Dhabi, Perzie,
Irak, Saoedi-Arabie3 en Katar .
Het akkoord, dat de winsten voor de producerende staten met ongeveer
35 dollarcent verhoogde, is zo belangrijk dat de gevolgen ervan zich nu
reeds doen gevoelen .
Voor de producerende maatschappijen die installaties hebben in de zone
van de Perzische Golf, garandeert de overeenkomst de voortzetting van hun
bedrijven voor een tijd van vijf jaar . Dat is bij een constant stijgende markt
(een toename per jaar van 10%) al een belangrijke winst . En, gezien de
grote aandrang van de vraag, zullen ze geen moeite hebben om de overeengekomen stijgingen in de prijs van de grondstof op de consument to
verhalen . Daar zijn ze trouwens al mee begonnen .

Petroleum, bron van inkomsten voor de staat
Hoewel de winsten van de oliemaatschappijen tot aan de jaren veertig
kolossaal zijn geweest en zij alleen de wet hebben gesteld in die wereld van
zeer complexe belangen, zijn hun nettowinsten in de jaren na 1960 beslist
niet afgenomen . Vandaag de dag is de financiele politiek die gevolgd wordt
door de verbruikende landen verantwoordelijk voor de verhoogde prijzen
die de Europese consument betaalt. We hoeven slechts een blik to slaan op
het onderstaande staatje om to zien wie het grootste deel ontvangt van de
prijs der olieprodukten .
Analyse van de eindprijs der olieprodukten in West-Europa

produktiekosten
2,7%
belasting in het producerende land
7,9%
transport
6,3%
raffinage
3,3%
distributie 26,0%
netto winst van de maatschappijen
6,3%
belasting in het consumerende land
47,5%
De hoge belasting in de verbruikende landen (in het algemeen de hooggeindustrialiseerde landen van Europa) is alleen mogelijk ten koste van het
3 Irak en Saoedi-Arabie, wier gezamenlijke produktie in 1970 geschat is op 250 miljoen ton, zonden ongeveer 23 miljoen ton per jaar door de transarabische olieleiding
die uitkwam in Sidon (Lybie) . Dit tonnage is buiten bet akkoord gebleven . Uit de
onderhandelingen die onlangs in Tripoli gevoerd zijn, zal een akkoord voortkomen
dat de economische voorwaarden regelt betreffende deze ruwe olie en de produktie
in Lybie.
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bijzonder lage aandeel in de winst dat men toestaat aan de producerende
landen, die over het algemeen onderontwikkeld zijn . Aldus fungeren laatstgenoemden als directe financiers van de economisch-industriele en sociale
ontwikkeling van de rijkste landen .
Voor de producerende landen heeft het Akkoord van Teheran de bijkomende winsten vastgesteld op naar schatting 1500 miljoen dollar voor 1971 .
De verhogingen vormen een reele compensatie voor de evidence waardevermindering van de Amerikaanse dollar .
In de landen die hun aardolie betrekken uit het Midden-Oosten - WestEuropa en Japan - zullen de nieuwe prijzen voor 1971 een extra afvloei
van deviezen met zich brengen die zich laat schatten op ongeveer 1200
miljoen dollar voor Europa en 300 miljoen voor Japan. Gezien de geschatte stijgingen, zowel in prijzen als in verbruik, zullen beide cijf ers in
1975 kunnen liggen in de orde van 4000 miljoen voor Europa en 1200 miljoen voor Japan.
De prijsstijging van de petroleum in West-Europa en Japann zal direct een
nadelige invloed hebben op hun respectievelijke betalingsbalansen . In cal
van bedrijf stakken zullen de produktiekosten stijgen, hetgeen op zijn beurt
een verslechtering tot gevolg zal hebben van de concurrentiepositie van de
Europese en Japanse industrieen, en dus resulteren in een teruglopen van
de export . Als die landen hun huidige concurrentiepeil tegenover andere
economische blokken willen handhaven, zullen zij hun fiscale politiek grondig moeten herzien en de druk op de olieproducenten moeten verminderen .
Derde 1 ereld en grondstof fen

Aangezien de kwestie van de prijzen van ruwe olie niet meer is dan een
tvpisch voorbeeld van de complexe problematiek op de wereldmarkt der
grondstoffen, kunnen de akkoorden van Teheran een revolutie in de wereld
teweegbrengen . Een dergelijke revolutie zal plaats vinden op de dag dat
de producenten van koper, tin, zink, enz . een krachtig gezamenlijk beleid
proberen to voeen en een organisatie gaan vormen die niet stuk to krijgen
is, waarmee ze de produktie zullen kunnen regelen en aan de landen van
de Derde Wereld een lonend prijspeil kunnen garanderen .
Juist in dat perspectief moet de betekenis van de huidige wereldcrisis in de
petroleum gezien en beoordeeld worden in haar juiste dimensie . Zij zal
geschiedenis makers door haar diepgaande politieke gevolgen en de sterke
economische complicaties.

Er broeit jets in de Filippijnen
L. Baeck

De Filippijnen tellen 38 miljoen inwoners, de jaarlijkse bevolkingstoename
wordt geschat op 3,2% . Een heel jonge leeftijdsstructuur dus . De Filippijnse samenleving wordt op vele gebieden - geografisch, cultureel, etnisch,
taalkundig, religieus -- gekenmerkt door een hogs graad van f ragmentatie .
Het land bestaat uit 7 .000 eilanden, waarvan er ongeveer 2 .000 geIdentificeerd zijn met naam. Het 'nationals' leven concentreert zich op enkele
grote eilanden : Mindanao, Samar, Negros, Palawan, Panay, Mindoro, en
vooral Luzon.
Op de oorspronkelijke maleise bevolking hebben zich in de loop van de
tijden heel heterogene cultuurinvloeden geent : 1) Islamitische, die dateren
uit de tijd van de grote Islamexpansie in de Middeleeuwen ; nog steeds leeft
er een belangrijke Islamminderheid, vooral op Mindanao ; 2) Chinese en
1 ndo-Chinese: over de hele archipel leef t een Chinese minderheid, die
vooral in het economische en financiele leven actief is en politiek gezien
sympathiseert met de regering van Formosa ; 3) Indo-Indonesische;
4) Spaans-katholieke : vier eeuwen Spaanse kolonisatie hebben een blijvend
stempel gedrukt op bet nationals leven, een sterk gecentraliseerd bestuursbestel nagelaten en een uitgesproken maatschappelijke stratificatie : een
aristocratische bovenlaag van enkele grote families - de ilustrados
tegenover de massa van de bevolking ; bet katholicisme gelijkt op dat van
Latijns Amerika : een volkskatholicisme met een vrij lags graad van interiorisatie1); 5) Amerikaans-protestantse: de Amerikaanse kolonisatie, die
ongeveer vijftig jaar beeft geduurd, heeft de Filippijnen bet Engels als taal,
een opening op de wereldeconomie, een zeker pragmatisme en een actieve
protestantse minderheid gegeven ; 6) met de onafhankelijkheid in 1946
werden de Filippijnen ingeschakeld in de koude-oorlogsstrategie van de
V.S. Op d,it ogenblik zijn de Amerikaanse basissen in de archipel voor vele
Filippijnen een doomn in bet oog . Ook op economisch gebied genieten de
V.S. een voorkeurspositie : tot 1974 staan Amerikaanse staatsburgers op
1 J . Bulatao, Split-level Christianity,

Manila, 1966 .
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gelijke voet met Filippijnen in het uitbaten van de natuurlijke rijkdommen
van het land ; de buitenlandse handel is voor 48% naar de V .S . gericht.
In deze smeltkroes van historische en culturele invloeden tracht de elite
zich een eigen Filippino-identiteit to boetseren . Gezien de etnische, culturele
en geografische fragmentatie is dit geen gemakkelijke opgave . In deze
'identiteitscrisis' hebben de verwijzingen naar de historische bevrijders
Rizal, Quezon e.a . - een groot emotioneel mobilisatie-effect 2.
Sinds de onafhankelijkheid constateert men een groeiend nationaal bewustzijn, dat steeds meer gericht is op modernisering en natievorming .
De uitbreiding van het onderwijs heeft op cultureel vlak ontegenzeggelijk
de integratie bevorderd . Tagalog, dat als inlandse taal in 1900 slechts door
25% van de bevolking werd gesproken, was in 1960 reeds gekend door
45% . De religieuze spanningen tussen de mohammedaanse en protestantse
minderheden en de katholieke meerderheid zijn verzacht. De familiale onderhoudseconomie geraakt ingeschakeld in een nationals economie . De
sociaal-economische ontwikkeling en de toenemende verstedelijking brengen een heilzame schaalvergroting mee in de maatschappelijke horizon van
de bevolking, die zich voorheen beperkte tot de familiale 'face to face
relations' . Een toenemende f unctionele organisatie vervangt langzaam maar
zeker de particularistische, familiale micro-relaties door grote, zakelijke
gehelen. In deze zin hebben modernisering en ontwikkeling een integratief
effect op de vroeger gescheiden of antagonistische bevolkingsgroepen .
Maar ze roepen ook weer nieuwe -- vooral politieke en ideologische
conflicten op : hoe worden de baten en kosten van de ontwikkeling over de
verschillende maatschappelijke klassen gespreid en hoe wordt de politieke
macht over de burgers verdeeld?
In deze ontwikkeling is, ons inziens, een kritische fase aangebroken . Kernachtig uitgedrukt zou men kunnen zeggen : er groeit en er broeit iets in dit
land . Het hier volgende artikel wil een schets geven van de socials genese
van deze groeispanning en van haar voedingsbodem .

Het maatschappehjk ,politieke universum en
de economische groei
Zoals in de meeste voor-industriele samenlevingen is ook bier de famiie de
belangrijkste maatschappelijke cel . Deze wordt gekenmerkt door een grote
solidariteit . Kenmerkend voor de Filippino is pakikisama: een sterke behoefte aan harmonieuze betrekkingen met anderen 3. In de politieke sfeer
2 R . Constantino, The making of a Filipino, Manila, 1969.
3 F. Lynch, Four Readings on Philippine Values, Manila, 1964 .
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speelt het cljentjljsmo, het steun zoeken bij machtige beschermheren, een
grote rol. Een zwakke horizontals communicatie en een sterke beklemtoning van verticals, hierarchische verhoudingen maken dat het maatschappelijk-politieke leven gekenmerkt wordt door f ragmentatie van lagers sociale klassen, die zich op gesegmenteerde wijze aansluiten bij een machtige
'patron' . Dit heeft tot gevolg dat het politieke bedrijf een geidentificeerde
klassebasis mist. Het tweepartijenstelsel steunt op een club van notabelen
die vlot van de ene partij naar de andere overgaan wanneer het verwerven
van een politiek mandaat dat vereist. In het politieke spel staan de persoonlijkheid en het charisma van de leiders meer centraal den beleidspunten en
programme's . Een politiek mandataris betekent voor zijn volgelingen alles .
Het nationalisme speelt uiteraard een grote rol . Op cultuur-historisch gebied zijn de Filippijnen op zoek naar een authentieke Filippino-identiteit 4 .
Op politiek gebied streven zij naar nationals soevereiniteit . Op economisch
gebied werken zij aan de 'Filippinisering' van het sociaal-economisch leven ;
zij willen het economisch leven, dat in de grote bedrijven nog grotendeels
door Amerikanen, in de middelbedrijven door Chinese minderheden wordt
beheerst, zelf in handen krijgen .
Sinds hun onafhankelijkheid hebben de Filippijnen een vrij behoorlijke
economische groei gekend . De gemiddelde jaarlijkse groeivoet van het
nationaal produkt was tijdens de periods 1952-'68 gelijk aan 5,7% 5. Semen
met Thailand, Maleisie en Singapore behoren de F 'ppijnen tot de meest
ontwikkelde landen van Azie (Japan buiten beschouwing gelaten) . Het
gemiddeld inkomen wordt op 170 $ geraamd, tegenover 91$ in Pakistan,
89 $ in India en 65 $ in Birma . Toch blijft de Filippijnse volkshuishouding,
bestaande uit een landbouweconomie van kleine pachters en grootgrondbezitters, min of meer ingeschakeld in een markteconomie wear de verbruiksgeorienteerde industriele bedrijven predomineren, heel broos .
Door de verschillende regeringen werd afwisselend een actieve importsubstitutie en exportpromotie nagestreefd . Een gevoelige devaluatie heeft de
kosten van deze industrialisatie afgewenteld op de masse van de verbruikers . Een regressieve belastingstructuur verdeelt de last van de modernisering onevenredig op de lags inkomens . De inkomensverdeling is zeer ongelijk . De meeste statistieken leren dat 10% van de bevolking over 40% van
het inkomen beschikt, dock in werkelijkheid is de ongelijkheid groter, aangezien het hier over cijfers voor de belastingafname gaat . De koopkracht
van het doorsnee gezin ligt tamelijk laag . Volgens raining leven in GrootManilla ongeveer 183 .000 gezinnen, dit is 1 .100.000 mensen, in de shuns ;
4 C . P . Romulo, Identity and Change : towards a National Definition, Manilla, 1965 .
5 J . H . Power en G . P . Sicat, The Philippines : Industrialization and Trade Policies,
Londen, 1971 .
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8% van de actieve bevolking is werkeloos, sommigen zeggen zelf s 15% ;
75% daarvan zijn onder de 25 jaar,12% onder de 15 .
De economische groei is uitgesproken geografisch gepolariseerd, vooral
rond Manilla, alsook rond enkele groeipolen in bet binnenland . De moderns sectoren zoals handel, import-export, bankwezen en industrie kennen
een intense groei, opgefokt en geprivilegieerd door overheidssubsidies .
Wel werden in bet verleden belangrijke programme's gelanceerd ter bevordering van de lokale economic : kredietverenigingen, gemeenschapsontwikkeling, cooperatieven en landhervorming. Sommige van deze initiatieven
hebben zeer positieve resultaten gesorteerd, andere zijn gestrand in halfslachtigheid en eenzijdigheid . Vele van deze initiatieven streven slechts
beperkte objectieven na en zijn zo versnipperd, dat ze niet in staat zijn een
volgehouden en brede socials dynamiek to ontwikkelen . Aan versnippering
lijden ook de arbeidersorganisaties . Het land telt 3 .000 vakbondverenigingen, los gegroepeerd in 25 federaties . Ook op dit gebied dus geen globale
en structurele aanpak .
In deze broos gestructureerde volkshuishouding heerst vaak het recht van
de sterkste. Het mangelt de Filippijnen in deze beslissende fase aan een
meer gecoordineerd en door de overheid gereguleerd beleid . De onsamenhangende ontwikkeling van het verleden werd door een kenner kernachtig
op de volgende manier samengevat :
,,The development achieved thus far has been based on highly individualistic profitseeking by Filipino entrepreneurs responding to powerful economic incentives .
Government planning has played a negligible role, and the majority of articulate
Filipinos seem reluctant to allow it a more active part in the direction of economic
activity . Various factors underlie this reluctance . The division of Philippine society,
like other peasant societies, into competing family, ethno-linguistic and regional
groups, reinforces individualism and impedes acceptance of common goals for the
nation . Similarly, powerful organized economic interest groups (the sugar producers
and other exporters, the importers, the local manufacturers, the landlords, the
Chinese and Western minorities) tend to oppose any government activity which
might run counter to their particular interest . The groups which would have most
to gain from active government intervention on the side of the poor (labor and the
peasantry) are poorly organized, divided and inarticulate" 6 .

Het spel van het tweepartijenstelsel, sterk gesteund door de legitimerende
invloed tot behoud van het status quo die uitgaat van een zeer conservatieve katholieke hierarchic, heef t de maatschappelijke spanningen tot nog
toe weten op to vangen . Het clientil ismo in de politick zorgde ervoor dat de
maatschappelijke groepen zich overwegend verticaal opstelden, zodat de
horizontals solidariteit tussen landbouw- en industrieproletariaat organisatorisch zwak bleef . De modernisering van het land heeft flu een begin ge6 J . J . Caroll & J . T. Keane, Philippine Social Conditions and the Church, in Solidarity, October 1970, Manila .
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maakt met de of takeling van deze traditionele bindingen, zouder deze
evenwel volledig to ontwrichten . Hierdoor komt een nog aarzelende horizontals solidariteit los, een schuchter begin van klassebewustzijn in het
landbouw- en industrieproletariaat . De spanningen die flu zichtbaar worden, hebben echter een nog meer ontvankelijke voedingsbodem in de middenklasse . Daarop komen we straks terug,

Onderwijsstructuren
Inzake onderwijs vormen de Filippijnen een markante uitzondering in
vergelijking met andere ontwikkelingslanden . In de eerste plaats genet een
uitzonderlijk hoog aantal mensen onderwijs :10,2 miljoen van de 38 miljoen
inwoners . Het onderwijs slorpt 28 a 30% van het overheidsbudget op .
Doch deze statistiek geeft slechts een onvolledig beeld van de materiele
inspannng die het land zich getroost : het overheidsbudget bedraagt slechts
10% van het nationaal produkt, zodat 2,8 a 3% van het nationaal produkt
naar de officiele financiering van het onderwijs gaat . Pater Zwaenepoel
noemt de steeds stijgende vraag naar onderwijs een nationals obsessie7.
De overweldigende vraag wordt voor een groot deel opgevangen door het
aanbod van prive-instellingen, die scholen en universiteiten organiseren uit
economisch winstbejag . ,,The Philippines is probably unique in that the
profit motive has been a strong factor in the investment of private capital
in educational institutions . The Philippine passion for education has become a lucrative market and private education is dominated by schools,
colleges and universities that operate as profit-making stock corporations
and which actually declare dividends on their stock" 8.
De verticals opbouw van de jaarklassen wijkt of van de structuur in WestEuropa en vele landen van Azie, zoals blijkt uit onderstaande tabel van het
aantal studiejaren:

1 . In de meeste instellingen
2 . In enkele instellingen
3 . In overweging voor de toekomst

Lager

Middelbaar

6
7

4
4
3

6

Voorbereidend
tot hoger

2

Deze structuur heeft tot gevolg dat de meeste leerlingen hun post-secun7 P . Zwaenepoel, After the Hongkong ASAIHL Confab: Views and Comments, in
The Saint Louis Chronicle, Jan . 1971 .
8 S . K . Rojas, Investment in Education : the Philippine Experience, in Philippine
Journal of Education, April 1964 .
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daire studies aanvatten op de leeftijd van 16 jaar . Het middelbaar onderwijs is dus minder solied uitgebouwd, zodat de eerste twee jaren universiteit
of college overeenkomen met de laatste jaren van bet middelbaar in Europa . De universiteiten en colleges herbergen daarenboven studierichtingen
die in Belgie ondergebracht zijn in technische scholen, normaalscholen en
dergelijke. Een vergelijking van de universitaire bevolking met die in
Europa moet daar dus wel rekening mee houden .
Een van de opvallende eigenschappen van bet Filippijnse onderwijs is de
institutionele versnippering . Deze is grotendeels to wijten aan bet feit dat
de overheid bet initiatief vrij gelaten beeft aan de prive sector . Van de
700.000 studenten aan colleges en universiteiten zijn 90% ingeschreven in
37 vrije universiteiten en honderden colleges . De spreiding over de of f iciele
en de vrije instellingen is als volgt :
vrij onderwijs officieel onderwijs
lager
middelbaar
college en universiteit
speciaal onderwijs

5%
79 %
83 %
99 %

95
21
17
1%

Er zijn wel enkele confessionele (katholieke, protestantse) instellingen,
maar veruit de meeste zijn niet-confessionele scholen, de zogenaamde
'diploma mills' . In bet vrije onderwijs zijn 73% van de lagere scholen,
49% van de middelbare, 66% van de post-secundaire en 100% van de
speciale scholen niet-confessionele instellingen .
Een typisch Filippijns fenomeen is de 'barrio high school' : middelbare
scholen die sinds 1964 in sommige steden en gemeenten opgericht zijn door
ouders en door die ouders zelf gefinancierd worden . Een bijkomend kenmerk van bet onderwijsbestel is de hoge graad van polarisatie in de universitaire bevolking : van de 41 universiteiten zijn er 16 gevestigd in de agglomeratie Groot-Manila, met 60% van de totale universitaire bevolking .
Een grondige analyse van dit onderwijsbestel is in dit korte bestek niet
mogelijk. De vermelde structuurgegevens laten echter duidelijk zien dat de
Filippijnen gekozen hebben voor een ongebreidelde kwantitatieve expansie,
veelal ten koste van de kwaliteit van het verstrekte onderwijs . Het aantal
studenten is indrukwekkend : de Filippijnen hebben na de VS de hoogste
post-secundaire scolariteitsgraad ter wereld . Vele gezinnen ontzeggen zich
noodzakelijke consumptiegoederen om bun kinderen toch maar naar een
'diploma-fabriek' to kunnen sturen. Op de arbeidsmarkt ligt de vraag naar
universitair afgestudeerden echter veel lager dan bet aanbod, zodat de
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werkloosheidscoefficient onder deze afgestudeerden veel groter is dan
onder de ongeschoolden :
tewerkgesteld
zonder scholing
lagers studies
middelbare studies
post-secundaire vorming

werkeloos

16,9 %
62,8 %

5,8
52,5

14 %
6,3 %

30,8
10,9

Hier komt een ongerijmdheid tot uitdrukking in de nationals doelstellingen :
de nabs is wel bereid offers to brengen om gediplomeerden of to leveren,
niet echter om de offers to brengen die leiden tot evenwicht op de arbeidsmarkt . Natuurlijk is het onevenwicht op de intellectuele arbeidsmarkt to
wijten aan een complex geheel van factoren . Werkgevers vinden de weddeaspiraties van de gediplomeerden to hoog voor de kwaliteit die ze to bieden
hebben . De afgestudeerden van hun kant vinden dat ze to weinig betaald
worden in vergelijking met wat ze zelf voor hun studies hebben betaald .
Doordat het aanbod to groot is, is hun onderhandelingspositie zwak ; vele
van de besten, vooral geneesheren en verplegend personeel, verlaten dan
ook het land .
Het uitzonderlijk hogs aspiratieniveau van het Filippijnse yolk wat formele
scholing betreft, samen met een geringe waardering van de handenarbeid,
heeft in de technische opleiding een aanzienlijke beroepsafvloei naar witteboord-carrieres tot gevolg . De scholing wordt vooralsnog to veel ervaren
als een instrument van socials mobiliteit - opklimmen op de socials ladder
met behulp van het diploma als statussymbool - en to weinig als een
instrument van economische en socials ontwikkeling . Aangezien het aanbod van afgestudeerden, opgesplitst naar studierichting, onvoldoende overeenkomt met de vereisten van de arbeidsmarkt - die hoofdzakelijk bepaald wordt door de economische ontwikkeling - is to vrezen dat een
ongeplande expansie steeds meer disfunctioneel wordt . Een toenemende
intellectuele werkloosheid of een to aanzienlijke materiele onderwaardering
van gediplomeerden op de arbeidsmarkt zou wel eens vreemde gevolgen
kunnen hebben op politiek vlak . Indien de socials mobiliteitsaspiraties van
de gediplomeerden to sterk gefrustreerd worden door het heersende vergoedingssysteem op de arbeidsmarkt, kan deze middenklasse-elite een
vruchtbare voedingsbodem worden voor een ideologische radicalisering .
Tegenover de ongebreidelde expansie van bepaalde prive-instellingen (de
'diploma mills'), die lags inschrijvingsgelden combineren aan lags kwaliteit en vooral studierichtingen omvatten met een geringe kostencoefficient
per afgestudeerde (humanities, human sciences, business schools, teachers
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schools), staan enkele elite-scholen die kwaliteit bieden, maar hoog inschrijvingsgeld eisen . De laatste formule bewerkt een selectie ten koste van de
sociale recrutering ; de 'diploma mills' zijn onhoudbaar in hun huidige
structuur en opzet .
Dit verslag wekt misschien een zeer negatieve indruk . Zoals de meeste
rapporten trekt het vooral de aandacht op wat schort aan het systeem . Er
zijn in bet Filippijnse onderwijsbestel echter ook vele positieve punters to
vermelden : vooral de inzet van vele onderwijskrachten met schamele middelen en bet intense verlangen van dit yolk naar kennis . Sommige universiteiten en f aculteiten hebben zich opgewerkt tot Europees niveau . In de
toekomst moet echter meer aandacht geschonken worden aan een meer
planmatige uitbouw van bet onderwijs, zowel op kwalitatief als op kwantitatief vlak.

Er broeit lets in de 'ilippijnen
Vanaf onze eerste dag in Manila werden we reeds bet groeiend onbebagen
gewaar dat de Filippijnse samenleving sinds enkele jaren kenmerkt en dat
vooral sinds januari 1970 intens geworden is . Een overbeidsmaatregel
m .b .t. de petroleumprijzen en taksen had een staking in bet openbare vervoer (taxis en bussen) uitgelokt en men vreesde solidariteitsdemonstraties
van de studenten . Een kort verblijf volstaat natuurlijk niet om alle facetten
to vatten van de complexe problemen waarmee de Filippijnse samenleving
geconfronteerd wordt. De volgende overwegingen kunnen dan ook nets
meer bieden dan bet scbematisch inzicht van een outsider.
Het is onze mening dat in de Filippijnen, zoals trouwens in heel de wereld,
een radicalisering van de elites plaatsgrijpt, die des to acuter en virulenter
kan worden naarmate zij een voedingsbodem vindt in de sociale, economiscbe en politieke inf rastructuur van het land . Het komt ons voor dat de
objectieve gegevens (de sociaal-economisch-politieke ingredienten) voor een
conflictuele opstelling van groepen in de Filippijnse samenleving al enkele
jaren latent aanwezig zijn, maar bet conflict manifesteert zich vooral in bet
openbaar en wordt als bewust f enomeen ervaren sinds de recente ideologiscbe verharding van enkele linkse bewegingen en van een deel van de
middensectoren .
Onder de objectieve gegevens die als voedingsbodem van het conflict kunnen fungeren, zijn vooral de volgende elementen to vermelden :
1 . Steeds meer individuen worden langzaam uit de micro-sociale relaties
van de grootfamilie en bun regionale inkapseling losgeweekt onder invloed
van de sociale en economische modernisering, die op sommige traditionele
relaties ontwricbtend en relativerend werkt. Dit is vooral zo voor de vol-
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ledig en half verstedelijkte middenstand, die in toenemende mate mobiliseerbaar wordt voor horizontals, klassebewuste solidariteit.
2. De economische groei, de kosten en de voordelen ervan zijn zeer onevenwichtig verdeeld over de verschillende socials groepen en nogal ongelijk gespreid over de onderscheiden regio's van het land .
3. De enorme expansie van het onderwijs en de sociaal-economische
modernisering roepen een nieuwe politiek-bewuste clienteel in het leven,
die zich slechts node, en veelal om den brode, laat vangen in de traditionele
invloedssfeer van de politieke bazen. Een nieuwe politieke clienteel, bewust
van haar mondigheid, maar gef rustreerd door haar marginaliteit in het
bestaande oligarchisch systeem, wordt kwantitatief belangrijk en is latent
beschikbaar voor een nieuwe machtsverdeling door meer participatie aan
bet beleid . De materiele en vaak socials deprivatie die sommige afgestudeerden op de arbeidsmarkt ervaren, verlevendigen de zucht naar hervorming en naar een meer beleidsgeorienteerde aanpak van problemen . De
situationele instelling van de bewindvoerders, hun soepel omwerpen van
allianties alsook bun germs aan visie wordt door de middenklasse als een
ontaarde vorm van parlementair bestel ervaren .
4 . Het relatieve succes van sommige microprojecten in de ontwikkeling
van bet land : gemeenschapsontwikkeling, cooperatieve uitbouw, kredietverenigingen en landhervorming. Deze inspanningen worden vaak voorafgegaan door vorming van animatoren, dock blijven meestal georienteerd
op beperkte objectieven ; ze slagen daarom doorgaans beter in hun 'bewustzijnsverruimende' rol (zelf s de landbouwers, die nochtans oerconservatief
zijn en zeer wantrouwig, gaan een vaag ides krijgen dat bet anders kan 9)
dan dat ze behoeften echt bevredigen of problemen echt oplossen .
5. De traditionele legitimerende invloeden verschralen, zowel op religieus
als op politiek vlak . De uitbreiding van het onderwijs en de socials en economische modernisering bewerken een enorme schaalvergroting en intensifieren de geografische en ideologische mobiliteit . De door traditie gereificeerde structures worden beweeglijk . Het is alsof nieuwe wijn in oude
zakken wordt gegoten . Voorlopig kan de kerkelijke hierarchic, waarvan de
top zeer conservatief is, nog bogen op de autoritaire relaties die heel het
Filippijnse socials en politieke leven kenmerken . Het valt nochtans to betwijfelen of een theologie die bet status quo legitimeert lang stand zal kunnen houden tegen de nieuwe 'politieke' theologie met haar maatschappijkritische instelling .
6. De aanwezigheid van de V.S ., de bijzondere rechten die de V.S . in bet
land genieten, zowel op economisch als op militair gebied, herleiden de
9 G . M . Guthrie, The Philippine Temperament, in Six Perspectives on the Philippines, Manila, 1968 .
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Filippijnen tot een in hogs mate gesatelliseerde pion in de Amerikaanse
machtsstrategie in Zuid-Oost-Azie. Deze toestand maakt dat bet reeds
intense nationalisme sporadisch omslaat in virulence 'yankee-fobie' . De
V.S . worden vaak de zondebok van vermeende of reels manipulatie. Aangezien de Verenigde Staten tevens als symbool gelden van de macht van
bet kapitalisme beef t bet onbehagen rond de nationals problemen zich
voorlopig vastgezet en afgereageerd op bet externs doelwit .
Al deze objectieve gegevens waren in minders of meerdere mate al jaren
lang aanwezig. Maar recente gebeurtenissen hebben ze in bet nationals
bewustzijn op de voorgrond gebracht10 . De wereldgolf die men kan opvatten als een socials beweging van radicalisering van de elites, heeft ook de
Filippijnen bereikt en zoals in Japan vindt ze er een gunstige voedingsbodem om zich uit to zieken . In een land waar bet geweld van rivaliserende
maffia's tot bet cultuurpatroon behoort, dreigt dat geweld nu een ideologische legitimering to krijgen met fasciserende inslag .
De speerpunten van deze beweging zijn zowel extreem linkse als middenradicale kernen. De extreem linkse groep wordt vooral gesymboliseerd
door de communistische 'Kabataang Makabayan' . Volgens goede bronnen
beschikken zij over een kleine maar trefzekere landelijke en stedelijke
guerilla . Het radicals midden omvat de kernen of gedeelten van de volgende groeperingen : National Union of Students of the Philippines, Khi Rho,
Young Christian Socialists, Christian Social Movement, Christian Life
Communities . Deze groepen sturen niet zozeer aan op geweld als wel op
bewustzijnsvorming en aanklacht van wantoestanden . Voorlopig zijn er
geen aanduidingen dat er pogingen zijn tot partijvorming . Hun basisprogram stelt de socials rechtvaardigheid in de ontwikkeling centraal, waarbij
gestreefd wordt naar „a more equitable sharing within the nation of both
the costs and the rewards of economic development" . Zij nemen geen genoegen met de traditionele socials actie van de kerkelijke of kerkelijk geinspireerde instanties zoals gemeenschapsontwikkeling, cooperatieven en
kredietverenigingen . Volgens deze radicals kringen blijf t deze socials actie
neutraal op ethisch vlak en streeft ze slechts beperkte objectieven na . Zoals
zij bet zien zou de kerkelijke hierarchic de onevenwichtige en sociaal onrechtvaardige ontwikkeling openbaar aan de kaak moeten stellen .
De strategic van de christelijke instellingen zou op de volgende beginselen
dienen to berusten :l) De menselijke behoeften staan centraal in de ontwikkeling; 2) de socials rechtvaardigheid (met distributieve inslag) heeft voorrang op snelle economische groei ; 3) offers en voordelen van de ontwikke10 R. M . Hizon, The Left in the Sixties, in Graphic, 1970; P. Daroy, An Emergent
Opposition, ibid. ; J . F . Doherty, Can We Predict a Philippine Revolution? in Ateneo
de Manila, 1969.

923

Er broeit jets in de Filippijnen

ling, alsook de politieke macht, dienen evenredig verdeeld over alle sociale
groepen . De kerk client dit to realiseren zelf s op gevaar of de 'gelovigen' to
splitsen in voor- en tegenstanders. Van de christelijke onderwijsinstellingen
wordt verwacht dat ze de elite voorbereiden op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Ieder onbevooroordeeld getuige zal ermee instemmen dat deze beweging
een Iris en nieuw geluid laat horen . Nochtans vallen deze ideeen niet steeds
in goede aarde . Toen de Laymen for Post Vatican II Reforms (Lapviir) in
1969 aan de kardinaal van Manila een protestbrief overhandigden, werden
zij gebrandmerkt als 'communisten' .
Voorlopig vormen deze radicale hervormers nog een zeer kleine minderheid. Hun invloed is nochtans veel belangrijker clan hun numerieke aanhang. Hun actie en ideeen hebben immers een bewustzijnsverruimende invloed op de zogenaamde zwijgende meerderheid . Velen die niet tot hun
groep behoren, komen gedeeltelijk in de ban van hun ideeen . Fen overwegend christelijk land als de Filippijnen krijgt ook vele ideeen ingeent via
de jonge clerus (nationaal zowel als buitenlands) en de leken die in bet
buitenland studeren en die de geest van de 'politieke' theologie meebrengen . Natuurlijk zullen ook bier fouten begaan worden . Het ware nochtans
to hopen dat de kerkelijke hierarchic vroeg of laat haar gezag aanwendt om
een f undamentele maar graduele hervorming to schragen, liever clan to
dralen tot de revolutionaire verharding onvermijdelijk wordt .

Het XXIVe Partijcongres van de
Communistische Partij
van de Sovjet-. Unie II
30 maart tot 9 april 1971

L. L. S. Bartalits

De Sovjet-Unie bevrijdde zich na de Tweeds Wereldoorlog uit haar international- isolement en is een wereldmogendheid geworden . De revolutie
van het proletariaat als instrument van het streven naar de wereldrevolutie
moest wijken voor wereldmogendheidsambities en de daarmee gepaard
gaande wereldwijde verantwoordelijkheid voor de handhaving van de
vrede. Dienovereenkomstig hebben de leiders van het Kremlin in de loop
der jaren de Messiaanse opdracht van het internationals communismprijsgegeven voor een pragmatische aanpassing aan tijd en omstandigheden .
Deze politieke herorientatie van de Sovjet-Unie had o .m. tot gevolg enerzijds de aanvaarding van de mondiale politieke en militaire uitdaging van
de Verenigde Staten en anderzijds de splitsing in de communistische wereldbeweging .

Brezjnev en de problemen van de So vjet-Unie
Het referaat van Leonid Brezjnev, de secretaris-generaal van de Sovjet
communistische partij, op het XXIVe partijcongres, deed zichtbare pogingen om de belangrijkheid van de drie grote crises voor Moskou en de
communistische wereldbeweging sinds het XXIIIe partijcongres, de bezetting in augustus 1968 van Tsjechoslowakije, het militaire conflict in 1969
met de Chinese Volksrepubliek fangs de Oessoeri en de opstand van de
Pools- arbeiders in december 1970, to minimaliseren1. In zijn terugblik op
de binnenlands-politieke ontwikkeling gaf Brezjnev toe dat niet all- door
het XXIIIe partijcongres gestelde doelstellingen en beslissingen werden
bereikt, resp. verwezenlijkt 2.
Wat de economische vooruitzichten van de Sovjet-Unie betreft, herhaalde
de secretaris-generaal wat men sedert de publikatie van het nieuwe vijf1 Zie voor het eerste deel van deze bespreking : Streven, mei 1971, pp . 809 - 820.

2 Cf. Neues Deutschland, 31 maart 1971 .
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jaren-plan-ontwerp op 14 februari 1971 ongeveer wilt, n .l . ears aanzienlijke
verhoging van de produktie der consumptiegoederen . De sinds oktober
1964 heersende partijleiders beloven geen gouden bergen maar een regelmatige verbetering van bet levensniveau . Hun werkwijze is in ieder geval
realistischer dan die van Chroesjtsjov . Deze politiek zou aandacht en zelf s
sympathie verdienen als de Sovjet-leiders zich wat bescheidener tegenover
de buitenwereld toonden . Maar zij kunnen vermoedelijk niet nalaten, getrouwaan de oude Russische tradities, lessen aan de wereld uit to delen,
om to beginners aan de socialistische broederlanden . Bovendien gevolg van
een byzantijnse interpretatie van de wereldmogendheid-verantwoordelijkheid en de diep gewortelde dogmatische tradities, heeft hat Kremlin hat
politieke denken niet alleen in eigen land gesteriliseerd maar ook in de
Oosteuropese Staten .
Dat de intellectuals sclerose in de Sovjet-Unie een vergevorderd stadium
heeft bereikt, manifesteerde zich toen twee vertegenwoordigers van de
schrijvers en de kunstenaars tijdens hat partijcongres hat woord voerden .
Tsjakowski, de hoofdredacteur van de .Literatoernaya Gazeta, zei alleen
wat men van zulk een functionaris mocht verwachten . De antler, de bekende romanschrijver Sjolokow, maakte grapjes ten koste van zijn minder
gewaardeerde collega's, maar lanceerde geen enkel nieuw ides en hield
allerminst een pleidooi voor degenen die op eigen risico nieuwe literaire
paden wilden bewandelen .
Een thema werd door vrijwel alle Sovjet partijfunctionarissen die tijdens
bet congres hebben gesproken, naar voren gebracht : de ideologische vorming en werking van de partijleden en de Sovjetburgers . Door verschillende sprekers, waaronder Brezjnev en de Nobelprijswinnaar Sjolokow, werd
om maatschappelijke uitstoting gevraagd van kunstenaars die de ideologische vijanden hielpen eegen het socialisme to vechten . Brezjnev keerde
zich in hat bijzonder tegen Solzjenitsyn, zonder hem nochtans bij naam to
noemen .
Het leiderscollectief heeft, dank zij een uiterst voorzichtige politiek, zowel
de monstruositeiten uit Stalins tijd als de wanordelijke bedrijvigheid uit de
periods Chroesjstsjov waters to vermijden . De verkozen wag heeft echter
een groot nadeel : hij leidt niet naar vernieuwing van het kader en verergert
de sclerose. Het is waar dat er niet zoveel middelen zijn om een leiding
voortdurend to vernieuwen . Stalin zocht bet in bloedige, permanents zuiveringen . Chroesjtsjov trachtte het beginsel van regelmatige wisseling in to
voeren . Brezjnev west echter kennelijk niet zo goad, hoe hij mensen die
geen zware fouten hebben gemaakt, aan de kant moat zetten 3 .
3 Cf. The Times, 7 april 1971 .
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Redevoerino' van Kosygin
In tegenstelling tot Brezjnev beoordeelde Kosygin de ontwikkelingen in de
Sovjet-Unie tijdens de afgelopen jaren wezenlijk positiever . De ministerpresident zei dat de essentiele sociaal-economische en politieke doelstellingen van het achtste vijfjaren-plan, zoals deze door het XXIIIe partijcongres
waren aangegeven, met succes verwezenlijkt waren . De socialistische democratic heeft zich verder ontwikkeld en de efficiency van de maatschappelijke produktie werd groter . Tegelijkertijd lanceerde hij nieuwe economische hervormingsplannen . Door middel van concentratie van de produktie
in grote eenheden tijdens het nieuwe vijfjaren-plan zal een verbetering van
de beheersstructuren voor de economic bereikt worden 4. Vervolgens kondigde hij onder andere aan dat over vijf jaar de industriele produktie van
de Sovjet-Unie dubbel zo hoog zal zijn als in 1965 5. Een plan voor de bouw
van atoomcentrales zal worden uitgevoerd. Veel aandacht zal worden besteed aan die bedrijfstakken die de technologische vooruitgang bepalen .
Deze zijn volgens Kosygin ; de chemische industrie, de instrumentenbouw
en de computerindustrie6. Aansluitend vergeleek hij de verdubbeling van
de industriele produktie in tien jaar tijds in de Sovjet-Unie met de economische ontwikkeling in het Westen . Volgens hem deden de Verenigde
Staten achttien jaar over een verdubbeling van de produktie, Groot-Brittannie twee-en-twintig jaar en de Duitse Bondsrepubliek elf jaar . In de
Sovjet-Unie steeg de industriele produktie tijdens de afgelopen vijf jaar
reeds met ongeveer vijftig procent' . Niettemin verwachtte Kosygin nog een
lange strijd op het gebied van de economische wedloop tussen beide tegenover elkaar staande maatschappelijke systemen 8 .
De Sovjet-Unie weigert de Europese Economische Gemeenschap to erkennen als een realiteit en als een mogelijke handelspartner van het socialistische blok9. Een van de blijvende bezwaren van het Kremlin tegen de
E.E .G . is dat zij een gesloten blok vormt . Wat de Sovjet-Unie daarentegen
wenst is een brede ontwikkeling van multilaterale economische banden,

4 Cf. Die Zeit, 16 april 1971 .
5 Cf. The Times, 7 april 1971 .
6 Cf. Le Monde, 7 en 8 april 1971 .
7 Cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7 april 1971 .
8 Cf. Neues Deutschland, 7 april 1971 .

9 Niettemin heeft Kosygin als doelstelling van het negende vijfjaren-plan op het
gebied van de buitenlandse handel een uitbreiding van de economische betrekkingen
met West-Europa en de Verenigde Staten bepleit .
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zonder enige discriminatie 10 . De omvang van de economische betrekkingen
met het Westen zou nog belangrijker kunnen zijn, als het mogelijk zou zijn
opbouwende stappen to nemen om vitals problemen op to lossen welke de
internationals situatie thans gecompliceerd maken .
Over de handel van de Sovjet-Unie met de Verenigde Staten zei ministerpresident Kosygin dat deze meer in overeenstemming met het economische
potentieel van de twee landen zou moeten worden gebracht 11. Meer nog
dan de Westeuropese wordt de Amerikaanse handel met de Sovjet-Unie
beperkt door politieke maatregelen . De laatste tijd gaan er in politieke
kringen to Washington stemmen op om aan die beperkingen een einde to
maken12 . Onder andere hebben de ministers Rogers en Stans een denkbeeld
gelanceerd ook de landen van het Sovjetblok to laten vallen onder de
meestbegunstigingsclausule 13. President Nixon zou echter van mening zijn,
dat een dergelijke commercieel tegemoetkomende houding ten aanzien van
de Sovjet-Unie pas aan de orde zou kunnen komen nadat de leiders van
het Kremlin op hun beurt meer tegemoetkoming zouden hebben getoond
inzake de besprekingen over de strategische wapens en het conflict in Vietnam14

Nationalistische tendensen in de Sovjet- Unie
Kosygins redevoering onthulde het bestaan van een nieuwe groep mededingers in de strijd om de nationals middelen . Dit zijn de verschillende Sovjetrepublieken . Een aantal van deze republieken hebben de afgelopen decennia al strijd gevoerd om voor landbouw en industrie bestemde gelden, maar
tijdens de laatste jaren intenser dan ooit to voren . Kosygin verklaarde
10 Een dergelijke discriminatie vreest de Sovjet-regering als gevolg van het streven
om binnen het kader van de EEG to komen tot een gemeenschappelijke handelspolitiek jegens de landen van het Oostblok . Een gemeenschappelijke EEG politiek
ten aanzien van de Sovjet-Unie en andere socialistische landen bestaat nog niet,
hoewel zij door het verdrag is voorgeschreven per 1 januari 1970, voornamelijk als
gevolg van de France wens en die van de Duitse Bondsregering de commerciele
betrekkingen met de socialistische landen voorlopig nog op bilaterale basis to regelen. Die mogelijkheid bestaat nog, krachtens een besluit van de raad van Ministers,
tot eind 1972, maar dan most de gemeenschappelijke handelspolitiek er komen, ook
ten aanzien van de socialistische landen .
11 Cf. Financial Times, 8 april 1911 .
12 Len praktische neerslag heeft dit streven gevonden in een wet die de uitbreiding
van de buitenlandse handel tot doel heeft door meer bevoegdheden to geven aan de
Export-Importbank. Een van de bepalingen is dat restricties worden opgeheven op
leningen en garanties voor leveringen aan de Oosteuropese landen .
13 Deze houdt in, dat aan de produkten van een bepaald land geen hogere invoerrechten worden opgelegd dan aan die van andere landen die onder deze clausule
vallen .
14 Cf . Handelsblad - NRC, 8 april 1971 .
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slechts dat de juiste verdeling van de industrie over de Sovjet-Unie een
noodzakelijke voorwaarde is voor de vervulling van de Leninistische nationaliteitspolitiek15 . Deze mededeling van de ministerpresident impliceert
echter dat de verschillende nationaliteiten in de Sovjet-Unie niet tevreden
zijn over hun aandeel . Een rationele verdeling van de f inanciele middelen
zou volgens Kosygin de belangen van de republieken en die van de SovjetUnie als geheel op juistere wijze met elkaar combineren . Maar wie zal
bepalen wat het meest rationeel is? Deze vraag wordt door Victor Zorza in
The Guardian gesteld16
Sommige van de grootste Sovjetrepublieken, zoals bijv . Oekraine, zullen de
beslissingen van de Kremlinbureaucratie niet zonder slag of stoot accepteren . De Oekraine is een van de vier republieken wier industrieel groeitempo in het nieuwe vijfjaren-plan beneden het landsgemiddelde ligt . Dit zou
wel een van de redenen kunnen zijn voor de koele houding van de Oekrainse partijleider en Politburo-lid Sjelest tegenover Brezjnev en Kosygin17. Vorig jaar verklaarde Sjelest, dat Oekraine meer elektriciteit produceerde dan Frankrijk, meer ijzererts dan de Verenigde Staten en bijna
evenveel staal als Groot-Brittannie en Frankrijk tezamen 18 . Andere Oekrainse leiders hebben duidelijk gemaakt dat in hun land bijna de helft van de
staalproduktie der Sovjet-Unie wordt vervaardigd . De partij- en regeringsleiders in Kiew wezen ook bij herhaling op het grote aandeel van de
Oekraine in de agrarische en industriele produktie van de Sovjet-Uniel s
Vermoedelijk naar aanleiding van deze en andere beweringen en opmerkingen van de Oekrainse leiders leverde de Prawda kritiek op de overaccentuering van de rol van de eigen republiek in de nationals produktie van de
Sovjet-Unie 20. In zijn referaat voor het partijcongres heeft Brezjnev maatregelen tot verdere perfectionering van de partij-organisatie en tot krachtiger doorzetting van het centrale bestuur aangekondigd 21 . Zulke maatregelen, die onder andere een betere bestrijding van de intellectuele oppositie en
andere 'Auflockerungstendenzen' in de Sovjet-Unie moeten dienen, betreffen ook steeds een oud probleem van de U.S .S.R., namelijk het nationalisme van de regionen die eens als gelijkberechtigde partner in de Sovjet-Unie
waxen opgenomen en sindsdien permanent om de handhaving van hun
zelfstandige cultuur tegen de Russificatietendensen moeten vechten .
15 Cf. Magyar Szo (Novi-Sad), 9 april 1971 .
16 Cf. The Guardian, 7 april 1971 .
17 Cf. Politica (Zagreb), 5 april 1971 .
18 Cf. Le Figaro, 25 maart 1971 .
19 Two Years in Soviet Ukraine . A Canadian's personal account of Russian oppression and the growing opposition, Toronto, 1970 .
20 Cf. Borba (Belgrado), 23 maart 1971 .
21 Cf. Neues Deutschland, 31 maart 1971 .
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Machtsverschuiving ten gunste van Breznjev ?
De namen van de herkozen leden van het Politburo werden opgesomd in
een andere volgorde dan voorheen het geval was . Als de eigenlijke topleiders van de Sovjet-Unie blijven Brezjnev, Podgorny, Kosygin en Soeslov,
waarbij echter minister-president Kosygin niet langer op de tweede, maar
op de derde plaats werd genoemd . Een opvallende degradatie is de terugplaatsing van Woronow en Sjelepin op de tiende en elfde plaats . In deze
wijziging op de ranglijst van de Politburo-leden ziet Victor Zorza ,,the
outward expression of a complex process, which may be turning political
administration in the Sowjet Union, so often reminiscent of the brutal
power struggles fought by medieval barons, into a more civilised form of
government" 22
De tweeenzeventigjarige Pelse is voorzitter van de partij-controle-commissie gebleven . Deze Commissie vormt de zgn . partijpolitie en partijrechtbank, die de geheime partijarchieven bewaart en bij de in vooruitzicht
gestelde vervanging van de partijboekjes der leden een belangrijke rol zal
spelen . De door Brezjnev aangekondigde partijzuivering is echter vermoedelijk bij velen op tegenstand gestuit . Op het partijcongres hebben namelijk
slechts twee sprekers op dit plan gereageerd .
In het Politburo zijn de niet-Russische nationalisten
die reeds meer dan
sterker
vertegenwoordigd
de helf t van de bevolking der USSR uitmaken -dan voorheen . Met Podgorny, Polanski, Sjelest en Sjtsjerbitski zijn in het
Politburo vier Oekrainers . Bij dit aantal moeten echter ook Brezjnev en
Kirilenko geteld worden, omdat zij geruime tijd in Oekraine werkzaam
waren . Mazoerov en Koenajev zijn resp . i n Bjelo-Rusland en Kazackstan
geboren, terwijl Pelse afkomstig is uit Letland . Bovendien zijn er drie
niet-Russen kandidaat-leden van het Politburo .
Door opneming van vier nieuwe leden vond een zekere verjonging van het
Politburo, van 64 op 61 jaar, plaats . Het aantal mogelijke opvolgers uit de
na de oktoberrevolutie geboren generatie werd vergroot . Sjtsjerbitski en
Koenajev waren reeds met Brezjnev verbonden toen deze eerste-secretaris
in Oekraine en in Kazakstan was 23 . Grisjin, die in september 1967 als
vakbondsvoorzitter door Sjelepin werd vervangen, leidt sindsdien de machtige en centrale partijorganisatie van Moskou . Hij wordt in Franse comtnunistische kringen als de coming man beschouwd en dankt zijn carriere
aan Brezjnev24. De voor landbouwaangelegenheden verantwoordelijke se22 Cf. The Guardian, 14 april 1971 .
23 Isaac Deutscher, Russia, China, and the West . A Contemporary Chronicle 1953 1966, London, 1970 .
24 Cf. L'Humanite, 14 april 1971 .
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cretaris van het Centraal Comite, Koelakov, kreeg zijn beloning voor de
uitvoering van Brezjnevs landbouwpolitiek . Hij versterkt de zgn. 'AgrarLobby' in de partijleiding 25 .
Niemand is op het XXIVe partijcongres van de topleiding uitgesloten .
Maar ook geen nieuwe man slaagde erin tot de top van de macht op to
stijgen . De legerleiding, die in de laatste tijd op de uitoef ening van grote
invloed op de beslissingen van de partij- en regeringsleiders had aangedrongen26 , is door niemand in het politburo vertegenwoordigd . De partijleiding
schijnt dus verder stabiel to blijven . Zij slaagde er zelf s in de bijeenroeping
van het partijcongres voortaan in plaats van vier om de vijf jaar to doers
plaatsvinden. Zoals bekend in de geschiedenis van de Sovjet communistische partij, werden uitbreidingen van het politburo over het algemeen benut
om de tegenspelers van de secretaris-generaal uit to schakelen27 . Daarom
laat de door Brezjnev doorgevoerde verhoging van het aantal politburoleden vermoeden dat binnen niet al to lange tijd wellicht veranderingen in
de topleiding van de Sovjet-Unie zullen plaatsvinden .

Toenemende invloed van het partijapparaat
tegenover de staatsorganen
Naast de toeneming van Brezjnevs politieke macht werd ook het partijapparaat tegenover de staatsorganen versterkt28 . Een grotere invloed van
de partij betekent tegelijkertijd echter een sterkere ideologisering van de
Sovjet binnen- en buitenlandse politiek . In dit verband was dan ook de
uitspraak van minister Gromyko geen toeval, Hij verklaarde dat „de ideologische strijd geen vrede en geen wapenstilstand kept" 29. De Sovjet-Unie
streeft dus naar geregelde verhoudingen op het terrein van de tussenstaatse betrekkingen met de kapitalistische landen en wil tegelijkertijd de
strijd consequent voortzetten op het gebied van de ideologie zowel binnen
als buiten het socialistische blok . Dit houdt onder andere in : op het gebied
van de ideologie geen f raternisering met het Westen, onderdrukking van de
revisionistische tendensen in de Warschaupactlanden en bestrijding van het
sociaaldemocratisme in Oost-Europa . In plaats van opening naar het Westen of een vcrgelijk met de kapitalistische landen schijnt veel belangrijker to
25 Cf. Vjesnik (Zagreb), 13 april 1971 .
26 Cf. Cahiers du Communisme, maart 1971, pp . 23 - 23 .
27 J . F . Brown, The New Eastern Europe; The Khruschev Era and After, New
York, 1966 ; Z . K . Brezezinski, The Soviet Bloc - Unity and Conflict, Harvard,
revised and enlarged edition, 1967 .
28 Bernd Nielsen Stokkeby, Einspanner fur Breschnew, in Die Weltwoche, 16 april
1971 .
29 Cf . Neues Deutschland, 4 april 1971 .
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zijn de voortzetting van de bewapeningswedloop . Veel belangrijker dan
politieke arrangementen met het Westen schijnt het behouden van de Soyjet machtsposities in Europa to zijn en de bestrijding van de symptomen
van 'Aufweichung' binnen bet socialistische blok. De problemen van de
absolute heerschappij maken ten Oosten van de demarcatielijn machtsvertoon van de Sovjet-Unie noodzakelijk . Daarom kan men moeilijk hopen
dat een Berlijn-regeling en daarmee parallel een werkelijke ontspanning
tussen Oost en West binnen afzienbare tijd bereikt kan worden . Dit immobilisme der Europapolitiek van het Kremlin is ongetwijfeld verbonden met
de zgn. 'Zweifrontensituation' waarin de Sovjet-Unie tussen de Oessoeri en
de Elbe was geraakt 3o

Europese Veiligheidsconferentie
Hoe is het mogelijk dat de Sovjet leiders tijdens de afgelopen vier a vijf
maanden blijk geven weinig geinteresseerd to zijn in een ontspanning tussen
Oost- en West-Europa? In augustus 1970 had Brandt na zijn bezoek aan
Moskou nog stellig de indruk dat de Sovjet-Unie inzake West-Berlijn bereid
was tot concessies . Thans is de Bondsregering langzamerhand zover, dat zij
toegeeft dat de leiders van de D .D.R. erin zijn geslaagd de 'Ostpolitik' van
Bonn of to remmen . Verleden jaar negeerden de Sovjet en de Poolse
regering niet alleen Ulbrichts eis geen verdragen met Bonn to sluiten tenzij
daarbij met zoveel woorden sprake zou zijn van een de jute erkenning van
de D.D .R, door de Bondsrepubliek, maar ook hun 'oppositie', die van
mening was dat alleen handhaving van bet schrikbeeld van een revanchistisch West-Duitsland het Sovjetblok bijeen kan houden 31 . Bovendien aanvaardde de Sovjet regering stilzwijgend de voorwaarde dat de verdragen
niet ter ratificatie aan de Bondsdag zouden worden voorgelegd totdat de
Viermogendhedenbesprekingen inzake Berlijn een bevredigend resultant
zouden hebben opgeleverd .
Volgens Norman Crossland betekende echter de onrust in Polen verleden
jaar december een keerpunt . Vermoedelijk wist Ulbricht de Sovjetleiders to
overtuigen, dat de gebeurtenissen in Polen althans ten dele moesten worden
toegeschreven aan het aanvankelijk succes van de 'Ostpolitik' . De veranderde Sovjet houding had zijn weerslag op de Viermogendhedenbesprekin30 Cf. Neue Zurcher Zeitung, 18 april 1971 .
31 Tijdens bet partijcongres is duidelijk gebleken dat dit standpunt thans niet meet

representatief is . De 'neo-stalinistische' waarschuwingen voor sociaal-democratic en
de daarmee samenhangende twijfel aan de waarde van bet akkoord met Bonn
vonden bij die gelegenheid weinig of geen echo .
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gen to Berlijn . Deze waren reeds maanden slepende zonder dat opzienbarende vooruitgang wend geboekt . Maar er bestond toch een min of meer
redelijke hoop, dat binnen het kader van de Sovjet definitie van WestBerlijn als een afzonderlijke formatie binnen de D .D.R. en onafhankelijk
van bet omringende gebied, in de nabije toekomst een of andere aanvaardbare oplossing kon worden bereikt 32
Het immobilisme der leiders van het Kremlin betekent nog niet dat de
'Ostpolitik' mislukt is en dat zij geen belang zouden hechten aan een vastlegging van de Europese status quo door middel van een Veiligheidsconferentie, alsmede van een uitbreiding van de wetenschappelijke, culturele en
economisch-technologische samenwerking met bet Westen . Naar alle
waarschijnlijkheid beef t bet op 12 augustus 1970 to Moskou ondertekende
Verdrag tussen de Sovjet-Unie en de Duitse Bondsrepubliek, ook al wordt
bet niet geratificeerd, de leiders van bet Kremlin reeds gebracht wat zij
wensen . De Bondsregering heeft de bestaande grenzen erkend . En van bet
standpunt dat men zich neerlegt bij de status quo in Europa kan de regering in Bonn moeilijk terugkeren, zelf s al wordt bet verdrag van Moskou
nooit geratificeerd . In bet akkoord van Moskou wend de weg geopend naar
wetenschappelijke en economisch-technologische samenwerking . Gezien bet
feit dat zowel de Bondsregering als de Sovjet-Unie aan zo'n samenwerking
behoefte hebben, valt deze moeilijk tegen to houden, ratificatie of niet 33
Economisch-technologische en wetenschappelijke samenwerking waren
joist de onderwerpen die de Sovjet-leiders op een Europese Veiligheidsconferentie verwezenlijkt wilden zien . Men kan volhouden dat bet wel
degelijk een verschil uitmaakt of dergelijke overeenkomsten alleen met de
Bondsrepubliek of met de gehele westelijke wereld worden afgesloten .
Volgens de Sovjetinterpretatie echter vormde tot dusverre de politiek van
de verschillende regeringen in Bonn bet belangrijkste struikelblok in een
toenadering tussen de socialistische landen en West-Europa . Daarom kan
aan dit argument niet al to veel gewicht worden toegekend . Een zekere
vooruitgang van de 'Ostpolitik' blijf t natuurlijk in bet belang van towel
Brandt als de Sovjetleiders . Vooral omdat de algemene indruk van de in
Den Haag gehouden ministeriele conferentie van de Westeuropese Unie
was dat, ondanks bet feit dat de redevoeringen op bet XXIVe partijcongres
relatief conciliant waren, de conferentie over Europese veiligheid geen
voortgang gemaakt heeft . Daarom komt, naast bet blijven propageren van
32 Cf. The Guardian, 15 april 1971 .

33 Intussen hoopt men in Moskou en Oost-Berlijn de Bondsregering zover to krijgen
dat zij bet met de DDR onderling eens wordt m .b .t . de kwestie West-Berlijn. Het
doel van deze politiek is een verzwakking van de positie der Westelijke mogendheden in Berlijn .
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een Europese Veiligheidsconf erentie door Moskou, thans de nadruk weer
op de betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en Polen to liggen 34. Met
vooruitgang inzake de regeling van de Berlijnse kwestie heeft Warschau
tenslotte weinig to maken .

Een 'incident' als besluit en samenvatting
In de loop der jaren slaagde de aanvankelijk behoudende Brezjnev erin
zich steeds meer van het militair-industriele complex to distantieren . Op
het XXIVe partijcongres steunde hij alle onderdelen van het nieuwe vijfjarenplan die de rol van dit militair-industriele complex in het politieke en
economische levee van de Sovjet-Unie terugdrongen . Toch lopen de militairen en de lobby voor de zware industrie nog geenszins op hue laatste
benen . Twee passages uit Brezjnevs redevoering op het partijcongres die
duidelijk tegen hue belangen waren gericht, ontbraken in de door de Prawda gepubliceerde tekst . De redacteurs van de Prawda hebben vermoedelijk
in opdracht van bet Politburo deze passages uit Brezjnevs referaat gecensureerd.
De eerste tegen de 'metal-eaters' gerichte en niet in de Prawda afgedrukte
passage luidde als volgt : „Tijdens het XXIIIe congres, zoals u zich zult
herinneren, werd opgemerkt dat er in de Sovjet-Unie een zekere dispropartie was ontstaan in de ontwikkeling van de industrietakken die de produktiemiddelen voortbrengen (Groep A) en die welke consumptiegoederen
produceren (Groep B), hetgeen de tack om de nationals welvaart op to
voeren heeft bemoeilijkt . Daarom was in het achtste vijfjarenplan neergelegd dat een aanmerkelijke toenadering van de groeicijfers van beide takken
moest plaatsvinden . In dit verband overtreft natuurlijk bet absolute produktie-volume van Groep A flu nog steeds aanzienlijk dat van Groep B .
Het aandeel van de produktiegoederen in de totals industriele produktie
bedroeg in 1970 74%, dat van de consumptiegoederen 26%" .
In de tweeds, eveneens niet afgedrukte passage wilds Brezjnev benadrukken dat de zware industrie in dienst most staan van de consumptiegoederenindustrie en haalde hiertoe de volgende woorden van Lenin aan : „Bij
een fundamentele analyse is de vervaardiging van produktiegoederen noodzakelijk verbonden met de produktie van consumptiegoederen, omdat produktiegoederen niet om zichzelf worden vervaardigd, maar alleen omdat
34 De regering in Warschau heel t via zegslieden in Stockholm laten weten dat ze
bereid is tot ratificatie van het verdrag met de Bondsrepubliek nog voordat het
verdrag tussen Bonn en Moskou wordt geratificeerd . Cf. Neue Zurcher Zeitung, 17

april 1971 .
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hoe langer hoe meer produktiegoederen nodig zijn in die takken van
industrie die consumptiegoederen vervaardigen" 35 . „Dit kameraden, is de
definitieve instructie van onze leider voor onze partij" 3s
Wij weten de achtergronden van dit incident niet precies . Het weglaten van
deze passage door de Prawda en andere Sovjet persorganen kan ofwel het
gevolg zijn van sterke weerstanden van de kant van de 'metal-eating'-fractie
in het Politburo en het cntrale comite of is mogelijkerwijs veroorzaakt
door het gevoel van de meerderheid dat het niet verstandig zou zijn publiekelijk de mate bekend to maken waarin tegenwoordig de Sovjet industrie
afwijkt ten gunste van Groep A 37.
Indien de eerste veronderstelling juist is dan betekent dit zowel dat de militaire leiders en consorten nog machtig genoeg zijn om de redevoering van
de secretaris-generaal to laten censureren, alsook dat Brezjnev er vermoedelijk toch niet in slaagde zijn positie binnen het partij-apparaat aanzienlijk
to verbeteren. In ieder geval is het een gebeurtenis zonder precedent en van
zeer grote politieke betekenis .
Samenvattend kan op grond van de beschikbare gegevens worden vastgesteld, dat het verloop van het congres veel aanwijzingen bevat voor een
voortzetting van de discussie over de principiele beleidspunten . De aanvaarding van deze debatten binnen het Politburo wordt nog aan de buitenwacht onttrokken door de traditionele geheimhouding in het Kremlin .
Maar wanneer de nieuwe stijl ingang vindt, zal het Centrale Comite vermoedelijk grotere invloed krijgen op het algemeen beleid van de partij .
Het centrale comite, uitgebreid van 195 tot 241 leden, vormt gewoonlijk
een klankbord voor de inzichten van het Politburo, maar in tijden van
crisis is het wel eens bijeengeroepen om de overwinning van een bepaalde
vleugel in het Politburo to bevestigen . Tenslotte, wanneer de oppositie
binnen het Politburo geinstitutionaliseerd wordt, zal de gewoonte van politieke discussie ook ingang vinden in het Centrale Comite. En de krachtsverhoudingen in dit comite zullen het Politburo weer beinvloeden .

35 V . J . Lenin, Collected Works, deel 4, pp. 160 .161 .
36 Radio Free Europe Research. Communist Area . USSR : Party van 5 april 1971 .
37 Idem .

Misdadigers en hun slachtoffers
Victimologie : een nieuwe kans voor de criminologie
Steven De Batselier

In Nederland wordt op de begroting van 1972 een miljoen golden uitgetrokken voor een fonds waaruit slachtoffers van geweldmisdrijven een uitkering kunnen ontvangen . De regering heeft zich akkoord verklaard met
een desbetreffend wetsontwerp van onderminister Wiersma van Justitie .
Het gaat hierbij om de vergoeding van materiele schade veroorzaakt door
zwaar lichamelijk letsel, voorzover die schade niet op een andere manier
wordt vergoed . Naar aanleiding van dit wetsontwerp organiseerde het 'Criminologisch dispuut Dr . Nico Muller' to Nijmegen op 26 - 27 maart j1 . een
congres over 'Slachtoffers van delicten', waarvan bet opzet als volgt werd
gef ormuleerd
„Steeds vaker kan men via allerlei persmedia vernemen, dat ons huidig
strafrechtsysteem op vele punten tekort schiet . Tijdens ons congres willen
wij een van deze tekortkomingen aan de orde stellen . Het centrale thema is
het slachtoffer en zijn problematiek . Wij zijn van mening, dat dit onderwerp zich uitstekend voor een veelzijdige benadering leent . Niet alleen is
bet slachtoffer zijn een juridisch, maar evenzeer een schrijnend maatschappelijk probleem . Ms wij zien, dat aan de dader - terecht -- alle aandacht
wordt besteed, dan is bet des to treuriger om to zien, hoe wij bet slachtoffer
in de kou laten staan . Wanneer wij aanvaarden, dat de delinquent merle een
produkt is van zijn opvoeding en milieu, dan is er ook een stuk maatschappijscbuld en client de gemeenschap niet slechts zorg to dragen voor de
dader, dock ook en zeker in niet mindere mate voor het slachtoffer . Het is
dan ook de vurige wens van de congrescommissie, dat dit congres een aanzet zal zijn tot een meer praktiscb gericbte bulp aan slachtoffers van delicten . Wil ons straf recht beter en zodoende menswaardiger gaan f unctioneren,
dan zal er meer nadruk gelegd moeten worden op de persoonlijke aspecten
van de slachtoffer-dader relatie, want dan pas kan er sprake zijn van een
doorbreken van de abstractie en onpersoonlijkheid, die onze straf rechtspleging bij velen ongeloofwaardig en mensonwaardig heeft gemaakt" .
De zorgende, verplegende en hulpverlenende dimensie van bet strafrecht
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heef t in Nederland reeds enkele merkwaardige realisaties op haar actief .
In Belgie zit de rechtspleging nog altijd vast in een archaische strafopvatting . Wil men meer aandacht gaan besteden aan de slachtoffers van delicten, dan vraagt dat echter een f undamentele bezinning, om to voorkomen
dat een al to simplistische scheiding en tegenstelling tussen slachtoffer en
dader in het leven wordt geroepen . Deze dichotomie is immers een naieve
f ictie, die slechts past in een primitieve mensopvatting : 'goeden' en 'slechten' zijn niet altijd zo goed uit elkaar to houden als in een cowboyfilm .
Wit men een tegenstelling invoeren tussen de 'victimologie' als leer van het
slachtoffer (de term werd voor het eerst gebruikt door B . Mendelsohn in
1956) en de 'criminologie' als leer van de misdadiger, dan is dat wet historisch to verklaren, maar antropologisch niet to verantwoorden .

Victimologie, geen aparte wetenschap
Het klassieke strafrecht is gebaseerd op een mensbeeld waarbij duidelijk
gesteld wordt dat de mens vrij is, dus verantwoordelijk en aansprakelijk
voor de door hem gepleegde daden . Dit had tot gevolg dat alleen daden
belangrijk waren en dat aan elks daad een bepaald straftarief beantwoordde: de tack van de straf rechter was - en is nog vaak - een zuiver aritmetische. Maar reeds in 1877 betoogde Ferni dat dat beginsel van de vrije wil,
waarop heel het klassieke strafrecht berust, een fictie is en dat het begrip
morels verantwoordelijkheid veel beter vervangen kon worden door het
begrip sociale verantwoordelijkheid .
Reeds rond de jaren negentig van de vorige eeuw beschouwde de Italiaanse
positivistische school de wet als een veranderlijke sociale instelling en de
misdaad als 't produkt zowel van individuele disposities als van krachten uit
de omgeving. Het is niet alleen interessant, maar ook een beetje beangstigend, vast to stellen dat een hele reeks criminologische themata al bijna een
eeuw geleden hun eerste formulering hebben gekregen en dat de oogst van
wat wij er intussen van terecht hebben gebracht, zo schraal is . De probleemstelling van de Italiaanse positivisten kan als volgt worden samengevat :
1 . Hoe ziet de f ysische, psychische en sociale make-up van misdadigers
eruit?
2. In welke categorieen kan men de heterogene groep van misdadigers
onderbrengen met het doe! de sociale bescherming en de individuele preventie to bevorderen?
3 . Most de delinquents verantwoordelijkheid gefundeerd blijven op het
metafysische begrip van de vrije wil, of alleen op het legale bewijs dat een
als strafbaar gedefinieerde daad door de beschuldigde bedreven is?
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4. Most de straf uitsluitend bepaald worden door de intrinsieke zwaarte
van de misdaad, of most ze rekening houden met de persoonlijkheid van
de misdadiger en met het eventuele recidive-gevaar?
5. Hoe kan deze laatste, subjectieve factor, die immers afhangt van een
prognose, met voldoende zekerheid vastgesteld worden out als leidraad to
dienen, eerst in de veroordeling, vervolgens in de behandeling, tenslotte in
de vrijlating?
6 . Moeten de traditionele vormen van bestraffing de exclusieve of primaire wapens blijven in de strijd tegen bet delinquents gedrag, of moeten zij
aangevuld, ja, vervangen worden door meer soepele en meer gediversifieerde vormen van behandeling, die reformatief, curatief en protectief van
aard zijn?
7. Indien ja, op welke groep van delinquenten kunnen deze nieuwe maatregelen worden toegepast?
8. Hoe kunnen wij bet gevangeniswezen en bet cellulaire stelsel
de
grote dwaling van de 19e eeuw -- volledig uitschakelen?
9 . Wat kunnen wij doen om de reintegratie van een misdadiger in de
maatschappij to bevorderen?
Hoe komt het dat vragen als deze tot nog toe zo weinig invloed hebben
gehad op de straf rechtspleging? Een van de verklaringen is misschien to
vinden in wat baron Garofolo, een van de stichters van de positivistische
school en zelf een magistraat, eens geschreven heeft : „Rechters zijn doctors
in de rechten . Het burgerlijk recht is de basis van hun kennis en bet kenmerk van hun cultuur. Maar heel deze kennis is voor een groot deel onbruikbaar op bet totaal verschillende terrein van bet strafrecht . Rechters
zijn de slechtst gekwalificeerde mensen om misdadigers to beoordelen . Zij
hebben de gewoonte, door de aard zelf van hun opleiding, abstractie to
maken van de concrete mens om zich volledig op formules to concentreren" .
Deze uitspraak dateert van 1890 . Ze is nog altijd geldig . Wie de 80-jarige
geschiedenis van de jonge wetenschap die criminologie beet, nader analyseert, kan zich moeilijk van de indruk ontdoen dat deze wetenschap geboren is uit bet slechte geweten van bet strafrecht en door datzelfde strafrecht steeds als een stiefkind is behandeld . Een rebellerend stiefkind, dat
bet strafrecht voortdurend in Frage stelt . Binnen bet kader van bet strafrecht kan de criminologie als wetenschap nooit tot ontplooiing komen .
Wordt ze herleid tot de studie van de misdaad en/of de misdadiger zoals
deze door bet strafrecht worden omschreven, dan werkt zij met een materieel object dat een myths is . Om hem to kunnen veroordelen, most bet
gerecht de dader herleiden tot een myths . Wie echter geconf ronteerd wordt
met het existentiele drama van een medemens, kan niet meer oordelen .
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Le 'Tu ne jugeras pas' de la morale chretienne doit etre considers comme
use des formules metaphysique les plus importantes qui existent" (Gabriel
Marcel) . De Greeff heeft eens de vraag gesteld, of de menselijke rechtspraak in vele gevallen geen grotere onrechtvaardigheid begaat dan het
onrecht waaraan de delinquent zich schuldig maakt, omdat zij, door haar
optreden, het gezin van de delinquent in de grootste ellende achterlaat .
En mijmerend voegde hij eraan toe : indien er een Gerechtigheid bestaat,
dan most die wel in verlegenheid zitten met de wijze waarop wij, menses,
recht plegen .
Tegen deze achtergrond kan ook een aparte victimologie en een aparte
belangstelling voor het slachtoffer ten dubbelen titel gevaarlijk zijn : weer
eens wordt een fictieve categoric gecreeerd, doordat alleen diegenen als
slachtoffer gezien worden die er de uiterlijke kenmerken van vertonen in
functie van een klassieke misdadigheidsconceptie, en in diezelfde archaische rechtsconceptie worden de daders weer opnieuw of blijven ze gestigmatiseerd . Een victimologie als aparte wetenschap - hoe goed bedoeld
ook - betekent een stag achteruit in de verworven inzichten van de criminologie en in het humaniseringsproces van het strafrecht . Wordt de victimologie daarentegen gezien als een vernieuwde vorm van criminologie,
waarbij antropologisch geen onderscheid wordt gemaakt tussen daders en
slachtoff ers, dan houdt dit een vernieuwde kans in om de straf rechtspleging tot een radicals herziening to dwingen ten bate van de medemens en
uiteraard ten bate van heel de gemeenschap . Daartoe is het echter nodig,
de criminologie vanuit de actuele antropologische verworvenheden opnieuw
to def inieren .

Een nieuwe definitie van de criminologie
De stelling dat de criminologie de studie van de delinquents mens is, steunt
op het vooroordeel dat de maatschappij op to splitsen zou zijn in twee goed
van elkaar to onderscheiden groepen : delinquenten en niet-delinquenten .
De nieuwere opvatting, als zou de criminologie de studie zijn van het
sociaal-afwijkend gedrag, kan de toets van een maatschappijkritische analyse niet doorstaan : vergeleken met de misdadigheid van bepaalde ,zogenaamd sociaal-aangepaste structures - economische stelsels, al dan niet
democratisch genoemde regeringsvormen - is de doorsnee delinquent een
kleine leerjongen . Nee, het object van de criminologie is de mens tout
court. Zoals de Franse criminoloog Laignel-Lavastine schreef : „L'objet de
la criminologie est l'homme tout court . . . . Nous definirons d'une maniere
inedite, la criminologie comme l'etude complete et integrals de l'homme
avec la preoccupation constants de mieux connaitre les causes et les reme-
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des a son activite antisociale . C'est la science complete de l'homme" . Of
De Greeff in zijn introduction a la criminologie: ,,On oublie trop que le
criminel est avant tout un titre humain qui ressemble bien plus aux autres
hommes qu'il n'en differe . De delinquent is vooral een mens, die veel meer
op andere mensen gelijkt dan hij ervan verschilt . Zoals de andere mensen
is hij zich niet bewust van de geheime invloeden die . . . . hun weerslag
hebben op zijn gedragingen ; zijn beslissingen en handelingen vertegenwoordigen, net als die van andere mensen, bet beste wat hij in de gegeven omstandigheden beeft kunnen doen . . . . De geschiedenis van zijn misdaad,
de geschiedenis van zijn leven zijn vooral bet werk van een mens, een stuk
menselijkheid" .
Criminologie is studie van de mens . Beslist, maar dan de mens niet gezien
als een apart individu, los van de wereld, los van de anderen, los van zijn
historiciteit, maar als een interrationeel gebeuren, waarin 'de andere' gezien
wordt als 'un prolongement miraculeux de nous-memes' (Merleau-Ponty) .
Nagel spreekt terecht van een relatie-criminologie . En meteen wordt bet
duidelijk dat er dan geen plaats meer is voor een aparte victimologie, maar
dat in de evolutie van de menselijke historiciteit slachtoffer en dader steeds
wisselende posities innemen . In bet victimo-criminologisch gebeuren zijn
alle mensen betrokken . Daar waar bet om een gemeenscbappelijke verantwoordelijkheid gaat, is het onzin een aparte groep van zogenaamde delinquenten individueel aansprakelijk to stellen .
De evolutie is duidelijk : van het feit naar de dader
van de dader naar
het slachtoffer - vaststelling van de interdependentie van beiden - vaststelling van de interdependentie individu - gemeenscbap in haar diverse
structurele vectoren . Zo gezien is de criminologie inderdaad een syntheseof ontmoetingswetenschap, de studie van de manier waarop de mens in zijn
interrationele wording en interdependence verantwoordelijkheid langs
banen van geleidelijkheid zijn bumaniseringsproces voltrekt .
In het criminologisch denken van vandaag is een dubbele beweging waar to
nemen : een decriminaliserende en een criminaliserende . Aan de hand van
een analyse van deze dubbele beweging is het mogelijk de wisselende en
interactieve rol van slachtoffer en dader nader toe to lichten .

Het decriminaliserend streven van de criminologie
Decriminaliseren betekent : onttrekken aan het bestaande strafrecht . Talloze handelingen die in een bepaalde tijd of cultuur als misdrijven worden
bestempeld, worden niet alleen aan het bestaande strafrecht, maar meteen
ook aan de heersende, burgerlijke, moraal onttrokken . Typisch voor dit
decriminaliseringsproces zijn op bet ogenblik bijvoorbeeld bet probleem
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van de zgn. seksuele perversiteiten, het probleem van de drugs en het
abortusprobleem . Het zijn voorbeelden die duidelijk laten zien dat de
relatie dader - slachtoffer interdependent en complex is .
Dnder de zgn . seksuele perversiteiten noemen we : 1) homoseksualiteit,
2) pedofilie, 3) andere afwijkingen .
l . Homoseksualiteitl . De doodstraf voor homoseksuelen behoort in onze
cultuur wel definitief tot het verleden . Maar nog altijd heerst er to hunnen
opzichte een reele discriminatie . Ter gelegenheid van de nieuwe wet op de
jeugdbescherming wend in het Belgische Strafwetboek een nieuw artikel
(372 bis) opgenomen, dat heteroseksuele contacten straf baar stelt als ze
gebeuren met personen beneden de 16, homoseksuele contacten echter als
ze gebeuren met personen beneden de 18 jaar . Deze discriminatie berust
zowel op het negatieve sociale vooroordeel als op verouderde wetenschappelijke hypotheses in verband met de pubertaire verleiding en op de vrees
die daaruit ontstaat. Maar er is meer : de praktijk toont duidelijk aan dat de
rollen van 'slachtoffer' en 'dader' hier vaak omkeerbaar zijn . Vaak komt
het voor dat een oudere homof iel, die vereenzaamd en gef rustreerd leeft en
daardoor des to kwetsbaarder is, 'verleid' wordt door een jongere beneden
de 18 jaar. 'Verleid worden' is natuurlijk altijd een interrelationeel proces .
Sommige jongeren, die zich gedekt weten door de wet, plegen daarna chantage, en dat goat sours heel ver . Wie is hier dan het slachtoffer en wie de
dader? En welke rol speelt de wetgeving hier als criminogene factor?
2. Pedofilie. De meeste seksuologen zullen op het ogenblik zeggen dat

pedofiele contacten op zichzelf niet traumatiserend zijn . De stelling van
Kwast, dat „bij het seksuele contact tussen volwassenen en kinderen als
zodanig gees factoren aanwijsbaar zijn die aansprakelijk gesteld kunnen
worden voor de daaraan toegeschreven funeste gevolgen", geeft een op het
ogenblik algemeen aanvaarde opvatting weer . Is er in aansluiting hiermee
genoeg openheid our strafrechtelijke veranderingen door to voeren? Daarbij
mogen we echter niet vergeten dat de negatieve sociale druk zo groot is,
dat zelf s homofielen zich duidelijk tegen de pedofilie of zetten our toch
maar niet met zgn . 'knapenschenders' verward to worden en zo hun eigen
belangen in het gedrang to brengen .
3 . Andere zgn . seksuele perversiteiten . Vroeger heb ik hier al geschreven
over 'de geperverteerde mens' 2 .1k moge daarnaar verwijzen en er enkele
conclusies aan vastknopen die direct verband houden met bet onderwerp
dat ons flu bezighoudt:
1 Cfr. St. De Batselier, Kern-homo f ilie, in Streven, februari 1967, pp . 440 - 448 .
2 St. De Batselier, De geperverteerde mess, in Streven, oktober 1967, pp. 49 - 56 .
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1) „De seksueel-geperverteerde akt is zichtbaar verleden in het heden" .
Een gebeuren uit bet verleden, dat een toenmalig beleven vertegenwoordigt,
heeft - zoals achteraf kan worden vastgesteld - de richting en de inbedding van de seksualiteit merle bepaald . Traumatiserende gebeurtenissen zijn
geen oorzaken, maar wel motieven die door hun betekenis de verdere
dialoog met de wereld merle bepalen . Het trauma is dus geen gegeven uit
de objectief constateerbare feiten als zodanig : het is geen gebeuren, maar
een beleven . Een niet-seksueel gebeuren kan als een seksueel trauma beleefd worden, terwijl een seksueel gebeuren niet noodzakelijk een seksueel
trauma hoeft to veroorzaken . Een van de praktische gevolgtrekkingen bieruit is, dat de totals situatie van gebeurtenissen sours traumata maakt, niet
door de kracht van bet gebeuren zelf, maar door de affectief-emotionele
geladenbeid die dit sours krijgt, in het bijzonder door een paniekscbeppende
hooding van ouders en andere volwassenen . Hier ligt de f undamentele
reden waarom wij tegen verboor of getuigenis van kinderen zijn in verband met zgn . zedendelicten, omdat een dergelijk gerecbtelijk optreden van
een gebeuren een traumatisch beleven kan waken, waarbij de vraag weer
rijst : wie zijn de echte daders?
2) Het seksuele trauma is voor de geperverteerde wens het immer aanwezige verleden in bet actuele gebeuren . Zijn actuele wereld vertelt hem.
van vroeger. Aldus beleeft iedere geperverteerde bet drama dat hij als
dader gestraf t wordt voor feiten waarvan hij vroeger zelf bet slachtoffer is
geweest.
3) Het seksueel-geperverteerde gedrag vertegenwoordigt een protest-reactie in een wereld die als niet leefbaar wordt ervaren . Zo zien wij dat in dit
gedrag slachtoffer en dader vaak niet van elkaar to onderscbeiden zijn,
maar samenvallen . Het strafrecht heeft in verband met het seksueel-geperverteerde gedrag maar een f unctie : verwijzen naar klinische behandeling .
Elk ander optreden is een niet-begrijpen van een affectieve noodtoestand,
een aanslag op het recht op behandeling. Elk bestraffend optreden is nietbescbermend voor de maatschappij en niet-helpend voor het individu, en is
dus eigenlijk een delinquent gebeuren .
®ok in verband met het drug-probleem moeten wij ons beperken tot enkele
randbemerkingen 3.
De vraag die altijd weer terugkomt, is : moeten/kunnen we marihuana en
hash niet legaliseren, decriminaliseren? Dat is, geloof ik, een vraag die al
voorbijgestreefd is . De vraag is : hoe gaan wij ermee leren leven? Maar hoe
dan ook, ik geloof dat bet strafrechtelijke verbod delinquents groepen
3 N, v. d. R . : zie in ditzelfde nummer J . H, van Meurs, Enige controversen over
drugs en drugbeleid, p. 982 .
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creeert, waarvan veruit de belangrijkste op twee manieren tot slachtoffer
wordt herleid : enerzijds door de misdadige distributie, anderzijds door een
wetenschappelijk niet gef undeerd gerechtelijk optreden . Bovendien wordt
het hele drugprobleem veel to materialistisch gesteld . Er zijn veel psychologische drugs die veel gevaarlijker zijn en massa's slachtoffers makes : bezitsdrang, reclame, principes . Vooral de verslaving aan principes, die gemakkelijk obsessionele vormen aanneemt, is gevaarlijk . Cfr . R. D . Laing,
Strategic van de ervaring : „De laatste vijftig jaar hebben wij, menselijke
wezens, zo bij de honderd miljoen van onze snort eigenhandig afgeslacht" .
In verband met het abortus-probleem, dat al to vaak aanleiding geeft tot
onvoldoend genuanceerde pro- en contra-standpunten, kan een criminovictimologische benadering o .m. de volgende aanduidingen geven . Het heeft
vooreerst weinig zin, zich uberhaupt voor abortus uit to spreken . Vervolgens client gesteld, dat bet abortus-probleem gedecriminaliseerd moet worden : bet is een probleem van geestelijke volksgezondheid en niet van strafrecbtelijke repressie. Een strafrechtelijk optreden schept to veel menselijk
leed binnen bet kader van de illegaliteit, waarvan de economisch zwakkere
bet slachtoffer is ; de economisch sterkere ontsnapt ongestraf t aan de legaliteit . De vraag 'wanneer bet menselijke leven begint' laten wij bier onbesproken : bet is in de eerste plaats een filosofiscbe vraag . Tenslotte kan bet
abortus-probleem enkel fundamenteel-preventief opgelost worden vanuit
een nieuwe morele valorisatie van de menselijke seksualiteit .

Het criminaliserend streven van de criminologie
'Criminaliseren' betekent niet noodzakelijk dat wij aandringen op nieuwe
straf bepalingen, maar wel dat wij op grond van een authentiek mensbeeld
misdadig noemen wat misdadig is .
Wij noemen misdadig alles wat de ontplooiing van de menselijke mogelijkheden en de wording van bet mess-zijn in de weg staat . Nemen wij, bij
wijze van voorbeeld, enkele structures in onze maatschappij, waarbij
vooraf duidelijk client gesteld dat menses en structures interdependent zijn
en dat bet nooit om een individuele aansprakelijkbeid maar wel om een
gemeenscbappelijke verantwoordelijkheid gaat .
1 . 0 pvoeding . Nieuwe tbemata in de criminologie zijn de morele wreedheid en de kindermishandeling . Omvang, aard en frequentie van deze
fenomenen zijn, blijkens de literatuur die hierover al bestaat, schrikwekkend, en clan is natuurlijk nog nets gezegd over bet niet eens to schatten
aantal gevallen die nooit aan het licht komen, uiteraard de meest weerloze
slachtoffers .
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Tien jaar gezinstherapie heeft mij geleerd dat Szondi gelijk heeft : de meeste
zgn. liefdesverhoudingen tussen mensen berusten op een 'sado-masochistische duaalunie', een relatie waarin men om beurten hamer en aambeeld
speelt, dader en slachtoffer . Dit klinkt wellicht overdreven, maar laten wij
dan bedenken dat dit de uiterste pool is van een continuum waarop wij ons
allemaal ergens situeren .
De mens wordt to vroeg geboren, zegt Portmann. Hij is geen natuursoort,
maar een cultuurwezen . Hij wordt gevormd niet alleen in een biologische,
maar ook in een sociale baarmoeder . Deze laatste, d .i . de kwaliteit van het
medemenselijke milieu waarin wij belanden, is van doorslaggevende betekenis voor de ontwikkelingskansen van het menselijke in de mens . Welnu,
wat doet de opvoeding al niet om deze menselijke mogelijkheden of to
takelen in plaats van open to houden? Dellaert : „Als er met planten en
bloemen gebeurde wat er met de mens gebeurt, er zouden al lang geen
planten en bloemen meer zijn . . . . Alles wat wij geworden zijn, zijn we
geworden ondanks onze opvoeding" . Zoals het nu gaat, vormt de opvoeding de basis van het interdependence spel van slachtoffers en daders, waarbij de daders van nu de slachtoffers van vroeger zijn . En hetzelfde kan men
zeggen van het onderwijs .
2 . Geneeskunde . De technische vooruitgang van de geneeskunde heeft
natuurlijk mooie veroveringen geboekt . Maar wat ons bang maakt, is het
geniis aan een mensbeeld, de of stand tussen het lichaam uit het leerboek
van anatomic en het lichaam als belevingsdimensie, waarin zich alle klachten van onze interrationele verstoringen lokaliseren . Deze miskenning van
de werkelijkheid, deze particle optic van de geneeskunde wordt betaald met
het instandhouden van heel veel to verhelpen menselijk Iced en met een
groot gedeelte van de gelden uit de rijksmaatschappelijke verzekering . Dit
is een nieuwe vorm van omissie-delict en werpt ook een nieuw licht op de
relatie slachtoffer - dader4.
3 . Recht . Gaan wij to ver als wij ook het gerecht in zeker opzicht een
criminogene instelling noemen? Natuurlijk kan men denken aan de slachtoffers van gerechtelijke dwalingen . Maar er is meer : bet voor een groot
deel nog steeds geldende strafrecht berust op een foutieve basis ; de rechtsbedienaars zijn niet voldoende gevormd in de menswetenschappen; veroordeling en bestraffing steunen op en bevorderen mythevorming 5; het gevangeniswezen zet bet vervreemdingsproces verder en is aansprakelijk voor
het grote recidive-cijf er, waarbij noch bet individu noch de gemeenschap
4 Wat ik hier zeg over opvoeding en geneeskunde, kan op de lezer misschien nogal
massief afkomen. lk ben gaarne bereid er in een latere bijdrage, aan de hand van
een overvloedig feitenmateriaal, op terug to komen .
S N . v, d . R. : zie in ditzelfde nummer C . J . Boschheurne, De paradox van het recht,
p. 988 .
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baat vindt; de gezinnen van de gedetineerden worden slachtoffers, zowel
morsel als materieel . Maar misschien kunnen we met De Greeff hopen :
„Rien ne dit que la justice ne sortira jamais de la prehistoire!"
4 . Economie. In onze individualistisch-kapitalistische maatschappij geldt
de wet van de macht, de macht van bet geld, een van de meest agressieve
vormen van de 'white collar crime' . De daders heten doorgaans belangengroepen . Zij zijn ook potentiele slachtoffers . Het reactieve geweld van de
zwakken tegen het structurele geweld van de sterken brengt een dialectiek
op gang die de posities van slachtoffers en daders doet wisselen .
Op het gebied van vermogensdelicten heeft de Europese cultuur een zwaar
criminologisch verleden . Onder dekking van hoeveel nationals vlaggen zijn
de nu eufemistisch genoemde ontwikkelingslanden geplunderd? Vanuit een
utopisch maatschappijbeeld, bet maatschappijbeeld voor de wereld van
morgen kan misschien zelf s bet prive bezit als een criminogene factor
worden beschouwd .
De psychoanalyse heeft, naast vele andere, drie grote figuren naar voren
gebracht : Freud en zijn twee dissidents leerlingen, Adler en Jung . Freud
heeft ons geconfronteerd met de seksualiteit en wij hebben ermee leren
leven . Adler heeft ons geconfronteerd met de machtsdrang . Met Adler
hebben wij nog niet leren leven : wij zijn nog niet toe aan de ontmaskering
van de machtswellust die heerst op alle niveaus van de menselijke betrekkingen, zowel interindividueel als intercommunautair . Dit is de ultieme
duiding van de interdependence slachtoffer-dader-structuur. Wij doorzien
het 'ik' nog niet dat zich identificeert met zijn rollenspel en opgefokt wordt
tot een macht-boven-macht-instrument . De Adleriaanse opgave is moeilijker dan de Freudiaanse : niet iedereen is bereid de zelfontdekking zo ver
door to voeren, dat hij doorstoot tot de huichelarij, bet machtsmisbruik en
het bedrog in zijn menselijke verhoudingen . Jiteindelijk bevrijd van zijn
macbtsstreven, kan de mens dan misschien, met Jung, binnentreden in de
wereld van bet verruimde bewustzijn, van de participatie aan bet mysterie
van bet leven, en zo een 'Zelf' ontwikkelen als individualiteit-in-relatie :
deed van de maatschappij als geheel, deel van de bele kosmos, en tocb op
unieke wijze zichzelf in zijn singulariteit . Mens .

Enige controversen over drugs en
drugbeleid
J. H. van Mcurs

De onzekerheid van het publiek over drugs groeit met het aantal publikaties daarover . Het is blijkbaar nog niemand gelukt om orde to scheppen in
de chaos, integendeel . Deze situatie is niet uniek voor drugs, maar betref t
veel zaken in deze maatschappij . We zullen hier met betrekking tot de
drugs een poging tot gedeeltelijke analyse doers . We beginners dan met een
definitie .
Onder drugs wordt tegenwoordig bij voorkeur verstaan : psychisch werkzame stoffen, die niet als geneesmiddel zijn voorgeschreven, noch ook als
gemnstitutionaliseerd genotmiddel zijn aanvaard . Slaapmiddelen en pijnstillers worden hier meestal niet toe gerekend . Ze worden als geneesmiddel
voorgeschreven . Alcoholics, rookwaren (tabak) evenmin : deze zijn geinstitutionaliseerde, d .w.z . vrijwel algemeen aanvaarde genotmiddelen .
Van de niet-gelnstitutionaliseerde middelen is een aantal buiten de wet
gesteld . Deze gaan ons hier vooral aan . Het betekent, dat handel erin of
gebruik ervan handelaar en gebruiker bestempelt tot strafwaardig individu .
In Nederland geldt dat voor de cannabis- of hennepprodukten, haschisch
en marihuana, sedert de nieuwe opiumwet van 1928 . Toen is er een verbodsbepaling ingesteld, zonder dat er eigenlijk gebruikers in Nederland
waren . In 1953 is volgens de internationals afspraken en met het oog
gericht op Marokko een wijziging in de opiumwet doorgevoerd, waarbij
niet alleen de handel in de verboden waar, maar oak het bezit ervan strafbaar is gesteld . Ook toen was er bij ons nog geen noemenswaardig drugprobleem . Pas in 1966 is de LSD ook onder de opiumwet gebracht, mast
heroine, cocaine, morfine, opium, cocabladeren, hennep etc . . Dat betekent,
dat sedert 1953 de mogelijkheid was gegeven om gebruikers van cannabis
to straffen . Het strafmaximum werd bovendien van 1 op 4 jaar gebracht .
Dit is wellicht bedoeld geweest voor de handelaar, maar voor de gebruikers
was het onevenredig zwaar : de maximumstraf voor flood door schuld is
9 maanden gevangenisstraf. Bovendien zijn de internationals afspraken op
grond waarvan deze strafbaarstelling is geschied, inmiddels alweer komen
to vervallen .
In Denemarken, flat dezelfde internationals verplichtingen heeft aangegaan
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als wij bij het Verdrag van New York in 1961, is het arresteren en straffen
van cannabisgebruikers in 1969 afgeschaft . Nu zijn er in Nederland een
aantal juristen, zoals Frenkel, Hulsman en Van der Meulen, die ernstig
bezwaar maken tegen dit harde beleid en het insluiten daarbij van cannabisprodukten . Enkele gronden kwamen we hierboven al tegen . Andere
gronden zijn de volgende :
a) Het beleid onderdrukt het gebruik niet, integendeel : het werkt b .v. in
bepaalde kringen gebruik-als-protest in de hand . De toename van de cijfers
tot 10% van de huidige schooljeugd in 1971 wijst in deze richting . De
verwachtingen hadden ook niet anders mogen zijn, gezien de overeenkomstige situatie met de drooglegging van Amerika, waar de ervaring ook een
toename heeft doen zien .
b) Het niet onderscheiden door verschil in maatregelen tegen verschillende stoffen doet de gebruikers gemakkelijk overgaan van het ene middel op
het andere . Dat betekent veelal een overgang van de weinig gevaarlijke
cannabis naar de zeer gevaarlijke amphetamine, opium, heroine of STP .
Het kernprobleem zit in de schijnbaar toegenomen behoefte aan roes- en
genotmiddelen . Een dergelijk sociaal-cultureel probleem wordt niet opgelost met repressieve maatregelen.
c) Het bestempelen van gebruikers als misdadig kweekt misdadigheid : het
brengt gebruikers in contact met andere delinquenten als ze gegrepen worden en het doet ze als misdadigers behandelen . De suggestie kan hun licht
in misdadige richting sturen, temeer waar het vooral jeugdigen betreft .
d) Een minstens even groot gevaar ligt in het behandelen van de verslaafde gebruikers, dus misbruikers, als misdadigers . Hun genezingskansen
worden daardoor verkleind .
e) Er is wel gesuggereerd, dat het de politieke bedoeling van deze wet
geworden is om „de jeugd in de vernieling to helpen" . waarschijnlijker is
de politieke bedoeling, om een strafbaar feit bij de hand to hebben wanner
men eigenlijk iemand voor iets anders wil grijpen .
f) Haschisch is gemakkelijk op to sporen . Daardoor krijgen de farmacologisch minst gevaarlijke middelen de meeste aandacht .
Primair ging het over opium . Er waren vroeger opiumverdragen om de
opiumhandel en opiumproduktie to beperken . Zoals bekend is opium een
oosters produkt . Heroine en morfine zijn daaruit to bereiden . Alle drie zijn
sterk verslavende en roesverwekkende middelen, waarvan de morfine in de
geneeskunde een belangrijke pijnstiller bij ernstige kwalen is gebleven .
Morfine is dus zowel geneesmiddel als drug . Behalve verslaving treedt bij
deze drugs gewenning op, d .w .z . een gebruiker heeft als regel een steeds
grotere hoeveelheid nodig om hetzelfde effect to bereiken. Bij ontwenning
krijgt hij zeer onaangename ontwenningsverschijnselen . Geen bonafide
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auteur zal het dan ook in zijn hoofd halen om to beweren dat deze middelen
niet onder strenge controle gehouden moeten worden op nationaal en internationaal niveau . Opium is dus slecht voor de gebruiker . Hij wordt verslaafd, indolent, krijgt gebrek aan interesse voor andere zaken dan het
middel, gaat zijn lichamelijke gezondheid verwaarlozen, enz .. Maar in
landen waar geen werk, geen eten en veel ziekte is, is opium een middel dat
een schrale troost geeft aan een verkommerd deel van de bevolking .
Politiek gezien houdt opium een dergelijke bevolking wellicht ook rustig.
D .w .z . er zou minder sociale onrust komen, wanneer het armste deel van de
bevolking genoeg opium gebruikt . Nu is er een soortgelijke toestand in
Marokko met betrekking tot de kif (haschisch) . We kunnen zeggen : kif
heeft in Marokko de functie van 'opium voor het yolk' . Ondanks het
verbod op het gebruik in 1953 wordt kif daar onder de armere bevolkingslagen veel gebruikt . Dit wordt veelal door de vingers gezien door justitie en
politie. Dit gebruik nu fungeert als alibi voor economische achterlijkheid
van het land . Immers zolang men de kif de schuld kan geven, hoeft men
aan de sociaal-economische toestand niets to doen . Nu zijn er echter ook
auteurs zoals Gunning, die het andersom zien . Ze zeggen, dat als de plaag
van het kif -gebruik maar overwonnen is, het met de bevolking vanzelf beter
gaat. Bovendien denken dezen, dat onderdrukking, verbod, straf enz .,
efficiente middelen zijn om gebruik en daarmee misbruik in to perken .
Welnu, in Nederland is dat met de marihuana niet gelukt en in Amerika
met de alcohol-drooglegging in de dertiger jaren evenmin. De groep Gunning liet kortgeleden hier een boekje, Jeugd onder drug, verschijnen, geschreven door Granaat en een journalist . Deze groep van vijf maakt daarbij
een aantal denkfouten :
l . Ze nemen een oorzakelijk verband aan zonder zorgvuldig andere interpretaties van een verschijnsel of to wggen .
2. Ze passen een intimidatietechniek toe zonder onderzoek naar het to
verwachten effect ervan .
3. Ze stellen toestanden in Marokko gelijk aan toestanden in Nederland
en ze baseren daarop een bepaalde verwachting, n .l . van ondergang van ons
yolk door de marihuana .
4 . Het boekje staat vol met halve en hele onwaarheden . De vierde denkfout van de groep bestaat dus hierin dat ze menen met bedrog onze cultuurwaarden to kunnen beschermen .
De vraag is flu : hoe is het mogelijk dat een groep burgers met respect voor
de wet zo op een dwaalspoor raakt? Voor de beantwoording van deze
vraag gaan we weer terug naar de historie.
In de dertiger jaren had een zekere Amerikaan, Anslinger, veel prestige
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verworven met zijn Federal Bureau of Narcotics . Dit bureau had zich met
veel succes bezig gehouden met de bestrijding van de opiumhandel . Marihuana en haschisch warm in de ogen van velen al erder een verdacht
middel, hoewel er toen al meerdere rapporten uitgebracht warm (o .a . het
Amerikaanse Legerrapport van 1932), waarvan de conclusie altijd weer
luidde, dat deze middelen een gevaarlijkheid hadden van hoogstens het
niveau van alcohol . Toch heeft Anslinger het als morele ondernemer in
Amerika zover gebracht, dat de Marihuana Tax Act aangenomen wend
door het Congres . Volgens deze wet was kopen en verkopen of het in bezit
hebben van hennepprodukten ineens tot een ernstig vergrijp bestempeld .
Het verbod heeft het La Guardia rapport in 1944 en het Wootton rapport
van 1969 evenals een Canadees rapport van 1970 overleefd en niet alleen
in de Verenigde Staten, maar ook in de Verenigde Naties : een commissie
van de Secretaris Generaal der Verenigde Naties bepaalt welke middelen
onder controle gehouden moeten worden ; en de invloed van de Verenigde
Staten is erg groot . Begin van dit jaar op de conferentie in Wenen heeft
men de harde lijn tegen de cannabisprodukten gehandhaafd .
De verduidelijking van de harde lijn zien we in Frankrijk, Belgie, Duitsland
en Nederland . In Belgie heeft minister Vranckx in april een verscherpte
strijd aangekondigd tegen 'verdovende middelen' en in Nederland is amphetamine-gebruik nu net strafbaar gesteld bij een wijziging in de geneesmiddelenwet . Verder heeft in Nederland het ministerie van Sociale Zaken
en Volksgezondheid het hierboven genoemde misleidende boekje Jeugd
onder drug gekocht om to verspreiden onder de middelbare scholieren . De
'rokers' onder hen zullen daarop wel reageren met 'shit' . Het gevaar lijkt
flu gegeven, dat zij daarmee andere reelere vermaningen aan hun laars
zullen lappen en dat de bang gemaakte ouders niet zullen beseffen, dat
joist zo'n boekje de kloof tussen hen en hun kinderen vergroot .
Maar wat zijn nu eigenlijk de directe gevaren van de drugs? We hebben al
genoemd de gevaren van de opiumachtige stoffen . Amphetamine-achtige
stoffen geven geen lichamelijke, maar sterke psychische afhankelijkheid en
een sterke gewenning, waardoor een telkens vergrote dosis nodig is . Daardoor komt bij spuiten de acute flood door overdosering betrekkelijk vaak
voor. LSD geeft geen gewenning en geen verslaving, maar wel psychotische
fawn, die terug kunnen komen nadat het middel allang uitgewerkt lijkt .
Verder zijn beschadiging van kiemcellen door LSD beschreven . Verbod en
controle van deze drie groepen middelen lijkt dus bepaald niet onredelijk
en bij gebruik anders flan als geneesmiddel moet men zeker aan een mogelijkheid van psychische stoornis van de gebruiker van deze drie groepen
stoffen denken . Ook bestraffing van de illegale handelaren in deze drie
groepen stoffen lijkt nodig .
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Antlers staat het met de cannabisprodukten . Het gevaar daarvan is nog
door geen enkel wetenschappelijk rapport beschreven als groter dan dat
van alcohol, integendeel . Uit een publikatie uit het Brooklyn State Hospital
wordt vermeld, dat in 1968 2 .126 nieuwe patienten opgenomen zijn in dat
jaar . Daarvan waren er 165 cannabismisbruikers en van deze misbruikers
waren er 14 waarvan de cannabis een bijdrage tot het ziektebeeld had
gegeven . Slechts in twee gevallen waren ernstige psychische stoornissen
direct en vooral to wijten aan het misbruik van cannabis . Dat is dus van de
misbruikers ongeveer 1 4%. Misbruik in de zin van verslaving en overmatig gebruik tesamen komt ongeveer bij 3% van de gebruikers voor . (Bij
alcohol ligt dit percentage hoger) . Acute stoornissen vergelijkbaar met de
pathologische roes komen bij cannabis zelden voor, tenminste veel zeldzamer dan bij alcohol-gebruik . 90% van de druggebruikers gebruikt alleen
cannabis en daarvan verreweg de meesten matig . Vele cannabisgebruikers
laten alcohol en tabak staan .
Wat betref t de term 'soft' het volgende . Dit kan slaan op de drugs zelf
cannabis geef t minder kans op verslaving, geen gewenning, geen ontwenningsverschijnselen bij stoppen (in tegenstelling tot alcohol en tabak), geen
longkanker of hartinfarct (zoals bij tabak), geen leverziekten, delirium tremens, chronische psychoses, aftakeling of andere chronische ziekten zoals
bij en door alcoholisme . 'Soft' kan ook slaan op het gebruik : er is weinig
.kans op overmatig gebruik . Tenslotte kan 'soft' slaan op de gebruiker :
Black Panthers roken niet. Misschien zijn de gebruikers van uitsluitend
cannabis 'soft' . In ieder geval is er nog steeds geen redelijke grond gevonden om een gewone cannabisgebruiker als gestoord of misdadig to beschouwen .
Het zou gewenst zijn om tot decriminalisering van het gebruik over to gaan,
zoals in Denemarken is geschied . Daarbij zou depathologisering moeten
plaatsvinden, want antlers komt de gebruiker van de regen in de drug .
Op den duur zouden beperkende wettelijke bepalingen ontworpen kunnen
worden in de trant van de regeling van gebruik van alcoholics en tabak :
warenwet-controls, leeftijdsgrens, beperkte licentie tot verkoop, etc . A1le
gebruikers, inclusief misbruikers en verslaafden, misses deze vormen van
wettelijke bescherming op dit moment . Op deze wijze zou het ook mogelijk
worden om de malafide opium- en amphetamine-handelaren to onderscheiden van de dan bonafide haschisch-handelaren . Maar wellicht zijn voor dit
laatste weer veranderingen nodig in de internationals of spraken .
Tenslotte moeten we nog stil blijven staan bij het generatieconflict als factor
bij druggebruik . Dat is dan geen nieuw probleem, alleen de vorm is wat
nieuw. Progressieve ideologie, andere roesmiddelen, andere haardracht, andere kleding en taal dan de oudere generatie, eigen exclusieve clubs en
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verenigingen geven de mogelijkheid aan de jongeren om hun eigen identiteit
op to bouwen . De ouderen lijken wel bang dat hun cultuuroverdracht mislukt. Er zijn veel veranderingen, en traditionele ritualien en normen doen
het niet zo goed meer . Autoriteiten worden ondermijnd en dit leidt tot
krampachtigheid bij overheden en ouders . De bron van deze krampachtigheid is vooral angst, terwijl de soepelheid ontbreekt om het wereldbeeld to
herzien. Het nieuwe wordt als dreigend ervaren en kan niet worden verwerkt. Er is ook wel veel nieuws dat verwerkt moet worden . En wanneer
het flu waar is, dat de nieuwe genotmiddelen (de hennepprodukten) minder
schadelijk zijn dan tabak in sommige opzichten en minder dan alcohol in
andere, wat moeten we dan nog met alcohol en tabak? Dan worden we
bedreigd in ons geloof, in onze gewoonten en dat gaan we tegenhouden
door ontkenning . Daar komt bij, dat de overheid als autoriteit dreigt to
falen . De onzekerheden hieromtrent worden eveneens ontkend . Het projecteren op een zondebok, in casu de drugs, is nodig voor het behoud van het
eigen geestelijk evenwicht . Hoe groter de angst, hoe groter de zondebok
moet zijn en hoe gevaarlijker alle drugs moeten schijnen . Tenslotte is het
een frustrerende situatie dat de jongere weigert om de oudere voort to laten
leven in zijn evenbeeld . Dit geeft nog een nieuwe dimensie aan de angstige
onzekerheid van de oudere en wellicht een motivering to meer om de
jongere zelfs agressief to bejegenen . De drugs zijn tenslotte het symbool van
het nieuwe, het gevaarlijke, het vernietigende, het dodelijke .
Het is gevaarlijk om deze dingen niet to willen zien . We kunnen ons afvragen, waar deze enorme onzekerheid vandaan komt, die enerzijds aanleiding
geeft tot toenemend en vaak onoordeelkundig druggebruik enerzijds en
toenemende en vaak onoordeelkundige bestrijding daarvan anderzijds .
Analyse van de structurele maatschappelijke ontwikkeling zou ons to ver
voeren. Het is to hopen dat overwegingen zoals hierboven werden gegeven,
aanleiding zijn tot een depolarisering van de visies op drugs .
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Natuurrecht : ideologie of utopie?
Fernand Van Neste

Om tot een inzicht to komen in betekenis en inhoud van bet natuurrecht,
kan bet nuttig zijn eerst eens to zien met wat voor snort vragen en problemen bet natuurrecht zicb in de loop van de eeuwen zoal beeft beziggehouden .
De slavernij bijvoorbeeld . Eeuwenlang is de slavernij een recbtsinstelling
geweest, maar vanuit bet beset van de waardigbeid van de mens zijn verscbillende stromingen in bet natuurrecht - eerst de stoicijnse, dan de christelijke, tenslotte die van de 18e eeuw - dit instituut in vraag gaan stellen .
Het recht en de ethiek van de oorlog werden reeds door Aristoteles in verband gebracht met bet natuurrecht ; Grotius gaf een verantwoording van de
oorlog vanuit bet natuurrecht en zocht in bet natuurrecht de grondslag van
bet moderne volkenrecbt . Een steeds weer terugkerend tbema is bet recbt
op verzet en weerstand tegen de machthebber. Kan recbtmatig verzet uitlopen op tirannenmoord (Thomas van Aquino)? Het recbt op verzet wordt
erkend in de Amerikaanse Onafbankelijkheidsverklaring ; evenals de Amerikaanse Grondwet was deze tekst niet meer door bet klassieke natuurrecht
van de Oudheid en de Middeleeuwen geinspireerd, maar door het moderne
natuurrecht dat met Locke was begonnen . Ook de eerste Franse Grondwetten, met bun tbeatrale ophemeling van 'lee droits sacres et naturels',
vertonen nog de sporen van deze invloed 1.Ook vandaag nog worden verzet
en revolutie in verband gebracht met bet natuurrecht . Camus : „L'analyse
de la revolte conduit au moms au soupcon qu'il y a une nature humaine,
comme le pensaient lee Grecs, et contrairement aux postulate de la pensee
contemporaine . Pourquoi se revolter s'il n'y a, en soi, rien de permanent
a preserver?" 2. H. Marcuse : „Maar ik geloof dat er voor onderdrukte en
overweldigde minderbeden een 'natuurrecht' op verzet bestaat, een recht
1 Art. 33 van de Constitution van 1793 : „La resistance a l'oppression est la consequence des autres Droits de 1'Homme" . En art. 35 : „Quand le gouvernement viole
lee droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du
peuple, le plus sacre des droits et le plus indispensable des devoirs" .
2 A. Camus, L'Homme revolte, 1951, p . 28 .
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om onwettige middelen aan to wenden, zodra de wettige ontoereikend
zljn" 3.
Daarnaast zijn er in bet natuurrecht nog tal van andere vragen aan bod
gekomen . De beginselen van de internationals rechtsorde bijvoorbeeld, met
o.m. het probleem van de kolonisatie. In de 16e eeuw vraagt het natuurrecht zich of : hebben wij het recht andere volkeren to onderwerpen? Verder
het probleem van de politieke vrijheid en gelijkheid, dat van de prive eigendom, de willekeurige hechtenis, de zogenaamde immorele wetten en bevelen
(oorlogsmisdrijven b.v .), het recht van de ouders tegenover hun kinderen,
de gelijkberechtiging van man en vrouw, enz. . In het Belgische rechtsstelsel
speelde het natuurrecht een rot in bet statuut van de vreemd elingen. Art. 11
van het Burgerlijk Wetboek hutdigt het beginsel van de wederkerigheid,
d.w.z. : „De vreemdeling genet van dezelf de burgerlijke rechten als de rechten die aan de Belgen zijn toegekend in het andere land" . Maar reeds
sedert de eerste helf t van de 19e eeuw aanvaarden rechtspraak en rechtsleer
dat de zogenaamde 'natuurrechten' : het recht om to huwen, eigendom to
bezitten, het recht op verdediging, bet vorderingsrecht, niet afhanketijk zijn
van het princiep van wederkerigheid .
Wat kunnen we uit deze summiere, onvolledige inventaris afleiden? Wat
voor problemen worden en worden in het natuurrecht behandeld? In de
eerste plaats bestaande rechtsinstellingen o f rechtsregels die om een of
andere reden problematisch zijn geworden, omdat ze niet meer beantwoorden aan hun doel of f unctie of omdat de ethische eisen van mensetijkheid,
waardigheid van de persoon anders zijn gaan evolueren (slavernij, eigendom, abortus, drugs) . Verder bepaalde politieke gedragingen die op hun
ethische waarde worden getoetst of waarvan bet rechtskarakter wordt betwijfeld (oorlog, kolonisatie, willekeurige hechtenis, revolutie, opstand,
internationals politieke of economische verboudingen) . Tenslotte bepaalde
f eitelijke toestanden die door de wetgever niet voorzien zijn (b .v. vreemdelingen in de 19e eeuw) .
Telkens kan het natuurrecht algemene rechtsbeginselen opstellen die een
richtsnoer kunnen zijn bij de verdere technisch-positieve uitwerking van
een nieuwe of to wijzigen wetgeving . De pogingen van bet natuurrecht om,
in telkens wisselende historische omstandigheden, voor dringende vragen
van bet rechts- en politieke leven een ethische verantwoording to vinden,
hebben niet attijd het gewenste resultaat gehad . In vele gevallen bleef bet
bij algemene beschouwingen, vage beginselen, die aan de rand van het
eigenlijke probleem bleven staan . Bovendien ontsnapten de verschillende
stelsels van natuurrecht net attijd aan de invloed van heersende ideolo3 H. Marcuse, Geweld en vrijheid, 1970, p. 52 .
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gieen en politieke machten . De slavernij bijvoorbeeld werd flu eens erkend

als behorend tot de f undamentele structures van de maatschappij, dan
weer door een antler natuurrecht verworpen en veroordeeld .
De functie van het natuurrecht

Een karakteristiek is echter constant : het natuurrecht functioneert steeds

mast, boven of tegen de bestaande rechtsorde, flu eens als een rechtvaardiging van die rechtsorde, en dus een norm die de positieve wet tot richt-

snoer client, dan weer als een kritiek op de bestaande wetgeving of poli-

tieke orde . Die twee tendensen gaven aanleiding tot het onderscheid tussen

het conservatieve type van natuurrecht (de Stoa, de Middeleeuwen) en het

revolutionaire type (de Sofisten, de hedendaagse opvatting van E. Block en
Maihof er ; ook Locke kan bij deze stroming worden gerekend, hij heeft

toch drie, zij het dan liberate, revoluties merle geinspireerd : de Engelse, de
Amerikaanse, de Franse) .

Dit fungeren mast, boven of tegen het positieve recht verklaart de latente

spanning die steeds aanwezig is tussen het natuurrecht en de bestaande
rechts- en politieke orde4. Nu eens proberen de machthebbers het natuurrecht naar hun hand to zetten en het wordt dan een gewillig instrument van

hun politiek, dan weer gaat het natuurrecht de hele bestaande orde maat-

schappijkritisch contesteren . Het zuiverste voorbeeld hiervan is de opstel-

ling van de Sofisten in de Atheense samenleving . In de 'Gorgias' laat Plato

deze maatschappijkritiek van de 'jeunesse doree' van de 5e eeuw voor
Christus als volgt vertolken : „De besten en de kloeksten onder ons gaan wij

dresseren : we vangen hen jong als leeuwen ; met bezweringen en toverkunstjes houden we hen koest door hen wijs to makes dat iedereen op gelijke
voet moet staan en dat daarin het schone en rechtvaardige bestaat. Maar
last eens een man geboren worden met een geschikte inborst en ge zult

zien, desk ik, dat hij alles van zich of zal schudden en uiteenrijten . Hij zal

eraan weten to ontkomen door al onze papieren f ormules, onze tovermiddeltjes, bezweringen en wetten - tegennatuurlijk van de eerste tot de
laatste

to vertrappen ; zich oprichten zal hij, en hij, onze slaaf, zal laten

4 Cfr. H . Marcuse, An Essay on Liberation, 1969 . Ik heb alleen de Franse vertaling
ter beschikking : „C'est la vieille histoire : le droit s'oppose an droit ; le droit positif,
codifie, executoire, de la societe existante s'oppose au droit negatif, non ecrit, non
executoire, de la transcendance ; celui-ci appartient a l'existence meme de l'homme
daps l'histoire : c'est le droit a reclamer pour l'humanite moms de compromissions,
moms de culpabilite, moms d'exploitation . De l'opposition de ces deux droits resultera necessairement un conf lit violent, aussi longtemps que le f onctionnement de la
societe reposera sur l'exploitation et sur le sentiment de culpabilite" .
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zien dat hij onze meester is . Op dat ogenblik straalt voor ons in hells glans,
bet Recht der Natuur" 5 .
De marxist E. Block toont aan dat bet in de westerse geschiedenis een van
de constants functies van bet natuurrecht is geweest, bet bestaande recht to
kritiseren en to herseheppen vanuit een 'toekomstig mensbeeld' . Samen met
de Soziaie Utopien was bet natuurrecht, vooral in de moderns tijden, een
hef boom voor vermenselijking van de bestaande orde . „Die Sozialutopie
malts Verhaltnisse voraus, in denen die Muhseligen and Beladenen aufhoren, das Naturrecht konstruierte Verhaltnisse, in denen die Erniedrigten
and Beleidigten aufboren"s.
Naast deze eerste karakteristiek is er een tweeds : bet natuurrecht ontwikkelt zich steeds op de achtergrond van een of antler filosofisch mens- en
wereldbeeld . Ten aanzien van recbt en politiek geeft bet natuurrecht telkens
zijn visie op wat mens en maatschappij fundamenteel zijn, moeten zijn of
moeten worden, vanuit een algemeen menselijke ord ening, een globaal project. Deze filosofische achtergrond, zeer dikwijls besmet door allerlei politieke en ideologiscbe machten, verklaart de grote verscheidenheid van inzicbten die bet natuurrecht biedt . 'Natuur' en 'recht' krijgen telkens weer
een wisselende betekenis . In Das Problem der Naturrechtslehre heeft E .
Wolf twaalf betekenissen van bet begrip 'natuur' en tien betekenissen van
bet begrip 'recht' geanalyseerd en telkens de weerslag ervan onderzocht op
de betekenis van bet begrip 'natuurrecht' . Het begrip is dus onvermijdelijk
'mehrdeutig', maar, zo besluit Wolf, de f unctie van de natuurrecbtsidee is
altijd dezelfde gebleven : „Naturrechtslehre hat die Aufgabe, immer and
jederzeit fiber dem Recht zu wacben, class es in seinem Wesen bleibe ( . . .)
Es ist in Wahrbeit emn Kampf fur das Recht . Es geht aber nicht um das
Rechthaben oiler -behalten, sondern um das Im Recbt Lassen and damit
auch jedem 'sein' Recht lassen" 7. Deze Eindeutigkeit van functie ondanks
de vele betekenissen van bet begrip blijf t er de bruikbaarbeid van verzekeren en verklaart de berhaalde renaissance's van bet natuurrecht .
'Wat mens en maatschappij fundamenteel zijn, moeten zijn of moeten worden' . Elk woord is bier meerzinnig en kan verschillende filosofische ladingen dekken . Toch lijkt dit wel bet totals beeld samen to vatten van waaruit
bet natuurrecht zijn inzichten put over maatschappelijke, rechts- en politieke vraagstukken.
flit totals beeld wordt flu eens gezien als een vaste, onveranderlijke ord ening, waaruit de normering van alle menselijk handelen als bet ware of to
5 Plato, Gorgias, vertaling I . De Win, pp . 144 -146 .
6 E. Block, Naturrecht and Menschliche Wi rile, 1961, p . 13 .
7 E . Wolf, Das Problem der Naturrechtslehre . Versuch einer Orientierung, Karlsruhe, 1964, pp. 197 -198 .
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lezen is . Er is wel ruimte voor een zekere wording en verantwoordelijkheid,
maar slechts binnen de grenzen van deze ordening. Dit is zees duidelijk in
de platoonse, de stoIcijnse en de thomistische opvatting . „Het natuurrecht
in de traditionele zin is het geheel van bovenpositieve (niet door menselijke
rechtsvormende wilsverklaring tot stand gebracht), onveranderlijke, universele en per se geldende rechtsnormen en eventueel subjectieve natuurlijke
rechten met daarmee correlate plichten, die rusten in een al of niet op
goddelijke oorsprong teruggevoerde natuurlijke orde en door de mens op
aprioristische wijze uit die natuurlijke orde met behulp van de natuurlijke
rede kunnen worden afgeleid" 8 .
Maar door andere auteurs (vooral hedendaagse Duitse auteurs zoals E .
Block, W . Maihofer en ook enigszins E . Fechner) wordt het natuuurrecht
opgevat als een ontwerp, een doel, een tack ; het zegt wat mens en maatschappij moeten en kunnen worden . Terwijl bet eerste natuurrecht eerder
steunt op bet verleden, zoekt dit tweede zijn inspiratie eerder in de toekomst 9. Terwijl bet eerste min of meer statiscb en onveranderlijk voorkomt,
vertoont bet tweede een grote soepelheid, veranderlijkheid en historiciteit ;
de mens blijft vrijer en creatiever .
In de opvattingen over het natuurrecht zijn dit twee uitersten die een
waaier van talloze schakeringen openvouwen . Om in die verscbeidenbeid
een zekere orde to scheppen, heeft W . Maihofer een interessant ondersebeid
gemaakt tussen bet natuurrecht als mythologic, als ideologie en als utopie10

Natuurrecht als mythologic
Mythologisch waren voor Maihofer bet natuurrecht van de Middeleeuwse
scholastiek en dat van het neotbomisme . Wat bedoelt hij daarmee? „Wir
nennen beute eine solche von der Wirklicbkeit and Wirkungsmacht ausserund uberweltlicber Abstrakta and Absoluta ausgehende Denkweise mythologisch and eine auf solche Weise begrundete and gerechtfertigte Ethik
supranaturalistisch" 11 . Deze kritiek doet natuurlijk sterk denken aan de
kritiek van Duitse en andere theologen op bet mythologiscbe denken in de
theologie, zoals die tien jaar geleden wend gevulgariseerd in Robinsons
Honest to God. Het is een kritiek van de wetenscbappelijke methode ; over
de grond van de zaak spreekt ze zich niet uit . Wel sluit ze in dat men met
8 H .1 . Hommes, Een nieuwe herleving van het natuurrecht, zwolle, 1961, p . 55 .
9 Wat dit ethische denken vanuit de toekomst betreft, zie H . Ozbekhan, Toekomst
als ethisch concept, in Streven, mei 1970, pp . 771- 779 .
10 W . Maihofer, ideologie and Naturrecht, in ideologie and Recht, Hrsg. W . Maihofer, 1969, pp . 121-146 .
11 O .c., p . 128 .
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een dergelijke afgedane methode wel eens naast de kwestie kan zitten en
aan de grond van de zaak voorbij kan gaan . Fundamenteel blijft het de
kritiek die men sedert Grotius inbrengt tegen het klassieke Middeleeuwse
natuurrecht : dit natuurrecht impliceert een metafysica en zelfs een theologie . Men kan inderdaad in het systeem van Thomas de lex naturalis niet
losdenken van de lex aeterna . Dat doet niets of aan de waarde van het
thomistische natuurrecht : het is het eerste doordachte, uitgebouwde natuurrechtssysteem in het Westen 12. Maar de Modernen en a f ortiori de hedendaagse denkers willen autonoom denken, zuiver, met een denkmethode die
niet belast is door moraal of theologie . Of men echter zo zuiver over recht
kan denken als Kelsen in zijn Reine Rechtslehre meent, is een andere
vraag .

Natuurrecht als ideologie
Het tweede type natuurrechtsdenken dat volgens Maihof er to mijden is, is
het natuurrecht als ideologie, en „unter Ideologie verstehen wir seit Karl
Mannheim and Theodor Geiger emn gesellscha f tliches Bewusstsein, das
f alsch ist"13 . Het recht, zoals alle andere cultuurverschijnselen, is een bewustzijnsvorm die een weerspiegeling is van de reele intermenselijke verhoudingen, maar die vertekend, gekleurd kan zijn door het standpunt dat
men inneemt, het belang dat men vertegenwoordigt . Zo is het bijvoorbeeld
zeker dat op bet beginsel 'privaateigendom behoort tot bet natuurrecht'
(een beginsel dat niet van Thomas komt, maar pas sedert Locke ingang
vond in bet Westen en . . . . in kerkelijke documenten), bet sociaal en economisch overwicht drukt van de grootgrondbezitter en de kapitaalkrachtige .
Zo is het mogelijk dat achter het principe 'de man is hoofd van het gezin'
bet vooroordeel van de mannelijke superioriteit zit en het besef van de
12 Waardering en kritiek van het thomistische systeem zijn op een gelukkige wijze
samengevat door Langemeijer : „Men zou het misschien zo kunnen zeggen : waar hij
spreekt over dingen die algemeen erkend worden als liggende binnen de sfeer van
bet menselijk oordeel, daar zou bet meeste van wat hij zegt eigenlijk voor iedereen
aanvaardbaar zijn (alleen is bet dan vaak ook, juist door zijn gave om alle kanten
van een probleem to zien, zeer rekbaar) en bet is dikwijls veel redelijker en veel
minder eenzijdig dan wat vele lateren hebben gezegd . Doordat bet echter onverbrekelijk is ingevoegd in een filosofiscb stelsel, dat naar veler opvatting de grenzen
van bet menselijk kenvermogen overscbrijdt, wel to verstaan niet door irrationalistische opvattingen, maar juist door een to groot vertrouwen in de rede, dat to gemakkelijk redeneringen voor dwingend houdt (er is van de tbomisten wel gezegd : 'us
n'ignorent pas asset') stuiten ook de algemeen aanvaardbare onderdelen van zijn
leer op een zeker wantrouwen, doordat zij als bet ware een becbter fundering
pretenderen dan anderen kunnen erkennen" (G . E . Langemeijer, Inleiding tot de
studie van de wijsbegeerte des rechts, Tjeenk Willink, Zwolle, 1970, p . 56) .
13 W. Maibofer, o,c., p. 130 .
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f eitelijke overheersing van de man in het huwelijk. De hele huwelijksethiek
is trouwens eeuwenlang beheerst door mannen, van wie velen ongehuwd,
en hetzelfde kan men zeggen van het familierecht . Ook van een uitspraak
als 'het huwelijk is monogaam', wanneer dat monogame gezien wordt als
'behorend tot bet onveranderlijke, overal geldende huwelijkspatroon voor
alle mensen' mogen we gerust zeggen dat ze ideologisch gekleurd is, omdat
men gewoonweg de religieus-christelijke opvatting, hoe verheven deze ook
moge zijn, op die wijze in het natuurrecht heeft binnengesmokkeld .
Maihofer wijst op verschillende voorbeelden van het gebruik van een
natuurrecht met een ideologische inslag in de Duitse rechtspraak . In een
beslissing van de Grosser Strafsenat van 1954 lezen we bijvoorbeeld : „Die
sittliche Ordnung will, class sick der Verkehr der Geschlechte grundsatzlich
in der Einehe vollziehe ( . . .) . Indem das Sittengesetz dem Menschen die
Einehe and die Familie als verbindliche Lebensf orm gesetzt and indem es
diese Ordnung auch zur Grundlage des Lebens der Volker and Staaten gemacht hat . . ." ~4. Hier worden onmiskenbaar hoogstaande waarden wel al
to vlug tot algemeen geldende normen verheven voor alle volkeren en
Staten, voor heel de mensheid .
De Belgische rechtspraak kan men zeker niet verwijten dat zij het natuurrecht to pas en to onpas, en clan vooral in ideologische zin, gebruikt . We
wezen reeds op het geval van bet vreemdelingenstatuut . Hier werd vanuit
een ruim algemeen menselijk standpunt geredeneerd ; niemand zal deze gedachtengang een ideologische inslag verwijten . Lachwekkend is thans in
onze ogen bet arrest van het Hof van Cassatie van 1889 waarin, merle op
grond van de menselijke natuur, verdedigd werd dat een vrouw niet in aanmerking komt voor bet beroep van advocaat . Hier woog natuurlijk een
bepaalde ideologie nog sterk door . Overigens is de Belgische rechtspraak
heel zuinig in het aanwenden van beschouwingen uit het natuurrecht .
Inzake bezoekrecht van natuurlijke grootouders t .o .v . hun kleinkinderen
wordt wel eens een beroep gedaan op natuurrecht, natuurwet en zedenwet
(omdat bet over 'natuurlijke' bloedverwantschap gaat?) ; in vele gevallen
ook op 'de natuur der dingen', 'la nature des choses', waarmee een bepaalde structuur bedoeld wordt die in de werkelijkheid zelf ligt en die spontaan
een bepaalde juridische normering opdringt . Zo volgen heel wat regelingen
in bet familierecht, zoals bloedverwantschap, ontkenning van vaderschap,
ouderlijke macht, enz . uit de aard der dingen ; werd bet leven op een andere
manier doorgegeven en kwam bet bijvoorbeeld in bet laboratorium tot
stand, dan zou bet familierecht er heel antlers uitzien . Welnu, voor het
bezoekrecht zou het volstaan to verwijzen naar de natuur der dingen . Een
14 Citaat in Maihofer, o .c ., p. 125 .
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beroep op natuurrecht, natuurwet e .d ., waarmee eerder ethische eisen en
waarderingen worden bedoeld, lijkt o .i . bier niet altijd overtuigend .
Natuurrecht als utopia
Het is goad dat we steeds wear gewaarschuwd worden tegen bet gevaar van
de ideologie . Maar anderzijds moeten we ook beseffen dat een zekere
ideologische inslag in geen enkele benaderingswijze van de werkelijkheid
volledig vermeden kan worden . Zelf s niet in de opvatting van bet natuurrecht als utopia, die Maihofer als derde type behandelt . Het begrip 'concrete utopia' ontleent hij aan E . Block's Das Prinzip Ho f f nung . De concrete utopia is een voorstelling van de werkelijkheid die onvervalst de
realiteit van bier en flu in zich heeft opgenomen, „jedoch sick bei diesem
Augenblicklichen nicht beruhigt and befriedigt" 15 . De voorstelling wordt
immers aangevuld door een objectief reele mogelif kheid van een betere
wereld . In daze spanning tussen bet tegenwoordige en bet toekomstige
betere ligt de grondslag van een 'Sollen', een ethisch appal . Ms utopia heeft
bet jets to makers met de „Zukunftoffenheit des menschlichens Daseins",
„mit dam offentlichen Entwurf der Gesellschaft" 16 . In die zin gaat bet
natuurrecht fungeren als een , .konkrete Antizipation einer menschlicheren
Gesellschaft", als de „kritische horizon voor bet positieve recht" . Als
horizon ligt bet in de toekomst, maar bet beef t een binding met bet bier en
flu, waarvoor bet referentiepunt en orientatie kan zijn .
Wat is echter de inhoud van dit natuurrecht als utopia? Maihofer meant er
de grote themata in terug to vinden die in de geschriften van vale modernen, van Locke tot Rant en Marx, de inspiratiebron voor sociale en politieke hernieuwing zijn geweest en die hij als volgt samenvat : „jene Rechtsutopie grosster and gleicher individualer Freiheit and Sicherheit" (in feite
de liberale utopia) en „jene Sozialutopie grosster and gleicher Wohlfahrt
and Gerechtigkeit" (in feite de socialistische utopia) .
Aan dit utopische denken zijn wij nog altijd niet zo heel goad gewend .
Eeuwenlang hebben wij immers andersom gedacht : vanuit jets Vorgegebenes in plaats van jets Au fgegebenes . De mans ging ervan uit „dat er achter
dingen en gebeurtenissen een snort voorafbestaande realiteit zit ; eens dat
hij dat model ontd ekt beef t, kept hij de realiteit" 1i . Uit dat model leidde hij
dan als bet ware een normering of . Het natuurrecht was de wetenschap die
daze 'lazing' van de f undamentele werkelijkheid voor de rechts- en politieke
orde verrichtte . Volgens de bier beschreven utopische denkwijze echter
15 W . Maihofer, o .c ., p . 136 .
16 o .c ., p . 137 .

17 H . Ozbekhan,

cit p . 772 .
(Iii . .
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staan wij voor deze 'kritische horizon' van bet natuurrecht als „voor een
leeg doek, dat ik zelf most vullen met wat ik me voorstel, wat ik verlang,
wat ik wil, wat ik mogelijk acht . Dat moeten reels verlangens, reels mogelijkheden zijn . Ze moeten een waardensysteem vormen dat door anderen
gedeeld kan worden . De gezichtspunten en algemene opvattingen die daarin
opgenomen, de middelen die daarvoor aangewend moeten worden, vind ik
in wat ik vandaag om me been zie, in tendensen die nu aan bet werk
..
zl~n„i$ .
Dit is een andere wijze van denken over de werkelijkheid, maar de functie
van bet natuurrecht blijft bier wat ze altijd geweest is : erover waken dat bet
bestaande recht in de echte zin van bet woord recht blijft, dat wil zeggen
f undamentele eisen proberen to formuleren waaraan reehtsorde en politieke
orde moeten blijven beantwoorden, willen mens en maatschappij niet bet
gevaar lopen niet to worden wat ze beboren to worden . Vanzelf sprekend is
dit ethisch inzicht niet voor iedereen en alle tijden evident : in dergelijke
vragen, zoals bijzondere ethiek en natuurrecht, is er niets zonder meer evident. De ethiek toont bet redelijke aan van de voorgestelde gedraging, van
de voorgestelde optie. Maar pas in de ervaring groeit de zekerheid dat bet
werkelijk 'deugdelijk' was, goad, zinvol voor mens en maatschappij .
Een dergelijk utopisch natuurrecht is niet langer een codex van onveranderlijke, ingeboren rechtsnormen, evenmin een na to tekenen model, maar bet
wordt een inspiratiebron voor nieuw recht, een kritische waardemeter voor
bet bestaande recht . Het werkt als een snort kompas, zonder evenwel bet
werk van de positieve uitbouw van bet recht to vervangen of overbodig to
waken . Het is historiscb, dus veranderlijk : de vrijheid in 1789 is een
andere dan die van Marx in zijn Fruhschrif ten, en sedert Marcuse beef t bet
zicht op die maatschappelijke vrijheid alweer een nieuw niveau bereikt.
Historisch en veranderlijk wit echter niet zeggen wiltekeurig wijzigbaar . Er
zijn constanten . Klemtonen kunnen anders vallen, we kunnen gevoetiger
worden voor bepaalde aspecten en dit zal de rechtsverfijning in de hand
werken, maar er zijn constanten, in de zin van niet omkeerbare tendensen .
De mensheid is bijvoorbeeld gericht op sateen levee . Het hale recht moat
die gericbtheid eerbiedigen en techniscb mogelijk waken . Een recbt dat to
werk zou gaan alsof de mensheid meer een club van zelfmoordenaars was
dan een op gemeenschap gerichte groep, heft zicbzelf op, beantwoordt niet
langer aan een f undamentele ethiscbe eis van mens en maatschappij .
Vrijbeid, gelijkheid, rechtvaardigheid, menswaardigheid zijn inderdaad de
steeds wear op de voorgrond tredende eisen waaraan bet bestaande recht,
de feitelijke maatschappelijke verboudingen moeten worden getoetst . Maar
over deze waarden hebben een Aristoteles, een Locks ; een Rousseau, een
18 td ., p . 771 .
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Marx of Ben Bloch sours heel uiteenlopende opvattingen . Komen wij op die
manier niet terecht in het zuiverste relativisme? Het 'mythologische' natuurrechtsdenken beweerde met zekerheid op f undamentele doelgerichtheden van het menselijke handelen to wijzen, zijn lezing van de werkelijkheid
pretendeerde doeltreffend to zijn, de normen die Bruit voortvloeiden algemeen geldend . Wij zijn tegenwoordig voorzichtiger geworden . Reeds Rousseau legde de vinger op de wonde toen hij over de methods van het natuurrecht schreef ; ,,On commence par rechercher les regles dont, pour l'utilite
commune, it seroit a propos que les hommes convenissent entr'eux ; et puffs
on donne le nom de Loi naturelle a la collection de ces regles, sans autre
preuve que le bien qu'on trouve qui resulteroit de leur pratique universelle .
Voila assurement une maniere tres-commode de composer des definitions,
et d'expliquer la nature des choses par des convenances presque arbitraires" .
Vooral vanwege het contingents karakter van de rechts- en politieke vraagstukken is het moeilijk tot algemeen geldende, absolute normen to komen .
In dit verband blijft de zeer genuanceerde zienswijze van Langemeijer het
overwegen waard . „Het is zeker niet evident, dat Ben vaste rangorde van
waarden voor alle tijden en omstandigheden geldt . Daarentegen is Ben
zekere algemeen menselijke of zelfs bovenmenselijke structuur van ons
waardeoordeel niet onwaarschijnlijk . Verder ligt de mogelijkheid voor de
hand, dat verschil in waardeoordeel uitsluitend of althans merle bepaald is
door toevallige oorzaken, die, indien ontmaskerd, door de betrokkene zelf
niet meer als grond voor zijn oordeel zouden kunnen worden erkend .
Dit alles brengt merle, dat men hopen kan tot zuivering en toenadering van
uiteenlopende waardeoordelen to komen door geestelijk contact, dat is
gericht op het nasporen van enerzijds de 'vervalsende' factoren tot in hun
verste schuilhoeken en anderzijds op de verst doorgevoerde ontleding en
verificatie van de voorstellingen waarop ons spontane waardeoordeel de
reactie vormt . Welke beelden staan ons voor ogen, wanner wij 'vrijheid',
'menswaardig bestaan', 'cultuur' en wat al niet als onze idealen uitroepen?
De zekerheid echter, dat dit in alle gevallen tot overeenstemming leiden
zal, of zelf s maar eigenlijk zou moeten leiden, die zekerheid kunnen wij
niet hebben" 19 . Toch is het merkwaardig dat men, ondanks die marge van
onzekerheid, in het natuurrecht Ben ethische toetssteen voor de rechtsorde
blijft zoeken . En zo komen we tot de vraag naar het waarom of naar de
grondslag van het natuurrecht .
De grondslag van het natuurrecht

Waarom zoeken we naar Ben kritische horizon voor het positieve recht?
19 G . E. Langemeijer, op . cit., p. 231 .
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Om een grondslag to vinden, moeten we, zoals steeds in de f ilosofische
reflectie, teruggaan tot een oorspronkelijke ervaring . Misschien kan J . Y .
Calvez ons helpen, die in zijn introduction a la vie politique deze oorspronkelijke ervaring legt in wat Hegel noemde die Begierde, bet begeren,
een ervaring die enige gelijkenis vertoont met die van Hobbes' natuurstaat .
Dit 'begeren' stuurt aan op grijpen, bezitten, groter en sterker worden, en
daarom de andere onderwerpen of uitschakelen, want de andere is rivaal of
vijand . Dit komt tot uiting in de economische activiteit, in de seksuele
beleving, in bet politieke handelen . Het 'begeren' voert de mens naar
geweld, overbeersing, onderdrukking, uitbuiting, vernietiging, kortom naar
de Dood . Er is maar een oplossing, zegt Hobbes : een sterke politieke
macht, die als een Leviathan-monster gaat fungeren . Van ethiek en vrijheid
komt in dat geval niet veel terecbt. Er is echter een alternatief, zegt Hegel :
de Anerkennung . Daarin wordt de ethiek geboren . De erkenning en aanvaarding van de andere impliceert immers bet ethische appel, de andere
niet langer als een bedreiging to zien, de andere in zijn vrijheid to eerbiedigen . De Anerkennung kan als een ethische grondslag worden gezien voor
alle menselijk samen-leven . Zij corrigeert bet oorspronkelijke begeren, last
de andere zicbzelf worden, als vrijheid . Op die manier kan bet samen-leven
leefbaar worden, menselijk, en dit geldt zowel voor bet economische handelen en de seksualiteit als voor de politiek, nationaal en internationaal . Deze ethische eis moet dan verder concreet vorm krijgen in alle sectoren van 't
menselijke handelen, ook in bet recbt, en zo vinden we in dezelfde Anerkennung als houding een grondslag voor bet natuurrecht . Het natuurrecht beef t dan, volgens deze gedacbtengang, als voorwerp, na to gaan wat
er voor de recbts- en politieke orde volgt uit de Anerkennung, welke eerste
beginselen er voor recht en politiek uit voortvloeien .
Maar bier verlaten we dan de vraag naar de grondslag en komen we terug
tot de reeds besproken inhoud van bet natuurrecbt . Het is duidelijk dat
vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, menswaardigheid zonder veel moeite
bescbouwd kunnen worden als zovele to vervullen voorwaarden om de
Anerkennung concreet vorm to geven in de recbtsorde, om ze in de rechtsorde to realiseren .

Terzij de
Biografieen en herin yeringen
K. Fens

Het jongste boek van W . H . Auden is er een van een snort dat wij niet
kennen ; het Nederlands heeft er ook geen woord voor . Auden noemt A
Certain World, zoals het boek heet, „A Commonplace Book", en dat
schijnt een woord to zijn dat ook Engelstaligen niet vertrouwd is . Op de
blurb van de Amerikaanse editie (de Engelse verscheen onlangs bij Faber
and Faber) wordt althans de omschrijving uit de „Oxford English Dictionary" geciteerd en volgens die adellijke Van Dale is het een boek ,,in which
one records passages or matters to be especially remembered or referred
to, with or without arrangement" . Auden koos de ordening van het alf abet .
En zo heeft hij op trefwoorden een wat ik nu maar noem bloemlezing van
voornamelijk citaten gemaakt . Waarom? Ik denk, op de eerste plaats
omdat het een heerlijke bezigheid moet zijn alles wat je in een lang levers
van lezen getroffen of geergerd heeft (en dat laatste uiteraard niet door
gebrek aan kwaliteit) voor je zelf bijeen to zoeken en to zetten . Wie Audens
boek in handers krijgt, valt meteen in de bekoring zelf ook zo'n boek to
gaan makers. En de eerste citaten dienen zich aan . Auden zal er terecht
vanuit gegaan zijn, dat in elke persoonlijke boekenkast van bladzijde naar
bladzijde lijntjes to trekken zijn, die bladzijden die een spoor in je achtergelaten hebben . En die lijntjes samen moeten jets van een zelfportret to
voorschijn brengen .
Het was bekend dat Auden tegen biografieen van schrijvers is, of nu
anderen of zij zelf die schrijvers . En in zijn voorwoord bij A Certain World
herhaalt hij de afkeer nog eens ; hij acht ze overbodig en doorgaans getuigend van slechte smack . Het persoonlijk levee van de schrijver is of hoorde
van geen enkel belang to zijn voor iemand, behalve voor hemzelf, zijn
familie en zijn vrienden . Uiteraard is Auden er zich bewust van, met de
bloemlezing een snort autobiografie samengesteld to hebben ; hij vjndt dan,
geinspireerd door Chesterton, voor het boek de mooie omschrijving „kaart
van mijn planeet" .
Na lezing van het boek
wat een proces van maanden zal zijn ; want een
boek als A Certain World moet je stuksgewijs lezen
zal bet toch niet
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gemakkelijk zijn, de kaart zo goad to lawn, dat de auteur er scherp uitkomt. Er zal bij het ontwerp van een portret van de sehrijver door de lezer
toch wel enig kaartlezen in andere zin aan to pas komen . Auden zelf wijst
op lacunas: de muziek, die in zijn levers veal betekend heeft, moest ontbreken. En, al heeft hij zelf nogal wat notities in bet boek verzorgd, ik
geloof dat zijn planeet maar relief had gekregen, had hij enkele van zijn
eigen gedichten opgenomen . Voor een paar van zijn baste zou tussen de
bijna altijd zeer f raaie gedichten van Audens voorkeur wel een alf abetische
plaats to vinden zijn geweest .
De gedichten zijn nogal eens van nagenoeg onbekende dichters . En dat is
alleen maar fijn . De onbekendheid wijst op een speciale moeilijkheid bij de
samenstelling van een dergelijk boek . Tot ieders persoonlijke voorkeur
behoren teksten van algemene voorkeur . Bij keuze van uitsluitend of bijna
uitsluitend heel aparte teksten geeft men zichzelf to veal ear : je pretendeert
een oorspronkelijkheid die niemand eigen is ; de algemene trekken in je
portret wis je uit . Ze molten voor anderen niet zo boeiend zijn, ze horen
er integraal bij . Aan gebrek aan oorspronkelijkheid is Auden niet ontkomen ; zijn boek ward er beter door, zijn portret vertekend . Een gevarieerde
mans, althans een mans met een gevarieerde lectuur is hij zeker . Alweer :
gelukkig voor bet boek . De eenzijdig belezene zal aan een boek als dit niet
moeten beginners, hoe getrouw de kaart ook zal zijn . En je lectuur moatt
niet alleen gevarieerd zijn, maar ook omvangrijk, wil je althans zoveel bon
mots kunnen verzamelen als Auden . Want ook bij de briljante schrijvers
liggen de briljante uitspraken niet dozijnsgewijs in elk hoofdstuk uit hun
werk . Vestdijk heeft ooit opgemerkt, Goethe bij lazing van een van zijn
werken bijna altijd vervelend to vinden, maar verrukt to zijn als hij een uitspraak van hem los geciteerd vindt . En hij voegt daaraan toe : Goethe is als
jenever, alleen to genieten in heel kleine glaasjes . Vestdijk kende los citaat
en werk beide . Wie alleen bet eerste least, komt gauw in de bekoring to
denken dat heel bet werk van de auteur op bet niveau van dat arse gedicht
of dat ene citaat is geschreven . Maar een knoopje kan midden in een eindeloos touw zitten . Een heel rake opmerking vied ik bijvoorbeeld de volgende ; ze is van ene Kin Hubbard, wiens identiteit ik alleen via een encvclor
pedie to weten kwam . Onder hat trefwoord 'Forgiveness' staat van hem :
„Niemand vergeet ooit waar hij de strijdbijl begraven heeft" . Maar misschien is de humor van Hubbard verder wel erg gedateerd geraakt .
(Kort voor hat verschijnen van dit nummer is in Nederland ook een ,,Commonplace Book" verschenen . Michel van der Plas is de maker ervan, hat
heat (wat ongelukkig, vied ik) Een mans leef t niet alleen van bloat alleen
en hij maakte bet nadat hij in een Amerikaans blad een recensie van Audens boek gelezen had . A Certain World zel f kreeg hij pas in handers na
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voltooiing van zijn eigen boek . Ik ben benieuwd . Naar ik heb gehoord,
blijkt Van der Plas maar een heel klein beetje op Auden to lijken : er zijn
maar twee citaten gelijk) .
Moest ik een dergelijk boek makers, ik zou onder bet trefwoord 'biografie'
een uitspraak van de Amerikaanse schrijfster, dichteres, journalists en
spitse tong Dorothy Parker opnemen . Een uitgever vroeg haar, haar autobiografie to schrijven . Zij antwoordde : „Ik zal dat nooit kunnen doers, hoewel ik er zin in heb, alleen our de kans to krijgen bet 'Mormel' to noemen" .
Zij weigerde ook, onderwerp van een biografie to worden . Over haar laatste
levensjaren kan men lezen in de herinneringen van Lillian Hellman, A
Unfinished Woman . Lillian Helman, in Dorothy Parker's laatste levensjaren
bevriend met de schrijfster, beheert ook haar nalatenschap . En zij weigert
dan ook elks medewerking aan auteurs die een biografie van deze vrouw,
die zoveel jaren in bet centrum van de aandacht beeft gestaan en vooral
voor de periods van de twintiger en dertiger jaren een stukje Amerikaanse
gescbiedenis representeert, willen schrijven . John Keats beeft die biografie
desalniettemin geschreven : You Might as Well Live is bet resultant, waaraan bet gebrek aan medewerking wel to merken is : brieven kon de auteur
bijvoorbeeld niet raadplegen. Hij moest volstaan met vraaggesprekken met
tijdgenoten en vrienden; er staan nogal wat gissingen in het boek (die bet
een enkele keer het karakter van een vie romances geven) en er zijn nogal
wat lacunes . De bests traditie van de biografie - en welke hebben de
Angelsaksiscbe landen niet - wordt met Keats' boek zeker niet voortgezet,
zijn sours nogal erg populaire manier van schrijven is daar merle debet
aan . Het begin van het trefwoord is al meteen een beetje luidrucbtig : „Once
upon a time, the world was bright and new, and Dorothy Parker was one
of the brightest and newest people in it" . Dat is romantisering van een
periods - de twintiger jaren met name - door iemand die door zijn leeftijd tot dat romantiseren in staat is . En erg sprookjesachtig gnat het er in
bet tumultueuze levers van de schrijfster niet toe ; alleen haar verzen zijn er
al our bet sprookje to weerleggen .
Misschien kan men Keats' boek, in afwachting van een rustigere en ook
meer kritische biografie, bet best lezen als een vie romances of als een
brok sours wat opgeschroefde journalistiek . En verzamelaars van cynische
bon mots vinden in You Might as Well Live heel wat materiaal : de scherpe
tong van Dorothy Parker is even legendarisch als die van Oscar Wilds .
In 1917 trouwde zij, die van haar meisjesnaam Rothschild heette (een
Rothschild in kleine letters weliswaar) de effectenmakelaar Edwin Parker .
„Ik ben met hem getrouwd our van naam to kunnen veranderen", zei ze
tegen haar vrienden . In 1933, zij was toen veertig, hertrouwde zij met Alan
Campbell, die elf jaar jonger was . (Na een scheiding zou zij later weer met
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hem trouwen) . Op het commentaar van vrienden dat Campbell zo jong
was, antwoordde zij : Inderdaad . Ik denk er over hem naar de militaire
school to sturen als hij oud genoeg is" . Na een van haar twee zelfmoordpogingen merkte zij op „dat Eddy (Campbell) niet eens in staat was zijn
scheermesjes to slijpen, en dat de moeilijkheid was geweest" .
Het is jammer dat Keats nergens het punt haalt dat hij de lezer er van
bewust maakt, dat Dorothy Parker's cynismen pure kunstproducten zijn : zij
moeten een schijn voor de vriendenkring ophouden . Achter die schijnwereid weet de auteur nauwelijks door to dringen . Valt de omringende
wereld weg, als in haar laatste levensjaren, dan resteert, als het wat oneerbiedig gezegd mag worden, een heel zielige vrouw, tot weinig meer dan tot
harde ofweer in staat, of weer als laatste poging de schijn to redden . Gezien
de publieke rol van de schrijfster en haar vele relaties met belangrijke
generatiegenoten, kon Keats rond haar heen ook een stuk tijdsgeschiedenis
schrijven . En, voor zover ik dat kan beoordelen, is dat het best geslaagde
deel van zijn boek : er staat heel veel informatie in . Maar ook in die geschiedschrijving verlaat zijn neiging tot romantiseren hem niet .
Ten tweede male : Moest ik een boek als dat van Auden maken, ik zou
onder het trefwoord 'leermeester' deze uitspraak van Annie Romein-Verschoor over de beroemde taalkundige Uhlenbeck opnemen : „Ik heb nooit
meer dan een paar oppervlakkige noties van zijn wetenschap opgestoken
en toch heel veel van hem geleerd" . Dat vind ik een geweldig rake omschrijving van een ervaring die ieder die ooit met een groot leermeester
geconf ronteerd is, zal hebben . De uitspraak staat in het eerste van haar
twee delen 'Herinneringen' die zij Omzien in verwondering noemde . De
titel wordt verklaard in het 'Woord vooraf' : „Zijn er ooit mensen geweest
die niet in hun ouderdom het bewustzijn hadden, in een bewogen tijd to
hebben geleefd? Of waren dat paradoxalerwijs de mensen die onbewust
geleefd hadden? In ieder geval ben ik ervan overtuigd dat, als het volgende
van enige belang is, dat voortkomt uit verwondering, in mij gewekt door
wat zich de afgelopen vijfenzeventig jaar voltrokken heeft in de wereld om
mij heen, een verwondering die zich spiegelt in dit -- vertekend -- beeld" .
Herinneringen worden bij ons to weinig geschreven, -- wellicht doordat
velen zich to weinig hebben to herinneren . Een oorzaak zou ook kunnen
zijn dat schrijfcultuur buiten de literatuur in Nederland nauwelijks bestaat .
(Wat weer als gevolg heeft, dat auteurs van formaat die geen literair werk
in strikte zin leveren, ook bijna altijd buiten de literatuur worden gehouden, -- het werk van de historicus Jan Romein, de in 1962 gestorven echtgenoot van Annie Romein-Verschoor bijvoorbeeld) . Ook Annie Romein
zeif is zo'n randfiguur, al stond zij met onderdelen van haar werk dichter
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bij die literatuur in de strikte zin dan haar man . Voor bet vorig jaar verschenen eerste deel van haar herinneringen kreeg ze toch in elk geval de
hoog genoteerde Constantijn Huygensprijs . Het tweede deel is onlangs verschenen . Veel lovende kritieken hebben bet eerste deel begeleid naar herdrukken die voor een boek als dit uitzonderlijk zijn.
Toch heb ik de aangehaalde zin, behalve met enthousiasme, ook niet
zonder teleurstelling geciteerd . Ik heb deel I en II achtereen gelezen en tot
mijn grote spijt bevat bet proza van de bijna zeshonderd pagina's to weinig
van die knooppunten die stijl verraden en die een boek our meer dan de
feiten en meningen in je geheugen houden . Nu wil ik er wel aan toevoegen,
dat bepaalde periodes uit de twee delen toch ook in bet geheugen blijven
door de wijze van beschrijven : de indische jeugd van de schrijfster, de
periods van de oorlog (die laatste tijd ligt voor mij iets gemakkelijker,
omdat bier mijn geheugen parallel begint to lopen) .
Het boek had ook de titel 'Omzien in bewondering' kunnen hebben, want
bet grootste deel swan is een bewonderende, zij bet hens niet onkritische
terugblik, op haar man, wiens persoon veelal zo centraal staat dat de
schrijfster zelf er enigszins achter verdwijnt . En de wijze waarop aan bet
einde van bet tweede deel Romeins ziekte en sterven worden beschreven is
werkelijk zo goed in haar eenvoud dat bet zich niet snel laat vergeten . De
Romeins, die zich al in bun studententijd bij de communistische beweging
aansloten - later verlieten zij de partij weer en noemden zich na de oorlog
bij voorkeur marxisten - hebben voor bun principes ontstellend veel moeten verduren, - sommige zaken doen bijna ongelooflijk aan . Wie niet zonder respect daarvoor bet boek sluit, is reddeloos . Bij dat alles zijn er toch
dingen die ik mis, zoals er ook zaken zijn die mij, in bet tweede deel meer
dan in bet eerste, irriteren . Wat bet eerste betreft : de schrijfster en haar
man hebben heel veel belangrijke mensen ontmoet . Van een aantal van hen
wordt een karakteristiek, van enkelen ook een portret gegeven . Over bet
merendeel van de figuren worden echter meer meningen gelanceerd (meningen die hard kunnen aankomen) dan dat van hen portretten worden gegeven
waarbinnen voor die meningen plaats is . Aan een oordeel gaat vaak to
weinig een beschrijving vooraf . Het lijkt erop - en dat zou voor de schrijfster typerend kunnen zijn - dat veel mensen bij Annie Romein-Verscboor
teruggebracbt zijn tot de ideeen die zij over hen had . Zij is meer essayists
dan beschrijf ster, - de combinatie van beiden levert de ideals auteur van
memoires op . Juist de vele meningen en de weinige mensen maken deze
herinneringen sours schraal .
Wat mij irriteert, laat zich moeilijker omschrijven . Misschien kan ik bet bet
best zo benaderen : achter de wijze waarop meningen worden gegeven, de
manier ook waarop de auteur haar zelfonderzoek verricht, de veroordelin-
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gen die zij uitspreekt, voel ik (ik moet die term wel gebruiken) een angst
voor emoties en vooral voor het slachtoffer worden van emoties . Typerend
is, dunkt mij, wat de schrijfster heel eerlijk op bladzijde 53 van het tweede
deel vermeldt : „Ik kan niet tegen charmante manners (en vrouwen), evenmin als tegen briljante of joviale . Het zijn allemaal surrogaateigenschappen,
die tot nets verplichten" . Hiermee kan samenhangen dat de schrijfster,
wanneer zij een positiebepaling van zichzelf wil geven, veelal een tegenpartij nodig heeft waartegen ze zich kan afzetten . En die tegenpartij wordt
dan doorgaans getroffen in een zwak dat emotioneel gepredisponeerd is .
Ik geloof dat je die tegenpartij dan onrecht doet, maar daarmee ook angst
voor eigen gelijksoortige emoties last blijken . Op ongeveer gelijke wijze
wordt vaak een mening geformuleerd nadat eerst de tegenmening wat
overtrokken is weergegeven. Dat de angst voor emoties groot kan zijn en
het vermogen tot verwoorden als gevolg daarvan klein, kan een passage op
bladzijde 78 van het tweede deel bewijzen . De gemengde vreugden van na
de bevrijding worden beschreven . Ongeschonden vreugde was er alleen,
aldus de schrijfster, om het weerzien van vrienden voor wie je gevreesd
had . Aan het slot van de betreffende passage schrijft zij dan : „Ongeschonden vreugde? Neen, er ontbraken er to veel!" Dat is dan alles .

Malaise in de landbouw
A . De Ta vernier

Toen Joannes XXIII in Mater et Magistra een kernachtige beschrijving
gaf van de toestand op wereldschaal van de landbouw en de landbouw
typeerde als een bijna overal noodlijdende sector met lage levensstandaard,
had hij wel minder direct de gemiddelde situatie van de Noordeuropese
en zeker niet die van de Nederlandse en Belgische landbouw op het oog .
Toch hebben enkele recente gebeurtenissen in de E .E.G.-landbouw ons
aan deze beschrijving terug doen denken . De Europese boer vergelijkt zijn
situatie immers niet op de eerste plaats met die van zijn beroepsgenoten in
minder ontwikkelde werelddelen, maar wel met die van zijn naaste medeburgers . De relatieve inkomensachterstand van vele landbouwgezinnen, die
gepaard gaat met een aantal andere tekorten of f rustraties van sociaaleconomische, culturele en psychologische aard, is een feit . Dat feit kan men
op allerlei wijzen proberen to omschrijven en to verklaren, maar in Europa
zal het waarschijnlijk nog geruime tijd een pijnlijk aspect van ons sociaaleconomisch bestel blijven vormen . Daarmee wil niet gezegd zijn dat de
landbouwsector het monopolie bezit van de sociaal-economische moeilijkheden, evenmin als sommige andere bedrijf stakken de alleenbezitters zouden zijn van positieve mogelijkheden en groeikansen . Al to vaak wordt de
toestand terzake to veel zwart-wit geschetst ; ook de landbouw
maar
niet de landbouw alleen
bezondigt zich daaraan .
Enkele gegevens ter orientering

Heel in bet kort geschetst, kunnen enkele grootheden of f eiten misschien
als baken dienen op dit niet al to gemakkelijke terrein . De landbouwbevolking van de Euromarkt, waarvan Benelux niet zo'n groot maar toch een
wezenlijk onderdeel is, telt zowat tien miljoen arbeidskrachten . In feite
gaat bet bier om een raining van bet aantal arbeidseenheden, waartoe de in
de landbouw werkzame arbeidskrachten (f ulltime of parttime tewerkgesteld) herleid werden. In 1960 waren er nog ongeveer vijf tien miljoen ; tegen
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1980 zal hun aantal gereduceerd zijn tot vijf miljoen . Deze getallen spreken
boekdelen over de diepgaande en voortdurende evolutie in de sector . Ze
bieden ook een verklaring voor heel wat sociaal-economische en psychologische spanningen, die met een dergelijke afvloeiing uit de sector gepaard
gaan .
In 1960 stelde de Euromarktlandbouw zowat 20% van de totale actieve
bevolking tewerk en realiseerde ongeveer 10% van het bruto nationaal
produkt. In 1970 is dit ongeveer 14% geworden met een bijdrage in het
sociaal produkt van zowat 7% . Een juiste interpretatie van deze gegevens
zou heel wat nuancering vergen, maar zelfs met die nuancering blijven ze
revelerend . Alle fraseologie betreffende de volgens sommigen to forceren
structuurhervormingen kan het feit niet verdoezelen, dat zelfs in een land
als de Verenigde Staten de landbouwbevolking, die 5% van de actieve
bevolking vertegenwoordigt, slechts half zoveel van het bruto nationaal
produkt kan realiseren . En men denke dan niet to gauw dat het bijvoorbeeld uitsluitend over een probleem van de zwarte landbouwbevolking in
het Zuiden zou gaan . Terloops weze hier vermeld dat de landbouwbevolking in de Verenigde Staten jaarlijks zowat 5 miljard dollar subsidies ontvangt . . . . dat is zoveel als die van de E .E .G .
Door het hele landbouwprobleem loopt een rode draad van een relatief to
geringe toegevoegde waarde, een to laag inkomen, enz . . Dat is to wijten aan
bepaalde toestanden op het micro-economisch vlak, maar ook - het heeft
geen zin bier de dosering proberen to bepalen - aan vele elementen die
boven het individuele bedrijf uitstijgen . De prijsvorming van de land- en
tuinbouwprodukten speelt zich in een belangrijke mate of onder 'wereldvoorwaarden', dat wil vaak zeggen in een wereldmarkt van miljoenen producenten, die stroomop- en -afwaarts van hun positie dikwijls een grotere,
meer geconcentreerde leverancier of afnemer ontmoeten . Dit snort van
commerciele confrontatie kan men in vele omstandigheden het best vergelijken met een slag van een ijzeren tegen een garden pot . De landbouwpolitiek die de meeste landen ter wereld voeren, heeft ondermeer tot doe!
die slag to verzachten . Overal ter wereld heeft bet landbouwbeleid echter
ook andere doeleinden of kenmerken, bijvoorbeeld met betrekking tot de
evolutie van de kosten van levensonderhoud van de hele bevolking .
De geschiedenis bewijst en de komende jaren zullen waarschijnlijk verder
aantonen, dat deze voor de landbouw in zijn geheel niet rooskleurige situatie tot op belangrijke hoogte een - men zou sours kunnen vrezen bijna
fataal - algemeen voorkomend sociaal economisch gegeven is . Het is dan
ook niet to verwonderen dat een sector met problemen van die omvang
telkens weer het actieveld schijnt to worden van politieke wonderdokters
die
vaak met de beste bedoelingen
met globale hervormingsplannen,
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met de radicale oplossing komen aandraven . De ervaring met dat snort
planner en oplossingen heeft echter niet alleen de boeren maar ook hen
leiders allang de nodige dosis scepticisme bijgebracht .

Landbouw in de E.E.G.
Ook zonder Euromarkt zou een schets van de landbouwproblematiek in
het algemeen er ongeveer uit gezien hebben als die hierboven . Dit mogen
wij niet uit het oog verliezen . Het alternatief van een Belgische of Nederlandse landbouw buiten de Euromarkt zou op de dag van vandaag eveneens zijn problemen hebben gehad . Toch brengt het Euromarktbeleid
natuurlijk enkele specifieke problemen met zich mee .
Op het ogenblik dat de E .E .G. nog maar pas een aanvang heeft gemaakt
met het grondwerk voor een ruimer sociaal-economisch beleid, staat, als
een wolkenkrabber op een grote onvoltooide werf, het gebouw van de
Europese landbouwpolitiek al met de mei in het dak . Dit beeld mope overtrokken zijn, maar het laat toch aanvoelen : 1) dat men bij de toepassing
van het Verdrag van Rome met de landbouwregelingen vooruitgelopen is
op de rest ; 2) dat deze vooruitgekomen sector vaak hinder ondervindt van
het feit dat andere aspecten van het Europese beleid niet meer gelijktijdig
gerealiseerd werden.
Er zijn verschillende redenen to noemen voor deze gang van zaken . Het
Verdrag van Rome voorziet inzake landbouwbeleid een nauwkeuriger uitgestippelde processes dan voor sommige andere aspecten van de sociaaleconomische politiek . Dit was voor een belangrijk gedeelte to verklaren
door het feit dat elk partnerland een eigen uitgebouwde vorm van landbouwbeleid had : dus zes specifieke vormen, die als zodanig niet of slechts
zeer moeilijk to integreren waren, zodat er nieuwe, meer gemeenschappelijke constructies opgebouwd moesten worden . Anderzijds heeft ook het
feit meegespeeld dat een landbouwbeleid belangrijke openbare financier
vergde. Velen die de politieke eenmaking van Europa via de omweg van de
economische integratie wilder realiseren, zagen in het Europees Landbouwfonds ook een snort vliegwiel, dat de Europese integratie over de
dode momenten heen moest helper stuwen . Een in dit verband treffend
feit was het zgn . Franse ultimatum van oktober 1964, waarin er sprake van
was „van de gemeenschappelijke landbouwmarkt de toetssteen to maker
en de voorwaarde zelf van iedere Europese constructie" 1. Vanaf 1958 is
het Europese landbouwbeleid met veel horten en stoten tot stand gekomen .
1 Cfr . A. De Tavernier, Het groene Europa . Landbouw in de E.E .G ., in Streven,
maart 1965, pp . 565 - 569 .
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Wie op de afgelegde weg terugkijkt, kan constateren dat bij iedere gemeenschappelijke beslissing alle ledenlanden telkens met meer nieuwigheden en
compromissen geconfronteerd werden dan in het toch meer bekende en
aangepaste kader van de corresponderende vroegere nationals beslissing .
Dit feit alsmede de onvermijdelijke moeilijkheden die met het inrijden van
een nieuw systeem gepaard gaan, heeft de jongste jaren in landbouwkringen herhaaldelijk (en begrijpelijk) wrevel gewekt . Moeilijkheden van
die aard waren vanzelfsprekend to verwachten, hoewel ze door enkele bijkomende f actoren sterk vergroot werden .
Het lag in de lijn van de verwachtingen dat zich in de Europese landbouw
tijdens de overgangsperiode aanpassingsmoeilijkheden zouden voordoen .
Tal van niet zomaar to harmoniseren sociaal-economische data (lonen,
socials voorzieningen, fiscaliteit, enz .) liggen van land tot land sours zo ver
uiteen, dat een bepaald geharmoniseerd economisch gegeven - b.v. de
richtprijs van een produkt - fataal voor de enen to hoog, voor de anderen
to laag en voor weinigen gepast uitvalt . Een van de meest ernstige aanpassingsstoornissen betrof de zuivelsector, die ongeveer een vierde van de
omzet en een relatief nog belangrijker deel van de arbeidsbehoefte in de
landbouw vertegenwoordigt . Wie herinnert zich niet de zuiveloverschotten,
die intussen tot de verleden tijd behoren, maar indertijd door een bepaald
snort sensatiepers en de propagandadiensten van de Commissie tot hooggebergten werden gepromoveerd .
Ondertussen stond ook de hele Europese economie en de rest van de
wereld niet stil . De Franse devaluatie en de Westduitse revaluatie van 1969
hebben de Europese landbouwpolitiek tot in zijn fundamenten geschokt en
in de landbouw sterke inkomensdiscrepanties veroorzaakt . Voor de Franse
landbouw, die zowat de helft van de E .E.G.-landbouw vertegenwoordigt,
bracht de devaluatie bepaalde voordelen, die Frankrijk praktisch tot een
partner van de Europese Commissie maakte in haar streven our het Europese peil van de landbouwprijs gedurende enkele jaren to bevriezen . In de
wereldeconomie vielen enkele jaren van landbouwtopproduktie samen met
een analoog fenomeen in de Euromarkt . De specifieke economische doelstellingen van een paar belangrijke handelsblokken als de Verenigde Staten
en Groot-Brittannie (met de Commonwealth) brachten voor de Europese
landbouw tijdens de voorbije moeilijke jaren meer kommer mee dan
soelaas.
Dat alles kunnen wij evenwel nog tot de 'normale' perikelen van een gemeenschap-in-wording en van een ruimere internationals confrontatie rekenen . Met een verstandige pragmatische aanpak waren die wel to verhelpen
geweest . Maar - en dat is een maar - de Europese Commissie achtte die
moeilijke periods opportuun our voor de Europese landbouw een vrij

972

A . De Tavernier

strakke en harde, zelf s ietwat ideologisch getinte lijn to propageren . En dit
was volgens ons een van de belangrijkste oorzaken en/of aanleidingen van
de landbouwmalaise van de jongste jaren .

Het plan Mansholt
Het 'Memorandum intake hervorming van de landbouw in de Europese
Gemeenschap' - in de volksmond het plan Mansholt genoemd - behelsde
een ambitieus plan om de produktiestructuren in de landbouw to hervormen . Aan de commercialisatiestructuren - een theme dat in de landbouweconomische wereld niet van de lucht is - wijdde het Commissie-memorandum slechts heel weinig aandacht ; en van hervorming was hier helemaal
geen sprake meer, slechts van aanpassing .
Een andere nogal pikante bijzonderheid van het plan was, dat een op zichzelf normale evolutie naar grotere bedrijfseenheden gef orceerd werd door
een eenzijdige affectatie van openbare steun, waarbij vele boeren gediscrimineerd dreigden to worden . Dit, semen met de bedoeling de landbouwprijzen verder to bevriezen, gaf aan het Commissievoorstel een zeker
ideologisch tintje : de Staat zou als de grote hervormer optreden, de zelfstandige onderneming werd in hear economisch vermogen aangetast . Ongetwijfeld tegen zijn bedoeling in, maar den toch als een gevolg van zijn
radicaal, uitdagend en vaak nogal machiavellistisch optreden, versterkte
Mansholt bij de openbare mening een bepaalde verkeerde opvatting over
de landbouw en maakte hij vele boeren en tuinders nog meer def aitistisch
of verbitterd .
Was het de tack van de Europese Commissie een dergelijk beleid to onderschrijven ten opzichte van een sector die sinds tientallen jaren intake arbeidsproduktiviteit met andere industrieen mee aan de top staat? Had een
matiger en voor het beroep meer aanvaardbaar beleid geen positiever effect
gesorteerd?
Nu de Europese Ministerraad het landbouwschip eindelijk door de gevaarlijke stormzome heeft kunnen loodsen waarin het door de gebeurtenissen
van de laatste jaren verzeild was geraakt, heeft het niet veel tin meer, over
dat hervormingsplan van de Europese Commissie verder to peroreren .
Hopelijk zitten wij flu weer in een wet rustiger vaarwater . Zowel micro- als
macro-economisch en sociaal ken de landbouw die rust goed gebruiken .
Van hun 'landbouwpolitiek Rome' verwachten de boeren in de toekomst
meer zegeningen en minder banbliksems .

Politiek Overzicht

Nederland
De laatste zes maanden voorafgaande aan de Tweeds-Kamerverkiezingen op
2$ april heeft het in Nederland gegonsd van elkaar tegensprekende en elkaar
zoekende en toch weer in de ban slaande politici .
In dit halfjaar warm twee politieke combinaties van de grond gekomen . Allereerst die van de confessionele partijen KVP, ARP en CHU ; na lange beraadslagingen en sours elkaar doorkruisende activiteiten slaagden deze er in our een
gemeenschappelijk programme op to stellen, dat het kernprogram van de
KVP'er prof . Steenkamp zeer dicht benaderde . Zij zagen dit program als
grondslag voor vergelijking met dat van andere partijen, waarna een partnerkeuze voor een eventueel to vormen regering zou moeten volgen ; heist zouden
zij voor de kamerverkiezingen een duidelijke uitspraak doen over de vorm van
een nieuwe coalitie, maar een dergelijke voorkeursuitspraak zou toch pas
mogelijk zijn als de programme's van alle belangrijke politieke partijen bekend
zouden zijn . Samenwerking met de PvdA werd niet uitgesloten, maar den op
basis van wederkerigheid .
Einde vorig jaar probeerde ook de PvdA de eens uitgesproken ban over de
KVP weer in to slikken ; ook zij pleitte voor een beslissing op basis van een
programvergelijking en voor een politieke beoordeling van de kandidaat-ministers . Na de debatten over de loonmaatregelen in december echter verklaarde
zij, dat samenwerking met de confessionelen voor hear onmogelijk was geworden, dear het voor een modern sociaal-economisch beleid huns inziens noodzakelijk was, dat het de steun had van de vakbeweging en de confessionele
partijen deze flu duidelijk in de kou hadden laten staan .
Toen echter de ex-voorzitter van het NW, Kloos, de voorzitter van het CNV,
Lanser, en de grand old PvdA'er Dress sr . pleitten voor samenwerking met de
confessionelen, wijzigde zich weer de koers van de PvdA . Zij vond een combinatie van hear plan tot samengaan met de PPR en D'66 binnen een partijblok
en samenwerking met de confessionele groepering .
Na de mislukte pogingen in bet PAK, een progressief akkoord tussen PvdA,
D'66, PSP, PPR en radicalen uit KVP en ARP bij de Provincials Statenverkiezingen verleden jaar, was er al een Actiegroep Progressief Akkoord (APA)
gevormd, die mikte op samenwerking van de vier eerstgenoemde partijen our
een gezamenlijk, alvast progressief genoemd verkiezingsprogram op to stellen
en een alternatief voor het kabinet De Jong aan to bieden ; hiervan viel de
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Pacif istisch Socialistische Partij al spoedig of wegens haar voor de anderen onaanvaardbaar standpunt inzake de defensiepolitiek en tevens omdat zijzelf de
PvdA zich teveel in rechtse richting zag ontwikkelen . De drie andere partijen
D'66 met enige aarzeling - kwamen in februari van dit jaar tot overeenstemming over een gemeenschappelijk regeringsprogramma, over het sluiten
van een stembusakkoord en de vorming van een schaduwkabinet voor de verkiezingen om zo de duidelijkheid ce bevorderen . Dit gemeenschappelijk program zou worden voorgelegd aan de confessionele combinatie ; deze moest
echter bereid zijn bindende afspraken to maken voor de verkiezingen over een
regeringsprogram en kandidaat-ministers ; na de verkiezingen zou er geen mogelijkheid meer zijn om tot samenwerking to komen . Het PvdA-congres, waarop
deze opening naar de confessionelen werd goedgekeurd, liet dit besluit echter
vergezeld gaan van een scherpe veroordeling van het beleid van het kabinetde Jong, dat juist steunde op de drie confessionele partijen en de VVD .
Toen beide groeperingen in maart inderdaad gingen overleggen bleek men het
niet eens to kunnen worden waarover nu eigenlijk overlegd moest worden .
De conf essionelen achtten overleg nuttig omdat daarbij een programvergelijking kon plants hebben en gezocht kon worden naar de mogelijkheid om tot
samenwerking to komen, waarbij zij vanzelfsprekend zouden proberen zoveel
mogelijk van hun eigen urgentieprogram to realiseren . De andere drie stelden
als onmiddellijk doe! een stembusakkoord en de confessionelen wensten zich
overigens niet geheel in overeenstemming met hun oorspronkelijk standpunt
niet bij voorbaat to binden ; uitdrukkelijk wensten zij de weg voor een
gesprek met de VVD open to houden . Na de mislukking van deze poging verklaarden de 'progressieve' drie bij monde van Van Mierlo, dat zij onder geen
voorwaarde na de verkiezingen met andere partijen zouden samenwekken .
Het overleg van de conf essionelen en de VVD leverde ook geen resultant op ;
geen stembusakkoord, zelfs geen intentieverklaring kon er van de drie warden
losgepeuterd ; slechts werd de mogelijkheid open gelaten voor nieuwe gesprekken na de verkiezingen .
Van de twintig andere partijen, die aan de wedren naar een kamerzetel deelnamen - blijkbaar zijn er vele lieden in ons land die zich gedrongen voelen
om de schatkist een extraatje to bezorgen - was voor een aanstaande regeringsformatie alleen nog de nieuwe partij Democratisch Socialisten '70 van
Deees jr . belangrijk . Zou deze door prominence figuren uit de PvdA - omdat
zij de nieuw-linkse richting niet konden waarderen - opgerichte partij, die ook
boordevol kritiek zat op de zittende regeringscoalitie, er in slagen om de
status van splinterpartij over ce slaan en welke houding zou zij dan in de
Kamer aannemen? Zelf verklaarde zij open to staan voor een gesprek met ieder
antler, maar door de reeds bovenvermelde uitspraak van Van Mierlo zou er
geen kans zijn op een eventuele samenwerking met de zich noemende progressieve combinatie . En aan samenwerking met de confessionelen zitten in elk
geval talrijke haken en ogen .
Het antwoord op vele vragen kwam op 28 april maar het werd er niet gemakkelijker op . Verrassend was het grote percentage kiezers dat een stem uit-
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bracht : 78,5% tegen 68,1% bij de Provincials-Statenverkiezingen in het vorig
jaar, de eerste na de afschaffing van de opkomstplicht .
Voor de regeringspartijen kan gesproken worden van een duidelijke nederlaag .
Van 55,2% in 1967 via 53,9%Q in '70 nu 47,1% van de stemmen . Als oorzaak
hiervan wordt allereerst genoemd de deconfessionalisering, maar wij menen,
dat de conf essionele partijen bij hun propaganda to weinig de aandacht hebben
gevestigd op diverse progressieve punten in hun program, zodat zij automatisch in de conservatieve hock terecht kwamen, waarin hun tegenstanders hen
wilden hebben ; het optreden van de CHU-lijstaanvoerder, Udink, met zijn
law-and-order-opvattingen werkte dit nag in de hand ; ook lijkt het ons, dat een
aantal Christelijke kiezers zijn geschrokken van het f sit van de conf essionele
samenwerking en hun stem hebben gegeven aan de Staatkundig Gereformeerde
Partij (resp . 2, 2,5 en 2,4%), het Gereformeerd Politick Verbond (0,9, 1,1 en
1,6%) en de spiksplinternieuwe splinter Nieuw Rooms, die 0,4% kreeg .
Opmerkelijk was de uitslag voor de VVD, die blijkbaar een beetje to zelfverzekerd heeft gerekend op het voor haar gunstige percentage het vorig jaar
behaald n .l . 12,7 ; zij zag haar aandeel nu terugvallen op 10,3% tegen 10,7 in
1967 .
Dit alles betekende voor de regeringspartijen een verlies van negen zetels, zodat
zij hun absolute meerderheid kwijt zijn ; met hun 74 zetels zullen zij of er een
vijfdc partner bij moeten halen
geen rooskleurig vooruitzicht
of een
minderheidsregering vormen.
De combinatie PvdA, D'66 en PPR geeft een eigenaardig beeld . Daar de PPR
in '67 ontbrak vermelden wij alleen de totaalpercentages van het vorig jaar en
nu, resp . 33,3 en 33,2%, hetgeen hoogstens een gelijkblijven betekent en zeker
geen reden is voor een overwinningsroes . Hierbij was alleen de PvdA in stijgende lijn, nl . 23,5 in '67, 23,2 en 24,6% ; voor D'66 was dit resp . 4,5, 7,7 en 6,8
en voor de PPR 2,4 tegen nu 1,8% .
De zetelwinst kwam voornamelijk terecht bij de PvdA, die van 34 opklom naar
39 zetels en daarmee de grootste partij is geworden ; D'66 won vergeleken bij
de samenstelling van de vorige kamer wcl 4 zetels en steeg tot 11 maar had
vermocdelijk hogere verwachtingen ; dit was ook het geval bij de PPR, die een
van haar drie zetels moest prijsgeven met als enige troost, dat die wel bij de
grote broer is terecht gekomen . De combinatie heeft nu de beschikking over
52 zetels .
DS'70 was de grootste winnaar ; zij overtrof het succes van D'66, die in 1967
voor het eerst deelnam aan de verkiczingen en 7 zetels haalde ; Dress jr kreeg
5,3% en acht zetels .
De situatie in verband met de kabinetsformatie is door deze uitslag erg onduidelijk geworden . De confessionele partijen komen tezamen tot 58 zetels en
vormen een minderheid, waarop nauwelijks een regering kan worden gebaseerd. De zogenaamde progressieve drie hebben 52 zetels en vinden dit uitcraard ook to weinig voor een minderheidsregering .
Conf essionelen en VVD brengen het tot 74 zetels, een minderheid, die mogelijkheden zou bieden als deze uitslag niet een duidelijke nederlaag betekende
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voor de huidige combinatie en een afkeuring van bet de laatste jaren gevoerde
beleid .
Samengaan van deze vier met DS'70? Hoe stark is een vijfpartijenkabinet?
Bovendien moeten de confessionelen toch rekeeing houden met hun program!
In hat samengaan met de VVD zouden verschillende progressieve ideeen al in
hat gedrang komen en dat zal nog maar bet geval zijn als men DS'70 er bij
gnat betrekken . De geloofwaardigheid van bet program Steenkamp zou dan
wel eens ernstig kunnen worden betwijfeld en dat is jets dat de confessionelen
zich in hat geheel niet kunnen veroorloven .
Wij zouden willen pleiten voor een zich opnieuw bezinnen op de huidige
situatie en voor een op de voorgrond stellen van hat algemeen belang met op
zij zetten van alle partijbelangen . Met enige goede wil zijn er voldoende punten
van overeenstemming to vinden tussen de programme's van beide combinaties .
Dan zou Nederland een regering kunnen krijgen, die reeel de zaken bekijkend
niet alleen bet boofd ken bieden aan de dreigende economische en financiele
moeilijkheden, maar ook nog verschillende prioriteiten van de programme's
zou kunnen verwezenlijken .
In de gegeven omstandigbeden is bet de vraag of de staatsrechtelijke nieuwigheid - hat openbare debat in de Tweede Kamer over een advies aan de
Koningin over een to benoemen kabinetsformateur - met veal succes zal
worden bekroond . Men boudt er rekening mee, dat hoogstens als resultant een
informateur zal worden voorgedragen en zelfs dat er helemaal geen overeenstemming ken worden verkregen, waarop dan hat zo aangevallen „geheim van
Soestdijk" voor deze keer tenminste wear redding moat brengen .
De oplossingen die voor dat gavel aan de hand worden gedaan, zijn een mjnderheidskabinet van een van de twee groeperingen, waarbij de mogelijkheid of
de noodzaak van nieuwe verkiezingen zich spoedig ken voordoen . Er wordt
echter ook gesproken over een zaken-kabinet, waarin confessionelen en 'progressieve' drie zouden kunnen zitting nemen en waarin beide groeperingen
zouden kunnen ontdekken in boeverre zij gezamenlijk tocb een groot deal van
hun verlangens kunnen waarmaken.

Internationaal
DDR .

Met hat aftreden van Walter Ulbricht als partijleider was reeds lang rekening
gehouden; speculaties over zijn opvolging waren er weinig . Vandaar dat men
niet opkeek, toen begin mei de mededeling kwam, dat Ulbricht voorzitter van
de Staatsraad bleef maar als partijsecretaris ward opgevolgd door Erich Honecker, die reeds langs als kroonprins gold, al had men dan enige tijd gehoopt dat
deze positie ward aangetast door de populariteit van premier Stoph .
Honecker dankt zijn functie aan bet trouw volgen van de Ulbricht-lijn . In de
verhouding tot Bonn zal dus voorlopig weinig veranderen . Wel dachten wij,
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dat door deze wisseling de positie van de DDR in her Oostblok veranderd is ;
Ulbricht had er een groot persoonlijk gezag en wist dit ook uit to buiten ;
Honecker echter mist dit en de invloed van Moskou zal daarom grater worden,
hetgeen - gezien her Russische ijveren voor een Europese Veiligheidsconferentie en de daarmee samenhangende behoefte aan ontspanning ook van de
situatie in Duitsland - op den duur toch veranderingen kan veroorzaken .
1O-5-'71

J. Oomes

Belgie
Davidsfonds

Weken voor zijn congres was her Davidsfonds (DF) een mikpunt in de Vlaamse katholieke pers . De bedoeling was her DF aan to porren een duidelijke uitspraak to doen over zijn Vlaamse en katholieke wezenstrekken, war dap ook
geschiedde . Waarop die pers met een zucht van verlichting verder afliet . Deze
feiten kunnen als typerend beschouwd worden tegenover een evolutie die haar
weg zoekt in de christelijke bevolkingsgroep, zodat her ons de moeite waard
lijkt dit gebeuren nader to ontleden .
Een reeks feiten vormde de aanleiding om bij enkele journalisten de veees to
inspireren dat het DF zijn oude huid zou verliezen . In maart hield JongDavidsfonds (JDF) een landdag waarvan Gazer van Antwerpen schreef dat er
in marxistische termen gedacht werd, en dat er geen sprake meer was van de
christelijke en Vlaamse ideologie die her JDF toch nog ergens moet hebben .
Na die landdag gaf de JDF-voorzitster Annemie Van Poucke een erg openhartig interview weg aan Het Belang van Limburg, waarin ze verklaarde dat
her JDF zijn eigen doelstellingen heeft en geen voorportaal is voor her DF .
Kort daarop werd her JDF opnieuw aangevallen in Gazer van Antwerpen en
Kerkelijk Leven naar aanleiding van hun nieuw blad, Jongerenkrant, waarin
wel veel aandacht werd besteed aan de derde wereld, maar 'geen interesse meer
voor Vlaamse strijd' (titel GvA) . Tenslotte was er een hevige aanval in Kerkelijk Leven, Gazer van Antwerpen en later ook in Het Volk op de DF-uitgave
van Willy Spillebeen's steep des aanstoots . Wanneer her DF overgaat tot her
verspreiden van 'pornografie', „kan men als reactie zijn lidmaatschap van DF
opgeven" (Kerkelijk Leven).
Wat er in feite in DF gebeurt, is dat er een stuwing aanwezig is om de beweging sterker sociaal-economisch to orienteren, gericht op een brede maatschappelijke bewustwording van de leden als aanzet voor een politiek engagement,
„dat uiteindelijk moet leiden tot gedrags- en structurele veranderingen . De culturele revolutie van her DF is er een van besliste wil tot fundamentele verandering" .
Nu is her merkwaardig dat een dergelijke evolutie in tegenstelling wordt gezien
met 'katholiek en Vlaams'. Het verslag van bet congres op 17 april droeg in
Gazer van Antwerpen de titel : 'Davidsfonds is en blijft Vlaams en katholiek' .
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In Het Volk luidde de kop : 'Davidsfonds op bet rechte spoor' . Wij citeren :
„De grote verdienste van dit jongste congres is, dat bet Davidsfonds zijn trouw
heeft bevestigd aan de beginselen die vanaf de stichting aan de grondslag lagers :
voor godsdienst, taal en yolk . Er was de jongste jaren ter zake wel enige defining ontstaan . Vooral bet Jong-Davidsfonds . . ." . Aanleiding tot deze evauatie
vormden gedeelten uit de redevoeringen van voorzitter Derive en secretarisgeneraal de Ridder ; de eerste bevestigde dat de bestaansreden van bet DF is :
de katholieke en Vlaamse belangen to verdedigen ; de tweede, dat bet DF tot de
rooms-katholieke kerk behoort en dat in bet DF enkel plaats is voor wie de
Vlaamse en katholieke eigenbeid van de vereniging erkent . In f eite komt dit
erop veer dat bewust getracbt wordt een opsplitsing to doers ontstaan tussen een
tendens tot algemene politisering met een zeker links cachet, en bet 'Vlaams en
katholiek' zijn . In se hoeven deze twee strekkingen absoluut niet tegenstrijdig
to zijn . Waarom die tegenstelling er a.b .w . wordt ingepompt, wordt duidelijk
wanneer men de verscbiltende f asen van de buidige evolutie karakteriseert .
Organisaties als bet DF badden in burs beginf ase en als uitgangspunt en als
doe! : Vlaams en katholiek zijn . Ze zijn middelpuntzoekend, gericht op de ontplooiing en verspreiding van reeds aanwezige en dus eerder traditionele waarden . Men kan ze in deze fase karakteriseren als naar binnen gekeerde, zichzelf
zoekende bewegingen . Een tweede face in bet groeiproces ontstaat wanneer
deze verenigingen de problematiek opentrekken, zoals nu door bet inbouwen
van contestatietbema's in bet klassieke gezicbtsveld . Zo is 'Vlaams'-zijn niet
langer synoniem van taal, tone!, cultuurspreiding, maar wordt bet Vlaamse
belang gericht naar streekontwikkeling, ruimtelijke ordening, leefmilieu . De
inzet wordt verwijd naar derde wereld en welzijnszorg . Seksualiteitsbeleving
wordt evenzeer een tbema als opvoeding . Typerend voor deze fase is dat
'Vlaams' en 'christen' uitgangspunt blijven, maar niet langer op zichzelf doe!stellingen vormen . In 1969 werd bet in bet DF als volgt geformuleerd : „Bij zijn
inzet weet de christen zich solidair met alle mensen van goede wil . . . . Zijn
inspiratie en motivering ecbter put de christen uit zijn geloof" .
Op deze fase zal naar onze mening onvermijdelijk een derde volgen, met twee
kenmerken die bet verzet van bet 'Vlaams en katholiek belang' zullen oproepen . Wanner een Vlaamse of christelijke vereniging is geevolueerd naar doelstellingen die niet typiscb Vlaams en cbristelijk zijn en die ze gemeenschappelijk beeft met andere niet-Vlaamse en niet-christelijke organisaties, dan zal een
gedeelte van baar leden vaststellen dat de motivatie voor dit engagement evenmin noodzakelijk Vlaams en cbristelijk boeft to zijn . Het kan, maar bet moet
niet absoluut. 'Inspiratie en motivering' kunnen, ook voor de christen, voortkomen uit algemeen menselijke etbische waarden, die bij eveneens gemeenschappelijk heeft met andersdenkenden . In dit stadium van zijn evolutie heeft
bet voor de christen weinig zin dat zijn organisatie uitdrukkelijk Vlamingen en
katbolieken wit bundelen . Wat bier in bet gedrang komt, is bet belang van die
organisaties . . . . Het tweede kenmerk is, dat bet voormelde opentrekken niet
alleen zal slaan op maatscbappelijk-politieke doelstellingen, maar ook op bet
persoonlijke gedragspatroon . Mede als gevolg van de evolutie in de kerk naar
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een persoonlijke kritische houding tegenover de geloofsinhoud, zullen steeds
meer christenen zelf verder willen zoeken, samen met de anderen, welke de
normen van hun mens zijn zullen zijn . Dit betekent echter het erode van de
kerk als machtsinstituut . Zolang iemand, een organisatie of instelling, het gedragspatroon voor andere mensen kan bepalen, heeft hij macht over hen . Zogauw mensen zich losmaken van het feit dat hun gedragsnormen door anderen
voor hen worden bepaald, bevrijden ze zich van die macht over hen, en zij
vernietigen ze tegelijkertijd . Organisaties zoals het DF, de CVP en zovele
andere, verkeren in de tweede fase van de evolutie . Op zichzelf is er natuurlijk
gees enkel bezwaar tegen een verbreden van doelstellingen en opentrekken van
een engagement . Maar wanneer de volgende f ase van deze evolutie raakt aan
de belangen van een reeks institutes en organisaties die samen een machtsblok
vormen in onze samenleving, dan moet die evolutie tijdig worden afgeremd,
nl . in de f ase van de politisering .
Nu kan men zich natuurlijk moeilijk verzetten tegen die politisering als zodanig . Daarom is het zo typisch dat het DF werd beschuldigd van het uitgeven
van pornografie . Toevallig heeft Willy Spillebeen'~ werk niets to makes met
pornografie . Dat heeft ook minder belang . Felix Dalle die de aanval in Kerkelijk Leven lanceerde, heeft trouwens moeten toegeven dat hij het boek niet
had gelezen . Dalle wilt van horen zeggen dat enkele traditionele taboeregels
werden verschoven, en dit volstaat om door to steken naar de kern van de
zaak: aan deze regels mag noch door Spillebeen, noch door het DF worden
geraakt . Het gaat hier om normen die warden vastgehouden door traditionele
institutes . Daarom moet het Davidsfonds Vlaams blijven en katholiek, en niet
links . Niet omdat links worden verkeerd is . Maar wie links wordt, zal ook de
normen van het mens-zijn mee willen bepalen, en als dat gebeurt zal al wat
christelijk en kerkelijk is, als zodanig de macht moeten prijsgeven, om zuiver
een inspirerende f unctie to gaan vervullen .

Gezondheidszorg

Zo stilaan is de gezondheidszorg als belangrijk deel van de welzijnszorg voorwerp geworden van politiek denken en ageren . Zoals het vroeger reeds gebeurde met het onderwijs, wordt het nu voor de gezondheid duidelijk dat dit niet
langer meer een prive-zaak van individuele mensen en groepen kan zijn, maar
dat het intrinsiek verweven is met de organisatie en doelstellingen van de maatschappij, met het semen van opties door de gemeenschap en dus met politiek
beleid.
Doch op dit terrein is Belgie nog niet ver gevorderd . In de landen benoorden
ons zien wij wel voorbeelden van de richting waar wij naartoe moeten, bezuiden staat men nog verder achter . Ondertussen is de Belgische toestand chaotisch gegroeid, vol improvisatie en met de nodige concurrentiegeest en prestigepolitiek . De kosten van de gezondheidszorg semen voortdurend toe, omdat de
mogelijkheden van de geneeskunde zijn toegenomen, wat een beter welzijn
voor de mensen kan betekenen, maar dit brengt mee dat de gemeenschap de
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tekorten van de begroting moet bijleggen. Hier rijst onmiddellijk de vraag naar
de verantwoording van de kosten en naar nieuwe bronnen van inkomsten .
Maar het echte probleem wordt daarmee niet opgelost . Wel zijn wij op het
ogenblik zo ver, dat algemeen wordt aangenomen dat een grondige hervorming
hier geboden is .
1 . Deze constatering blijft echter zonder gevolg, omdat wij niet beschikken over
de instrumenten die een dergelijk beleid mogelijk makers . Om to beginners
ontbreekt cijfermateriaal . Er zijn geen betrouwbare cijfers over de werkelijke
kostenstructuur van de gezondheidszorg . Er is geen evaluatie van de voorhanden voorzieningen, nosh van de werkelijke prestaties . Er is geen studie van de
reele behoeften van de bevolking . Een tweede factor die vereist is om een echt
beleid op to zetten, is de aanwezigheid van een visie op maatschappij en gezondheid . Het doel dat men wil bereiken moet duidelijk voorop gesteld worden .
De grootte van de beurs bepaalt wel wat men kan besteden maar niet waaraan
men het geld bij voorkeur zal besteden en dus moeten prioriteiten worden
vastgelegd . Een derde vereiste is het opbouwen van een democratische besluitvorming langs kanalen van behoefteformulering vanuit de bestaande situatie en
met kennis van de beschikbare mogelijkheden . Is het nodig hieraan toe to
voegen dat dit heel jets antlers is dan de gebruikelijke methode van consultatie
van alle belangengroepen waar bij elk het hemdeke nader is dan het rokske?
Bij belangengroepen is meestal niemand bereid ook maar jets to wijzigen,
de bestaande toestand wordt bevroren, wat niets minder betekent dan een volstrekt immobilisme .
Met deze problemen sinds jaren geconfronteerd, staan we nog steeds voor het
feit dat de drie voorwaarden niet vervuld zijn en een grondige planning altijd
maar verwezen wordt naar een volgende regering .
2 . Ondertussen kost de gezondheidszorg miljarden die de begroting niet voorzag en moeten dringende maatregelen genomen worden om het deficit weg to
werken . Het wetsontwerp De Paepe ter sanering van de Ziekteverzekering valt
op door zijn voorzichtig en voorlopig geimproviseerde karakter : enkele besparingen hier en char en nog maar eens een kraantje meer openzetten . Wat dit
laatste betreft, gaat het o .m . om de verhoging van het plafond van de bijdragen
voor de verplichte verzekering der geneeskundige verzorging met een overheveling van 0,65% van het werknemersaandeel naar de werkgevers . Dit brengt
naar berekening 2 .300 miljoen Fr op, in hoofdzaak gedragen door de werkgevers en voor een deel door de werknemers met een maandinkomen van
23 .500 Fr tot 25 .000 Fr.
Er zijn ook een aantal voorstellen die organisatorisch dieper ingrijpen, maar
deze staan in de Memorie van Toelichting . Het gaat om de verwijzingsrol die
de huisarts kan worden toevertrouwd en waardoor hij toegang verleent tot de
specialistische geneeskunde, en een stelsel van controle op de prestaties, o .m .
door het zo gevreesde verstrekkingenboekje om overbodige prestaties uit to
sluiten. Maar daarover zullen nog uitvoerige besprekingen met alle belangengroepen gevoerd worden in een uitgebreide conferentie, waar het belangenverdedigende element waarschijnlijk de ingebouwde rem zal blijken to zijn .
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Politiek Overzicht

Sommige doktersgroepen roerden zich reeds heftig en schermden met de grote
leuzen van de vrije geneeskunde . Anderen, zoals de vereniging van de huisartsen, gaven hun goedkeuring . De socialisten zagen de maatregelen veel liever
rechtstreeks in de wet ingeschreven en zullen daar vermoedelijkk in het parlement nag op terugkomen .
Ook over de prijzen van de farmaceutische produkten staat jets in de Memorie
van Toelichting . Doch wellicht is dit al achterhaald door meer recente gebeurtenissen .
3 . Tijdens de paasvakantie moet er in de departementen van de twee nieuwe
socialistische ministers, Cools en Nameche, een drukke bedrijvigheid geheerst
hebben, getuige de verrassende koninklijke besluiten en wetsvoorstellen waarmee beide ministers de publieke opinie in beroering brachten . In een Koninklijk Besluit over de prijzenbeheersing werd gesteld dat de prijs van de f armaceutische produkten met 6% omlaag moest. Minister Nameche kwam met een
wetsvoorstel voor de dag dat een grondige aanpak van de ziekenhuisorganisatie voorziet . De definitieve tekst is op dit ogenblik nog niet bekend .
Op de voorstellen tot prijsdaling kwam protest van de farmaceutische firma's
en van de apothekers . Op dit terrein heerst een erg ingewikkelde toestand
omwille van het gebrek aan studie en cijf ermateriaal . Publiek heerst er ongenoegen over de grote winsten die hier gemaakt worden, maar het is haast
onmogelijk de berekening van de reele kosten, de investeringen, de gelden
voor research, de publiciteitsuitgaven en de opgestreken winsten van deze sterk
risicodragende nijverheidstak over to doen . In ieder geval wijzen recente cijfers
op een uitgave van 15 miljard aan farmaceutische produkten .
Wanneer wij ons baseren op de studie van Prof . Dr . P . J . De Schepper, Het
geneesmiddel in Belgie, verschenen in Leiding Nr. I . 1971, dan lijkt de 6%
verantwoord, maar niet het eind van de zaak . Het wetsvoorstel Nameche over
de hervorming van de ziekenhuisorganisatie gaat uit van de idee dat de gemeenschap inkijkrecht heeft daar waar zij de rekening voorgeschoteld krijgt .
De voorgestelde maatregelen, die heel wat ingrijpen van de Minister mogelijk
maken, wekten hevige weerstand bij Caritas, de vereniging van de katholieke
verpleeginstellingen. In deze termen gesteld steekt er stof in voor een equivalent van de schooloorlog van de voorbije jaren, een oorlog nu tussen de officiele instellingen en de ziekenhuizen van de prive sector .
Waar in principe planning en het vastleggen van normen broodnodig zijn en
ook de controle van de gemeenschap bij subsidiering normaal is, blijft het gevaar van willekeur vanwege etatiserende bemoeiingen niet denkbeeldig, juist
gezien het gebrek aan objectief cijfermateriaal en studie van de behoeften . Ook
hier is een nieuwe democratische beleidsopbouw wellicht de oplossing van het
conflict en zou een regionaal opzetten van het ziekenhuisbeleid binnen een
nationaal raam zowel de dreigende etatisering als de chaotische improvisatie
uit de weg gaan . Maar op dit ogenblik lijken noch Caritas, noch Minister Nameche bereid tot deze visie .
10 - 5 -'71

Ward Bosmans en Rita Jolie-Mulier
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Abortus en universals ethiek
In hat aprilnummer verdedigt A . J .
Leijen bet afwijzende standpunt van de
Nederlandse Bisschoppen intake abortus provocatus (A .P .)' . Hij doet dit op
grond van traditionele ethische argumenten, zoals op p . 685 : „Pluriformiteit
is een felt, maar hat zich erbij neerleggen is een aantasting van bet ethos dat
wij moeten opbouwen om een menselijke samenleving to verzekeren . Wat
zich binnen een ethos aandient als
ethisch geldig, dient zich aan met universele pretentie" . Zo zijn er nog maar
zinnen to citeren van dezelf de strekking .
Met Aristoteles gaat de schrijver op
zoek naar de 'orthos logos' van de wijze
en prudente mans . Tenslotte komen er
imperatieve stellingen met zogenaamde
concrete universaliteit van geldigheid to
voorschijn. Een swan betreft de afwijzing van A .P . . Daarvoor worden door
de schrijver de volgende gronden aangevoerd . Er wordt door de bisschoppen
verband gelegd tussen de eerbied voor
ieder menselijk levers (of liever de eis
van eerbied voor etc .) en doodstraf, oorlog en „gewelddadige socials en politieke verhoudingen" . Verder wordt abortus
beschouwd als . „ . . .een weigering om
een plaats in to ruimen voor de vraag
om opgenomen to worden in de gemeenschap van mensen" . En tenslotte „recht
en wet zijn er op de eerste plaats voor
om de ruimte van bet menselijke open

to houden" . Legaliseren van abortus zou
kunnen leiden tot legaliseren van euthanasia en eugenesie. Tot zover A. J.
Leijen .
Het is moeilijk om lets tegen daze stellingen in to brengen . Niet omdat ze zo
stark zijn, maar omdat ze onvoldoende
verbonden zijn met de ervaarbare werkelijkheid, d .w .z . ze hebben weinig of
geen empirische referentie . Enkele wel.
Het probleem van de agressie in de tin
van levensbedreiging komt aan de orde
bij oorlog, doodstraf, euthanasia en
abortus . Nu is in Nederland de situatie
zo, dat abortus als 'spoedige hulp bij
ongelukken' wordt geclaimd door de geemancipeerde vrouwen. Dergelijke ongelukken komen legio voor . Schattingen
over A .P.-cijfers in Nederland lopen
naar de 20 .000 per jaar. Abortus medicinalis is dus al geinstitutionaliseerd en
er is een modus gevonden om de medicos een zekere garantie van straf f eloosheid to geven. Tot dusverre heeft daze
situatie nog geen toename van actieve
euthanasia doers zien, voor zover bekend . Doodstraf is niet ingevoerd, maar
afgeschaft in dezelfde tijd dat onze laatste oorlogsmisdaden ook net achter de
rug waren, omstreeks 1947 . In die tijd
kwamen er nog regelmatig medici voor
abortus provocatus voor de rechtbank .
We vinden dus geen grond voor de bangs vermoedens van de bisschoppen omtrent de koppeling van diverse agressiviteitsuitingen, aangenomen dat ze dit bedoeld hebben .

1 A . J. Leijen, Bisschoppen over abortus provocatus . Enkele wijsgerige notities, in Streven,
april 1971, pp . 683 - 688 .
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De functie van de wet kan zijn om repressief to werken, om bepaalde ontwikkelingen tegen to houden . Dit zien we
vooral in totalitaire systemen . 1k dacht
dat de meeste juristen bij ons er vanuit
gingen, dat het niet de bedoeling van de
wetgeving is dat de ene groep de andere
haar moraal (ethos) oplegt; en dat gebeurt bij handhaving van het f ormele
verbod op A.P . in f eite wel . De bisschoppen mogen dan de pretentie hebben dat hun moraal universeel geldig is
en Leijen mag dat met hen eens zijn,
maar dat impliceert niet dat een andere
groep niet of dezelf de universaliteitspretentie heef t met een ander ethos of
op democratische wijze - pluriformiteit, d .i . bet anders zijn van de ander,
als diens goede recht aanvaardt . 1k zie
niet in, dat een zedelijk recht op abortus
„de concrete orde van bet menselijke
( . . .) eigenmachtig inperkt", terwijl bet
verbod op abortus dat niet zou doers .
Een dergelijke stelling is gewoon het resultant van meters met twee maters .
De vraag om opgenomen to worden in
de gemeenschap van mensen" wordt niet
gesteld door een embryo . Een embryo
vraagt niets . Een eenmaal geboren kind
vraagt ook niets . Weet bet kind veel!
Om gaaf groot to kunnen worden, heeft
bet wel objectief enig comfort en een
beetje liefde nodig . Een ongewenst kind
komt veelal aan beide to kort en heeft
daardoor minder goede kansen, evenals
trouwens bet hele gezin waar bet in geboren wordt. Daar zijn empirische onderzoekingen over gedaan (met name
door Forsman en Thuwe) .
De diepere motivering van of wijzing van
A .P, moet samenhangen met de algemene attitude . De cultus van baby en gezin, de dwang van de vrouw in de moederrol als exclusieve rol, bet patriarchaat
binnen een moederkerk, waarin gedeseksualiseerde manners exclusieve leiding
hebben, wellicht is er een samenhang
tussen al deze subculturele trekken . Psychoanalytisch kan bet ook zo zijn, dat
met de opstelling tegen abortus een demonstratie van humaniteit wordt gege-
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yen, die op andere - wellicht zelf s wezenlijker - punters niet voldoende is
gebleken . De bescherming van bet embryo kan een hypocriet ritueel zijn,
waarbij zelf s eigen sadistische impulsen
(tegen vrouwen?) bedekt worden . Het
sadisme richt zich dan weer tegen de
vrouwen en meisjes die voor hun 'onkuisheid' moeten boeten met bet uitdragen van bun ongewenste zwangerschap .
1k bedoel maar . . . om met Bommel to
spreken.
Het bovenstaande is bepaald geen pleidooi voor A .P . . Iedereen heeft bet recbt
om voor zichzelf A.P . to aanvaarden of
to verwerpen en de bisschoppen kunnen
en mogen vanuit bun specifieke rol bun
opinie nog generaliseren ook . Zelfs mogen ze politieke aktie voeren, waarom
niet? Medici daarentegen moeten naar
beste weten en kunnen betlpen bij apes
wat ze tegenkomen in bun werk . Worden ze daarin belemmerd door bet ethos
van de bisschoppen, dan hebben we dat
to accepteren . Als medici ecbter bun
persoonlijke beperking algemene geldigheid toekennen, dan matigen zij zichzelf
betzelf de recbt aan als de bisschoppen
en dat lijkt ons onjuist . Wat Leijen daarover ook moge zeggen . Quod licet Jovi
non licet bovi2 .
J . H . van Meurs

Dubbele Worp
Als je in historiscb verband een opstel
over bet Nederlandse drama scbrijft of
leest, is verwijzen naar Worp een klassiek gebaar; hij behoort tot de basisbibliografie . Maar hij dateert van 1904 1908 en de omgang met deze dikke bundel wetenswaardigheden vraagt nu toch
wel enige omzicbtigheid . Als dus een
pienter handelsman een volstrekt ongewijzigde herdruk van de oorspronkelijke
editie uitbrengt1 , dringt zich de vraag op
of zo jets eigenlijk wel zin beeft, of de
verdienste van vele decennia geleden
nog helemaal standhoudt .
Worp heeft zijn boek gedacbt als een

2 N . v . d . R . : in het volgende nummer hoopt A . J. Leijers hierop to antwoorden .
1 Dr. J . A. Worp, Geschiedenis van het drama en van het toneel in Nederland, 2 din.,
466 -}- 577 pp ., (1904 -1908) . Reprint Editions Bel-Rose, Rotterdam, 1970, f 58,- .

984
confrontatie met de vakspecialist . Tegelijk echter beefs hij de hoop uitgesproken dat dit werk „niet alleen eene plaats
zal vinden in de studeerkamer van vakgeleerden, maar ook in handen zal komen van velen, die belangstellen in ons
toneel" (1, VI) . Deze verwachting is uitgekomen en bet tweedelige werk heeft
zijn weg gevonden naar een breed publiek. Om vele redenen. Worp maakt
geen gebruik van een etherische vaktaal,
die enkel de ingewijden ontroert. Nergens verzwijgt hij zijn zalige verering
voor bet theater en hij pakt auteur, toneelstuk en schouwburg onder de arm
met een vanzelfsprekende sympathie .
Hij geeft niet hoog op van zijn detaillerende kennis van hoe, vat en waarom
en schrijft bedaard als een ontdekker die
telkens zelf weer blij en verrast staat .
Hij heeft herhaaldelijk bet individuele
werk uitputtend voorgesteld, is dicht bij
de tekst gebleven en beef t, waar nodig
of gewenst, de menselijke achtergrond
erbij betrokken . De wetenschappelijke
betrouwbaarheid van de globale prestatie werd door deze intieme vriendelijkheid niet geschaad en de persoonlijke
band tussen auteur en lezer verstevigde
de blijvende bijval.
Hoe weinig systematisch er intussen aan
bet opsporen van ontstaan en evolutie
van bet Nederlandse drama en theater
ook is gewerkt, een en ander is er toch
echt wel gebeurd . Vile nieuwe gegevens
en inzichten ontbreken dus in deze koude herdruk. De vakman is wellicht in
staat intuitief of methodisch een aantal
vergissingen of blunders recht to zetten,
een aantal nieuwigheden toe to voegen,
maar bet f eit dat dit nodig is, hinders
hoe dan ook de bruikbaarheid van deze
uitgave . Je kunt Worp niet opvatten als
een autonome poging om een arsenaal
van exacte dingen en f eiten ter beschikking to leggen ; evenmin echter manif esteert hij een gerichte en persoonlijke
visie op een ontwikkelingsf enomeen, zoals b .v. een M . Martersteig dat - ook
al in 1904 - voor de Duitse 19e eeuw
heeft gedaan . Eerbied voor de overlevering is een vroom gegeven ; drama- en
theaterhistorisch word je er echter niet
zalig mee.
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In zijn Voorrede beklemtoont Dr . Worp
dat drama en theater „een grootendeels
onbekend terrein van onze letterkunde"
(1, V) zijn ; dat was in 1904 wel juist, en
ook vandaag nog wel enigszins . Maar
daarmee words in dezelf de adem bet
drama exclusief naar de letterkunde toegeschoven . Ook wanneer een ultrapuristisch standpunt i .v .m . de autonomic van
bet theater (waarin de tekst slechts meespeelt als een construerend onderdeel)
niet zonder meer aan elk drama kan
worden opgedrongen, dan valt toch niet
to loochenen dat Worp zich alvast to
eenzijdig opstelt; bet is een interpretatiekader dat vandaag niet meer integraal
bijgetreden kan worden. Als Worp anderzijds klaagt over bet feit dat wij van
sommige tijdvakken, met name de 18e
eeuw, zo weinig weten, dan blijft deze
klacht helaas ook vandaag nog geldig .
De systematiek in Worps indeling berust
op de vorm, niet op de inhoud van bet
drama. Dat zou een eminent dramaturgisch procede zijn geweest, ook in zijn
tijd verrassend en baanbrekend . Bij nadir toezien echter herleidt zich Worps
kritische behandeling van de dramatische produktie meestal tot een parafrasering van bet binnenverhaal, terwijl bet
formele karakter slechts fungeert als een
bovenpersoonlijk genretheoretisch element . Afgezien van de terminologische
suggestie en de aansluitende verwachtingen, is dit nog steeds een aanvaardbaar
criterium, werd er maar mee gewerkt en
werd bet globale perspectief er inderdaad door bepaald . Deze consequente
lijn heeft Worp echter niet aangehouden ; hij ving dit toch wel structurele
bezwaar op door to stellen dat „die indeeling wel niet altijd string vol to houden (was), omdat de uiterlijke vorm
langzamerhand afslijt". Dat blijft een
enigmatische formule . Kennelijk ging
Worp uit van een ideaal prototype waaraan hij de per periode en auteur verschillende vormoplossingen kon toetsen .
Hij zag niet in (bier ontbreekt enig relativisme dat ondertussen evolutieve analysecriteria heeft geproduceerd) dat was
hij slijtage noemde en opvatte als een
vermoeidheidsverschijnsel van de optimale vorm, in wizen een mentale muta-

985
tiecategorie uitmaakt die zich binnen bet
dramatische fenomeen objectief ervaarbaar weet to makers in de corresponderende vormcode .
Dit uitblijven van wezenlijke aandacht
voor bet structuurbeginsel van bet drama tekent de globate Worp. Zijn geschiedenis zset emit als een logische
bouwdoos en is gebaseerd op een ideologisch principe, dat latent blijft, maar
des to opvallender de constructie en
evaluatie determineert. Als een exponent
van de 19e eeuw gelooft hij in de volstrekte perfectibiliteit van mens en wereld en dus ook van bun uitingen, drama en theater ; hij ziet ze continu vooruitgaan . Die steeds opgaande beweging
beschrijft hij vanuit bet liberalistische
optimisme dat de slechts voorlopig onvolmaakte levensaspecten sublimeert en
opheft in een concreet nog onbestemde
maar alleszins realiseerbare zekere toekomst . Natuurlijk evolueert iedere generatie naar eigen impulsen en behoeften
en formuleert ze nieuwe inhouden en
vormen ; dat gebeurt echter in een moeizaam proces van opstandigheid en verwerping, door mensen die zich opstellen
als fanatieke dissidenten of iconoclastische onverzoenlijken . Worp echter heeft
enkel oog en begrip voor een hierarchische soliditeit, die, gehandhaaf d als kenmerk van elke volgende periode, steevast ook de consolidatie van de kenmerken van de vorige moet meebrengen en
bijgevolg ontbreekt bier elke ruimte
voor enig evolutiepatroon . Continuiteit
wordt verwaarloosd omdat ze een formele breuk onderstelt, organisch ; iedere
grotere periode krijgt aldus een artificiele gesloten eenheid . Worp tracht deze
eenheidseuf orie consequent langs alle
kanten to argumenteren en dit is lang
niet de minst boeiende zijde van zijn
studie, zelfs wanneer hij in deze poging
niet altijd slaagt en b .v . de hele 19e eeuw
in de schematische vernieling praat . Hoe
dan ook, deze egaliseringsbehoef to beef t
hem enig dieper inzicht in de motoriscbe
evolutiebewegingen ontzegd.
Worp brengt bet drama dus bij de letterkunde onder . Dat wil nog niet zeggen
dat hij bet opvat in de enge zin van een
esthetisch maakwerk ; wel ziet hij bet
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nauwelijks deel uitmaken van een bredere conversatie tussen auteur en tijd .
Blijkbaar is elk drama een autonoom
fragment van een volstrekt uniek universum, dat van de stilistische uniciteit
en van de persoonlijke verbeelding . Een
dergelijk standpunt maakt iedere discussic van vorm en compositie overbodig,
maar dat heeft Worp niet ingezien . Zijn
(ondanks alles boeiend) resultant is een
intuitief opportunisme ; waar de structuurbinding tussen auteur en tijd niet
wordt opgezocht, presenteert hij nochtans de vormbinding als een persoonlijke
uitkomst van een verhouding tussen een
tijdsnorm en een individuele visie . Zijn
geschiedschrijving bouwt zich op volgens bet Asterix-systeem : geestdrif tig en
in een controleerbaar kader, maar fantastisch en inaccuraat . Hij brengt nooit
een veelheid van realia en objectieve
elementen samen (de afwezigheid van
deze verzamelwoede blijft trouwens
materieel een hindernis uitmaken bij
deze wetenschap van bet theater in de
Nederlanden) en toch onderscheiden
zich zijn periode-overzichten meer door
de behoefte aan objectieve opstapeling
dan door de zin voor kritische verantwoording .
Het theater lijdt bet sterkst onder deze
systematisch-ondoordachte principes . Het
theater is voor Worp een hulpinstrument
bij de dramatische letterkunde . Als hij
i.v .m . de letterkunde reeds geen melding
maakt van een dramatische theorievorming, dan blijft er uiteraard helemaal
geen ruimte over voor de opvattingen
i .v .m . de toneelspeelkunst. Een internationaal geciteerd vakman als Jelgerhuis
bijvoorbeeld, een analist die Worp echt
wel aan enige criteria voor bet theater
in de 18e eeuw had kunnen helpers,
wordt met een bibliografische verwijzing
afgedaan (2, 397) . Het afbankelijk stellen van bet theater van bet drama beef t
anderzijds ook zijn relevance mogelijkheden; de coherentie tussen en de interpenetratie van drama en theater zouden
niet to ontwijken vallen en ze zouden
een adembenemend-nieuwe globaliteit
hebben opgeleverd. Toch presenteert
Worp, om redenen die evident in de
tijdgeest liggen maar dan helemaal niet
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meer als werkprincipes gewaardeerd
kunnen worden, het drama en het theater als gescheiden compartimenten ; hij
deelt het theater op in onafhankelijke
kenmerken en facetten en hij heft bijgevolg de samenhang van het theater als
uitdrukkingsf enomeen volkomen op .
„Een man kan uit een zoo grooten akker, die altijd braak heeft gelegen, niet
alles halen, wat er in zit" (1, V) . Dit
inzicht, door Worp enkel gebruikt om
zijn menselijke ontoereikendheid to verontschuldigen, had voor een eventuele
nieuwe druk als sleutelzin moeten gelden . Het heef t geen zin, hedendaagse
ideeen tegen Worp uit to spelen, ook als
je van mening bent dat Worps bijdrage
van 1904 ook voor dat jaar flu niet zo
bijster modern is geweest. Zijn onvervangbare verdienste is geweest dat hij
drama en theater heeft samengebundeld
in een samenhang die, hoe aanvechtbaar
ook, althans enige duidelijkheid en cohesie vertoont . Deze toch belangrijke
kwaliteiten hebben Worp verhinderd in
de historische mist to verdwijnen . De
ongewijzigde herdruk vandaag herlezen
en beoordelen, betekent onvermijdelijk
Worp boeiend blijven vinden om wat
hij is, tegelijk ook om wat hij onmogelijk kan zijn . Zijn oordeel over de 17e
eeuw houdt geestdriftig stand, alle schakeringen van recente bevindingen incluis, ook al is hij minder kwistig met
stimulerende ideeen over de aard van
bet drama dan met rij ke f eiteninf ormatie. Een toevallige overeenstemming in
f inaal oordeel kan ons echter niet afleiden van een f undamenteel verschil van
inzicht in de wijze waarop een historisch
overzicht en een evaluerende visie opgebouwd worden . Ook deze wat zure bedenking kun je Worp postuum niet
voorhouden. We hebben hier immers to
maken met een louter commerciele herdruk, opgezet vanuit de berichten uit
bet antikwariaat, niet uit wetenschappelijke overwegingen . Precies daarom blijft
de behoefte onverzwakt overeind : wij
hebben (dringend) een grondige geschiedenis van bet drama en bet theater in de

Nederlanden nodig. Dat deze behoefte
nog steeds niet geleid heef t tot een editieproject waarbij een aantal bistoriografen betrokken worden, is, melancholisch
opgemerkt nay . deze al to gemakkelijke
vervangoplossing, uiteindelijk niet to begrijpen.
C. Tindemans

De Duitse kwestie
Nauwelijks een maand na de publikatie
van bet rapport over de Europese Veiligbeid heeft bet Centrum voor Staatkundige Vorming van de Katbolieke
Volkspartij een tweede rapport gepubliceerd over de Duitse kwestie1. Dit goed
gedocumenteerd gescbrift begint met de
historische achtergrond -- bet ontstaan
van de deling, enz . -- van de zgn. Duitse kwestie . Vervolgens wordt de verhouding tussen beide Duitse staten gescbetst
en tenslotte worden de posities van de
D .D .R, en de Duitse Bondsrepubliek in
de Oostelijke en Westelijke alliantiesystemen nader onderzocbt .
Zeer terecbt concludeert men dat het
Duitslandvraagstuk een der centrale
problemen is van de vredesordening
waarvoor door middel van Europees
veiligbeidsoverleg een oplossing moet
worden gevonden. Tegelijkertijd wordt
gewaarschuwd tegen een misvatting dat
door eenzijdige concessies een bijdrage
kan worden geleverd tot de oplossing
van bet Duitse vraagstuk . Men diem
voortdurend rekening to bouden met de
positie van de Bondsrepubliek. Zoveel
mogelijk moet worden vermeden Bonn
in een dwangpositie to plaatsen, waardoor de bondsregering de mogelijkheid
zou worden ontnomen een politiek to
voeren die aan bet legitieme verlangen
van het Duitse yolk beantwoord . Het
verdrag van Moskou is niet alleen een
verbetering van de betrekkingen tussen
de Bondsrepubliek en de Sovjet-Unie,
het is tevens een constructieve stag in de

1 De Duitse kwestie, Centrum voor Staatkundige Vorming, Den Haag, 1970, 51 pp .,
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normalisering van de verhoudingen in
Europa,
Men kan echter bet afsluiten van bet
Duits-Russische akkoord zo interpreteren dat daardoor de politieke doelstellingen van Moskou op large termijn
concreter en duidelijker zijn geworden .
Hier is niet zozeer de communistischrevolutionaire als wel de klassiek-imperialistische school aan bet werk. Het
verdrag bebelst twee grondstellingen van
verschillende betekenis : a) de gedachte
van non-agressie en b) bet aanbod van
samenwerking .
Ook is de functie van bet verdrag tweeledig, nl, statisch : legalisering van de
Sovjet hegemonie in Centraal Europa en dynamisch : de beoogde samenwerking .
Het verdrag is uniek . In 1955 had de
Sovjet regering haar defensieverdragen
met Groot-Brittannie en Frankrijk wegens de herbewapening van de Bondsrepubliek opgezegd . Het flu gesloten
verdrag is ten dale een klassiek niet-aanvals-verdrag, maar kan worden tot vervangmiddel van een ontbrekend vredesverdrag . Het is in elk geval een akkoord
dat Moskou bet diplomatieke instrumentarium verschaft waarmee bet kan manipuleren. Moskou heeft de Bondsrepubliek de kans aangeboden een vijfde
grote mogendheid to worden, maar dat
hangt van bet gedrag van Bonn af .
In dit licbt bezien is de doelstelling voor
een door Nederland to bepleiten bondgenootschappelijke politiek bedenkelijk,
nl. dat de NATO-landen -- in overleg
met de Bondsrepubliek - niet moeten
aarzelen over to gaan tot volkenrechtelijke erkenning van de D .D.R ., zodra
een voor alle partijen bevredigende regeling is getroffen inzake de kwestie
Berlijn . De houding van de huidige
bondsregering in bet kader van haar
nieuwe Duitsland- en 'Ostpolitik' tegenover de D .D .R . kan als volgt worden
gedefinieerd . Door Bonn wordt de
D .D .R. als een van de twee staten van
de Duitse 'Nation' bescbouwd . Een volkenrecbtelijke erkenning van de D .D .R .
wordt echter door de regering-Brandt
afgewezen, omdat men de D .D .R. niet
als buitenland kan bescbouwen. Wan-
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near de regering in Oost-Berlijn op
grond van deze voorwaarden bereid zou
zijn met Bonn samen to werken, dan zal
de bondsregering erkenning van de
D .D.R . door derde staten niet proberen
to verhinderen .
Niet alleen met betrekking tot de erkenning van de D.D.R, verkondigt bet rapport een van de huidige Bondsregering
afwijkende mening, maar ook wat betreft een regeling inzake Berlijn . Het
rapport concludeert dat deze zou moeten omvatten :
a) een herbevestiging van de verantwoordelijkbeid van de vier grote mogendheden voor geheel Berlijn ;
b) betere garanties ten aanzien van de
toegangswegen naar West-Berlijn ;
c) normalisering van de betrekkingen
tussen de beide stadsdelen .
Volgens bet bondskabinet moat echter
de handhaving van de verantwoordelijkbeid van de vier grote mogendheden
voor Berlijn op de volgende grondslagen
berusten :
a) de bestaande politieke, economische
en culturele betrekkingen tussen WestBerlijn en de Bondsrepubliek moeten
worden erkend ;
b) de inter-menselijke contacten tussen
beide stadsdelen moeten worden verbeterd en
c) ongehinderd reisverkeer tussen WestBerlijn en de Bondsrepubliek zal door
de vier mogendheden moeten worden
gegarandeerd.
Brandt zegt in zijn rede over de toestand van de natie : „er bestaat volledige
overeenstemming over de criteria en de
inboud die de regeling voor Berlijn moat
krijgen, wanneer zij in onze zin en in
die van de westelijke mogendheden bevredigend moat zijn" .
Wat de erkenning van de Oder-Neissegrens betreft, is bet rapport van mening
dat, aangezien bet geen volkenrecbtelijke praktijk is de grenzen tussen derde
landen f ormeel to erkennen, hiervoor
geen formele akte van Nederlandse
zijde vereist is .
Over de nietigverklaring van bet verdrag van MUncben zegt bet rapport dat
tussen Bonn en Praag een formula moat
worden gevonden die o .m . de mogelijk-
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heid openlaat voor een regeling van de
uit bet verdrag voortvloeiende juridische
problemen . Men streefde vermoedelijk
naar een perf ecte inventarisatie van de
Duitse problematiek, anders is moeilijk
to begrijpen waarom men dit vraagstuk
heeft behandeld . Immers deze kwestie is
een bilaterale aangelegenheid tussen
Bonn en Praag geworden .
Tenslotte moet volgens bet rapport
worden nagegaan op welke wijze de
Bondsrepubliek en de D .D .R. kunnen
worden toegelaten tot de Verenigde Naties . De opname van beide Duitse staten
zou nl. de universaliteit van de wereldorganisatie onderstrepen .
L . L. S . Bartalits

De paradox van bet recht
Indien men er van uitgaat dat de mens
doel in zichzelf is en dat mens-zijn gelijk
is aan zelfbewustzijn, dan kan men
daaruit een aantal normen afleiden voor
de menselijke samenleving . Het menselijke zelfbewustzijn vloeit immers voort
uit zijn begripsmatige kennis van de buitenwereld. Die begrippen echter hanteert bij weer met behulp van taal en
die taal ontstaat steeds in de gemeenschap. Meer taal betekent dus betere
bantering van de begrippen en zo grotere zelfkennis en dus meer mens zijn .
Hieruit kan men een aantal regels afleiden over de noodzaak van vrije ontwikkeling van de taal voor alle mensen .
Dit komt dan feitelijk neer op communicatievrijheid, vrijheid van pers en meningsuiting en wat daar allemaal aan
vast zit en uit voortvloeit . Op deze wijze
kan men zich een aantal regels denken
bij bet recht die uit de natuur van de
mens worden afgeleid. De rechten van
de mens . Natuurrecht .
Anderzijds is bet recht zonder twijfel
een axiomatisch systeem . Een groot aantal wettelijke bepalingen hebben geen
logische grondslag . De regels bijvoorbeeld die vaststellen waar men een bepaald goed moet leveren of waar een betaling moet plaatsvinden, de regels van
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haal- en breng-schulden, zijn volkomen
willekeurig . Het zijn geen wetten in de
wetenschappelijke zin van bet woord,
maar axioma's .
Verwerpt men de opvatting dat er menselijke rechten afleidbaar zijn uit de
menselijke natuur, dan is bet gehele
recht een axiomatisch systeem .
Nu kan men bet recht nog op een andere manier omschrijven, namelijk als
de verzameling van alle rechtsvragen en
bun antwoorden . Hier doet zich nu een
moeilijkheid voor. Het is namelijk een
rechtsvraag wat een rechtsvraag is . De
rechter bepaalt zijn eigen competentie .
Hij is volkomen bevoegd om een sociaal
conflict als een staking als een rechtsconf lict to duiden en beef t dat ook in
f eite gedaan .
De omschrijving van bet geheel van alle
rechtsvragen is dus een onderdeel van
die rechtsvragen . Antlers gezegd : de verzameling rechtsvragen behoort tot zichzeif. Hieruit vloeit bet paradoxale karakter van bet recht voort . Dit is gemakkelijk genoeg in to zien, want iedere verzameling die tot zichzelf behoort, heeft
dit karakter . Neem bijvoorbeeld een
verzameling A die tot zichzelf behoort,
dan bestaat deze verzameling dus niet
alleen uit de leden B, C, D, enz ., maar
ook uit A zelf. Dat boudt in dat A niet
identiek is met B, maar zelfs een totaal
antler feit is dat daar geheel los van
staat . Maar toch is B een onderdeel van
A. Er is dus sprake van een tegenspraak ; nauwkeuriger, in verband met
bet bovenstaande: we hebben bier to
doen met een axiomatisch systeem dat
zich zelf op minstens een punt tegenspreekt .
Nu bestaat er een of f icieel mathematisch bewijs voor bet feit dat in een
axiomatisch systeem waarin een tegenspraak voorkomt, alles to bewijzen is .
Men kan dit echter ook zelf proefondervindelijk vaststellen door bij voorbeeld
een systeem to nemen waarvoor de gewone regels van de rekenkunde gelden
en waarin verder voorkomt niet alleen
2-x-1=3, maar ook 2+ 1= 4 .
Men kan dan heel eenvoudig bewijzen
dat ieder willekeurig getal gelijk is aan
1 en dus ook al die getallen aan elkaar
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gelijk zijn, maar natuurlijk ook ongelijk
zijn. Uit iedere optelling of andere rekenkundige bewerking kan men dus ook
iedere willekeurige uitkomst krijgen . Het
zoeven bedoelde bewijs toont flu aan
dat dit geldt voor ieder willekeurig systeem dat een tegenspraak behelst.
We hebben nu gezien dat het recht een
dergelijk systeem is . Met andere woorden : iedere rechterlijke uitspraak is
steeds juist. De hele gewichtigdoenerij
van rechtspraak in cassatie, juiste interpretatie van de wet en wat daar allemaal nog meer bij gehaald wordt, is in
feite niets anders dan een procedure die
binnen het systeem blijft .
Nu zou men misschien kunnen zeggen,
dat een rechterlijke uitspraak alleen dan
maar juist zou kunnen zijn indien zij in
overeenstemming is met de bovengenoemde rechten die de mens van nature
toekomen. Dat zou echter alleen opgaan
indien wij die rechten in haar totaliteit
zouden kennen . Dat is echter niet het
geval, wat al bewezen wordt door het
f eit dat de codif icatie van deze rechten
nog altijd aan de gang is en er geschillen over bestaan. Daar komt dan nog bij
dat het vaststaat dat die vrijheidsrechten
niet misbruikt mogen worden, zodat er
duidelijk uitzonderingsbepalingen op bestaan . Dit houdt in dat het recht zoals
het nu bestaat, nooit volledig aan zijn
doel, de realisering van de menselijke
vrijheid, kan voldoen .
C . J . Boschheurne

Edith Stein
In zijn aanval op Pius XII zegt Hochhuth in Der Stellvertreter : „Onlangs
werd Doctor Edith Stein, de beroemdste
non van Europa, geloof ik, in Auschwitz
vergast. Sedert jaren was zij bekeerd, een
belangrijke katholieke schrijfster . Ik
vraagt u : Hoe kan de Gestapo eigenlijk
to weten komen, dat deze ene non Joods
bloed heeft! Zij werd uit haar klooster
in Nederland weggehaald
Begrijpen
1 Als een brandende toorts,
voor f 12,90 .

kan ik bet niet, dat een non in een of
ander klooster van haar orde niet heeft
kunnen onderduiken! Arme vrouw! Zij
zal bet zelf ook niet begrepen hebben!"
In deze korte passage toont Hochhuth,
dat hij heel weinig weet van de oorlogsomstandigheden in Nederland . Hij is
niet de enige . Kort geleden vroeg me
een Canadese dame, of de deportering
van Edith Stein in 1942 een sterke reactie in Nederland had opgeroepen . Zij
stond ruimtelijk en tijdelijk zover van
de situatie in 1942, dat bet haar nauwelijks duidelijk kon worden, dat met de
dictatoriale censuur zo'n gevangenname
nauwelijks in de publiciteit kon komen
en revoluties tegen bet naziregime niet
zo eenvoudig to organiseren waren .
Eigenlijk is bet veel erger voor bet Nederland van vandaag, dat men in de
periode van vrijheid wel belangstelling
heeft voor de onwaarheden van Hochhuth en niet voor de martelares van de
waarheid Edith Stein . Het prachtige initiatief van bewoners van Echt, in 1967,
om de deportatie van Edith Stein uit de
Echter karmel to gedenken werd door
geen Nederlandse uitgever gehonoreerd .
Het boek met bet verslag van de herdenking moest prive worden uitgegeven .
De lezer die de moeite doet om dit goed
gedocumenteerde en prachtig gelllustreerde werk to komen zal voor weinig
geld veel kunnen krijgen 1.
Er zijn nogal wat onjuistheden neergeschreven over leven en sterven van
Edith Stein, de befaamde Joodse filosofe
die karmelites werd en op bevel van
Seyss Inquart naar aanleiding van de
brief van de Nederlandse bisschoppen
naar Westerbork werd gebracht en in
Auschwitz vergast . . . . Hier wordt
nauwkeurig nagegaan door de verschillende sprekers en schrijvers en vooral
door de anonieme redactie (ooggetuige
in de Karmel) wat werkelijk is gebeurd .
Hochhuts verhaal wordt weerlegd met
de f eiten. Edith Stein wilde wel legitiem
naar naar Zwitserland gaan, maar de
Zwitserse regering weigerde een visum
voor haar en haar zuster Rosa. Er was

276 pp., to verkrijgen bij : Karmel, Bovenste straat 48, Echt (L .),
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geen plaats om deze vrouw van de dood
to redden, antwoordde de bureaucratic
op de verzoeken uit Echt. Onderduiken
wilde Edith zelf niet, om niet bet hele
klooster in gevaar to brengen . Zij werd
bet slachtof f er van bet heroieke protest
der Nederlandse bisschoppen tegen de
Jodenvervolging, ondanks de belofte aan
mgr . Lemmens gegeven, toen deze de
nazi-districtsleider persoonlijk ging bezoeken om voor de zusters Stein to pleiten. . . . Het proces to Munchen in 1967
tegen de nazi Harster maakt met de bier
geciteerde boeken van Joodse zijde duidelijk hoe unfair Hochhuth in zijn aanval op Pius XII wilde zijn . Hij weet
blijkbaar niet eens, dat Pius XII in zijn
tijd als nuntius in Duitsland Edith Stein
eens ontmoet had en bijzonder onder de
indruk van deze vrouw was gekomen .

r

Het boek, dat een enkele maal to 'plaatselijk' is, gaat als geheel daar ver bovenuit . Vele bladzijden worden ook gewijd
aan andere Joodse katholieken die met
Edith Stein op die augustusdag van 1942
werden opgepakt en later vergast . We
lezen bier heel wat bijzonderheden die
tot nu slechts in kleine kring bekend warm. Daarom verdient dit gedenkboek
wijde verspreiding . Het is een der diep
tragische, maar tegelijk grootse gebeurtenissen uit een periode in de Nederlandse
geschiedenis waarin ook zoveel halfheid,
compromis, lafheid en gemeenheid is to
vermelden . Joden en christenen zullen
bun onderlinge verbondenheid beter beseffen uit deze belangrijke publikatie
over Edith Stein en haar medeslachtoffers in bet oorlogsjaar 1942 .
J . H . Nota .

Boekbespreking

Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere

rubriek vermeld, worden besproken naar mogelijkheid.

GODSDIENST
Godin, Andre - Het groepsleven in de
kerk . - Patmos, Antwerpen, 1971, 96 pp.,
BF . 130 .

Lehmann, Johannes - Mao, Marx en Jezus . - Ten Have, Baarn, 1971, 131 pp .,
f 7,90 .

Plessix Gray, Francine du -- Divine disobedience . -- Hamish Hamilton, London,
1969, 341 pp ., £ 3,- .

seer hij ernstig schreef en zijn humor als
een verluchtend franje de lezing veraangenaamde of de mening relativeerde . Dat is
niet het minst omdat hij in moeilijke kwesties - zoals hier de task van de Kerk, de
oorspronkelijke bedoelingen van Christus,
de zin van vroomheid - zijn mening tegelijk onomwonden en toch met verrassende
nuances geeft en met een taalvaardigheid
waarin weinigen hem evenaren.
G . Boeve

Jean Paillard O .P .
God/red Bomans
Van dichtbij gezien
Lannoo, Tielt / Utrecht, 1971, 208 pp .,
BF. 158 .
Niet velen zijn onbekend gebleven met het
NCRV-televisieprogramma 'Bomans in triplo' . De tekst van dit gesprek van schrijver
met zijn broer en zus, religieuzen, vormt
het sluitstuk van dit boek . Daaraan gaan de
teksten vooraf van zijn televisieprogramma's over de Kerk in Rome en de plaatsen
in Palestine waar Christus werkelijk geweest is. Nu ben ik iemand die toevallig
gees van de drie programme's heeft kunnen
bekijken . 1k moet dus we! het boek zuiver
op de lezing beoordelen, al zijn de foto's
een hulp om of en toe enigszins het beeld
en de sfeer to vermoeden die het gesproken
woord begeleidden. Dan nog valt het goed
mee . We! zijn er bladzijden waar de tekst
zo zuiver commentaar is, dat ze wet mager
uitva!!en zonder visuele voorstelling . De
originele, vaak in paradoxes geformuleerde
kijk van Bomans is altijd het overdenken
waard . Altijd al had ik hem het liefst wan-

Christ unter Atheisten

Knecht, Frankfurt am Main, 1971, 206 pp .,
DM. 19,80.
Paillard is vele jaren in Helsinki en Stockholm als priester werkzaam geweest . Tegen
de achtergrond van het !even en de gedachten in deze steden schetst hij zijn innerlijke
groei in dit boek dat oorspronkelijk in het
Frans verscheen (Quand Dieu est inutile,
Edit. du Cerf, Paris, 1970) . Wie een christelijke boodschap tracht to brengen aan ongelovigen, ervaart niet alleen de verrassing
van hun reacties, maar ook van een eigen
ontworteling. Hij moet telkens opnieuw
zijn verleden en toekomst, zijn nieuwe ervaringen proberen to vertalen in woorden die
voor niet gelovigen betekenis hebben . Dat
verplicht hem ertoe door de verwoordingen
heen to breken waarin hij ze zelf meegekregen heeft en spontaan zou wi!!en doorgeven . Een aantal van Paillard's bedenkingen
zijn we! reeds gemeengoed geworden in ons
taalgebied; maar hij geeft en nog voldoende
andere om het lezen van dit boek lonend
to makes .
G. Boeve
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Roger Gryson

Les origines du celibat ecclesiastique
du premier au septieme siecle

J . Duculot, Gembloux, 1970, VII - XII,
228 pp ., BF . 300 .

Na Le pretre se/on saint Ambroise (Louvain, Editions orientalistes, 1968), waarmee
hij magister in de theologie werd aan de
Leuvense universiteit, last Gryson nu deze
machtige studie verschijnen als deel II van
de geschiedkundige sectie in de reeks 'Recherches et Syntheses' . De historische analyse van de teksten uit het Oosten en het
Westen brengt hem tot de conclusie dat de
invoering van de celibaatsverplichting gebaseerd is op het princiep van de rituele onreinheid verbonden aan de geslachtelijke
gemeenschap . De studie van de voor-constantijnse periode, het eerste hoofdstuk,
toont aan hoe er voor de IVe eeuw geen
spoor to vinden is van de verplichting tot
celibaat of onthouding voor de clerici . Wel
vindt men in die tijd gehuwden en anderen
die vrijwillig het celibaat gekozen hebben .
Dat deze laatsten talrijker zouden geweest
zijn, valt zeker niet uit de teksten op to
makers . In een algemeen klimaat van misprijzen voor het huwelijk en enthoesiasme
voor de maagdelijkheid, veroorzaakt door
heel verschillende invloeden, ontstond in
de IIIde eeuw de beweging ten gunste van
het celibaat of de onthouding van de clerici . Men meende daarbij ten onrechte zich
op de eschatologisch gerichte tekst van 1
Cor . 7 to kunnen beroepen . Van daaruit
werd gaandeweg meer de tegenstelling aangevoerd tussen seksuele omgang en gebed .
Nadat in de loop van de IIIde eeuw het
verbod van een tweede huwelijk voor clerici reeds degelijk ingang had gevonden,
was het pas het Concilie van Elvira (300 303) met zijn canon 33, dat de blijvende
onthouding voor het eerst als verplichting
probeerde op to leggen : „Abstinere se a
coniugibus et non generare filios" .
In het tweede hoofdstuk, de Oosterse traditie van de IVde tot de Vile eeuw, ziet
men hoe geleidelijk een versmalling doorgevoerd werd : tot de clerus werden alleen
diegenen toegelaten op wie zedelijk niets
viel aan to merken, by . dat ze hertrouwd
waren . Terwijl de 'hogere' clerus, waaronder
al niet zelden de subdiakens gerekend werden, na de wijding geen huwelijk meer
mochten aangaan, kon de lagere clerus dit
wel .
Hoofdstuk III beschrijft de Westerse traditie van IVde tot de VIIde eeuw . Zij loopt
op heel wat punters met de Oosterse traditie parallel . Tegen het einde van de IVde
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eeuw evenwel gnat de praktijk enigszins uiteen : om to beginners mogen gehuwde manners na het ontvangen van de hogere wijdingen geen huwelijksbetrekkingen meer
hebben. Paus Damasus (366 - 384) eist in
zijn decretalien voor de bisschoppen van
Gallie dat de gewijde bedienaars (waarschijnlijk zijn hier de subdiakens nog niet
inbegrepen) vanaf hun wijding zich voor
altijd verbinden tot onthouding .
De Romeinse auteurs bedoelen hun voorschrift to stoelen op de H . Schrift zowel
het Oude als het Nieuwe Testament (vooral
1 Cor . 7 - onthouding om zich aan het
gebed to wijden) . Maar de achtergrond
hiervan was duidelijk een zeer negatieve
opvatting over de seksualiteit, als zou die
gewoon dierlijk zijn . Aldus opgevat kon zij
niet samengaan met de waardigheid van
God . Het is zeker, aldus Gryson, hoe hier
het princiep van de rituele reinheid speelt :
om tot het heilige to naderen moet men
zich verwijderd houden van alles wat met
het seksuele to makers heeft. Bij de overgang van de IVde naar de Vde eeuw ligt
dan ook volgens hem het vertrekpunt van
de verplichting tot onthouding, die door
Rome wordt opgelegd . Leo de Grote (440 461) heeft de verplichting zelfs uitgebreid
tot de subdiakens . Daarop hebben de
Westerse bisschoppen en de Concilies van
Vde tot de VIIde eeuw de pauselijke voorschriften ter zake aanvaard en doers toepassen, al heeft dat heel wat tijd gevraagd.
Het merendeel immers van de manners die
de wijdingen ontvingen waren gehuwd en
aan hen werd gevraagd hun vrouw in huffs
to houden - minstens tot het begin van de
Vlde eeuw . Pas later kregen zij toelating
van hun vrouw to scheiden, ja werd hun dit
aangeraden . Al deze maatregelen bleven
echter zo goed als zonder resultant, zoals
blijkt uit het IXde Concilie van Toledo
(655), en zo kwam men ertoe alleen ongehuwden tot de hogere wijdingen toe to laten .
Wie het geduld opbrengt de auteur in zijn
analyse van deze massa teksten to volgen,
zal toch de indruk hebben dat de voorstelling van Gryson - celibaatsverplichting die
uiteindelijk berust op het princiep van de
seksuele onreinheid - niet aan een zekere
eenzijdigheid ontsnapt . Immers uit dezelfde
teksten die hij ontleedt kan men eveneens
afleiden dat deze verplichting to makers
heeft met de verhevenheid van de bediening 'omwille van het Rijk der hemelen' .
Daaraan schenkt de auteur zo goed als geen
aandacht, terwijl het toch heel wat antlers
is dan het onredelijke taboe waar hij bet
over heeft .
H . Leuridan
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CULT UURANALYSE
Bos, Ben, e .a . - Praten met politie. Bruna, Utrecht, 1971, 144 pp., BF . 145 .

Braunschweig, Denise et Michel Fain Eros et anteros . Ref lexions psychanalytiques sur la sexualite. - Payot, Paris, 1971,

to zijn van het ergste snort en zijn cultuurpolitiek beperkt zich tot een anemiek 'anti' . Kunst en politiek worden verbonden
door de alles smerende olie van het 'sacral e' .
Eric De Kuyper

282 pp . .

Gunter Met ken

Outerbridge & Dienstfrey, New York, 1971,
375 pp. .
Miller, Jonathan - MacLuhan . - Fontana I Collins, London, 1971, 140 pp ., £ 0,30 .

Comics

Le Seuil, Paris, 1970, 268 pp . .

Handig werkje over de evolutie van de comic-strip . Nieuwe inzichten of origineel
materiaal hoeft men hier niet to zoeken . De
vele afbeeldingen verliezen doorgaans veel
van hun oorspronkelijkheid door het niet
zo gelukkige formaat waarin ze door de
lay-out worden gedrukt.
Eric De Kuyper

Gillett, Charlie - The sound of the city . -

Morin, Edgar - Journal de Cali f ornie . Ollendorf Reich, Ilse - Wilhelm Reich . Belfond, Paris, 1970, 216 pp . .

Reck-Malleczewen, Friedrich P . - Tagebuch eines Verzweif elten . - Fischerbucherei, Frankfurt, 1971, 158 pp . .
Die rotschool van U . - Bruna, Utrecht!
Antwerpen, 1970, 184 pp ., BF . 145 .

Schulz, Charles M . - Wat je ook doer,
Charlie Brown . - Bruna, Utrecht / Ant-

Fischer Verlag, Frankfurt a . Main, 192 pp .,
gei1L .

werpen, 1970, 128 pp., BF. 40 .

Schulz, Charles M . - Kop op, Charlie
Brown . - Bruna, Utrecht / Antwerpen
1970, 128 pp., BF . 40.

Whitehorn, Katharine - Observations . Methuen, London, 1971, 200 pp ., £ 1,25 .

Hannah Arendt

On Violence

Allen Lane The Penguin Press, London,
1970, 106 pp ., 251- .

Hannah Arendt
Wolf Vostell

Aktionen
Rowohlt, Hamburg, 1970, geill., DM . 25,-.

Aktionen is een vervolg op het Happening-

boek van dezelfde Vostell . Het bevat afbeeldingen, documenten, originele teksten
en pamfletten die verband houden met happenings en demonstraties, sedert 1965 . Een
waardevol document, omdat het zoveel materiaal samenbrengt dat antlers nogal verspreid ligt . Alleen de ideologie die er achter
schuilgaat, lijkt me erg dubieus en revelerend voor een bepaalde anti-culturele en
pseudo-maatschappijkritische strekking die
zich het best last illustreren aan de hand
van happenings-ideologen zoals Lebel, Kaprow en Vostell zelf. De noemer is
'schouwspel' ; de basis 'rein-asthetisch', of
het nu our een Christo-evenement gaat of
our een studentendemonstratie in Berlijn .
Alles past in deze context, als het maar
1) een eenmalige gebeurtenis geldt, 2) die
buiten plaatsvindt, 3) en waar publiek aan
deelneemt . Vostell lijkt me een 'neophiliac'

Men in Dark Times

Jonathan Cape, London, 1970, 272 pp .,
451- .

Het nieuwe boek van H . Arendt is minder
een sluitend essay dan een mijmering over
het thema van het geweld . Aanleiding hiervoor is de verwording van het revolutionaire denken en het veelvuldig aanwenden van
de niet zuivere geweld-thematiek . Ze gaat
vervolgens op zoek naar meer exacte definities van het begrip 'geweld' dat ze afweegt tegen de begrippen 'macht', 'kracht',
'autoriteit' en 'gezag' . Het wordt uiteindelijk in een derde deel een (m.i . weinig overtuigend) pleidooi voor 'macht' in het politieke denken, geopponeerd aan 'geweld' .
Het boek is vaak irriterend vanwege een
fundamentele onevenwichtigheid . In de eerste plaats reeds valt de belangrijkheid op
van de voetnoten en de relatieve beknoptheid, sours werkelijk oppervlakkigheid in
behandeling van het corpus . Maar S . irriteert hier voornamelijk omdat ze blijkbaar
onzeker en ongerust is, dit gevoelen haar
wrevelig maakt, en uitmondt in een vrij

994
hautaine en paternalistische toon . Het is
het onbehagen dat de lezer overvalt wanneer hij merkt dat iemand hem iets wil
meedelen en tegelijk hem to onbelangrijk
acht daarvoor. In onderdelen en detailaspecten blijft Arendt vaak ongemeen boeiend .
Het tweede boek is een verzameling essays,
gewijd aan verschillende beroemdheden zoals : Lessing, Rosa Luxemburg, A . G. Roncalli, Karl Jaspers, Isak Dinesen, Hermann
Broth, Walter Benjamin, B . Brecht, Waldemar Gurian en Randall Jarrell . Ook hier
treft men dikwijls een latente agressiviteit,
een willen forceren van de lezer in een bepaalde richting . Het belangrijkste essay is
gewijd aan W. Benjamin (waarschijnlijk typerend voor haar werkwijze is dat S . in dit
vrij omvangrijke stuk het nooit belangrijk
vindt Das Kunstwerk im Zeitalter seiner
technischen Reproduzierbarkeit to citeren!) .
Meteen valt ook op wat Arendt van Benjamin onverbiddelijk scheidt : de generositeit . Hannah Arendt is scherp, spits en intelligent . Maar ze houdt niet van haar lezers! Waarom zouden haar lezers dan van
haar houden?
Eric De Kuyper

Benjamin de Mott

Su pergrow
Essays and Reports on Contemporary
imagination
Victor Gollancz, London, 1970, 188 pp .,
2161- .
Dit boek bevat een reeks opstellen, gepubliceerd in verschillende Amerikaanse tijdschriften (gaande van Esquire tot de New
American Review) . Rock, MacLuhan, de
seks-onderzoeken van Masters en Johnson,
en regelmatig ook problemen in verband
met opvoeding (S. is zelf professor Engels) :
het zijn allemaal onderwerpen die 'in' zijn,
maar door deze essayist op een oorspronkelijke en sours verrassende manier benaderd worden . Altijd het lezen waard maar
toch behoort hij niet tot die categoric waarin een Susan Sontag of een Gore Vidal in
schitteren . Meestal wordt zijn ongewone
approach, die veelbelovend is, tenietgedaan
door een verdere uitwerking die ietwat aan
de logge kant is . Dit is niet alleen een stilistische opmerking : het is alsof S's crust
- die ik erg waardeer - telkens weer in
conflict komt met het onrustwekkende van
zijn gekozen thematiek, met als gevolg dat
zijn denktrant wel eens 'bevriest' .
Eric De Kuyper

Boekbespreking
Jean-Francois Revel

Ni Marx ni Jesus
De la seconde revolution americaine
a le seconde revolution mondiale
Editions Robert Laffont, Paris, 1970,
264 pp . .

Marx noch Jesus / ideologie noch
religie
Inleiding van G . van Benthem van den
Bergh .
Het Wereldvenster, Baarn, 1971, 238 pp .,
f 15,90 .
„La revolution du vingtieme siecle aura
lieu aux Etats-Unis . Elle ne peut avoir lieu
que la . Elle a deja commence a s'y derouler . Elle ne se produira daps le reste du
monde qui si elle reussit d'abord en Amerique du Nord" . Zo begint J. F . Revel een
essay dat nogal wat stof heeft doen opwaaien in Frankrijk . S . heeft een twee-voudige bedoeling : het goedkope anti-amerikanisme dat (ook) in Frankrijk welig tiert,
vooral in linkse kringen, de kop indrukken,
en daarbij nauw aansluitend, een scherpe
zelf-analyse leveren van de linkse gedachte
in Frankrijk (en de rest van Europa) . Het
is natuurlijk niet geheel toevallig dat juist
dit laatste aspect - dat bovendien het belangrijkste deel van het boek beslaat - in
Frankrijk zelf minder naar waarde werd
geschat dan de belangstelling van S . (in de
Franse context inderdaad vrij ongewoon)
voor de eigenzinnige Amerikaanse voering
van de 'revolutie' . Revel slaagt erin het wezenlijke van de Amerikaanse counterculture aan to geven ; hij last zich niet verleiden door het exotische aspect van de hippiecultuur, waardoor de Latijnse volkeren
blijkbaar nog meer gefascineerd zijn dan
hun noordelijke buren . Hij ziet de evolutie
die zich in de States voltrekt, voor volwassen aan ; pittoreske en commerciele franjes
knipt hij weg . En toch gaat hij in zijn
analyse van het hedendaagse Amerika sours
erg ongenuanceerd to werk . Veel pertinenter is zijn sours bitterscherpe kritiek op het
linkse denken en handelen in het oude Westen, dat, volgens hem, misschien veel rijker
is aan traditie en ervaring, maar de nodige
spontaneiteit en dynamiek volkomen mist .
Een belangrijk werk, dat velen misschien
zal irriteren vanwege de vlotpolemische
toon waarin het gesteld is, maar indirect
heel wat to vertellen heeft over de Franse
context waarin het verschijnt .
Eric De Kuyper
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Ron Goulart
The Assault on Childhood
Victor Gollancz, London, 1970, 278 pp .,
441- .
Het speelgoed heeft altijd als voornaamste
bijfunctie gehad, het kind in to leiden in de
wereld van de volwassenen en voor to bereiden op zijn toekomstige rol in de maatschappij . Dat deze vorm van indoctrinatie
vroeger aangepast was aan de wereld van
het kind, zoals R . Goulart meent, valt mi .
zeer to betwijfelen ; we! getuigen de methodes tegenwoordig van een onvoorstelbare
directheid en agressiviteit . De wereld van
de volwassenen wordt in het Westen getekend door de 'consumptiedrang' ; kinderen
zijn de potentiele consumenten van morgen :
ze moeten daartoe dus opgeleid worden .
Die opleiding zelf houdt al ongelooflijke
winstmogelijkheden in . Van de omvang van
die business zijn weinig ouders zich bewust .
Aan de hand van een uitgebreid feiten- en
cijfermateriaal schetst S . de situatie in de
VS (o .m. ook het samenspel van de verschillende media) . Maar S.'s vrij hysterische
toon is op z'n minst verkeerd gericht . Het
is de Amerikaanse en Westerse maatschappij in haar geheel die in het gelling is . Verwachten dat de speelgoedmarkt gespaard
zou blijven van het alomtegenwoordige
winstbejag, getuigt van veel naiviteit . Verwachten dat de opvoeders de kinderen buiten dit mechanisms zouden houden, bevat
een goede dosis hypocrisies zij zijn namelijk
zelf helemaal betrokken in het produktieconsumptieproces . Het gevaar is dat zij hun
produktie-consumptiefrustratiesyndroom alleen maar afreageren op de kinderen . Zolang je de volwassenen zeif niet kunt doen
inzien dat ze verantwoordelijk zijn voor deze maatschappij, heeft het weinig zin zo
veel aandacht to schenken aan een bijverschijnsel als de exploitatie van de kinderen .
M .a .w . deze studie gaat mank aan het euvel
waar zovele Amerikaanse 'aanklachten' aan
mank gaan : ze hebben een juiste kijk op
een onderdeel, maar 'recuperen' dat onderdeel omdat ze de ruimere maatschappelijke
samenhang niet ter sprake brengen : schelden op onderdelen, terwijl men zelf verantwoordelijk is voor de totaliteit. Maar wie
nog niet overtuigd was van wat een Vance
Packard, een Daniel Boorstin of zopas een
Joe McGinnis (The Selling Of A President)
aankloegen, vindt ook bij Ron Goulart
hard en toch nog altijd onthutsend cijfermateriaal .
E . De Kuyper

Genevieve Lef evre-Toussaint
Plaidoyer pour une Ame
l'A ffairs Gabrielle Russier

Editions Denoel, Paris, 1970, 231 pp .,
FF . 18
De herinnering aan de 'zaak Russier' (cfr .
G . Russier, Lettres de Prison, in Streven,
februari 1971, p . 553) blijft het Franse geweten teisteren . Te veel themata (psychologische, ethische, politieke, juridische, pedagogische, inf ormatieve) allemaal even
sterk taboe-geladen, !open hier door elkaar .
S'ster bezit to weinig afstand en analytisch
vermogen om dit bana!e fait-divers uit het
kader van de emotionaliteit to halen en er
een kritisch model mee uit to werken dat de
Franse maatschappij van na 1968 dienstbaar zou kunnen zijn . Het boek bestaat
voor de helft uit getuigenissen van vooraanstaanden (merkwaardig genoeg geen enkele linkse figuur) ; ook hier zal de buitenstaander merken hoe kortzichtig dit soon
humanisme is, en alleen maar de radeloosheid to kennen geeft van die bizarre Pompidou-maatschappij .
E . De Kuyper

Jan Myrdal
Bekenntnisse eines unmutigen
Europders

Insel Verlag, Frankfurt alM ., 1970, 217 pp . .
De Zweedse auteur - vooral bekend door
zijn Report from a Chinese Village - heeft
in dit boek op een mozaiekachtige wijze
herinneringen bijeengebracht die alle min
of meer uitmonden op 'intellectuele lafheid' . Banale feitjes, Harden uit een dialog, beelden uit zijn vele reizen in het buitenland : alles verwijst naar de onmacht van
de Europese intellectueel die zijn spends
we! scherp west to analyseren, maar niets
doet om haar to verhinderen . „Wir sind
nicht die Trager des Bewusstseins . Wir sind
die Huren des Verstandes" . De grauwe banaliteit waarin S . zijn getuigenis aflegt,
maakt zijn geschrijf zo bitter, dat je er
slechts 'n paar pagina's in een keer van kunt
lezen . Meteen is daarmee ook alle gevaar
voor exhibitionisme, narcisme, literaire of
ideologische retoriek geweken ; blijven over
de naakte feiten, die in hun onbenulligheid
het net van ons 'lijden' tekenen . Een opmerking over de Duitse vertaling : ze klinkt
zo mooi, dat je je afvraagt hoe het oorspronkelijk Engels er most uitgezien hebben .
E . De Kuyper
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1971, 351 pp . .
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310 pp ., BF . 525 .
Taylor, A . J . P . - The Struggle for Mastery in Europe 1848 -1918 . - Oxford Univ .
Press, London, 1971, 638 pp ., £ 1,40 .
Turner, L . C . F . - Origins o f the First
World War. - Edward Arnold, London,
1970, 120 pp ., 70 p .
Vriendt, S. de - Reyse van Bruussele vut
Brabant to Constantinopels in Thracyen en
Reyse van Weenen in Hoosteryc to Constantinopels in Thracyen. - Kon . Vlaamse
Academic, Gent, 1971, 259 pp . .
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the World 1485 -1713 . - Cambridge Univ .
Press, London, 1971, 264 pp ., £ 1,20 .
Zeman, Z. A . B . - A Diplomatic History
of the First World War . - Weidenfeld &
Nicolson, London, 1971, 402 pp ., £ 5 .

Jaap ter Haar
Geschiedenis van de Lage Landen
Deel I
Prehistoric, Romeinse tijd en Middeleeuwen
Fibula - Van Dishoeck, Bussum, 1971, 432

pp ., f 39,50 .

„Wie in het heden leeft en het verleden
niet kept, zweeft vervaarlijk doelloos naar
de toekomst" - ziedaar het adagium dat
de kinderboekenschrijver Jaap ter Haar als

zinspreuk opvatte toen hij begon met dit
eerste deel van een serie van vier lijvige
lees- en platenboeken over wat wij vroeger
onze vaderlandse geschiedenis~ plachten to
noemen (in onze dagen is 'vaderlands' een
paternalistisch besmet woord geworden) .
Het schijnt, dat wij langzamerhand weer
toe zijn aan een nieuw geschiedenisboekvoor-jong-en-oud, ofschoon het tegenwoordig allesbehalve gemakkelijk moet zijn our
iets to schrijven dat alle generaties gelijkelijk vermag to boeien. Ter Haar zal er slapeloze nachten van gehad hebben, want hij
is een serieus man, die graag sappige verhalen vertelt maar voor niets ter wereld de
ware werkelijkheid aan die sappigheid wil
opofferen . Hij hield vooral rekening met
nieuwe inzichten omtrent allerlei verschijningen en verschijnselen in onze landshistorie ; daartoe was voortdurend raadpleging
nodig van mensen die het wetenschappelijke naadje van de kous weten. Men kan
immers niet zomaar gesprekken tussen prehistorische mensen (stenen tijdperk) construeren zonder voldoende besef to hebben
van de zaken die zulke mensen bezig hielden.
Door prehistoric, Romeinse tijd en Middeleeuwen voortdurend make tafereeltjes die
klaarblijkelijk de bedoeling hebben, de zeer
oude tijden voor Jan, Piet en Jet van Bijlmermeer en Zoetermeer verstaanbaar to
maken . Het mag alles wetenschappelijk
verantwoord heten, voor lezers die historisch wat nuchterder en objectiever zijn ingesteld is dit boek ongeduldbarend en
zuchtverwekkend. Het lijkt alsof Jaap ter
Haar overal met zijn news en een bandrecorder bij gestaan heeft . En toch is de
inhoud van het werk hoogst serieus ; alles
klopt met wat de archeologen als waar- en
werkelijkheid hebben weten vast to stellen .
Het boek is rijkelijk geillustreerd met een
indrukwekkende hoeveelheid foto's en reprodukties van kunst . Rien Poortvliet
maakte ook een groot aantal tekeningen ook fantasieen, evenals de geschreven gesprekken - die stuk voor stuk wetenschappelijk getest zijn (de archeologische raadgevers waren sours heel lastig) maar die ook
wel een beetje irriterend werken . In zijn
voorwoord zegt Ter Haar : „de grootste
moeite heb ik gehad met de prehistoric, die
ongrijpbare periode van potten, scherven en
menselijke sporen in de grond" . Het klinkt
als een excuus ; het moet toch dankbaar
aanvaard worden en het is zeker een gebeurtenis van belang dat er weer een prachtig verzorgde vernieuwde geschiedenis van
de Lage Landen voor ons ligt .
Herman Besselaar
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Werner Krauss
Studien zur deutsehen and
f ranzosiscken Auf klarung

Rutten & Loening, Berlin, 1963, 569 pp .,
M . 24,80 .

Dit is een bijzonder belangwekkende studie
over de verschillen tussen de verlichting in
Duitsland en in Frankrijk . Het is ook een
duidelijk antwoord op de vraag, die anders
nogal eens ontkennend words beantwoord :
is er een Duitse verlichting geweest? De
conclusies van de schrijver gaan hierbij bijzonder ver in zoverre hij meent dat de
Duitse verlichting in het begin vooral in
politiek opzicht radikaler was dan de Franse . De tegenstelling tussen patriotten en
adel zou zich in Duitsland sterker hebben
ontwikkeld dan in Frankrijk, doordat de
adel door het onderling gebruik van een
andere taal, het Frans, zich duidelijker van
het yolk vervreemd had dan de Franse
add, waarbij het verschil alleen in de mentaliteit to vinden was . Voor zover de adel,
en daarbij hoort dan ook Frederik de Grote, zelf enige sympathie voelt voor de verlichting, is dat voor een verlichting zuiver
in het letterkundig vlak. Als de verlichting
ook in Frankrijk radicalere vormen gaat
aannemen, komen deze edelen daarop terug .
Voor de hele opvatting van deze schrijver
is veel to zeggen . De radicaliteit van was
men wel de Duitse jacobijnen noemt, komt
in de revolutieperiode niet uit de lucht vallen . Wat in kringen als die waarin Holderlin verkeerde, in het begin van de Franse
revolutie words gesteld, is niet alleen vaak
radicaler dan wat in Frankrijk words gezegd, maar klinkt ook vaak veel overwogener.
Er is iets to zeggen voor de stelling die de
schrijver ontwikkelt, dat ook de zevenjarige
oorlog mee bijgedragen heeft in het ontstaan van een diepe kloof tussen adel en
burgerij, vooral die van de toen nog talrijke
rijkssteden . Het was de laatste van de
'kabinets-kriege', dat wil zeggen oorlogen
waarbij alleen de belangen van de vorsten
waren betrokken . De belangen van die
vorsten waren wezenlijk in strijd met die
van de adel . Het opkomend kapitalisme
had alleen behoefte aan rust . De oorlog
bedreigde haar produktiemiddelen . Pas veel
later, in de periode van de napoleontische
oorlogen, als het liberale belang evenwijdig
gaat lopen aan dat van de vorsten, ontstaat
dat eigenaardige verbond tussen groot-kapitaal en adel dat zo kenmerkend is geweest

voor de Duitse geschiedenis van de vorige
eeuw .
Bij dat alles moet men echter een ding
voor ogee houden . Men kan de schrijver
toegeven dat de Duitse verlichting radicaler
is dan de Franse, zelfs kan men misschien
wel meegaan met de opvatting dat ze zich
in vrij veel opzichten onafhankelijk daarvan
ontwikkelde, maar men mag niet vergeten
dat het aantal deelnemers aan deze beweging onvergelijkelijk veel kleiner was dan in
Frankrijk .
C. J . Boschheurne

Philip Ziegler
The Black Death
Penguin Books, Harmondsworth, 1970,
332 pp ., 81- .
Aan de hand van vele bronnen en publikaties tracht S . een inzicht to geven in het
fenomeen van de zwarte dood . Allereerst
verklaart hij de naam, de uiterlijke verschijningsvormen, de oorzaken en de uitwerking, om daarna het vernietigende spoor ervan to volgen . Vanuit Azie bereikte de pest
Italie, Frankrijk, Duitsland en Engeland,
overal gewillige en niet begrijpende slachtoffers ontmoetend en overrompelend . Men
zag de pest als een straf van Godswege,
maar noch flagellanten, noch bloedige jodenvervolgingen konden het onheil bezweren en evenmin wist de gebrekkige medische kennis uitkomst to brengen . Zo viel
tussen 1347 en 1350 een derde van Europa's
bewoners aan de pest ten slachtoffer . Een
algehele desintegratie van het toenmalige
levensbestel bleek onvermijdelijk ; op kerkelijk en maatschappelijk, maar vooral op
sociaal en economisch gebied had de zwarte
dood ingrijpende gevolgen, waaronder de
boerenopstand in verder verschiet .
Het is een boeiend geschreven boek, doorspekt met citaten uit kronieken en auteurs
van die dagen ; het geheel terdege verantwoord in indrukwekkend notenapparaat en
literatuurlijst.
Een kaartje laat nog eens duidelijk de veroveringstocht van de pest in Europa zien .
Dat S . zijn eigen vaderland meer onder de
loep neemt dan de andere Europese landen,
lag voor de hand, maar is geen bezwaar,
omdat men daardoor een nog meer gedetailleerd beeld krijgt van het fenomeen van
de zwarte dood .
P . Begheyn
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Walter Roland
Art . 113
Parallel, Antwerpen, 1970, 212 pp ., geill
..
Dit boek is geen roman, al is het boeiend
en sterk geschreven . Het is een collage van
belevenissen die alle betrekking hebben op
een pijnlijke episode uit de geschiedenis van
Belgie . Van de 23 .000 Vlamingen die als
Oostfronters de tweede wereldoorlog hebben meegemaakt, zijn er ongeveer 8 .000 gesneuveld of vermist, nagenoeg 2 .500 zwaar
verminkt . Voor de overigen dreigde art .
113 . In deze besluitwet van 1916 wordt bepaald dat ieder Belg die de wapens opneemt tegen Belgie, gestraft wordt met de
dood . Het boek is geen pleidooi of vergoelijking, geen beschimping of aanklacht, al
slaat de climax aan het einde van het boek
de lezer met ontzetting .
Augustus 1941, Brussel, Noordstation : een
eerste contingent van 400 Vlaamse SS-ers
voorafgegaan door muziekkapel reist of
naar Polen . Op de treinportieren staan leuzen to lezen als AVV - VVK . Goed drie
jaar later komen een duizendtal ontwapende havelozen terug thuis ditmaal in een
goederentransport, langs secundaire lijnen
uit Nederland over Turnhout tot Ath, met
andere leuzen, dreigementen van hen die
op het winnende paard gokten en van het
eigen yolk dat gereed staat voor wrack .

Zelf houdt S . zich op de achtergrond . Bijna
tot vervelens toe last hij ooggetuigen verhalen afwisselen met nuchtere verslagen .
Dagboekstijl en laconieke legermeldingen
vormen een kader voor 32 foto's . Men
hoort de jonge mensen spreken, vloeken,
kozewoordjes fluisteren, zichzelf vermannen,
luisteren naar de Russen die ook spreken
en zingen om er de cooed in to houden .
Ze verschijnen bij name genoemd, even in
het gezichtsveld, de aanvoerders, de melders, de vechters, de doden, de sanitaren in
bet opleidingskamp en in de chaos van de
catastrofe, wonden verbindend en helpend,
zorgend voor hun gevallen kameraden in
uitzichtloze canals- en afweergevechten,
wachtend op het bevel hun allerlaatste
munitie to gebruiken .
Als bet interneringskamp in gereedheid is
geraakt worden maandelijkse bezoeken toegestaan . Thuis gevangen na alles wat zij
doorstaan hebben, in het vooruitzicht van
art . 113 . Geen klacht, geen pleidooi, maar
ontreddering. Geschreven vanuit bet hart
van iemand die zich niet hoefde to schamen
wanneer bij de schaarse bezoekdagen geliefden van achter het gesloten hek riepen :
„Niet over idealisme praten, dat willen ze
niet horen . Zeg maar dat je bet voor het
geld hebt gedaan, of omdat je honger had,
of omdat je geen werk kon krijgen en wanneer ze je wat in de schoenen willen schuiyen, mag je niet tegenspreken, antlers krijg
je een zwaardere straf, heeft de advokaat
gezegd"
Een document dat elk onvertogen woord
ontkracht, elk lichtvaardig oordeel vreedzaam vonnist .

S . De Smet

Rol f I taliaander, Hrsg .
Albanien - Vorposten Chinas
Delp'sche Verlagsbuchhandlung, Mhnchen,
1970, 282 pp., Ln., DM . 18,-.
Terwijl vele publicisten nog steeds geneigd
zijn Albanie zonder meer als een vazalstaat
van de Chinese Volksrepubliek to kwalif iceren, heeft Rolf Italiaander in het door
hem uitgegeven boek beweerd, dat de Albanese communistische leiders door middel
van normalisering van de betrekkingen met
de overige Europese landen hun onafhankelijke positie willen versterken, resp . onderstrepen.
De veranderingen in de politiek van Tirana betekenen meer dan een proces van aanpassing aan de nieuwe Chinese buitenlandse staatkunde. Sinds bet laatste plenum van
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het Centraal Comite van de Albaaese Arbeiderspartij van juni 1970 is duidelijk geworden dat de stappen die ter doorbreking
van het isolement op het terrein van de
buitenlandse politiek zijn gezet, grotendeels
een gevolg zijn van het economisch 'Umdenken' . Ook Albanie heeft gedurende de
afgelopen jaren een produktiviteitsniveau
bereikt waarin de handhaving van een
streng gecentraliseerde planning een anachronisms genoemd mag worden . Sinds
erode 1969 wordt de uitbreiding van de
competentie van de lagers administratieve
organen, economische organisaties en van
de bedrijven gepredikt en ook voorzichtig
geprobeerd.
Het door Roll Italiaander uitgegeven boek
is in vier delen verdeeld . In het eerste deel,
'Reiseberichte', zijn bijdragen van Ilja Ehrenburg, Italiaander zelf en Francesco Petrone . Het tweeds deel van het boek, 'Dokumentationen', omvat zeven overzichten
en bijdragen onder meer van Kristo Frasheri, Mehmet Shehu, Enver Hoxha en Koco Bihiku . Deel drie van het boek is aan
de poezie van Albanie gewijd en in het
vierde deel, 'Auslandsbeziehungen', sehrijven Peter R . Prifti over Joegoslavie en het
lot van de Albaanse minderheden in dit
land, en Wolfgang Bartke over de betrekkingen tussen Albanie en de Chinese
Volksrepubliek en Harry Hamm over Albanie en Europa .
Door middel van deze bijdragen van diverse auteurs slaagde Italiaander erin begrip to wekken voor de „Entwicklungsbedingungen eines Volkes, das nur mit radikaler Widerspenstigkeit lurch die Jahrhunderte den Imperialismus der kleinen Nachbarn and die Aufteilungspolitik der Grossmachte uberlebt hat" . Niet alle door Italiaander geselecteerde bijdragen zijn echter
even informatief . In plaats van artikelen
zols die van Ilja Ehrenburg, gedateerd
1945, en van de Italiaanse communist Francesco Petrone had men by . een !anger artikel van de Albanie-deskundige Stravro
Skeudi kunnen opnemen .
De reds van minister-president Mehmet
Sheku ter gelegenheid van het verlaten van
het Warschaupact door Albanie na de Sovjet-bezetting van Tsjechoslowakije geeft een
overzicht van Tirana's politiek van 1960 tot
1968. De intellectuele voorsprong van de
communistische !eiders op de Albaanse bevolking was lange tijd grocer dan in de andere socialistische landen, zoals uit de toespraak van partijsecretaris Enver Hoxha
over de vrouwenemancipatie blijkt .
Het is jammer dat in het boek elks analyse
ontbreekt over de afkomst van de commu-
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nistische !eiders van Albanie en over de
machtsstrijd in de jaren vijftig en zestig in
de topleiding van de partij en de regering.
In de topleiding van de Albaanse communistische partij zijn meer academisch gevormde intellectuelen dan in het partij-apparaat van de andere Oosteuropese landen .
Interessant zijn ook de korte studies van
Wolfgang Bartke en Harry Hamm over de
verhouding tussen Tirana en Peking. Volgens Bartke zijn de betrekkingen tussen
beide landen tijdens de laatste jaren verslechterd, onder andere als gevolg van de
culturele revolutie in China.
L . L. Bartalits
Jorg Mittelsten Scheid

Die Teilung Indiens .
Zur Zwei-Nationen-Theorie
Wissenschaft and Politik, Koln, 1970,
160 pp ., DM . 28,-.
Het is in India niet moeilijk om geconfronteerd to worden met het probleem van de
verhoudingen tussen de Hindoes en de
Moslems in de beide delen van het vroegere Brits-Indie, India en Pakistan . Het probleem vindt zijn grond in de absoluut verschillende godsdienstige overtuigingen . S .
geeft een overzicht van de moeilijkheden
tussen Hindoes en Moslems . In de eerste
plaats gaat hij de verhoudingen na in hun
historisch perspectief tot op het ogenblik
van de scheiding . Vervolgens komt het volkenrechtelijk probleem aan de orde, de juridische opvattingen over de twee-natientheorie zoals deze werd geformuleerd door
de Moslemliga en door de Congrespartij,
de Britse opvattingen terzake en de uitwerking in de grondwetgevingen van India en
Pakistan zelf. Tenslotte een beschrijving
van de feitelijke toestand en de behandeling van de Hindoes en de Moslems in
beide delen van het land . Dit laatste deel is
het minst gefundeerde, daar het enkel kon
en kan steunen op persoonlijke waarnemingen die uiteraard beperkt blijven .
Al met al geen optimistisch beeld van de
bestaande situatie . Alhoewel de grondwetten van beide landen we! een zekerheid geven aan de minderheden, gaat het in de
praktijk we! anders en worden de wetten
niet altijd toegepast . S . onderstreept het feit
dat Pakistan in zichzelf een moslemstaat is,
terwijl India officieel een godsdienstig neutrals staat is. Of dat in de praktijk een
grote rol speelt, zou ik uit eigen ervaring
we! durven betwijfelen. In de optie van
Pakistan wil men de minderheden recht geven op een autonome ontwikkeling ; in de
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optic van India wil men de minderheden
integreren.
S . geeft een goede presentatie van het probleem, uiteraard beknopt en in veel punten
schematisch. Het boek besluit met een degelijke bibliografie . Geschikt voor de historicus en de beoefenaar van het volkenrecht .
A . Van Peteghem
Axe! Kuhn

Hitlers aussenpolitisehes Programm
Entstehung and Entwicklung 1919 1939

Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1970, 286 pp .,
DM . 24,--.
De doelstellingen van Hitlers buitenlandse
politick werden reeds tien jaar voor zijn
machtsaanvaarding bepaald . Dit was een
programme, das volgens Axel Kuhn „im
Kriegswillen gipfelte, das zum Intrieb seines Kamptes um die Alleinherrschaft wurde and das er nach der Machtsergreifung
Schritt fur Schritt zu verwirklichen suchte" .
Op vragen hoe en wanneer dit programme
werd ontworpen en waarom Hitler zo 'unbeirrbar an ihm festhielt', probeert de auteur van dit boek een antwoord to geven .
Door Axel Kuhn werd de vraag near ontstaan en ontwikkeling van de Hitleriaanse
buitenlandse politieke conceptie opnieuw
gesteld . Bij zijn onderzoek hield de auteur
hoofdzakelijk rekening met Hitlers 'eigene
Aussagen',
„die uber den Versuchen,
konservatieve Vorlaufer in der deutschen
Geschichte and zeitgenossische Parallelen
im europaischen Fascismus zu finden", tot
op heden „weitgehend unbeachtet blieben" .
Indien men, zoals de auteur, ook de vroegere redevoeringen en geschriften van Hitler
interpreteert, manifesteert zich zijn programme op het terrein van de buitenlandse
politick als combinatie van verschillende
factoren . Het originele concept van Hitler
beoogde ongetwijfeld de herziening van de
bij het verdrag van Versailles vastgestelde
grenzen, o .m. ook het terugkrijgen van de
verlorengegane Duitse kolonies in Afrika .
Groot-Brittanie words echter door de gewijzigde machtsconstellatie na de eerste wereldoorlog (Sovjet-Rusland) als mogelijke
bondgenoot voor Hitler interessant . „Die
einmal verfolgten Ziele geraten dadurch in
Widerspruch" . Een plan van 'drang' near
het Oosten heeft de oplossing geboden. Deze conceptie maakte 't voor Hitler mogelijk
een politick to volgen waarin towel het
anticommunisme als ook de rassenideologie
verwezenlijkt zou kunnen worden .
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In de periode van 1935 tot 1939 heeft Hitler ingezien, das zijn plan een 'Lebensraumkrieg' samen met Groot-Brittannie en Italie
to voeren tegen de Sovjet-Unie mislukte .
Axel Kuhn levers in zijn boek het overtuigende bewijs das door de Britse weigering
om samen met Duitsland een veroveringsoorlog tegen de Sovjet-Unie to voeren Hitlers doel op het terrein van de buitenlandse
politick niet beinvloed werd . De fuhrer
probeerde de factor Engeland door een
nieuw systeem van bondgenootschap to
vervangen .
Volgens de auteur is de 'Abwendung' van
Hitler van zijn oorspronkelijke 'Bundnisplanen' niet in oktober 1937 voltrokken .
Het is bijna ondenkbaar das Hitler met zijn
'Lieblingsgedankes'
het bondgenootschap
met Groot-Brittannie in een 'einmaligen
Akt' (conferentie van Hossbach) heeft opgegeven. De wijzigingen in Hitlers buitenlandse staatkunde tegenover Engeland dateren van begin 1936 . Met het begin van de
'Kolonialpropaganda', de verbetering van
de betrekkingen tussen Duitsland en Italie
en tussen Duitsland en Japan nam Hitler
een verslechtering van de Duits-Britse betrekkingen op de koop toe . Hij geloofde
echter met door de rijksregering gelanceerde
mondiale samenwerking tussen Duitsland,
Groot-Brittannie, Japan en Italie de moeilijkheden met Engeland door de „Evident
der Interessenpolitik uberwinden zu konnen" . In deze conceptie van een 'weltpolitischen Vierecks' mag men de kerngedachte
van de Hitleriaanse buitenlandse politick
gedurende de j aren 1936 en 1937 zien .
Het uitbreken van de Spaanse burgeroorlog
en de vorming van een volksfrontregering
in Frankrijk inspireerden Hitler tot een
nieuwe tactiek tegenover Groot-Brittannie .
Hij riep het bolsjewistische 'Weltgefahr' op .
Tegelijkertijd tag de Fuhrer ook das hij de
Britse evenwichtspolitiek onmogelijk als instrument kon gebruiken om van Duitsland
een wereldmogendheid to maken . Men wilde nu Engeland van dit traditionele princiep van zijn Europe-politick afbrengen en
de Duitse hegemonie op het continent laten
aanvaarden . Door een weigering van het
Duitse plan zwaar gedepressioneerd ontwikkelde Hitler voor het eerst de conceptie das
Groot-Brittannie „unter Umstanden als
weiteres Hindernis auf dem Wege deutschen
Ostexpansion in einem Krieg geschlagen
werden musse" . Volgens de auteur volgde
de definitieve beslissing om met Groot-Brittannie of to rekenen op Engelands harde
reactie tijdens de 'Maikrise' van 1938 en na
bekendmaking van de politick der garanties
in 1939 . Daardoor begreep de Duitse dicta-

1001
for dat een Duits-Britse 'Auseinandersetzung' voor Duitslands 'Lebensraumkrieg'
tegen de Sovjet-Unie onvermijdelijk was .
L. L . Bartalits

Raymond Aron

Die heiligen Familien des Marxismus
Christian Wegner Verlag, Hamburg, 1970,
234 pp .,
DM . 16,-.
Terwijl de vervreemding tussen Sartre en
Merleau-Ponty nauwelijks de aandacht van
de publiciteitsmedia getrokken heeft, kreeg
de polemiek van Raymond Aron tegen
Sartre grote belangstelling . Aron polemiseert echter niet alleen tegen Sartre, maar
hij bekritiseert ook scherp de zgn . „neueste
Spielart des Marxismus" . Die is o .a . verbonden met de naam van de huidige chefideoloog van de Franse Communistische
Partij, Louis Althussers .
Naar analogie van de polemiek van Marx
en Engels tegen Bruno Bauer en consorten,
die in 1845 onder de titel 'Die heiligen Familien, Kritik der kritischen Kritik' verschenen, noemt Raymond Aron zijn eerst
in 1968 to Parijs uitgegeven boek 'Die heiligen Familien des Marxismus' .
De liberals pragmaticus Raymond Aron
verwijt zijn ideologische tegenstanders dat
zij de voorkeur geven aan „die metaphysischen Kontroversen den konkreten Untersuchungen der franzosischen oiler der
Weltsituation", terwijl men verzuimt „die
Untersuchung der sozialen and okonomischen Mechanismen tatsachlich vorgenommen zu haben", waarover de neo-marxisten
tot op heden slechts blijven praten.
L . Bartalits
Daniel Frei

Kriegsverhutung and Friedenssicherung
Verlag Huber, Frauenfeld / Stuttgart, 1970,
258 pp ., DM . 18,-.
„Schon immer bedeuteten die Schrecken
des Kriegs fur das Bewusstsein der Menschen sine der furchtbarsten Bedrohungen,
and schon immer war die Sehnsucht nach
Frieden sine der starksten Triebkrafte im
Denken der Menschheit" .
Na deze veelbelovende woorden van Daniel
Frei gelezen to hebben zou men een handboek over de problematiek van oorlog en
vrede verwachten . Indien men het boek wil
karakteriseren, dan most echter worden
vastgesteld dat het nosh een handboek noch
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een bijdrage is tot het onderzoek van de
internationals betrekkingen . De lezer krijgt
de indruk dat de bedoeling van de auteur
slechts was een inleiding tot de hoofdproblemen van de internationals betrekkingen
to schrijven . Over deze problemen heeft
Daniel Frei lezingen gehouden aan de Universiteit van Zurich en aan de Technische
Hogeschool van Zurich . Het is een 'textbook' geworden met de bedoeling een
overzicht to geven over de diverse probleemgebieden die samen het complex 'internationals betrekkingen' uitmaken .
De auteur legt de nadruk op de beschrijving en analyse van begrippen zoals collectieve veiligheid, of schrikking, ontwapening,
diplomatic, 'Crisis Management', imperialisme enz . . In dit kader probeert Daniel
Frei de mogelijkheden en grenzen van het
hanteren van deze begrippen op het terrein
van internationals betrekkingen to schetsen .
Een van de tekortkomingen van dit boek
is dat de auteur heeft afgezien van de behandeling van „Einzelaspekten, auf die
Darstellung un Kommentierung weltpolitischer Ereignisse Bowie auf die Diskussion
komplexer
sozialwissenschaftlicher
Forschungstendenzen and -ergebnisse auf den
einzelnen Problemf eldern" .
Indien de lezer iets meer details zou willen
weten, dan wordt hij verwezen naar een
omvangrijke bibliografie . Een serieuze wetenschappelijke bijdrage tot de problematiek van oorlog en vrede is echter, dat Daniel Frei in zijn boek een duidelijk onderscheid gemaakt heeft tussen de procedure
van de voorkoming van oorlogen en de
handhaving van de vrede . Hij maakt onderscheid tussen twee wegen . In de eerste
plaats afschaffing van de conflicten 'an
sick' en in de tweeds plaats 'gewaltloze'
regeling van de conflicten . De eerste weg
gaat in het utopische denken op . De tweede weg is de weg van de politicks realiteit .
De handhaving van de vrede is een van de
belangrijkste problemen van onze tijd . Volgens Daniel Frei kan men daarom de internationals politick „gar nicht mehr anders
als unter dem Gesichtswinkel der Friedenssicherung betrachten" .
Deze woorden van de auteur getuigen van
een groot optimisme wat betreft de toekomstige ontwikkeling van de internationals betrekkingen .
De belangrijkste vragen waarop Daniel
Frei in zijn boek een antwoord poogt to
geven zijn : Waarom komt er geen ontwapening? Hoe wordt het 'Crisis Management'? en tenslotte : Wat betekent nucleaire
of schrikking?
L . L. Bartalits
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Dr . Haim G . Ginott
Entre parents et adolescents
(Between parent and teenager)
(Coil . Reponses)
Robert Laffont, Paris, 1970, 219 pp . .

Dit werk is bedoeld als een 'girls voor ouders van adolescenten' . Elke ouder words
eens met de evidentie geconfronteerd : mijn
kind is geen kind meer . Ginott wil hierbij
de ouders een hulp bieden . Er komen geen
grote pedagogische principes aan bod, noch
is het een kwestie van 'listige techniekjes' .
Aan de hand van een uitgebreide documentatie van anecdotes en getuigenissen zowel
van ouders als van jeugdigen tussen 13 en
20 jaar suggereert S . mogelijke richtingen
voor een oplossing. Wanneer ouders en
adolescenten bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheden en beperkingen kan

tussen hen een sfeer groeien van wederzijds
begrip en vertrouwen, zonder dat men het
noodzakelijk op alle punten eens is .
De keuze van de besproken problemen en
ook bet feit dat dit boek reeds in dertien
talen werd vertaald getuigen van een zeer
realistische en echt psychologische kijk op
de verhouding tussen ouders en adolescenten . Daarom Ban ook : sterk aanbevolen .
Rik De Gendt
Jean Dierkens
L'amour a

18 ans

Editions Universitaires, Paris, 1970, 166 pp . .
Jean Dierkens, medicos, psychiater, psychoanalist en universiteitsprof, wil met Bit
boek een ruim publiek bereiken van jeugdigen die op de drempel staan van de volwassenheid .
Vooreerst geeft hij een schets van was volwassenheid inhoudt ('objectif adulte'),
waarin hoofdzakelijk de affectieve, en
slechts in geringe mate de lichamelijke en
intellectuele karakteristieken aan bod komen . Als psychoanalist wijst hij nadrukkelijk op de latente krachten die de uitbouw
van een harmonisch volwassen-zijn bemoeilijken . Vooral vooroordelen vanuit het sociale milieu kunnen de groei van de jonge
persoonlijkheid, die per se kritisch moet
zijn, afremmen .
In bet tweede hoofdstuk, 'L'adolescent en
transition', behandelt S . de ontwikkeling
vanaf het erode van de kinderjaren tot het
begin van de volwassenheid . Vooral de puberteit krijgt hier aandacht . Aan de hand
van talrijke schema's words hier, zij het
bondig, heel was biologische informatie ge-

geven .
Het meest waardevolie biedt het derde
hoofdstuk, 'Stapes de 1'amour' . In een poging om zichzelf to vinden, resp . zichzelf to
ontvluchten, zoekt de adolescent eerst steun
in een groep van gelijken . Maar de vreugde
van bet groepsleven moet gaandeweg plaats
maken voor een steeds groeiend verlangen
naar de ontmoeting met een bepaald persoon . Luciditeit en persoonlijk evenwicht
zijn de noodzakelijke criteria voor een goede partnerkeuze . Samen zullen beide partners, aan elkaar gelijkend of complementair, hun leven, via een integratie van het
seksuele en affectieve, in totale gave van
zichzelf, harmonisch moeten uitbouwen .
Contraceptieven - waarvan bier een overzichtelijke beschrijving - kunnen een hulp
zijn op voorwaarde Bat zij in dienst staan
van een groeiende liefde en verantwoordelijkheid .
Rik De Gendt
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Bernard Eliade
L'Ecole Ouverte
Livre-Action pour une education
populaire et permanents
Editions du Seuil, Paris, 1970, 251 pp . .
Zich openlijk inspirerend op de methoden
van Celestin Freinet, is deze poging om
(toch maar) jets to wijzigen in het Franse
onderwijs, niet zo overtuigend. S . is zelf
leraar in een technisch instituut en vertelt
uitvoerig hoe hij in zijn sector empirisch to
werk is gegaan . Hij tracht deze erg op de
praktijk afgestemde wijzigingen in een ruimer theoretisch kader to situeren . Zijn methods lijkt mij van een weinig inspirerende
vanzelf sprekendheid (getekend door de beperkjngen van Freinet zelf) ; zijn theoretische uitwerking mondt nit in een door onmacht getekende retoriek . Zonder twijfel
zullen lezers met een gelijksoortig ervaringsgebied nuttige wenken vinden in dit
relaas, maar ik ben bang dat de veranderingen waarvoor hier gepleit words, alleen
maar de verdere verstarring in de hand
werken, dat S . zelf gevangen zit in het onderwijssysteem waartegen hij meent zich to
verzetten . Opvallend is by . dat hij geen
aandacht wijdt aan een van de belangrijke
polen waarmee de (r)evolutie in het onderwijs onvermijdelijk to kampen krijgt : het
gezin . Of om het theoretischer to stelien : er
zijn hier psychoanalytische motieven aanwezig die in een ruimere maatschappijkritiek
opgenomen dienen to worden .
E . De Kuyper
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sumeerd) ,,over het hele front in botsing
komt met de gevestigde orde" (p . 55) . Op
dezelfde manier werpt hij een bijzonder
bruikbaar ides op, nl . dat er geen jeugdproblematiek bestaat, wel een "geschutter
met de term 'volwassenheid' ") . Veel genuanceerder en ook veel efficienter dan ails
'rode' en 'groene' boekjes, stelt dit boekje
enkele pertinente vragen in verband met
een ruim opgevatte onderwijs-maatschappijproblematiek . Als het ware terloops words
veel over 'utopie', over 'revolutie en tederheid' geschreven ; een omweg die niet zo
maar terloops bewandeld words, omdat men
uiteindelijk toch hierop zal uitmonden
wanneer men tot de kern van de opvoeding
door wit dringen . Kernmoment in het hele
vernieuwingsproces is natuurlijk de onderwijsopleiding zelf . Het meer praktische
programme dat S . in zijn laatste hoofdstukjes ontwerpt, bevat heel bruikbare suggesties, al lijkt het in zijn geheel nog altijd
een beetje strak en stroef. Maar dit is eigenlijk een punt voor verdere discussie .
Belangrijk is dat een sfeer geschapen werd
waarin een constructieve discussie pleats
ken vinden . S . laat zien dat opvoeding most
leiden near bevrijding en dat, wil die opvoeding daarin slagen, ze niet „gericht ken
zijn op een in wezen mensonwaardig kapitalistisch bests!" (p . 52) . Het accent valt op
de middelen tot die bevrijding en niet op
de 'afschuwelijke mechanismen van het kapitalistische monster' . Inspirerend dus, voor
wie nog openstaat voor een geengageerde
positieve aanbreng, en niet dadelijk op hol
slant wanneer het woordje 'revolutionair'
unit .
E . De Kuyper

w . H . Sprenger

Een alternatieve pedagogische
akademie
Pleidooi voor een f undamenteel
nieuwe onderwijsopleiding
Kritiese Bibliotheek, Van Gennep, Amsterdam, 1970, 98 pp ., f 5,90 .
S . gnat uit van de volgende stelling : „De
vraag wet eerst zijn beslag most krijgen :
maatschappij- dan wel onderwijsvernieuwing, is een onzinnige vraag, die mensen
ten onrechte tot een 'kiezen daartussen'
manoeuvreert" (p . 13). Hij beseft dat onderwijsvernieuwing nauw verbonden is met
maatschappijvernieuwing, en dat de pedagogie(k) die hij zelf voorstelt (p . 54 gere-

os van Ussel
A f scheid van de Seksualiteit
Bert Bakker, Boom, NVSH, Den Haag,
Meppel, 1970, 149 pp. .
De grote verdienste van dit boekje is dat
het orde schept in de chaotische wereld van
het seks-gebeuren en -beleven . Heel wet
verkeerd gerichte discussie, taboe-versterking en pseudo-emancipatie worden zichtbaar gemaakt door de indeling die S . voorstelt : we hebben volgens hem op het ogenblik to waken met een seksueel reformisme,
een engseksuele revolutie, of een poging om
de wens en de maatschappij to emanciperen . Dat deze indeling niet beperkt blijft
tot een dorre systematisatie, maar gebruikt
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wordt our het denken over de seksualiteit
een mutatie to doen ondergaan, is een tweede verdienste . Dat dit bovendien gebeurt
met kennis van zaken en met een grote
'edelmoedigheid' kan de vastgelopen discussie dialectisch beslist verder helpen . S . zorgt
ervoor dat zijn pleidooi voor een 'au-dela
de la sexualite' geen Victoriaanse recuperatie wordt van het begrip 'seksualiteit' :
het gaat er onmiskenbaar our, de seksualiteit in een ruimer, menselijker perspectief to
situeren, zonder ze onderweg to 'verliezen' .
De analyse van de huidige situatie en de
kritiek van de hedendaagse contradicties is
lucide . Bezwaren kan men aanvoeren tegen
de antropologische fundamenten van het
eerste deel (was die wel nodig? en vooral
in deze summiere vorm?) . Persoonlijk zou
ik geneigd zijn vooral kritiek uit to oef enen
op het toekomstperspectief dat hier en daar
doorschemert . Maar het feit dat ik over
toekomstbeelden van de seksualiteit kan beginners to denken, is, laat ik dat gerust bekennen, reeds to danken aan Van Ussels
aanpak . 1k kan het by . jammer vinden dat
een zinnetje als : „ons maatschappelijk bestel kan niet tezelfdertijd op prestatie gericht zijn en de wellust waarderen" (p . 107)
niet voldoende relief krijgt, dat het to gemakkelijk klakkeloos geciteerd kan worden
zonder dat men inziet welke maatschappelijke consequenties eraan vastzitten, maar
het staat er toch maar, en in de context van
het gehele boek geef t het op een overtuigende manier aan waaruit de kern van
onze seksuele (en dus ook maatschappelijke?) problematiek bestaat . Een boekje our
to gebruiken dus . Jammer genoeg werd, o .a.

vorm van moralisering to houden, maar het
zal de kritische en onbevooroordeelde lezer
duidelijk zijn, dat ons boek een moreel doe!
heeft, namelijk dat de individuele mens
recht moet hebben zijn seksuele behoefte to
bevredigen, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, en -- voorzover daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten en de
veiligheid van de anderen - de wijze waarop de geslachtsdrift zich uit" (p . 8) . De informatie wordt gegeven op een rustige maar
volledige manier; uitvoerig en genuanceerd ;
gedetailleerd dock niet pedant ; open en
ronduit, maar niet afstotelijk . Een verdere
verdienste is dat het boek niet nadrukkelijk vanuit het mannelijke standpunt geschreven is ; aldus wordt b.v. zijn prestatiedwang die de hedendaagse seksualiteitsbelevenis kenmerkt, krachtig afgezwakt . Daar
het boekje zich in de eerste plaats tot jongeren richt, wordt weinig of geen aandacht
besteed aan zwangerschap en geboorte,
noch aan het seksuele levee van oudere
mensen . Daar het zich ook niet richt tot
deskundigen, kon bet gezeur over chromosomes en hormones rustig achterwege blijven . Het accent ligt op de wijze waarop
jonge mensen hue seksualiteit kunnen beleven . Het hoofdstukje gewijd aan homoseksualiteit is nogal beknopt . Prettige vertaling, aangename lay-out, geschikte illustraties (van teder tot clean), niet al to veel
zwaarwichtige grafieken, maken van dit
boekje een (voorlopige) model-uitgave van
seksuele voorlichting .
E . De Kuyper

door de lay-out, de bruikbaarheid ervan beperkt .

E . De Kuyper

Bent H . Claesson
Jongen en meisje i man en vrouw
Alpha-Boek, Uitgeverij NVSH, Den Haag,
1970, 135 pp., geill . .
Wie strakke opvattingen heeft i .v .m. seksualiteit in het algemeen, abortus, masturbatie, de 'pi', de seksuele minderheden in
het bijzonder, kan door dit boekje alleen
maar geergerd worden . Wie daarentegen
meent dat kennis van de seksualiteit niet
schadelijk is (het omgekeerde, helaas we!!),
kan men het zonder meer aanraden . Wat
de morele strekking betreft : ,,we hebben in
dit boek geprobeerd ons verre van iedere

David Reuben
Alles wat u altijd over Sex wou
weten
maar nooit durf de vragen
Bruna, Utrecht / Antwerpen, 1970, 288 pp . .
Deze Amerikaanse best-seller verschilt van
de vroegere slechte voorlichtingswerkjes alleen hierdoor dat, terwiji vroeger doodernstig gemoraliseerd werd onder bet mom
van wetenschappelijke informatie, er flu
krampachtig vlot en sours potsierlijk komisch gekeuveld wordt over Seks-met-eenhoofdletter . Omdat dit werkje 'toch maar'
een bestseller is onder vele andere en betere vulgarisatieliteratuur, hoef je je er niet
al to druk over to maken . Zoveel onzin
samen vormt eigenlijk een curiosum .
E . De Kuyper

1005

SOCIALS WETENSCHAPPEN
Bij ons op school door een schoolwerkgroep . - Katernen 2000, Amersfoort, Wolters Noordhoff, Groningen, 1970, 21 pp . .
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pp ., £ 5,85 .
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280 pp ., £ 1,40 .
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Gembloux, 1971, 239 pp ., BF . 95 .
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1971, 209 pp . .
Destray, Jacques - La vie d'une f amille
ouvriere . - Ed . du Seuil, Paris, 1971, 175
PP..
Higgins, J . P. P, and Sidney Pollard, Ed . Aspects of Capital Investment in Great
Britain 1750 -1850 . - Methuen, London,
1971, 200 pp ., £3 .
Kalk, E e .a . - Een verrekUker voor de
overheid . - Katernen 2000, WoltersNoordhof,
f, Groningen, 1971, 22 pp. .
Male, D . J . - Russian Peasant Organisation before Collectivisation. - Cambridge
University Press, London, 1971, 253 pp .,
£ 4,- .
Marhold, Wolfgang - Fragende Kirche .
- Matthias Grunewald, Mainz, 1971, 196
pp ., DM . 16,-.
Minshull, Roger - The Changing Nature
of Geography . - Hutchinson University
Library, London, 1970, 160 pp ., £ 1,50, paper £ 0,65 .
Moore, Wilbert - Les changements sociaux . - Duculot, Gembloux, 1971, 195 pp .,
BF . 95 .
Morin, Edgar - Plodemet . - Allen Lane,
London, 1971, 287 pp ., £ 3,15 .
Pollard, Sidney - The Gold Standard and
Employment Policies. - Methuen, London,
1970, 164 pp ., 16/- .
Raeithel, Gert - Op f er der Gesellschaf t .
- Kiepenheuer & Witsch, Koln I Berlin,
1971, 296 pp ., DM . 26,- .
Revel, Jean-Francois - Marx noch Jews /
ideologie noch religie . - Het Wereldvenster, Baarn, 1971, 238 pp ., f 15,90 .
Rivers, Julius - Latin America . A Sociocultural Interpretation . - Appleton-Century-Crofts, New York, 204 pp ., $ 3,30 .
Saul, S . B . - Technological Change : The
United States and Britain in the 19th Century . - Methuen, London, 1970, 198 pp .,
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Understanding society . Readings in the
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social sciences . - MacMillan, London,
1970, 712 pp ., £ 1,- .
Zorza, Richard - The right to say 'We' . Pall Mall Press, London, 1970, 214 pp .,
£ 2,- .

Recent Medisch-Ethisch Denken 11
(De Nederlandse Bibliotheek der Geneeskunde), Stafleu, Leiden, 1970, 328 pp .,
f 45,-.
Twee jaar na het eerste deel verschijnt deze
bundel opstellen onder hoofdredactie van
professor Hermans . Coordinator van de
twee bundels was de psychiater Kortbeek,
die ook de inleiding tot de eerste bundel
schreef.
De meeste auteurs zijn medicus, een enkele
jurist (Rang), filosoof (Van Melsen) of theoloog (Van Oijen) . Onderwerpen die ook al
in de eerste bundel aan de orde kwamen
medicinalis
zijn :
Abortus
provocatus
(Kloosterman), De arts en het sterfbed
(Plokker), De medicus en de waarheid (Hillen), Het beroepsgeheim (Jongsma), Ethos
en sexus (Van Oijen), Sterilisatie (De
Graaf) en Orale anticonceptie (Drogendijk) .
Nieuw zijn : „Medische ethiek en het verplichte dulden van medische behandelingen" (Tordoir), „Medisch experiment op
de mens en strafrecht" (Rang), „Geneeskunst en oorlog" (van der Vegt) en „Kostenbewaking en honorering" (Regensburg) .
De opstellen zijn zorgvuldig opgebouwd,
veelal met uitvoerige historische beschouwingen en met referenties aan andere auteurs en beschrijving van wets- en andere
regels. Ze geven stuk voor stuk veel bruikbare inf ormatie over het desbetref f ende onderwerp . Ze zijn leesbaar, ook voor de leek
en van degelijk gehalte . Speciaal molten genoemd worden de bijdragen van Plokker en
Kloosterman .
Toch last de bundel als geheel een f lauwe
nasmaak achter. Degene die bij 'recent' aan
'nieuw' dacht, komt bedrogen uit . Zo pleit
Regensburg voor de handhaving van hoge
honoraria voor artsen, zonder dat hij daarbij vergelijkbare cijfers voor andere beroepen noemt en zonder de investering in de
medische student door de gemeenschap in
zijn beschouwingen to betrekken . Van der
Vegt zegt n.a .v. chemische strijdmiddelen :
„Wanneer de mogelijkheid om ze (insecticiden) als strijdmiddel to gebruiken eenmaal
zijn ontdekt, worden de stoffen vrijwel automatisch militair geheim" . Dit is ethisch
en politiek een uiterst interessante uit-
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spraak . Maar hoe werkt dan zo'n automatisme? En hoe staat het met de ethiek
daarvan? We krijgen hierop geen antwoord .
De computer words genoemd door Jongsma
en Van Melsen . Jongsma bespreekt deze
categoric apparaten verder niet . Van Melsen
geeft in liens „Ethiek, techniek en geneeskunst" als zijn mening, dat het gevaar van
manipulatie van mensen niet aan 'het wezen' van de computer to wijten is, maar
aan „de mens, die zijn verantwoordelijkheid
in deze niet goed gezien heeft" . Goed, maar
de mens is manipuleerbaar door de andere
mens, uniek of niet . De toelaatbaarheid
hiervan kunnen we betwisten, maar we zouden ons wellicht beter kunnen of vragen hoe
het staat met de garanties tegen het misbruik van zo'n computer . Wie zorgt ervoor
dat ze komen, wie zou het kunnen tegenhouden, waarom? Hoe? Hoe staat het met
machtsverhoudingen op lit gebied? etc . Dat
zijn dan praktisch-ethische vragen, maar
daarvoor moeten we kennis van sociologic,
politick, organisatieleer ed . gebruiken . Relevant is hier de opmerking van Droogleever Fortuyn : „Bij mij persoonlijk vermindert de behoefte aan medisch-ethische
beschouwingen naar mate ik meer van de
dingen afweet" . Dezelf de auteur maakt in
de laatste alinea van het boek de opmerking, dat de artsen geneigd zijn hun bevoorrechte positie als een recht to zien en
wel doordat ze daaraan gewend zijn . Dat is
een sociaal-psychologische verklaring van
de attitude, de moraal, de ethiek van de
artsen . Deze auteur voert deze attitude dan
weer verder terug op een biologisch principe : „Voor het zenuwstelsel bestaat er
geen verschil tussen gewoonte en norm" .
Hij denkt bij 'Medische Ethiek' evenals de
andere auteurs meer aan het Blauwe Boekje Van De Medicus (Medische Ethiek en
Gedragsleer, uitgave van de Kon . Ned .
Maatschappij ter Bevordering van Geneeskunst 1959) . Van der Vegt citeert uit lit
boekje : „Onder de eigenlijke ethiek willen
wij verstaan het systeem van de hogere
motieven, welke de mens ontleent aan zijn
levensbeschouwing" . 1n deze regel is een
heel aparte ethische theorie aangeduid, een
snort subjectief idealistische met een apriori
waarde hierarchic .
Deze leidt tot autonomisering van eigen
opvattingen en zo tot de z .g . principiele
houdingen of vooroordelen met tolerantie
tegenover en onbegrip voor andere meningen, ondanks het predikaat 'hoger' bij 'motieven' . Het zelfbeeld words geretoucheerd
en de overgang van feitelijke naar waardeoordeel verdoezeld . Droogleever Fortuyn
does lit dus niet .
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Bezinning op de filosofische uitgangspunten
van de medische ethiek door toekomstige
schrijvers lijkt van veel belang voor een betere fundering van veranderingen in de medische ethiek .
J . H . van Meurs

Ur•s

Ramseyer

Soziale Bezi ge des Musizierens in
Naturvolkkulturen
Francke Verlag, Bern/Nlunchen, 1970,
128 pp ., Schw . Fr . 17,50 .
Dit boek wil een brug slaan tussen enerzijds de etnologie en anderzijds de muziekwetenschap, of, zo men wil, omgekeerd .
Het is niet eenzijdig musicologisch ingesteld : de etnoloog words niet gehinderd
door termen en begrippen uit de muziekleer
of muziekgeschiedenis ;
de musicoloog
words op een voor hem verstaanbare wijze
onderhouden over psychisch-sociale gegevens uit de etnologie . Dit laatste beoogt de
auteur : de functie van de muziek in de
verschillende cultuurf asen, welke natuurvolkeren doormaken, afhankelijk van materiele omstandigheden (levensonderhoud),
van cultus, magic, traditie en van velerlei
behoeften in de samenleving, zoals de berichtgeving door middel van signaaloverbrenging .
1k voor mij acht lit boek waardevol, omdat
de auteur zijn onderwerp beheerst en het
in een goede opbouw en op heldere wijze
(met voorbehoud voor de sours al to lange
zinnen) exponeert, zelfs zo, dat ieder ontwikkeld lezer, leek op het gebied van de
twee wetenschappen, hem kan volgen . Aan
hen derhalve, die enige belangstelling voor
lit onderwerp hebben, kan lit werk als een
verantwoorde introductie worden aanbevolen, ook al ontbreken daarin our begrijpelijke reden muziekvoorbeelden .
J. Smits van Waesberghe

A . Mitscherlich

Versuch die Welt besser zu bestehen
Suhrkamp, Frankfurt/M ., 1970 .
Deze bekende orthodoxe psycho-analiticus
schreef eerder o .a . over ziekte als konf lict
en over aggressiviteit . Hij pleit flu aan de
hand van Freud (in dubbele zin) voor de
psychoanalyse als bijdrage tot oplossing van
de wereldnood . Daarbij zet hij zich of tegen
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behaviorisme en gedragstherapie, die hij
psychomechanica noemt, in tegenstelling tot
de psychodynamica van de psychoanalyse .
Hij is boos op de positivistische 'wetenschapspausen' . Wel vergeet hij het felt dat
de grondleggers van het positivisme, zoals
Carnap en Reichenbach, evenzeer als de
grote Freud, voor het Nazisme de wijk hebben moeten semen . Mitscherlich is was erg
Freudcentrisch . Andere psychodynamische
stromingen zijn bij hem in het geheel niet
in tel, zoals die van Adler, Jung, Sullivan .
Hij maakt rake opmerkingen o .a . over de
horigheid van de wetenschappers en het gevaar van misbruik in de zin van manipulatie, welke men bij de klassieke psychoanalyse angstvallig tracht to vermijden. Met afgrijzen citeert de schrijver James V . Mac
Connell (p . 134) als voorbeeld van een horige wetenschapper en hij merkt daarbij op,
dat de afkeer van de psychoanalyse bij
velen veroorzaakt words doordat de psychoanalyse zich wil bezig houden met juist
het onderzoek van de overtuiging waarmee
we ons does rechtvaardigen (p. 154) . Mitscherlich verwacht van psychoanalyse een
Ik-versterking van bet individu, d .w.z . van
de kritische zin, de zelf standigheid, de
geestelijke onafhankelijkheid van het individu bij verbetering van dims contactmogelijkheden . Hij meent zelfs, dat de menses
gespaard zouden zijn voor veel ellende als
ze evenveel aandacht voor Freud hadden
gehad als voor Einstein (p . 113) . Nu is het
maar de vraag, of Ik-versterking mogelijk
is op de manier van de psycho-analyse voor
groepen en of dat tot resultant heeft „Die
Welt besser zu bestehen" . Als argument
voert de schrijver aan, dat de generaliseringen van psychologische hypotheses van individu naar groep, zoals Freud deze pleegde, zeer bruikbaar zijn gebleken voor cultuurkritiek . Hij geef t gees concrete wegen
van deze analyse aan, zoals deze dan op
grote schaal zou moeten plants vinden.
Toegegeven zij, dat een paar nauwkeurige
psycho-analyses van een kiein aantal hippies specifiek zouden kunnen bijdragen aan
de kennis van bet subcultuurprobleem .
Maar waarom is dat dan niet allang gebeurd? Is de orthodoxe psychoanalyse dan
sours toch nog steeds een midden-klas privilege? Mitscherlich heeft gees kijk op
structurele problemen . Die vallen eigenlijk
wel buiten zijn gezichtsveld . Hij is een wereldverbeteraar en een verlate Aufklarungsfilosoof.
Het boek heeft vooral waarde als beschrijving van de gedachten en ervaringen van
Freud tegen de achtergrond van de huidige
wereldontwikkeling en als beschrijving van
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de ontwikkeling van de psycho-analytische
beweging .
De vele weerstanden die de schrijver onderweg ontdekt bij anderen, zouden voor
een deel wel eens geprojecteerd eigen
schuld-gevoel kunnen betekenen en een justificatie van de feitelijke machteloosheid
van het Freudisme in wereldzaken. Wanner de lezer deze zin begrijpt, ziet hij meteen, dat het psycho-analytische denken
toch al aardig is doorgedrongen - mede
dank zij Mitscherlich en ondanks alle weerstanden die hij noemt.
J . H, van Meurs

WETENSCHAPPELIJK ALLERLEI

Gaskell, T . F. -- Physics of the earth . -Thames and Hudson, London, Denis, Borgerhout, 1970, 216 pp ., geill ., BF . 155 .
Pilbeam, David - The evolution of man .
- Thames and Hudson, London, I Denis,
Borgerhout, 1970, 216 pp ., geIll ., BF . 155 .
Sneath, P. H. A . -- Planets and life . -Thames and Hudson, London I Denis, Borgerhout, 1970, 216 pp ., geill ., BF. 155 .
Wood, Clive - Sex and fertility . - Thames and Hudson, London, I Denis, Borgerhout, 1970, 216 pp., geill., BF . 155 .

Dr. U . H . Kollaar •d

School en Wetenschap,
enkele beschouwingen over het
voorbereidend wetenschappelijk
scheikundeonderwijs
Wolters-Noordhoff, Groningen, 152
f 19,50.

pp .,

Deze dissertatie behandelt de kwestie hoe
de modern ontwikkelingen in de scheikunde moeten doorwerken in het voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs . Aan de orde
komen de doelstellingen van bet VWO-onderwijs in de natuurwetenschappen en de
natuurwetenschappelijke methoden van de
scheikunde, dit vooral omdat schrijver de
„kennismaking met de methode van de natuurwetenschap" als summer een bij de
doelstellingen van het natuurwetenschappelijk onderwijs plaatst . Een belangrijk deel
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van het boek words verder ingenomen door
een kritische beschouwing van het tegenwoordige scheikunde-onderwijs op de middelbare school . Hier kan men kritiek aantreffen op het gebruik van verouderde theorieen als het Bohr-model, onjuist gebruik
van het ionenmodel, slecht gedef inieerde
begrippen als resonantie, en antropomorfe
formuleringen als „het streven naar de
edelgasstructuur", overbodige begrippen als
dampdichtheid, hetgeen een Nederlandse
specialiteit blijkt to zijn. In het laatste
hoofdstuk, suggesties voor modernisering
van het chemie-onderwijs, komt de auteur
met een eigen keuze van de leerstof . Hij
gaat er van uit dat er fundamentele begrippen moeten worden ingevoerd zoals zuivere
stof, zout, molecuul, en ook bijv. entropie
en golffunctie. Vage begrippen en overbodig feitenmateriaal moeten worden weggelaten . Dit laatste gedeelte zal de lezer het
minst bevredigen, aangezien in deze opzet
toch wel veel dogmatisch moet worden ingevoerd in een yak dat immers op empirie
berust. Voor het overige heeft het boek
waarde als een kritische beschouwing op
een gebied waar sterk uiteenlopende opvattingen heersen .
N . van Westen
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W erner W eber
Forderungen . Bemerkungen and
Au fsatze zur Literatur
Artemis, Zurich, 1970, 311 pp ., S .F . 26,-.
Ontmoeting of uitdaging : om deze dubbelzinnige uitleg van de titel draait elk onder-
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deel van deze bundel reacties op oude en
nieuwe literatuur . S . opteert duidelijk voor
een niet-agressieve middenplaats, waar de
produktieve inbreng van de auteur opgevangen wordt door de creatieve bereidwilligheid van de lezer en uit deze confrontatie
resulteert een def initief -persoonlijke betekenis . Dit leesavontuur van een schrijvend lezer die op elk ogenblik zijn dankbaarheid
om de belevenis breed uitspint, heeft drie
centra . Eerst de spanning tussen de natuur
van de mens en zijn kunstproducerende bezigheid, gedemonstreerd aan extremen als
Zola en Baudelaire of Dylan Thomas en de
Beatles, een bundeling van koud bericht,
rustige meditatie, actieve verwerking en ingespannen inpassing in het huidige levensbeeld. Vervolgens de moeizame expeditie
om uit het verleden het heden to zien
groeien, van Goethe of over Morike tot
Fontane, een bestendig zoeken naar de zintuiglijkheid van taal en de instrumentalisering van de innerlijke motieven . Tenslotte
werpt S. zich op als bemiddelaar tussen de
code-behoevende lezers en de grillige slingers van de jonge literatoren, met een verificeerbaar eigen patroon bij A . Andersch,
S . Lenz, G . Grass, G . Eich, G . Wohmann,
P. Celan, W . Biermann en J . Bobrowski,
met humeurige zoekdrift bij B . Brechbuhl,
J . Federspiel, P . Bichsel, J . Steiner of A .
Muschg. Dus toch : een uitdaging .
C . Tindemans

Harms W . Eppelsheimer

Geschichte der Europaischen Weltliteratur 1 . Von Homer bis Montaigne
Insel Verlag, Frankfurt, 1970, 306 pp .,
DM . 28,- .
Het is Goethe geweest die voor het eerst
gesteld heeft dat en zo jets als een wereldliteratuur bestaat. De auteur schrijft flu
over dat deel van die literatuur dat in Europa is ontstaan. Daarbij zal men niet andens dan enigszins willekeurig to werk kunnen gaan . Het zou dan ook vrij eenvoudig
zijn om to zeggen, aan deze schrijver is to
veel en aan die is to weinig aandacht besteed . Dat zou een nutteloze bezigheid zijn
indien men niet precies list zien welke
criteria men daarbij zou hanteren . Ook bij
deze auteur is het niet helemaal duidelijk
welke criteria hij gebruikt . Waarschijnlijk
zijn wij daar ook nog niet aan toe . Wij
kunnen nog niet eens behoorlijk zeggen wat
literatuur is en wat niet . Er zijn op dat
gebied nog to veel vooroordelen to overwinnen die bepaalde genres zonder meer

uitsluiten, anderzijds bepaalde schrijvers
zonder meer in willen sluiten. Om flu een
werkelijk overzicht van de wereldliteratuur
to krijgen zou men van alle nationals literaturen moeten weten wat ook in een andere cultuur dan waarin ze ontstond, als
literatuur aanvaard kan worden.
Hoe dat zij, dit is in elk geval een nuttig
boek om en overzichten in to vinden van de
werken van een groot aantal van de belangrijkste schrijvers uit Europa . Feitelijk
echter zou een werk als dit vergezeld moeten gaan van een bloemlezing uit bet werk
van die schrijvers .
C . J . Boschheurne
Victor Large, ed .

Goethe. A Collection o f Critical
Essays
20th Century Views 73, 185 pp . .

Erich Segal, ed .
Euri pides . A Collection o f Critical
Essays
20th Century Views 76, 177 pp . .
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1968,
161- elk .
Beide verzamelingen essays pogen, vanuit
de visie van de samensteller, een coherent
beeld to brengen van de interpretatie door
de huidige literatuurwetenschap . Bij Goethe
blijft dit zicht toch wel erg beperkt tot een
nieuwe presentatie van zijn betekenis als
lyricus en van zijn maatschappelijke en (natuur)wetenschappelijke stellingen . Boeiend
werkt alleen de opstelling van Duitstalige
(K. Victor, G . Lukacs, K. Reinhardt) en
Angelsaksische (B . Fairley, R. Peacock, E .
M . Wilkinson, L . A . Willoughby, V . Large)
naast Duitse literatuurcritici die in de V .S .
doceren (0 . Seidlin, E . Heller) . Segal's Euripides-anthologie is veel persoonlijker . Hij
gaat en van uit dat Euripides als toneelauteur een revolutionair is geweest, die
ideeentheater i .p .v. mythentheater schreef,
die bet decor en de dramatis personae veranderde, die de socials plaats van handeling
(troop-ruimte naar huffs-cel) verlegde en
bijgevolg ook de mentaliteit . Deze visie
staaft hij door bijdragen van A . Arrow
smith, G. Grubs, A . P . Burnett, E. Schlesinger, B. Knox, E . Havelock, C . Wolff en
Th . Rosenmeyer. Alleen J . P. Sartre schist
hier ergerlijk tekort ; zijn hineininterpretieren tekent zich ongunstig of tegen de fundamentele tekstanalyse van een schaar frishedendaagse kenners-zonder emotie .
C . Tindemans
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THEATER
Brunet, Pierre - Claudel et Shakespeare .
- Colin, Paris, 1971, 272 pp ., FF . 29,50 .
Gurr, Andrew - The shakespearian stage .
- Cambridge University Press, Cambridge,
1970, 192 pp ., £ 4,- .
Michel, Lawrence - The thing contained .
Theory of the tragic . - Indiana University Press, Bloomington, 1970, 177 pp ., £ 3,60 .
Olson, Elder - The theory o f comedy . Indiana University Press, Bloomington,
1968, 145 pp ., £ 0,95 .

Fie Carelsen
Ik heb ze gekend . . . Mijn gouden
uren bij het Nederlandse toneel
Ad . M . C . Stok, Den Haag, 1970, BF . 210 .
De geeerde Nederlandse actrice-in-retraite
bundelt haar weemoedig-sentimentele herinneringen, enkele jaren geleden reeds in
Elseviers Weekblad afgedrukt . De betekenis en de aard van de evolutie van het Nederlandse theater is haar ten enenmale
voorbijgegaan ; zij interesseert zich enkel
voor personen, acteurs, collega's, zonder
artistiek oordeel. Alles is fraai, nauwelijks
iets krijgt een gespannen toon mee, het leven is lief geweest . Theaterhistorisch onbeduidend, zelfs al slaagt deze innemende
artieste erin een aantal houdingen en verhoudingen tot de kunst tussen de regels in
to strooien. Even sentimenteel, maar belangrijker als document, zijn de 60 historische foto's, vergeeld maar reuze-authentiek .
C . Tindemans

Susanne Mutter-Han p f t, Hrsg .
Uber Giinter Eich .
Edition Suhrkamp 402, 158 pp ., DM . 4,-.
Thomas Beckermann, Hrsg .
Uber Martin Walser.
Edition Suhrkamp 407, 342 pp ., DM . 6,-.
Volker Canaris, Hrsg .
Uber Peter Weiss.
Edition Suhrkamp 408, 184 pp ., DM . 4,- .
Suhrkamp, Frankfurt, 1970.
Deze drie deeltjes openers een nieuwe reeks
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die (naar Angelsaksisch voorbeeld) een tussentijdse kritische balans wit opmaken, gebaseerd op de onthaalwijze van S .'s werk,
globaal en afzonderlijk. De (niet zo onmiddellijk bereikbare) bijdragen zijn elders
reeds verschenen en uit tijdschrift, pers en
boek geplukt our samen een monografische
collage to vormen, waarvan de betekenis
door de ambitieuze lezer zelf moet worden
uitgemaakt . G . Eich wordt uiteraard zowel
als dichter als als luisterspelauteur en zelfs
als MaulwUrfe-prozaist doorgelicht. M .
Walser staat er ook in de dubbele gedaante
van novellist-romancier en dramatisch auteur . P . Weiss, ook al romancier-toneelauteur, werd als filmmaker verwaarloosd . Het
zijn ieder voor zich en telkens antlers onmisbare collecties our de persoonlijke relatie van de lezer tot de nog enigmatische
auteur aan de gewenste kritische informatie
en opheldering to helpen .
C . Tindemans

Friedrich Knilli and Ursula Munchow
Friihes deutsches Arbeitertheater
1847 -1918. Eine Dokumentation
Hanser, Munchen,1970, 504 pp ., DM. 34,- .
Dit boek is een overvloedig bewijs van bet
bestaan van een gedramatiseerde sociaaldemocratie in Duitsland, van 1847 af, toen F .
Engels met zijn Bri sseler Deutscher Arbeiterverein brave stukjes uitbeeldde, tot de
novemberrevolutie in 1918, over de partijhoogtepunten als het Sickingendebat (1859),
de stichting van de A.D .A .V. (1863), de socialistenwet (1878), de ondergrondtijd (tot
1890), de groei tot massapartij (1900) . Uiteraard is dit amateurtoneel gebleven, propagandabravour, of en toe feestspel, vaak
erg satiriserend, altijd doctrinair-agitatorisch, sours allegorisch . De auteurs (militanten, leiders, journalisten, eenvoudige
stakingsagenten) hebben geen literaire behoeften, blijven vaak anoniem, ontwikkelen
geen eigen dramatische vormen en sluiten
zich aan bij de traditie van bet volksdrama
of van het 'burgerlijke drama' ; de revuetechniek wijst wet eens naar een open
vorm, maar deze is er uiteindelijk op dit
niveau niet uitgekomen . Deze Lehrstucke,
vaak beklemmend door de nauwelijks onderdrukte woede en ergernis, worden door
de twee samenstellers opgediend in een
APO-jargon, met valse heroisering, die een
miskenning inhoudt van de ware motieven

Boekbespreking

1011
en de echte intensiteit van deze stukken .
Voortdurend ook schoppen ze tegen de
huidige SPD ; dat is jammer en onnodig,
maar compromitteert uiteraard nergens hun
inzicht, dat het drama bewust gemanipuleerd heeft als een instrument om op de
massa in to werken, en daarin ligt hoe dan
ook een onaanvechtbare dramatisch-theatrale waarde.
C . Tindemans

Jurgen Hemya

Ferdinand Raimund
Metzler, Stuttgart, 1970, 88 pp ., DM . 6,80 .
Frank Schaumann

Gestalt and Funktion des Mythos in
Ferdinand Raimunds Biihnenwerken
Bergland, Wien, 1970, 243 pp ., dS . 65,-.
Kurt Kahl

rivaal van F . Raimund, heef t in K. Kahl
een uitmuntend biograaf gekregen . Vinnig
met de pen, op de hoogte van de meest recente wetenschappelijke inzichten, met inzet
strijdend voor een nieuwe reputatie van de
Weense auteur, met fijngevoelige analyse
van Nestroy's wereldbeeld (Schopenhaueriaans pessimisme), plaatst S . netjes in een
chronologische reeks wat Nestroy's satirische wereldverwringing heeft geprovoceerd :
huwelijk, censuur, improvisatie, eenzaamheid . J . Hemn gaat precies na waaruit deze
'komedie'-en-'satire'-reputatie bestaat . Hij
doet dat in een knappe detaillering van
spel-existentie en inhouds-commentaar . De
vormelementen (figuren, taal, muziek, scenische voorwaarden) leveren een eigen creatie op : het couplet, structuurbepalend en
ideologisch geladen . In het begrip 'Posse'
(zich opstellend tegen de Parijse vaudeville),
uit to leggen als 'satirische komedie' of
'spel-komedie', heeft Nestroy zijn volstrekteigen bijdrage tot de dramatische literatuur
geleverd .
C. Tindemans

Johann Nestroy oder Der wienerische
Shakespeare
Molden, Wien, 1970, 350 pp ., oS .182,- .
Jurgen Hein

Spiel and Satire in der Komodie
Johann Nestroys
Gehlen, Bad Homburg v . d . Hohe, 1970,
193 pp ., DM . 32,-.
J . Hems Raimund-boek is een combinatie
van bibliografische informatie en een overzicht van de huidige stand van het wetenschappelijke onderzoek (handschriften, edities, tijdskader, Weense volkstheater, biografie, oeuvre, stijlkenmerken, werkingsgeschiedenis, toekomstige onderzoekstendensen), onmisbaar bij elke Raimund-commentaar. Schaumann, bewust van de herkomst
van het Weense Zaubersthck uit de barokke
speltraditie, gaat de evolutie na die deze
motieven bij Raimund hebben doorgemaakt :
van conventionele fabel naar biedermeierparabel . Raimunds strikt-eigen bijdrage is
de verwerking tot allegoric, vol burgerlijke
idealen . Dit sterk gedetailleerde (af en toe
eindeloos fraserende) onderzoek differentieert uiteindelijk de mythos (minder mythe
dan mythologic) als parodistisch middel, als
middel tot ver-beeld-ing (allegoric), als
middel tot concretisering van de wereld en
als middel tot illusionisme en idealisering .
J . Nestroy, jongere tijdgenoot en artistiek

Frederic Ewen
Bertolt Brecht . His Life, His Art, &
His Times

Calder & Boyars, London, 1970, 573 pp .,

75/- .

Peter Horst Neumann
Der Weise and der Flefant .
Zwei Brecht-Studien
W . Fink, Munchen, 1970, 96 pp ., DM . 9,80 .
Margrit Hahnloser-Ingold
Das englische Theater and
Bert Brecht
Francke, Bern, 281 pp ., SFr . 25,- .
Prof . Ewen's Brechtbiografie (identieke nadruk van de Amerikaanse editie van 1967)
bevat niets nieuws, maar is onberispelijk
volledig ; ze is bijgevolg erg lang, maar zeer
bevattelijk en zonder polemisch ongenoe-gen . De speciale charme bestaat uit een
voortdurende confrontatie van tijdsachtergrond en reedl oeuvre . Het is een ernstige
girls, die je in voile vertrouwen met de tekst
kunt hanteren. P. H . Neumann is reeds aan
motiefanalyse toe . Zijn onderzoek van 'den
Weise' in Brechts werk reveleert Brechts
ethiek van de nieuwe mens, gekopieerd op
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de Laotse-figuur en paradigmatisch verveelvuldigd in talloze gestalten ; in essentie is
het een compilatie uit wereldinzicht, marxistische 'Haltung', list, de to redden waarheid, een levensleer die moreel-labiel en
ethisch-stabiel wil zijn . Het tweede motief
betreft Brechts lievelingsdier : de olifant, die
in een ontwikkeling van dikhuid en goeierd
tot dialectische metafoor het nieuwe mensentype verzinnebeeldt : een combinatie van
doorzicht en kracht, nut en overbodigheid,
ongevoeligheid en sentiment, dreiging en
wijsheid, tegelijk symbool en exempel . Mw
Hahnloser legs eerst een uiterst vaardige
synthese van Brechts dramaturgische kenmerken in pregnante eenvoud neer als een
basis van waarop ze het drama van W . H .
Auden, J . Osborne, en J . Arden gaat onderzoeken in hun verhouding tot Brecht . Dat
onderzoek blijft alvast to beperkt en bovendien zijn de conclusies toch wel to simplistisch . Volstaat enige mentaliteitsovereenstemming of -toenadering reeds om over
bemvloeding of navolging to spreken? En is
enige analogie in het gebruik van formele
middelen meteen een rechtstreekse aanduiding dat ze enkel van Brecht kunnen voorkomen? Het zo noodzakelijke diepteonderzoek is hier uitgebleven. Hoogstens kun je
toegeven dat een onderzoeksprogramma is
opengevouwen waarvan de resultaten voorlopig nog onbevredigd laten .
C . Tindemans

Arthur Colby Sprague & J . C. Trewin

Shakespeare's Plays Today . Customs
and Conventions o f the Stage

Sidgwick & Jackson, London, 1970, 147 pp .,
301- .
Tussen 1920 en 1950 heeft zich traag de
traditie doorgezet van de opvoeringen van
het totale Shakespeare-oeuvre . Aanvankelijk moest een heleboel worden afgegooid :
stereotiepe aankleding, solo-acteurs, 19eeeuwse heroische inrichting . Gezellig keuvelend dwalen de twee beroeps-Shakespearekijkers door de huidige conventies : anecdotes, vondsten, manipulaties, gegroepeerd
naar centra als acteursgedrag, teksttrouw,
kostuumcode, tijdsaanduiding, karakteropvatting, invullen van de scenische ruimte .
Dat wordt allemaal onsystematisch afgerateld ; het blijven steekkaartennotities over
impulsen, niet over strekkingen of standpunten . Deze atomisering van een opvoering vergeet voortdurend dat details slechts
bestaan in functie van een totaliteit ; ze

geisoleerd voorstellen is het miskennen van
zowel het theater als Shakespeare . Een ware mast voor niks .
C . Tindemans

Richard Southern

The Victorian Theatre.
A Pictorial Survey
David & Charles, Newton Abbot, 1970,
112 pp ., 551- .
Onder het verwende kijken naar de huidige
technische theatermogelijkheden, zijn we het
besef kwijtgeraakt dat er vroeger ook al
aardig werd gegoocheld ; dit boek herinnert
ons aan het illusionistische vernuft van het
Britse Victoriaanse theater. Het Victoriaanse theater gaat door voor fraai maar saai .
Deze documentenreeks bewijst dat het technisch gesofistikeerd is geweest, sensationeel
en spectaculair, vakkundig en ingenieus,
kortom 'dazzling' . Natuurlijk was het bewust ook (klater)goud,
stucco-glamour,
maar de architecturale elegantie wordt keurig in evenwicht gehouden door de toneelschildering, de gordijntechniek, de ombouwmechanismen, het kraanwerk, de publieksaccomodatie, de belichtingsfoefjes, de
hippodroommegalomanie, de magisch-illusionistische procedures . Op niet-f anatieke
staaft dit
wijze chronologisch-evolutief,
beeldenoverzicht de ontwikkeling uit het
sentimenteel-romantische idioom naar een
soepel naturalisme en een historisme met
vooral topografische detaillering, een kijkspel . De slotindruk is niet vertedering, maar
eerbied voor het technische kunnen, gepaard aan een heel precieze theorie over
wat het theater voor het yolk client to zijn .
C . Tindemans

Melvin J . Friedman, Ed .

Samuel Becket now . Critical approaches to his novels poetry and plays
The University of Chicago Press, Chicago
and London, 1970, 275 pp ., 721- .
Dit keurig uitgegeven boek is niet zo actueel als de titel suggereert ; het grootste deel
van de diverse essays is een vertaling van
de bundel Configuration critique de S .B .
(Paris, 1964) . Deze slechts vluchtig aangevulde opstellen zijn vervolledigd door drie
nieuwe interpretaties, door R . Federman
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(Beckettian Paradox: Who Is Telling the
Truth?), J. Fletcher (Interpreting Molloy)
en R. Cohn (The Laughter of Sad Sam
Beckett), met een voortreffelijke Check-List
of Criticism . Zoals gebruikelijk leidt de diversiteit der auteurs niet tot een eenheid in
gezichtspunt. Er wordt herhaaldelijk diepzinnig gefilosofeerd alsof Beckett vanuit seminarieoefeningen heeft gecomponeerd ; zijn
temperament en wereldbeleven komen er
maar sporadisch aan to pas . Terwijl 'silence' als 'the mother tongue' van Beckett kan
worden beschouwd, beleeft momenteel een
eindeloze stroom van verkiaringen een feestelijke tijd.
C . 'Tindemans

Martin Esslin
The Peopled Wound. The Plays of
Harold Pinter
Methuen, London, 1970, 256 pp ., 451- .
Beroepsinteriaan Esslin rijgt zijn vele vroegere gelegenheidsopstelletjes over zijn (te
respecteren) idool samen tot een ongelijk
geheel . Nauwkeurig parafraseert hij Pinters
stukken, van de eerste lyriek tot de laatste
f ilmscenarii. Akelig is het dat S . meent in
al deze stukken gegronde archetypische momenten terug to vinden ; zijn vindingrijkheid
is groot, maar niet altijd even overtuigend,
en vooral niet functioned, omdat geen
enkel toeschouwer in staat kan zijn deze
geheime knopen ook tijdens de vertoning
meteen door to hebben en to ontwarren .
Belangrijk en nieuw is S's uitvoerige bijdrage over Pinters taalvermogen dat tot een
afwijkende vorm van dialoogschrijven heeft
geleid . Problematisch blijft echter zijn neiging om ieder thematisch onderdeel terug
to brengen tot een biografisch element ;
zelfs als dat gewettigd is, dramatisch is het
niet per se belangrijk .
C . Tindemans

Gilles Sandier
Theatre et Combat . Regards sur le
theatre actuel . Essai
Stock, Paris, 1970, 368 pp ., FF . 29,- .
S ., theatercriticus van La Quinzaine litteraire, kijkt achterom naar de recente toestand van het theater, vooral toch van het
drama, in de wereld, onder het veelzeggende motto: 'Et puffs, Mai 68 est venu' . Deze
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nieuwe datering van de wereldgeschiedenis
is meteen een aanduiding van S .'s geborneerde visie . Vertrekkend van een maatschappelijk dogma, speurt hij naar de wijze
waarop zijn persoonlijke belijdenis in de
theateractiviteit
vertegenwoordigd wordt.
Wie zijn idee bijtreedt, is meteen een vaste
waarde ; wie niet, een ouwe sok . Bovendien
wordt deze wereldkritiek ogezet vanuit het
enge standpunt van Parijs als navel van het
wereldtheater, wat onder geen beding nog
vol to houden is . Slechts het toevallige aanbod van vertalingen plus de lokale vracht
probeersels maken de voorraad uit vanwaaruit S . eens gauw gnat decreteren wat
wel en wat niet door de maoistische beugel
kan . Het resultant gelijkt een regelrechte
prijsuitreiking ; ergens links ligt de behoefte, een bonte groep rechts betwist elkaar de
eer van verouderd en gedegenereerd . Pirandello, Claudel? Vergeet ze maar . Michel en
Audureau zijn stukken beter . Natuurlijk is
zo'n bundel erg revelatief en bijgevolg belangrijk. Als je maar niet vergeet dat dit
een symptoom is van de postbabylonische
begripsverwarring waarbij schermtermen als
'reactionair' of 'progressief' volkomen irrelevance categorieen zijn .
C . Tindemans

Shakespeare: The Merchant of
Venice
A Casebook
Macmillan, London, 1969, 249 pp ., 12/6 .
Deze Casebooks willen alle essentiele commentaren i .v .m. een bepaald werk samenbrengen . Dit Merchant-deel start met een
inleiding van de tekstbezorger die de historische waarderingslijn globaal tracht to evalueren . Daarna volgen fragmenten die de
wisselende
aandachtspunten documentair
demonstreren . Een eerste onderdeel bevat
de oudere heren, van N. Rowe over W .
Hazlitt en H . Heine tot G . Gervinus en R .
Moulton. Een tweede onderdeel bestaat uit
meer recente, nagenoeg volledige essays
over de meest diverse f acetten (Shylock
voorop) van dit blijspel en alle grote Shakespearologen zijn opgenomen, o .m . E . E .
Stoll, H . Granville-Barker, G. Wilson
Knight, J. Palmer, M . C. Bradbrook, J . R .
Brown, G . Midgley en S . Burckhardt, maar
ook even vitale gelegenheidscommentatoren
als S . Freud en W . H . Auden . Een perfecte
bibliografie rondt dit studenten-themaboek
voortreffelijk af .
C. Tindemans
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FILM
Clair, Rene - A nous is liberte . Entr'acte .
- (Classic film scripts), Lorrimer, London,
1971, 140 pp ., £ 0,90 .
Cowie, Peter - international film guide
1971 . - Lorrimer, London, 1971, 480 pp .,
geill ., £ 0,75 .
Cuijpers, Peter - Sex films . - Bruna,
Utrecht, 1971, 208 pp ., geill., BF . 55.
Hanson, Gillian - original Skin . - Tom
Stacey, London, 1970, 192 pp ., geill ., 40/- .
Ropars-Weuilleumier, M . C . - De la
litterature an cinema . - Armand Colin,
Paris, 1970, 240 pp .
1 ngmar Bergman

Wild Strawberries

Modern Film Scripts, nr 18, Lorrimer, London, 1970, 120 pp ., geili ., 12/6 .
Een inleidende nota van de uitgever vertelt
je dat deze uitgave van de Wild Strawberries „will serve as a precise example of how
a literary script is translated into visual
terms" . Filmscenarios worden dus niet alleen uitgegeven om de film, thuis, al lezend
en stukje bij beetje, to herleven ; filmscenario's warden ook uitgegeven om een participatie aan het 'makers van de film' to simuleren : Bergman bezig zien! In het boekje
staat verder als inleidende tekst : „Bergman
discusses Film-making" . Daarin speelt
Bergman de hele kunstmythe mee, als zou
een film een resultant zijn van mysterieuze
inspiratie, sfeer, herinnering en gevoel . Hij
spreekt er over zijn jeugd en over de sfeer
waarin hij zijn films nu maakt . Een film
groeit' zoals een mens opgroeit, suggereert
Bergman . Het is jammer dat een uitgever
dit snort private mystiek zonder discussie
als uitgangspunt overneemt .
Het boekje bevat Bergmans script, een
reeks foto's (die slecht zijn gereproduceerd),
een genummerde tabel van alle shots in de
film .
Dirk Lauwaert
Peter Cowie
Sweden 1, Sweden 2
Screen Series, Zwemmer, London, 1970, 224
pp., geill ., 18/- per deel .
In het boek, Sweden 1, bracht Peter Cowie
een alfabetisch register samen waarin titels
van films, namen van filmmakers, acteurs,
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technici en producenten telkens gevolgd
worden door een biografie en een beschrijving. Verder staat er ook nog een uitgebreide index in of gedrukt waarin wordt verwezen naar passages in Sweden 1 en Sweden 2 . Dit laatste boek is een beschrijving
van de filmgeschiedenis van Zweden vanaf
haar eerste films tot de meest recente van
68 - 69.
Peter Cowie, die b.v, ook de jaarlijkse
'Filmguides' uitgeeft, is een compilator . Hij
moet over uitgebreide kaartensystemen beschikken om zoveel weetjes samen to brengen . Compilatiewerk hoeft op zichzelf nog
helemaal geen nutteloos of slecht werk to
zijn . Als men maar beseft dat ook compilatiewerk gedragen en geinspireerd moet
worden door een visie, een probleemstelling
of gewoon maar door een passie of een
nieuwsgierigheid . In Sweden 1 en Sweden 2
vind je geen enkele achtergrond die inspirerend zou gewerkt hebben op de auteur .
Het register blijft onpersoonlijk en slordig
van lay-out (voor een register is de bladschikking en het lettertype erg belangrijk),
hier en daar zijn er onverantwoorde lacunes (by. buitenlandse carrieres van actrices
als Garbo of Bergman staan er niet in, wel
de buitenlandse carrieres van filmmakers)
en het felt dat alle namen, zowel van films
als van acteurs, zowel van regisseurs als
van producenten en technici zomaar door
elkaar staan, wijst op gebrek aan inzicht in
de mentaliteit van de filmamateur.
Het tekstboek Sweden 2 is niets antlers dan
een chronologische opsomming en beschrijving van films . Kenschetsend is de moraliserende context waarin Cowie de Zweedse
films meent to moeten plaatsen . Het is een
tekst geworden waarbij de auteur zich geen
enkel probleem heeft gesteld betreffende de
stereotiepe interpretaties van de Zweedse
film. De mythes van de Zweedse film worden er zonder meer als waar overgenomen .
Nochtans, als je zo'n boek leest als dat van
Cowie, merk je hoe eenzijdig en onvolledig
onze kennis van de Zweedse film is . Hoe
zit het met de filmconsumptie in Zweden
zelf? Welke plants hebben Zweedse films er
naast buitenlandse import? Hoe zit de
Zweedse f ilmeconomie in elkaar? Hoe zit
het met de bioskoopexploitatie, by . waar
zijn bioskopen in dit uitgestrekte land? Hoe
zit de Zweedse film in de Zweedse cultuur
(theater, literatuur), in de Zweedse samenleving, in de totale sociaal-economische
situatie?
Belangrijker misschien nog zijn de vragen
die de Zweedse filmmythe zelf oproept :
waarom is de Zweedse film in het buitenland zo populair? En om to beginners hoe
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populair is de Zweedse film? Welke is de
waarde van hot Zweedse provincialisme
(Zweedse films zijn provincialistisch ; conservatief en beperkt, zoals Oost-Europese
of zoals vole Italiaanse produkties)? Hoe
worker Zweedse films bij verschillende publieken als die van by . de States, van
Groot-Brittanie, Frankrijk en de Nederlanden, die telkens eigen nuances van de
Zweedse mythe gebruiken .
De twee boeken van Peter Cowie zijn eens
to moor een illustratie van onze 'noodzakelijke blindheid' voor onze eigen mythes .
Dirk Lauwaert
Daniel Blum
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toner praatscenes of een personage (geen
star) in een gedetailleerd decor .
In de pagina's van hot boek gewijd gars de
zestiger jaren valt je daarentegen ineens de
afwezigheid op van de glamour-foto's en
van de pin-up-poses . De foto's uit de films
toner je wet opvallend vaak close-ups
waarin acteurs (personages) zich direct to
kijk zetten . Het exhibitionisme en het voyeurisme hoeft riot nog eens apart gemaakt
to worden in f oto-studies, de films zijn hot
ai op zichzelf. Echte praat-scenes vindt je
nog nauwelijks in de foto's terug . De acteurs (personages) kijken in hot beeld, in de
camera, naar de toeschouwer, in de zaal .
Dirk Lauwaert

A pictorial history of the Talkies

New Revised edition by John Kobal
Spring Books, London-New York, 339 pp .,
251- .
Een echt Brits plak- en verzamelboek. 339
bladzijden met kleine, zwart-wit foto's uit
films . Ook al zijn de bladzijden groot (30
bij 23 cm), op elke paging zitten tussen tiers
en twintig kleine foto's geperst met hier en
daar enkele uitzonderingen voor een vollepagina portret van Monroe, Cooper of
Garland .
Het boek is chronologisch opgebouwd . Elk
jaar beslaat om en bij de acht bladzijden,
met een klein hoekje tekst, waarin gegevens
staan over commerciele successes en prijzen . Het leeuwenaandeel gaat natuurlijk
naar de Amerikaanse film, maar al wat
commercieel belangrijk is uit hot buitenland, lijkt er wet in to zitten . Op hot eind
zit er een goeie index in en ook bij de foto's staan de essentiele gegevens : titel,
regisseur, produktiemaatschappij, acteurs .
Gewoon als naslagwerk is hot al erg bruikbaar .
Natuurlijk krijg je met die ere foto uit een
film geen enkel idee van de totaliteit van de
film. Door de honderden foto's van hot
boek kun je wet een indruk krijgen van
markante verschuivingen in de filmiconografie . Tot aan de jaren zestig werden van
stars vole extra foto-studies en foto-portretten gemaakt en werden van stars postkaartfoto's gemaakt in zwempak (de pin-ups) .
Foto's die geen enkele band hadden met de
films, maar die rechtstreeks aansloten op
film als maatschappelijke mythe, ais indrukwekkend instituut . Stars toners er zich
en worden er getoond in die foto's . De
foto's nit de films toner echter zelden of
nooit een shot met exclusieve concentratie
op een star : de meerderheid van de foto's

KUNST EN ARCHITECTUUR
Auquier, Yves - Pays noir. - Pool d'edition et de redaction, Bruxelles, 1970, 72 pp .,
geill ., BF . 180 .
Bach, Johann Sebastian - (Genie en wereld), Heideland, Hasselt, 1970, 302 pp .,
geill., BF . 525 .
Bekaert, Geert en Francis Strauven - Bouwen in Belgie 1945 -1970. - Nat . Confederatie van bet Bouwbedrijf, Brussel, 1971,
384 pp., geill. .
Bense, Max - Artistik and Engagement . Kiepenheuer and Witsch, Koln, 1970,
182 pp ., DM . 14,-.
Einsele, Martin - Stadterneuerung . Kramer, Stuttgart, 1971, 60 pp ., geill., DM .
14,80 .
De meester van Maria van Bourgondie . Miniatuurkunst voor iedereen . - Spectrum,
Utrecht, 1971, 113 pp ., f 65,- .
Miranda, Drs F . de - Presentie-in-hetvoorvlak. - Erven J . Bijleveld, Utrecht,
1969, 120 pp ., f 17,50 .
Moles, Abraham - Art et ordinateur . Casterman, Tournai, 1971, 272 pp ., BF. 270 .
Pf armor, Helmut F. - Hanns Johst . Vom
Expressionismus zum Nationalsozialismus .
-Mouton, The Hague I Paris, 1970, 326
pp ., f 40,- .
Sade, Donation Marquis de - Gravuren
102 . - Kiepenheuer & Witsch, Koln, 1970,
DM . 12,Sinds 45 . De kunst van onze tijd . Deel 11.
- Desclee De Brouwer, Brugge, 1971, 332
pp ., gezll ., BF . 2 .950 voor de 3 delen.
Witt, Sina - Kinderzeichnungen zu Brecht .
- Inset Verlag, Frankfurt, 1970, 34 Tafeln,
103 pp., DM . 6,- .
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Burningham, John - Simp, de kanonskogel . - Kosmos, Amsterdam, 1971, f 7,90 .
Burningham, John - Borka . - Kosmos,
Amsterdam, 1971, f 7,90.

London, Jack - Martin Eden . - Verlag
Neues Leben, Berlin, 518 pp., M . 8,60 .

Charles M . Schulz
Een maaltje Charlie met Snoopy toe
Charles M. Schulz
Niemand is volmaakt Charlie Brown
Bruna, Utrecht, Antwerpen, 1970 .
De Nederlandse versie van de striptekening
van Schulz (waarvan de voorliggende titels
de eerste zijn uit een, waarschijnlijk, lange
reeks) heeft dit voor op concurrenten uit
andere taalgebieden : ze werden afgedrukt
niet op banaal wit, maar op een veelkleurig
papier. Je bladert door een regenboog, en
de avontuurtjes
van Snoopy, Charlie
Brown, Lucy, Linus en alle andere kleuters springen er lustig uit . De Nederlandse
vertaling kon spitser, en de selectie doet
tekort aan een van de basiskarakteristieken
van de 'Peanuts', nl . dat hun eigen-aardig
komisch karakter voor een groot deel ondersteund wordt door het ritmisch principe
van de reeks(en) . Samensteller El Leonard
laat al to dikwijls zo'n reeks (b .v . gebouwd
rond het dekentje van Linus) zijn vrije loop
niet, en zo mist de Nederlandse lezer heel
wat varianten op een thema ; varianten die
het thema in vele gevallen juist zo boeiend
makers .
E. De Kuyper

Ernst Junger
Anndherungen Drogen and Rausch
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1970, 502 pp .,
DM . 32,50 .
Ernst Junger, nu 75 jaar oud, hoort tot de
generatie van schrijvers die haar bloeitijd
beleefde kort na Wereldoorlog II. De oorlogsvrijwilliger Junger verlangde toen terug
naar die tijd van avontuur . Soldatenleven
en arbeidersleven werden op een irrationalistische wijze benaderd . Tijdens de oorlog hoorde hij tot de medestanders van degenen die de aanslag op Hitler pleegden .
Ook die groep ging meer uit van gevoelsargumenten dan van een werkelijk begrip
van het fascisme, als wezenlijke tegenspraak
tot het menszijn . Nu publiceert deze schrij-

ver een groot aantal belevenissen onder de
invloed van wat men thans drugs noemt .
Het is ondoenlijk van deze beschrijvingen
weer een beschrijving to geven . Vele ervan
doers denken aan publikaties van mystici .
Zo sterk dat men bijna gaat denken dat
beide snort ervaringen in werkelijkheid van
dezelfde aard zijn, maar alleen Tangs verschillende weg worden bereikt. Wie het
boek leest, zal in de verleiding komen flu
zelf ook eens via de ene methode, bijvoorbeeld yoga, of de andere methode, bijvoorbeeld hasj, in die andere wereld door to
dringen .
Men most zich echter afvragen wat het nut
is van dit boek . Juist omdat de belevingen
die onder de invloed van een roes ontstaan,
nooit helemaal begripsmatig gevat kunnen
worden, zijn ze ook nooit adequaat to beschrijven . De roes kan alleen van belang
zijn voor wie hem zelf beleeft.
C . J. Boschheurne

Wilhelm Johannes Schwarz
Der Erzdhler Uwe Johnson
Francke, Bern, 1970, 107 pp ., SF . 9,80 .
In het spoor van zijn vorige Boll- en Grassboekjes, blijft S. vlugge en toch als essentieel bedoelde verkenningen opstellen in de
vooraanstaande Duitse prozaisten van vandaag . Bleef het peil van de eerste publikaties wel eens haperen aan de loslippigheidzonder-diepte, dan schist dit deeltje er verdienstelijk uit . Blijft de behandeling van de
internationals kritiek nog altijd erg oppervlakkig, dan compenseert S . deze vingervlugheid door een stevig betoog over Johnsons positie tussen de twee Duitslanden en
een boeiende analyse van de figuren die het
ingewikkelde netwerk van personen en situaties uitmaken. De bibliografie is betrouwbaar en een recent, uitvoerig interview
met Johnson heeft revelatieve waarde .
C . Tindemans

Al f ons Vanhy f to
Libanon : eeuwige schoonheid
Lannoo, Tielt / Utrecht, 1971, 148 pp . tekst,
128 pp . foto's, BF . 485.
Jammer dat de auteur zijn rijke documentatie niet tot een boeiende synthese verwerkt heeft . Zoals het er flu ligt is dit boek
een lappendeken van dagnotities, die slechts
oppervlakkig de cultuur en volksaard van
Libanon raken . De kwaliteit van de fotoreproduktie en de band weegt niet op tegen
de opsommende, slordige tekst.
G . Van Garsbeke

DE DROOM VAN ALLE
JONGE MENSEN
een eigen woning . . .
met volstrekte zekerheid
Zeker zijn van een hypothecaire lening
En er zeker van zijn dat u die lening krijgt
op de beste voorwaarden .
En die zekerheid krijgt u
met de nieuwste vorm van dienstbetoon die de
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS
thans in het gehele land lanceert
en die volkomen beantwoordt
aan de noden van deze tijd :

woonsparen
W

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

EEN NIEUW INFORMATIETIJDSCHRIFT IN VLAANDEREN
Met de steun van o .a . Prof . A. Breyne, J . Briers, F . Collin, M . Coppieters, het
Davidsfonds, W . De Clercq, J . de Spot, A . Gerlo, M . Naessens, P . Rubbens, R .
Vandeputte, P . Vandamme, H . Vanderpoorten, M . Van Haegendoren, F . Van
Mechelen, de Vlaamse Volksbeweging .
De volledige aktualiteit zoals u ze zeif nooit kan verzamelen .
Feiten en meningen doet het voor u!
VOLLEDIG :
Feiten en meningen volgt het binnenlandse politieke, sociale,
culturele en economische leven op de voet en komt elke
maand in uw bus .
OBJEKTIEF :
25 verschillende dag-, 39 week-, 55 maandbladen en 5 officiele
parlementaire documenten : alle strekkingen, alle tendenzen,
kortom alle Feiten en meningen .
DUIDELIJK :
Feiten en meningen wordt u gebracht op een handig quartoformaat (21 x 27,5) met een overzichtelijke indeling in rubrieken .
BRUIKBAAR :
u krijgt een handige en stevige ringmap waarin u elke maand
de dokumenten kunt opbergen . Op die manier is het volgen
van maand na maand van een evolutie van de Feiten en
meningen kinderspel .
Feiten en meningen - volledige, objectieve, duidelijk een bruikbare informatie .
HET ACTUALITEITSTIJDSCHRIFT IN VLAANDEREN .
Men abonneert door 450 F (volledige jaargang + ringmap-dossier) to storten op
Prk . 155 .63 van DESCLEE DE BROUWER fly, Wijngaardplein 15, 8000 BRUGGE,
met vermelding „Feiten en Meningen 1971 (Sch . C .)" .
Wenst u meer inlichtingen? Bel ons op nr . (050) 399 .51 of 399.52 .

Orion-Desclee De Brouwer
Wijngaardplein 15, Brugge
Nieuwe Gracht 24a, Utrecht
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is een groep- die ; dank zij haar structuur, in staat is de meest geschikte
oplossing voor to stellen voor elk financieel probleem zowel van de onderneming als van de particulier .
opgericht in 1903 - beheerde activa 16 miljard
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HOGER INSTITUUT VOOR GRAFISCH ONDERWIJS

Oude Houtlei 38 Gent-Tel . 09123,22 .23 of 25 .35,73-BroedersvandeChristeliikeScholen
INTERNAAT
EXTERNAAT
Specialisatie : Typograaf, Linotypist, Offset- Diep- en Zeefdrukker
Monotypist, Typodrukker, Chemigraaf, Boekbinder, Grafieker
Scholing :

Lager Secundair Technische School
Aanvaarding in 1 e jaar : na 6e leerjaar Lagere School
in 2e jaar : na le jaar humaniora of le 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

DE SPECTATOR
Een weekenduitgave die past bij uw standing en culturele ontwikkeling
Weekend bijlage
„De Nieuwe Gids"

-

„De Antwerpse Gids"

-

„Het V®Ik"

Inschrijvingsmodaliteiten per adres ;
Koningstraat 105, Brussel

Forelstraat 22, Gent

NORMAALSCHOOL
voor onderwijzeressen en kleuterleidsters

CROMBEEN
Leeuwstraat 1 9000

Meisje,

-

GENT

-

Telefoon 09125 .55 .51

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 to bekomen bij het
HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Capucijnenvoer, 39 - LEUVEN - Tel . 016 1284.21

Onze-Lieve-Vrouwcol%ge
Vindectivelaan 9 - Postcheck 267 .07

-

Oostende

Telefoon 710 .22

Voorbereidende afdeling
Oude Humaniora : Grieks-Latijnse afdeling ; Latijnswiskundige afdeling ; Latijns-wetenschappelijke afdeling
Moderne Humaniora : Economische afdeling ; Wetenschappelijke afdelingen A en B ; 1 e bijz . wetensch . klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

Sedert 1 870 Iegt de

Firma M .H .Lummerzheim&Co .
-

107 . Zeeschipstraat, Gent

asfaltdaken met volledige dichtheidswaarborg
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HOGER INSTITUUT SINT-LUKAS
PALEIZENSTRAAT, 70, SCHAARBEEK (Erussel 3), tel . 17 .?O .42
Architektuur - Stedebouw - Binnenhuiskunst - Bouwbedrijf - Schilderkunst
Becidhouwkunst - Publiciteit - Grafiek - Foto-film
Alle afdelingen toegankelijk voor juffrouwen .

SECUNDAIR INSTITUUT

Groenstraat 156, Brussel 3 A7/2 en A7/3 (vanaf 12j .)
Artistieke Humaniora - Plastische Kunsten - Binnenhuiakunst
Bouwkundig tekenen - Beroepsafdeling Sierkunsten

Vanaf 1/9169 worden meisjes toegelaten in het l e en 2e jaar lager
secundair van de Artistieke Humaniora

VRAAG GRATIS PROSPECTUS EN INLICHTINGEN TEL . : 17.30.42

v
STAD
LAND

ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND LEUVEN
ANTWERPEN-BRUSSEL-GENT- HASSELT-NAMUR-flOESEIARE

CONSERVEN PICOLO

M®ger
Technisch
Instituut
SINT~LIEVEN

Gildestraat, 7 - GENT
tel (09) 23 .20 .57
A f deling Al 2e graad :

technisch ingenieur
in de industriele scheikunde
-- technisch ingenieur
in de gistingsbedrijven

-

4 f deling Al 1 e graad :

bedrijfsassistent
in de gistingsbedrijven
laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
- laboratoriumassistent
in industriele scheikunde
-

Voor jongens en meisjes

VAN DE POEL & Co
STABROEK

De school beschikt over een pedagogic voor jongens .
De meisjes kunnen volledig pension
nemen in een meisjes-home .

» uitsympathle"

.J BEKAERT
Zwevegem

N.V. SCHEERDERS van KERCHOVE's
VERENIGDE FABRIEKEN
ST .-NIKLAAS

TEL . (03) 76 .35 .01

• V K Asbestcement produkten
• V K Gewone en geglazuurde gevelstenen
• V K Holle Fert-vloeren
• V K Marbrabe! en Ceram tegeft
• V K Trappen in marmermozajek

TECHNICUM
Londenstraat, 43, Antwerpen .
Opleiding tot technisch ingenieur
in mechanics, elektronica
en industriele scheikunde .
Voorbereidend jaar en vacantiecursus
met het oog op het toelatingsexamen .

Instituut van de Heilige-Familie van Helmet
Jan Moorkensstraat 95

Berchem-Antwerpen

Telefoon (03) 39 .17 .88

Middelbaar Onderwijs : Oude Humanoria
- Grieks • Latijnse afdeling
- Latijn - Wetenschappelijke afdeling
Moderne Humanoria
- Algemeen Vormend Onderwijs
- Economische afdeling
Voorbereidende afdeling Kleuterklassen
EXTERNAAT

-

HALF-INTERNAAT

INTERNAAT

St. Lidwina institauf voor verpleegkunde
S . Anthonius-Brecht - tel . 03-79 .05,57
Opleiding tot Sanitaire Helpster ( 15 tot 18 jaar )
Verpleegassistente ( vanaf 18 jaar )
Verpleegster
Kosteloos onderwijs - voordelig internaat

Sint-req5,riuoco11eqje
HUNDELGEMSESTEENWEG 81 LEDEBERG

-

TEL . 25 .63 .48

OUDE en MODERNS HUMANIORA
Lager Onderwijs met afdelingen to GENTBRUGGE en MELLE (Vogelhoek)
INTERNAAT

- HALF-INTERNAAT

EXTERNAAT

Alle inlichtingen en inschrijvingen Tel . (09) 25 .63 .48

SPAREN IS GOED

Combi-Sparen
bij de

KREDIETBANK
is

3 x BETER!
vraag onze brochure

AL EENS AAN GEDACHT?
Onder uw kennissen is er allicht iemand die met
belangstelling STREVEN zou lezen als hij het
voldoende kende . Praat U er met hem eens over . .
Wij wiDen ook atijd een proefnummer sturen .

Personalia
Prof. Dr Louis Baeck, geborcn 1928. Master
of Arts, Berkeley (1952). doctor economische
wetenschappen, I.euven (1959). Docent Universiteit Lovanium (1959 - 1961), hoogleraar Leuven
(sinds 1961). Voorzitter van het Instituut voor
de Studie der Ontwikkelingslanden en van het
Centrum voor Ontwikkelingsplanning te I.euven
(sinds 1964). Heeft meegewerkt aan verschillende
ontwikkelingsprojectcn in Afrika, Azie en Latijns-Amerika. Publiceerde: 'Etude socio-6conomique du Centre Extracoutumier d'Usumbura'
(1956) en 'Economische ontwikkeling en sociale
structuur in Belgisch Kongo' (1959). Adres:
Prinses Lydialaan 33, 3030-Heverlee.
Dr. L L. S. Bartalits, geboren 1933. Studeerde
sociale wetenschappen aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en promoveerde aan de Rijksunivcrsiteit te Utrccht in 1968 op
'Ungarn und der Anschluss*. Is thans verbonden
aan het John F Kennedy Institute te Tilburg
Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.
Prof. Dr. Steven De Batselier, geborcn 1932.
Studeerde te Leuven psychologie en criminologie. specialiseerde zich daarna in de psychopathologie. Docent te .Leuven. Medestichter van
het Centrum voor Interdisciplinaire Antropologische Research (CIDAR). Publiceerde 'De geperverteerde mens' (1966) en verschillende bijdragen
in vaktijdschriftcn over homofilie, seksueel afwijkcnd gedrag. drugs, enz.. Adres: Eekhoomdreef 1. 2850-Keerbergcn.
J. H. van Meurs, geborcn 1919. Studeerde genceskunde in Amsterdam. In 1944 en 1945 vakantic-assistcnt psychiatrie in het Wilhelmina
Gasthuis Na zijn artsexamen in militaire dienst
van 1945 - 1948. Verdere opleiding tot zenuwarts in het Provinciaal Ziekcnhuis te Santpoort
cn de Valeriuskliniek te Amsterdam. Gevestigd
in Beverwijk vanaf 1951 als algemecn zenuwarts
en sociaal psychiater. Publiceerde in discussievorm over onderwerpen zoals abortus, bevolkingspolitiek, methodologische vragen. Mede-oprichter van de Nederlandse Medische Vereniging
voor Polemologie. Bcstuurslid van de Vereniging
van Psychiatrie en Neurologie. Adres: Prins
licrnhardlaan 4, Beverwijk.
Fernand Van Neste S.J., geborcn 1931. Licentiaat wijsbegeerte en theologie. doctor in de
rechten. Docent aan de Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius Antwerpcn. Adres: Prinsstraat 13,
2000-Antwerpen.
K Fens, gtboren 1929. Na het gymnasium studeerde hij Nederlands Thans docent Nederland-

se 'et'erkunJe aan de Bibliotheek- en Documentatiochool te Amsterdam I iterair medewerker
van 'De Volkskrant*. Was redacteur van 'Merlijn* en publiceerde enkele boeken met opstellen
en kritieken. Adres: Wilhelminaweg 23, Zandvoort.
Andrt De Tavernier, geborcn 1927. Studeerde
landbouwkundig ingenieur en economische wetenschappen. Econoniisch adviseur bij het Hoofdbestuur van de Belgische Boerenbond. Adres:
Rerum Novarumlaan 24, 3200-Kessel-Lo.
Drs. J. M. H. Ootnes, geboren 1909. Studeerde
geschiedcnis te Nijmegcn. Thans leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en
conrector van het Contardo-Ferrini-avondlyceum
te Amsterdam Adres: Snelliuslaan 39, Hilversum.
Rita Jolie-Mulier, geborcn 1934. Doctor in de
Rechten. Lid Hoofdbestuur C.V.P, en Nationaal
Bureau C.V.P.-Jongeren. Adres: Van Putlei 13,
2000 - Antwerpcn.
Ward Bosnians, geborcn 1934. Maatschappelijk
assisten'. Lid Nationaal Bureau C.V.P -Jongeren. Dicnsthoofd Huisvesting Comit6 Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Hoofdredacteur
'Radikaal'. Adres: De
Ster 56, 2540 - Hove.
Carlos Tindemans, geboren 1931. Doctor in de
Germaanse filologie Gent. Doceert aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Rijksuniversitair Centrum Antwerpcn: aan het Rijkshogertechnisch Instituut voor Toneel cn Cultuurspreiding te Brussel. Lid van de Hoge Raad
voor Nederlandstalige Dramatische Kunst. Medewerker 'K en C-Agenda'. Adres: Jan van Mirlostraat 1, 2520-Edegem.
C. J. Boschheurne, pseudoniem van een jurist,
filosoof, kunsthistoricus cn leraar. Adres: redactie.
Prof. Dr. J. H. Not a S.J., geboren 1913. Promoveerde in de wijsbegeerte op een proefschrift
over Max Scheler. Was professor in de geschiedenis van de filosofie en de filosofie van de
geschiedcnis aan het Berchmanianum te Nijmegcn cn aan de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam. Is thans professor in de
filosofie aan de Brock University te St. Catharines, Ontario. Canada. Adres: Department of
Philosophy, Brock University, St. Catharines,
Ontario, Canada.

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn

907
913
924
935
945
951
962
968

Petroleum / Antonio Arciniega en Jose Sardon
Er broeit iets in de Filippijnen / L. Baeck
Het XXIVe partijcongres II / L. L. S. Bartalits
Misdadigers en hun slachtoffers / Steven de Batselier
Enige controversen over drugs en drugbeleid / J. H. van Meurs
Natuurrecht: ideologic of utopie? / Fernand Van Neste
Terzijde. Biografieen en herinneringen / K. Fens
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Abortus en universele ethiek / J. H. van Meurs
Dubbele Worp / Carlos Tindemans
De Duitse kwestie / L. L. S. Bartalits
De paradox van het recht / C. J. Boschheurne
Edith Stein / J. H. Nota
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Streven, 24e jaargang. Voortzetting van Studien, lOOe jaargang
Streven, Vlaanderen, 38e jaargang
Redactie
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Enkele ideeën over euthanasie,p.1019
Euthanasie is een begrip m et een dubbele bodem , net als 'vooruitgang'. D e

praktiseringervankanredelijkzijn(stervensverkorting),hetkangoedzijn(psychischestervensbegeleiding),hetkanhypocrietzijn (deontluisteringsindicatie),
hetkan simpelemoord zi
jn (bv.op 'Lebensunwerte').Euthanasiewordthier
geplaatst tegen een sociale achtergrond van een toenam e van aanvaarding van
de dood,voor zichzelf,m aar vooral voor anderen.

Vlaams W etenschappelfk Economisch Congres,p.1026
H etTiende Vlaam sEconomisch Congres,dateind aprilwerd gehouden,wordt
hier kritisch onder de loep genom en.H et them a was: de jaren tachtig.M aar

vaneenwerkelijketoekomstvisiewasvolgensdeauteurin dewetenschappelijke
referaten niet veel te bespeuren.De economi
sche wetenschap schijnt haar
extrapolerende voorspellingen te gebruiken om iedere toekomst uit te sluiten

dieietsanderszouzijndanhetverlengdevanhetnubestaande.Daartegenover
stelt de auteur deVraagnaar een alternatieve econom ie.

Economisch-historische R ubriek,p.1031
Aan de hand van een aantalboeken bespreekt de auteurde veranderingen die
zich in de econom ische constellatie hebben voorgedaan.Ook op ditterrein kan

dehistorievannutzijnvooreeninzichtindehuidigeproblematiek.

Sovjet-culturele revolutie,een model?,p.1038
Schrijvernoemtde ontwikkeling op onderwijsgebied diezich in deSovjet-unie
heeft afgespeeld, ,,de grootste en waarschi
jnlijk ook demeestblijvendeprestatie van de com m unistische greep naar de m achtvan 1917''.De culturele top
is nog wel sm aller dan die van hetW esten,m aar de basis van het algem ene
ontwikkelingsniveau is reedsbreder.En dat in een volk datin 1917 nog voor

bijnadriekwartuitanalfabeten bestond.

Beeld-spraak U p.1047
W atisnostalgia? Overalziejehet,overalhoorjeervan,hethangtindelucht.
Een m ode in de m ode?Gemakkel
ijkheidshalvekunnen wevoorlopigmisschien
zeggen:nostalgia ishetbesefen de expressie van hetverleden in hetheden,een
geactualiseerde passé-obsessie,de m ode van hetouderwetse.M aar geen defi-

nitie omvat hetverschijnselhelemaal.Liever dan te onderzoeken wathet
precies is,wi1de auteur nagaan wat het kan betekenen.

Sam en Iekkernaarde bioscoop,p.1054
D e cinem a is op zoek naar een nieuwefunctieen een nieuw evenwicht.Daarin
kan de film kritiek een ro1spelen op twee m anieren:ze kan proberen aan de
rand van dieevolutiestabielemijlpalenuittezetten,zodatmen greep en zicht

krijgtop de evolutie;zekan ook proberen hetcrisisbeeld a1szodanigtebeschrijven,metalzijn peripetieën en verschuivingen,een dynamisch beeld dus.

M ichelde Ghelderodes m asker,p.1061
WiewasMicheldeGhelderodeeigenlijk?Martensiszijn gezichtgeweest,de
Ghelderodezijn masker.Een recentestudie,boeiend alseen detectiveroman,
legthetgezichtblootachterhetmasker.Devraagblijftdanechter,welkbelang
de relatie tussen gezicht en m asker kan hebben voor het werk van deze man,

dietoch welvoorgoedthuishoortbijdegrotedramaturgen van dezeeeuw.

Terzljde.Liturgische teksten,p.1068
Deauteurmoetzijn ergerniskwijtovervelevan deliturgischeteksten dieop
hetogenblik in gebruikzi
jn.Zelfzegthijervan:,,alben ik geen verzamelaar
van ergernissen,ikheb in enkelejaren welzoveelNederlandseliturgie-teksten
onderogen gekregen,datik onmogelijk kan ontkennen datin veelgevallen
stijlloosheid totnorm isverheven''.

Jesusen vervolgensde Schnften?,p.1074
Demoeilijkheidvanveelthansverschijnendeexegeseisdatzezichbeperkttot
de vraag naarhetontstaan van de Schrift,in ditartikeltoegespitstop hetN ieuwe Testam ent.D at is slechtséén m om ent,n1.hetm om entvan hetontstaan.

HetBoek dientook gelezen teworden om zichzelfen we1'gelijk geschreven
staat',dwz.in functie van en in relatie tot het Oude Testam ent.D it geeft aan
hetlezen en verstaan van de Schrift een heelander accent.

Weervoorspelling.
.wetenschap ofkunst?,p.1089
Toen in 1960 de eerste weersatellietwerd gelanceerd die in staat was een groot
gedeelte van het aardoppervlak te zien, was de eerste stap gezet voor een
revolutie in de m etereologie.W eervoorspelling is niet langer een kunst,m aar
wordt een wetenschap.D e auteur bericht over het 6e W ereldcongres van de

WorldMetereologicalOrganization,dathijbewoondealsafgevaardigdevande
Vaticaanse Staat,en over de wetenschappelijke programma's die daar zijn
goedgekeurd voorde eerstvolgende jaren.

E nkele ideeën overeuthanasie
J.H .vJa M eurs

Inleiding. Omschr#ving
Ondereuthanasiewordthierverstaan:goed aan zijn ofhaareind brengen.
Datkan dan betekenen een goM e en aangepaste begeleiding van een stervende a1sheteneuiterste van een reeksen een collectieve moord op gezonden a1shetandere uiterste.De tussen deze twee uitersten liggende vormen

van euthanasie zijn dan b.v.hetlijden verlichten en eventueelbekorten
doorhetnemen ofjuistnietnemenvan maatregelen.Datkandan nogzijn
bedoeld of onbedoeld.W anneer een nierpatiëntnietvoor een dialyse-be-

handeling wordttoegelaten,omdathijb.v.geestelijk afgetakeld is,isdat
volgenssommigen passieveen indirecteeuthanasie(vergelijk Berkestijn en
Treffersll.'Passieve',wantdedood ishetgevolgnietvaneen actiefingrijpen maarvan hetnalaten van een handeling;'indirect',wanthetisnietde
bedoeling om de patiënt dood te m aken,m aar het is hetgevolg van het

nalaten van een handeling:hij gaat tenslotte dood aan zijn kwaal.Zo
krijgen wedan viervormen:
a) directactief,b.v.mercykilling,maarookdeNazi-vorm vaneuthanasie;
b) indirectactief,b.v.een slangetjevoorvoeding bijeen slikverlamming
uitde patiënthalen,zodathijvan hongerofdorststerft;
c) directpassief,b.v.een hulpelozegewoon laten verkommeren;
d) indirectpassief,b.v.bijeen slikverlamming geen slangetjeaanbrengen,
m et hetzelfde resultaat.

c)en d)zijn weinig verschillend,zoalsu ziet.
Bijlevensverkorting,inherentaan hettoedienen van voldoende medicamenten om de pijn te bestrijden,spreektmen toch meestalvan passieve
maar directe euthanasie.Een tweede voorbeeld is het bekorten van het

lijden doorhetonthouden van bepaalde stoffen diegezwelsgroeiremmen,
ditisindirect,evenalshetonthouden van penicilline aan een demente met
longontsteking.
H etderde onderscheid isdatnaarde wensvan depatiënt.W ekri
jgen dan

gewenstofvrijwillig tegenover ongewenst,respectievelijk gedwongen.Dit
1 H.vanBerkestijn en F.Treffers,Hetrechtop dedood,in De Groene,9.1.
71.

kunnen wein schema brengen,m aardatisnietverhelderend.W e zouden

dan negen verschillende vormen krijgen.Natuurlijk ishetwelbelangrijk
om variabelen in dezein degaten tehouden.Zowelbijdoen a1snalaten
vanmedischehandelingen.Zo zijn ermensendieeenbriefjebijzich dragen
waarop staatdatze bijeen onherstelbarebeschadiging van hun hersenen
dood gemaaktwensen te worden,oftenm instenietin leven wensen gehou-

den teworden.Nu ishetvoordeartsmoeilijkom uittemaken,ofiemand
van een hersenkneuzing blijvend letselin dezin van invaliditeitoverzal
houden ja ofnee.W anneeriemand tenslotte na een hersenkneuzing een
beetje vergeetachtig isen gauw kwaad,had hijdan liever aan zijn eind
gebrachtwillen zijn?Zou erverdernogietsvan deverpleging van ernstige
zieken terecht kom en,wanneer dit soortdefaitisme ingang gaat vinden?

W elishetheelbegrijpelijk,alsVanden Bergdeuitwassen vandemH ische
techniek aan dekaak stelt.Alleen maakthijzich zowelvan detechnische
a1svan de morele problemen te gemakkelijk af.Bijeen waterhoofd-kind
zegthij:,,Nee,ikhadhetnietgedaan,dieoperatie;ikhad ook hetslangetje
nietaangelegd''z.Achterafgezien makkelijk praten.Een kind dood laten
gaan aan verhoogdehersendruk moetje ook maarkunnen.Oflaten verdorsten!Erisgeen commuisopinio overdewenselijkheid en detoelaatbaarheid van diverse vormen van euthanasie, niet onder artsen en niet
onder anderen. ln 1967 is door Intomart een enquête gehouden onder

huisartsenoverabortus.Daarbijkwam ookeenvraagovereuthanasievoor.
42% van degeênqueteerden weesditnietzondermeeraf.Erwerd echter
bijdevraagstellingnietgespecificeerdnaardevormen zoalshierbovenzijn
genoemd.M en isheterin hetalgemeen langzamerhand we1over eens,dat

wanneereenlijderzoalsVanden Bergbeschrijft,eenlongontstekingkrijgt,
zo'n patiëntvan de m eeste artsen dood m ag gaan.M aar ondanks hetfeit

dathijgeenpel
zicillinekrijgt,wordthijvaak tochbeter.Zelfsmercykilling
wordt met name op een slagveld door somm igen aanvaardbaar geacht,

walmeereronvoldoende pijnmiddelen zijn,onvoldoende vervoermiddelen
en een absoluut ongunstige prognose voor de patiënt.M .i.geldtditniet

voordegewoneomstandigheden.Dankomen wemetc)end)uit.
Een probleem bleef voor velen hetvolgende geval:een sedertweken be-

wusteloze lijderaan een hersenletsel,die zelfnietmeerademt.De vraag
isdan ofdeartsmetvertoon van machtdestekkeruithetstopcontactmag
ofm oettrekken,alof nietna overleg metfamilie van patiënten m etcol-

legae ofeen andere commissie3.ZoalsVan den Berg aanbeveeltlijkthet
2 J.H.vandenBerg, Medische M acht en medische Ethiek, Callenbach,Nijkerk,
1966,p.23.
3 J.H.van den Berg,o.c.,p.38.
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een beetjeruw machtsvertoon,ook alheeftdeartszich gedektmeteen
dergelijke openheid.
Dubieuzerisnogeendergelijkeprocedure,wanneereen nietm eerbewusteloosverlamde in overleg met patiënten familie toegestaan wordtte ver-

trekken4.Erkomen inderdaad patiënten voordie ongeneeslijk en lijdend
de dokter vragen om hen te helpen door hen te doden.Er komen ook
artsen voor die op zo'n verzoek ingaan.Erkom en anderen voor die een

dergelijke ingreep billijken.Devraag blijfta1ssteeds:hoe isdeconcrete
patiëntop debestemaniertehelpen? Doodspuiten? Een dodelijkepilbeschikbaar stellen? Flink verdoven,zodathijnietmerkbaar lijdt? Laten
lijden onderhetmotto:lijden ismisschien ergensgoed voor?Oftenslotte
de intensieve begeleiding zoals Plokkers bespreekt en W ahl6.Veel hangt
hierook afvan dedraagkrachten houding van familie,artsen verpleging.
De laatste wordthieren nu geachtom onderalle omstandigheden debeste

verzorging te blijven bieden en zich tevensaan de ordersvan de artste
houden.Voorzover bekend zijn hier nog geen conflicten tussen arts en
verpleging inzake euthanasie naar buiten gekomen.

Nu zijn erook auteurs die de 'ontluistering'van depersooëijkheid a1s
rond voor actief direct doden van de patiëntvoldoende grond achtenl.
M aarhetisdevraag,wie die ontluistering dan beleeft,de arts,de patiënt

Ofdefamilie,ofook alweerde verpleging? Dateen dergelijke totaleontluistering een grond voor actieve directe euthanasie, d.i. doden van de
patiënt,zou mogen Opleveren,isnietzondermeerduidelijk.irelfsniet als

depatiëntzelfzegtdood tewillen.Vooractieveeuthanasielijkttenminste
een subjectieve en defiitieve ontluistering van de patiënteen noodzakelijke,zijhetmisschien nietvoldoende grond.Zo'n patiëntis dan echter
vaaklichamelijk intacten wordtdanvoorgek verklaard dathijdood wil.
M ogelijk ishijgek,maarhetgaaterom ofhijblijvend dood wil,ofdater
kansenzijnom hem totœn anderemeningtebrengen.Zijndieerniet,dan
hoefthijnieteensziek tezijn om dehulp tedoen overwegen bijzijn zelfmoord.W e weten datditvolgensartikel294 W .
V.S.verboden is,maardaar

isietsop tevinden.Hetdilemmadoetzich overigenswaarschijlijk weinig
voor.Ten eerste zijn de meeste depressieve m ensen van hun zelfmoordneigingaftehelpen,zijhetnietaltijdblijvend en somsslechtstenkostevan
veelgenees-en sociaalkundige inspanning.Ten twed e zullen de meesten
4 J.H .van den Berg,o.c.;C.P.Sporken,M edisch Ethische vragen in verband met
anaesthesie,in M edisch Contact,1970/25.
5 J.H .Plokker, De arts en het sterlbed,in RecentM edisch Ethisch Denken lI,
Stafleu,Leiden, 1970.
6 C.W .W ahl,ThePhysîcian'sM anagementoj the Dying Patient,in Current Psychiatric Therapies.Vol.2.ed.J.H.M asserman M .D.,1962.
7 C.P.Sporken, o.c., p.673.

van hen zo weiig hulp van anderen verwachten,datze hetzelf welopknappen alsze kunnen.Goede gronden voor de actieve directe euthanasie
treffen we dusnog nietaan,behalvede mercy killing op een slagveld,d.i.
in een veelvoudige noodsituatie van patiënten en helpers beiden.

Belangstelling voor en betekenis van euthanasie in
de sociale context
De interesse voor euthanasie in alle in het eerste deelgenoemde beteke-

nissen lijktde laatste veertig jaar gegroeid.Reedsin 1920 schreven de
juristBinding en de psychiater Hoche Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebenss.Datwerd gelegitimeerd,maartoch verheimelijktin
de oorlog. De socioloog Adornog spreekt in dit verband van 'Pioniers-

untaten'van hetDritte Reich.(Of hetwe1zo'n novum was,mogen de
historiciuitzoeken).Delijn gaatlaterdôör,b.v.in hetoverwonnen Biafra,
in de Bantoegebieden in Zuid-Afrika,in de deportatiekolonies van lndonesië en met de uitroeiing van de Indianen in Zuid-Amerika en van de

'Gooks'in Vietnam.Datzijn dan maarvoorbeelden.Voorbeelden hoehet
niet moetnaar onze ideeën.

ln Engeland en Amerika isdestrijdvoorwettelijkeregelingvan euthanasiealjarengaande.Euthanasiedan indeengerebetekenisvan iemand op
zijn verzoek doden alshijernstig en ongeneeslijk ziek is.In 1938 steunde
de Euthanasia Society ofAmerica in een brochure de legalisering hiervan.

Ze verzetten zich echtertegen de euthanasie voor allen die een lastzijn
voorzichzelfenvoordegemeenschaplo.Bijdezestrijd dientinaanmerking
genomen teworden,datin Engeland zelfmoordaltijdin principestrafbaar
was.Dereedsgenoemde auteursBerkestijn en Trefferswijzen erop,zoals
wezagen,datin demaatschappijdoorallerleiselectieprocedures,metname
voor transplantatie en dialyse,een soort structurele passieve euthanasie

plaatsvindt.Zo is zuigelingensterfte in het eerste levensjaar onder de
arm ste bevolking op veelplaatsen ongeveer tien m aalzo hoog a1s in de

hoogstebevolkingsklassen.Hetisnietonredelijk om een dergelijkeselectie
onder euthanasie te brengen.Anderen denken aan abortus,en richten een
stichting op voorderechten van hetongeboren kind.

Dehouding van medicien anderen wordtdelaatstejaren gunstigert.o.v.
8 J.J.C.M arlet,Euthann ie,in Rcccn/M edisch Ethisch Denken 1,Stafleu,Leiden,
1968.
9 Th.W .Adorno,Sexualtabus //??# Recht heute,in N eun krîtische M odelle, Suhrkamp,Frankfurt,1966.
10 J.W .Jongsma, Verlenging en verkorting vll
; het leven, in Recent M edisch
Ethisch Denken 1,Stafleu,Leiden,1968.
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euthanasiein debovengenoemde Engelse zin.Ditwellichtonderde indruk
van schrikbeelden van defect-en-welin leven gehouden worden,zelfs met

allerleikunstmiddelen.Erzijnnog sted sartsen diekrampachtig hetsterven van bewustelozen verlengen,maar dit wordteen minderheid.Ook de
paus deH in 1958 een paar markante uitspraken en we1vôör beëindiging

van zinlozereanimatieen voorhettoedienen van pijnmiddelen methetop
de koop toenemen van levensbekorting.W anneer actieve manipulatie van

stervenssituaties beter binnen ons bereik komt,dan moeten we ons bij
voorkeurook op onzeeigen motivering bezinnen.Schreuderllwijstop de
frustratie-agressie die de patiëntopwektbijzijn familie,bijde arts.De
patiëntwordtnietbeter,maarslechteren hijvergten eist- somsbewust
meerzorg.Hijvraagtveelengeeftweinigofnietsgoedsterug.Hethoeft
daarom allemaalnog nietuitdehand telopen.Plokkergeeftdebeschrij-

ving van een goed samenspelvan patiënten arts, een soorteffectiefaffectief
verbond.W anneer dat niet gelukt,kan er iemand aan euthanasie gaan
denken.Dan kan dedokter,de familie,degeesteli
jk verzorger,deverpleger
ofde patiëntzelfop hetidee komen.Euthanasie wordtdan zo ietsa1shet

doden ofdezelfmoordvan eenverworpeneofzelfsvandevijand,ondanks
een humanitaire ideologie die alsrationalisatie wordtgebruikt.
Aan hetdoden van alsvi
jand beleefde anderen wordtin onze wereld niet
zwaar getild.Hetmoetweleengeïnstituti
onaliseerdevijand zijn.Oorlogs-

ervaringen laten ditdagelijks zien,maar niet alleen oorlogservaringen.
In Vietnam is daarbijeen merkwaardige grensvervaging opgetreden van
militaire vijand naarmogelijk vijandige bevolking'
,van insecticiden naar
antropociden'
,van onschadeli
jk maken naardoden.
Cynischishetvolgende.Op dejaarvergaderingvandeAmericanChemical
Society zeiD r.LeRoyD .Fothergillreeds in april 1960, datheteen aan-

trekkelijke eigenschap van chemische strijdmiddelen was,dathet stM en,
bruggen en spoorwegen heellaatlz.Een soort'demo-euthanasie'als eufe-

misme voorgenocide.Het'eu'(hetgoede)is dan voor de overwinnaar
gelegen in hetbehouden van demateriële eigendommen van hetvernietigde

volk.Dergelijke overwegingen spelen een rolbijde gevreesde moord op
erflaters.Ditzijn economischemotieven.Deze spelen ook een ro1bijhet
bewaken van een conaateuze pati
ënt.Die kost naar schatting per jaar
een ,
f200.000ofmeer.Eenniertransplantatiekostvolgensœn recentinterview m etde moraal-theoloog Sporkenl3evenveela1snodig is om een paar

11 Th.R.Schreuder,H etrechtom te sterven, in RecentM edîsch Ethisch Denken 1,
Stafleu,Leiden,1968.
12 R.Clarke,e c AllFc# Down,Allen Lane Penguin Press, London,1968.
13 C.P.Sporken,Indkatîe slechts hulpmiddel, in A.Z .M agazine, 1970.

honderd mensen in een ontwikkelingsland van (andere)ziekten tegenezen.
M aar,,hetwoord onbetaalbaarishiernietop zi
jn plaats.ln principe moet
elke patiëntin aanmerking komen voor elke hulp die technisch mogeli
jk
is''(Jongsma,o.c.,p.129).Echter,,sook hierza1menm oeten kiezen en de

keuzezaldaarbijonherroepelijk door economische motieven worden beinvloed''l4*Ja,hethele leven wordtdooreconomische motieven beïnvloed.

Bijdedemo-euthanasieofgenocide,bijdemoord op erflaters,bijhetopruimen van 'lebensunwerte Leben',bijhetnietkiezen voor een dialyse
en bijhetkiezen vôérdialyseen tegen medischehulp ineenontwikkelingsland.Overalspelen economische motieven een ro1bijdebeslissingen.En
economisch denken werkt nu eenmaaldehum aniserend.
Erisin hetalgemeen sociaaleen m lariseringsprocesgaandein dewesterse
wereld:hippie- square.H aattegen langharigen,die alsondermaatsen of

parasieten worden gekwalificeerdls.Wellichtgaatheteigenlijk meertegen
de 'Vielzuvielen'(Nietsche).Rancuneuzen rekenen zichzelfgaarnetoteen
elite.Dergelijke polariseringen worden toegespitstdoor andere factoren:
naarmate techniek en inzichtgroeien,worden de eisen steeds groter die

enkelingofgroepaanhetleven stellenenerkomensteedsmeermensenbij.
Organisatievormen blijven relatief achter. Spanning tussen behoefte en
wensvervulling blijftvaak bestaan en lijktzelfseerdergroterdan kleinerte
worden voordem eesten.Hetvereisteen diepgaande sociologische analyse

om in deze verschijnselen lichttebrengen.
Voor ons doellijktde bovengenoemde schetsvoldoende.Hetplaatstde
kwestievan de euthanasie in een veelruimerkader,m etveelverderstrek-

kendeinvloeden en gevolgen.Deconsm uentie (?)van dehierboven aangd uide spanning isconcurrentieen haat.Daarbijwordenmensen in toenemendem ate overbodige ballastin een geautomatiseerde,gespecialiseerde

en gecompliceerdemaatschappij,waarin een goM overzichtalhaastniet
meertekrijgen is.Recreatiemogelijkheden ineigenlijkezin worden in toenemende mate bedreigd doorm assificatie,natuurvervuiling etc..De sensitieven voelen zich m eer schuldig aan alle collectieve misdaden en stupidi-

teiten tegenover soortgenoten en natuur.De 'hard boilM 'projecteren de
schuld op een andere groep en versterken zo de haat.Ook deze factoren

zijn devaluerend voordeenkeling.Ze verzwakken zijn gevoelvan eigenwaarde.H etnarcisme kan nog gevoM worden doorhedonistische activiteiten.Dc eigenwaarde in engere zin kan gevoed worden metfunctionaliteit,
14 Schreuder,o.c.,p.150.

15 A.J.M.vanBeusekom -KitsvanHeijningen,De ontmythologisering van deme-

dkusen derolvan deMaatschappijGeneeskunst,in Medîsch Contact1970/50,
p.1363;K.F.Gunning,Watisverslaving,Discussiein Ned.Tijdschr.v.Geneesk.,
114, 28-11-68,p.2015.
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betekenishebben voorietsofiem and;ietsbezitten,b.v.machtofgespecia-

liseerdenoodzakelijkekennis.Ontbreektditallesenismen bovendienziek,
zwak of dementerend,dan wordtm en door zichzelf of anderen algauw
geclassificeerd a1s overbodig of waardeloos,mede onder invloed van het
economisme.

Het is plausibel om voor het groeiend zelfmoordcijfer in de W esterse
cultuur in de hierboven aangeduide richting de verklaring te zoeken.Een
tegenbeweging is dan de attitude Plokker inzake de stervensbegeleiding.

Andere tegenbewegingen zijn collectieve ritualiseringen met œn straltke
ideologie en een chemisch escapism e;afweervorm en tegen hettoenemende
thanatism e.Propageren en beoefenen van elkeactievevorm van euthanasie

lijkthetthanatismemeerin dehand tezullen werken.
Euthanasieiseen begrip meteen dubbele bodem,netals'vooruitgang'.De

praktiseringervan kan redelijk zijn (stervensverkorting),hetkangoed zijn
(psychische stervensbegeleiding),hetkan hypocrietzijn (de ontluisteringsindicatie),hetkan simpelemoordzijn (b.v.op 'Lebensunwerte').Euthanasiewordthiergeplaatsttegen œ n sociale achtergrond van een toename van
aanvaarding van de dood,voor zichzelf,m aar vooral voor anderen.M et

een analysevan ditverschijnselwerd een begin gemaakt.

CA

VlaamsW etenschappelijk
Econom isch Congres
Een alternatievekijk
Jan Vranken
M an kann nicht mehr erhoffen,die einewahre Theorie zu
erhalten,sondem nurdie bestbewlhrte.Dies istdnq lusserste,wasm an von theoretischeEntu rfen verlangen kann...
Ein theoretischerPluralismus ersetztdie monolitische Theoriebildung derVergangenheit''l.

,,

Het Tiende Vlaams W etenschappel
ijk Economisch Congres (eind april
al
s
t
he
ma
ha
d:
'
De
be
hoe
ften van de mens en de Belgische
1971),dat

economievan dejaren tachtig',iseen verkramptepogingvan detraditionele economische wetenschap,haar beoefenaars en instellingen gebleken

Om toch maar'bij'teblijven.'M ensen economieindejaren tachtig':aangezienhetbeeld van dienabijetoekomstbepaald wordtdoorjongemensen
en nieuwe problemen,had hetCongresuitalle Nederlandstalige universitaire instellingen - en llietalleen uitde Vrije Uiversiteit van Brussel,
zoalsvoorzitterRensschrijftin deinleidingvanhetVerslagboek - ,even-

als uiteen menigte organisaties (onderneM ngen inbegrepen),een horde
'jongere'economen aangetrokken.M aarveelinnoverendsheeftdathelaas
niettotgevolg gehad.De ieuwegeneratiebrachtwe1nieuwe,eigentijdse
problemen mee,maarde benadering ervan en de oplossingen die werden

voorgesteld,sprongen slechtszeeruitzonderlijk uithettraditionele economischekeurslijf.
Hetthemawasdetoekomstvandejarentachtig.M aarook datperspectief
heeft in de wereld van de Vlaam se economen geen katharsis teweeggebracht.De toekomstwerd hoofdzakelijk gezien in hetverlengde van het

bestaande.Hoemoeilijkwashetnietom zelfsin de 'kwalitatieve'.globaliserende commissies een grondig veranderde toekomst te introduceren.
M aaralte gretig werd teruggegrepen op de conservatieve pool,die extrapolatieheet;deprogressieve,hetalternatieve toekomstbeeld,lietmen links
liggen,inhetrijk derdromen.M .a.w.ook ditcongresisernietin geslaagd
zich los te maken uitde traditionele zogenaamd waardevri
je benadering

van demaatschappij.
Natuurlijk kandeerkendeeconoom Merop antwoorden:hetCongreswilde
een wetenschappelijke analyse leveren en deze mag nietsteunen op of
afhankelijk zijn van waardebetrokken wenselijkheden.De vraag isechter,
1HansLenk,PlâdoyerJ;r eine (auch)zukunjtorientierte Wissenschaftstheorie und
Philosophie,in M ensen Maatschappij,sept.-okt.1969,p.361.
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ofzijn opvatting van deeconomiebeoefeing dan welzo waardevrijisals
hijzichzelfvoorhoudt.
W aar imm ers bevinden zich in een sociale wetenschap a1s economie de

waardevrije,waarde waardebetrokken momenten? Zelfs een onverdacht
traditioneeleconoom a1sProf.A.Heertje moettoegeven daterreedseen
waarderingsoordeelaanwezig isbijde keuze zelfvan hetonderwerp dat
men wi1bestuderen,verderbijdekeuze van de hypothesen (hetbepalen
van hetaantalveronderstellingen en deinhoud ervan)en bijhettoespelen
van de resultaten naarhetbeleid.Datbelet niet,volgens Heertje,datde
economie en objectieve,waardevrije wetenschap blijft.Haar objectiviteit
wordtimmersgewaarborgd ,,door de aan de logica ontlœ nde regelsvoor
het langs deductieve weg afleiden van conclusies uit veronderstellingen,
m aarook doorhetexpliciteren,kritiseren en variëren van de aan de theorie

ten grondslag gelegdehypothesen . Deconclusiesvan een theorie zijn
derhalve niet aan bepaalde waarderingen of ideologische uitgangspunten
gebonden,doch hun inhoud wordtbepaald door hetcomplex van veronderstellingen dataan de theorie ten grondslag is gelegd''n.
Neemtmen overwegingen a1sdezeonderdeloep,dan kan men zich terecht
devraag stellen waardan eigenlijk hetverschilligttussen de traditionele
en de alternatieve economie.W e kunnen alvast op twee cruciale accent-

verschuivingen wijzen:
1. Heerjemaaktabstractievan demaatschappelijkebetekenisvanwetenschapsmethode en -technieken.De 'aan de logica ontleende regels'garan-

deren op zichzelfnog niet de objectiviteitvan de conclusies.Bepaalde
methoden en technieken zijn op zichzelf waardegeladen.Een opvallend
voorbeeld hiervanisjuistdeextrapolatiea1svoorspellingstechniek:zegaat
ervan uitdatde maatschappijin de toekomstzalevolueren zoals ze nu
bezigisteevolueren;debestaandemaatschappijstructuurwordtverlengd.
M aar zelfsde netltralerlijkende technieken verliezen hun neutraliteiten
waardevrijheidzodraderesultatenwaartoezeleiden,desamenlevingbereiken.Erkan dan een procesvan 'self-fulfilling prophecy'optreden:de voorspelde toekom stwordtdan door de sam enleving waargenomen a1s werke-

lijke toekomst3.
2. Erwordteen onderscheid ingevoerd tussen 'hetcomplex van veronderstellingen dataan de theorie ten grondslag is gelegd'en 'waarderingen of

2 A.Heertje,Bewogen beleid,inSociologîscheGids,nr.4,1970,p.280.Cursivering
van mij.
3 Cfr.C.J.Boschheurne,Vragen Jtuz futurologen,in Streven,december 1969,p.
270,waareen voorbeeld gegeven wordt:,,
alser gezegd wordtdatœ n bepaalde bank
failliet dreigt te gaan,ontstaat daardoor een rush op die bank en gaat ze failliet;

ditsoortprognosesheefteen ro1gespeeld bijhetontstaan van decrisisvan 1929*'.

ideologische uitgangspunten'. Door het poneren van deze tegenstelling

wordtde band tussen maatschappelijke waardering en wetenschappelijke
hypothesedoorgesneden.Duidelijk isdatdeveronderstellingen a1swaardevrijworden gezien en dusalsgeschiktom een wetenschappelijke redenering op te bouwen.Vanuiteen alternatieve visie op de wetenschap is dit
onaanvaardbaar.ledere onderwerpskeuze,iedere hypotheseformulering in
de sociale wetenschappen iseen gerationaliseerde waardering van de soci-

a1e werkelijkheid. Door zijn maatschappelijke ervaringen, waarbij zijn
actuele sociale positie van doorslaggevende betekenis is,wordtde wetenschapsbeoefenaar structureelin een bepaalde onderzoeksrichting gedwongen.

HetTiendeVlaamsW etenschappelijkeEconomischCongresiskennelijkin
iedervan deze valkuilen getrapt.
W e willen hier nietde waarde van de extrapolerende technieken ontken-

nen,op voorwaardedatze duidelijk een technisch hulpmiddelblijven en
nietsteunen op ofaanleiding geven tothetintroduceren van een visie op
het historisch-sociaal gebeuren a1s volledig gedetermineerd en door geen

menselijke ingreep te veranderen.Juistdeze visie was te bespeuren in
veruitde m eeste commissies.De toekomstwerd uitsluitend gezien als een
te voorspellen verlenging van het heden.
Noch wetenschappelij
k noch maatschappelijkisditverantwoord.M enkan

natuurlijk binnen delijnenvan deneo-positivistischemethodologieblijven,
die de wetenschappelijke voorspelling aan zeer strikte richtlijnen onderwerpten elkewetenschappelijkegeldigheid ontzegtaan voorspellingen die
nietaan haarideaalbeantwoorden.M aarwordtde toekomstprospecterende kracht van de wetenschap dan niet opgeofferd aan het streven naar

zekerheid? lshetontwerpen van verschillende toekom sten (modellen met

e1keen bepaaldewaarschijnlijkheidsgraad)fenomenologisch nietrelevanter
voor de wetenschap dan de zekerheid omtrent een deelelement van een

bepaaldetoekomst? Vooraldan in eenzo maatschappijbetrokken wetenschap a1s de economie.
Van prospectie is in de resultaten van het Congres dus helemaalniets te
m erken.W elke impactzalditsociaalgezien hebben? W elke is m .a.w . de

maatschappelijke betekenisvan ditCongres?
Het Congres bundelde hetgroepsonderzoek van zo ongeveer alles wat
Vlaanderen aan beoefenaarsvan de economische wetenschap bezit. W elke
kritiek men er ook op kan hebben,de resultaten hebben in ieder geval
betekenis a1s documentenverzam eling en -interpretatie. Er gaat,hoe dan
ook,een prestigieuze aantrekkingskrachtvanuit- ook op de beleidsmen-

sen,destemeerdaarhetthemavan hetCongres menselijkebehoeften
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en economie in 1985 - materiaalverschaftvoorpolitieke besluitvorm ing.

Misschien nietdirectde eerste jaren.HetDerde Plan voor de Belgische
economie (1971-1975)isimmersreedsopgesteld.Nietalleen echterlaat
ditPlan heelwatgebieden onaangeroerd,maarook de ruimten tussen de

grotelijnen van watweluitgewerktis,moeten nogdoortoepassingswetten
worden opgevuld.Daarvoorkan het beleid zich laten inspireren door de
resultaten van ditCongres.Bovendien moeten tussen 1975 en 1985 het
perspectiefvan hetCongres- nog twee nieuwenationaleplannen worden
opgesteld.Alhoewelnietgeëxpliciteerd,is hetmaatschappi
jbeeld voorhet
jaar1985,dataan ditCongresten grondslag lag,vooriederdie ergebruik

vanwi1maken,duidelijk:hetsluitimmershelemaalaanbijdesamenleving
waarinhijvandaagleeft.Deinnovatiesdievoorgesteld worden,zijn slechts
aanpassingen,geëigend om hetvoortbestaan van debasisstructuurvan die

maatschappijvanvandaagteverzekeren.Dewerkelijkealternatievenzullen
worden verwaarloosd of via het eigen selectie- en besluitvormingsproces

van dezemaatschappijin een geadopteerde vorm,rond hetreferentiejaar
1985,a1s'innovaties'worden begroet.

M aatschappelijkgezien hebben de resultaten van ditCongresdusde volgende karakteristieken:
1. Eriseen bepaalde maatschappi
jstructuurgeëxtrapoleerd naar1985toe.

M ens-en maatschappijbeeld die ten grondslag liggen aan de gangbare
economische analyse zijn nietgeëxpliciteerd en kritisch onderzocht.Ze
hebben nu echter, doordat ze a1s vanzelfsprekend zijn aanvaard, een
aureoolvan wetenschappelijkheid gekregen.
2. Debeslissingscentra - en allen diekennisnemen van de resultaten van

ditCongres- zullen de mogelijkheid van een alternatiefBelgië in 1985
uitsluiten.Ze zullen daarbijdit Congres a1s wetenschappelijk argument
gebruiken oferdoorgeiinidimensionaliseerd worden qua toekomstperspectief.

Dezeproblematiek komtreeds tottliting in de klooftussen enerzijdsde
vrome wensvan congresvoorzitterRensin de inleiding van hetVerslag,n1.
datde,,conceptievolgensdewelkedeeconomiein dienstmoetstaan van de

mensenzijnbehoeften,veldwint''enanderzijdsdeconcreteinhoud vande
referaten.lnhoudelijk moetde nieuwe economie de negatie zijn van een
'op winstgerichtevrije-markteconomie'.Duseen op behoeftenbevrediging
gerichte planeconom ie.M aarhetbegrip 'planeconomie'is niet zo eendui-

dig.Hetvervangen van een vrije-markteconoM e gebeurt nietaltijd uit
hum ane of socialistische overwegingen; cfr.de hypothese die Galbraith

terzakenaarvorenbrengtinTheNew lndustrial5'
/tz/c(deheelgrotebedrijven kunnen op 'n planeconomieaansturen om hun produktieen afzetveilig

testellenl4.W elksoortplaneconomiedus?Eenindicatieve,metspeelruimte
voorde ondernemingen? Een technocratische,waartoe ditCongresin hoge

mate bijdroeg en waarvan heteen zeer representatiefvertegenwoordiger
was? Een democratische,m etinspraak van de betrokken bevolking? Dezelfde vragen gelden voor de behoeftenbevrd iging. W elke behoeften

moeten in de toekomst worden bevrd igd? Wie za1ze formuleren (een

commissievan hetVlaamsW etenschappelijk Economisch Congres'
?)en in
functievan welk mens-en maatschappijbeeld worden zegeordend?W elke
maatschappelijkegroepen komen in aanmerking?
M eeren m eer dringtzich de noodzaak op om de vooropstellingen inzake

huidigeen dustoekomstige maatschappijstructuurwaarop ditCongresin
concreto en de traditionele (economische) wetenschap in het algemeen
gebaseerd zijn,teformuleren.Ditisgeenpleidooivooreen wetenschapvan
demaatschappijdiederationalisering inhypothesen zou verlaten:daaruit
zou een babelse spraakverwarring voortvloeien.Alleen m oetde enge band

tussen maatschappijvisie en hypotheseformulering worden erkend,zodat
geen enkele richting in de menswetenschappen er nog aanspraak op kan
maken de'waardevrije'wetenschap tebeoefenen.En zodatdeintellectueel

in hetalgemeen endewetenschapsbeoefenaarin hetbijzonderzich bewust
wordtvan zijn onbewustpolitiek engagement.Hijzitreeds lang nietmeer
in een ivoren torens.

4 Cfr.de inleiding die Galbraith had moeten houden op het 9e Vlaams W eten-

schappelijk Economisch Congresin 1969en diegepubliceerd isin Streven,augustusseptember1969,pp.1121-1132:De nieuwe industriéle maatschappil.
5 De groep 'Alternatieve Economie'trachtdeze bewustwording te realiseren.Daar-

toewerd hetplan opgevatom degegevensvan hetVlaamsW etenscbappelijkEconomisch Congres te hednterpreteren vanuit een uitdrukkelijk geformuleerde alternatievemaatschappijvisie.Geïnteresseerden (nietalleen economen)kunnen terechtbij

de auteur van dit artikel,p/a Faculteit der Politieke en Sociale W etenschappen,

Prinsstraat 13,zooo-Antwerpen.

Econom isch-H istorische R ubriek
Th.# M .de Jong

Prof.Dr.J.G.vanDillen1', Van Rijkdom en Rcgenten H andboek tot de Economische en Sociale Geschiedenis van

Nederland tijdensdeRepubliek,MartinusNijhoff,'s-Gravenhage,1970,698 pp.,.
f59,80.

Hetisnietzoeenvoudiggeschiedenisteschrijven overeen volk datweinig
geschiedenis schreef en dat bovendien de spaarzame m omenten waarop

daden metprofielwerden afgeleverd,schijnttemoeten betreuren.Dekort
geleden gestorven historicus J.G.vanDillen,die hoogleraar werd op een

leeftijd datanderen metpensioen gaan,besteedde een heelleven aan de
lotgevallen van deHollandsekooplid en en hun stapelmarkt.Tijdenszijn
emeritaatwerktehijonverdroten voort;kortgeleden kwam zijnlevenswerk,
persklaar gemaaktdoor dr.W .M .Zappey,op de markt.

Hetiseen werk geworden in drie delen:De Republiek in Bloei(15801650);ConsolidatieenTeruggang (1650-1740);HetProcesderContractie

(1740-1795).Het startpuntheeftvoor Van Dillen altijd gelegen in de
merkwaardig-unieke handelspositie van Holland.Daar ontstond een algemaene maarkt vooropslag van goederen die over œ n breed front kopers
vonden.Aan die goederenhandel koppelde zich de financiering van het
internationale handelsverkeer. De Am sterdamse geld- en kapitaalm arkt

bleefzelfsstaande,toen na 1750Fru krijk en Engeland deRepubliek uit
de naarktdreven.
Van Dillen had evenweloog voorde negatieve effecten dieuitdeze situatie
voortsproten. ln de bloeiperiode leidde de ruimte aan koopkracht tot
zekereinsatoire effecten.Deze nam en na 1650 af,waardoorHolland bleef

zitten meteen relatiefgrotestedelijkebevolkingdieniet,zoalsop hetplatteland,kon terugvallen op zelfvoorziening.De lonen bleven op een hoog

niveau,mede dooraccijnzen op dagelijkse levensbehoeften die geheven
werden om de kosten van de adM raliteitte bestrijden.De naijver van
buurlanden maakte een relatief grote zeemacht noodzakelijk.De hoge
lonen indesteden brachten echtermetzich meedatdetextielnijverheid en
scheepsbouw achteruit gingen. Het 'industriële zwaartepunt' verschoof
langzaam naar Brabanten Twente,alwas men ook daarnietin staat, na

1750,te concurreren m etde toen gemechaniseerd rakende Engelse fabrieken.
De volkshuishouding van de zeven provinciën stagneerde.H oe kon men
deze impasse achterzich laten?
Van Stapelm arkttotW elvaartsstaat,onder redactie van Prof.
Dr.P.W .K lein,- Economisch-historische studiën over groei
en stagnatie van de Nederlandse volkshuishouding 1600-1970,
Universitaire Pers Rotterdam, Rotterdam, 1970, 139 pp.,
J 12,50.

ln dezebundelkomen een zestalrenommé'soverde Nederlandseeconomie
aan bod:overde stapelmarktT.P.van der Kooy met een hoofdstuk uit

zijn dissertatievan 1931;eveneensP.W .Klein meteen herschreven inleiding totzijn dissertatie uit 1965,die aan de hand van de Familie Trip
handelde overhetondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt.Daar-

na volgtereen stuk uitdestudie van Joh.deVriesuit 1959 waarin hij
zich bezighield metde economische achteruitgang in de 18e eeuw.Overde

19e eeuw komtJ.H.van Stuijvenberg aan bod meteen recent artikel.
Daarin worden vooraldeinstrumenten kritisch bekeken aan dehand waarvanm en de overgang zou kunnen m eten van detraditioneleeconomie naar
de technologische samenleving.Op datgebied bestaat er sinds 1960 een
theorie van W .W .Rostow - lateradviseurvan Kennedy en Johnson -

waarin de stadia van de economischegroeigeanalyseerd werden.Bijde
overgang van hetene naarhetanderestadium gafRostow een ruime plaats

aan degroeivan deinvesteringen (investeringsquota omhoog van 5 naar

circa 10à 15Yo)en aandero1van leidinggevendesectoren zoalsdetextielen metaalindustriein hetéérste industriële land,n.1.Engeland.Die theorie

isnogalheftig omstreden geraakten J.A.de Jongetoondein zijn dissertatie overlndustrieelNederland 1850 -1940 - verschenen in 1968 - aan
datvoorNederland weinig steun in dieconceptie ligtopgeslagen.Datcom -

mentaarverschijnta1svijfdebijdrageindezebundel.Dereekswordtafgesloten metde in 1945 vervaardigde en in 1952 verschenen bijdrage van
F.A.G.KeesingoverdeconjunctureleontwikkelingvanNederland tussen
de beide wereldoorlogen (enkele van de 300 pp.zijn afgedrukt) en een
bijdragevan P.W .Klein mettweevan zijn Rotterdamseassistenten,J.M .
W .Binnenveld en H .H .Vleesenbeek,over de groei van de sinds 1950
figurerende welvaartsstaat.
In dezebundelbleven dem eersociaal-economischehistoricizoalsVan den

Eerenbeemt,Slichervan Bath,Th.van Tijn en anderen buiten schot.Dat
betekende datde doorgangsfase van traditionele naar technolo/sche samenleving onmogelijk in hetvizier kon geraken.Hetonderzoek van de
laatste jaren laatzien datsociale structuurveranderingen een moeilijk te

ontwijken aspectvormen van hetveranderingsproces.De periode 17801850 waarin de overgang van Republiek naarKoni
nkrijkzichin Nederland
voltrok,doch waarin vooraleen andere,meermaatschappeli
jkeen gdntegreerde zienswijze op heteconomisch procesgestalte kreeg,figureertin
deze bundel als niemandsland. Daardoor mist deze bundel samenhang:
bovenal het scharnier waarlangs de ontwikkeling van stapelm arkt naar
welvaartsstaatzich voltrok.Van welke aard wasdatscharnier?
De Hollandsche Maatschappij van W etenschappen.
.s'p
zpplc-

ment 1952-1970. Uitgegeven door de Maatschappij zelve,
Haarlem,Tjeenk W illink,Zwolle,1970,J10,- .

Overdeeerste tweehonderd jaarverschœn indertijd een gedenkboek van
de toenmalige secretaris,dr.J.A .Bierensde Haan.De Hollandsche M aat-

schappijwerd naarhetvoorbeeld van buitenlandseinstellingen in hetleven
geroepen om demoderisering van mensenmaatschappijactiefgestaltete
geven.DeM aatschappijstond ondermeeraan dewiegvan deOeconomischeTak (1777),voortgekomenuithetantwoordvan mr.J.J.vandenHeuvelopeenderveleprijsvragen,dathandeldeovermiddelen totredres.Vrij
snelkwam een netvan 3000 afdelingen verspreid over de Republiek van
degrond,waarin notabelen en 'meedogendeborgers'speurden naarmoge-

lijkheden om hetpauperismeop teheffen.Op vele plaatsen werden met
subsidiesuitde gemeentekasarmenfabrieken opgericht,m eestalzich bezig-

houdend mettextielnijverheid,en begon men zich actiefin tezetten voor
de ontginning van woeste gronden.De Oeconomische Tak was a-politiek,
doch alspoedig druppelden diverse ideeën doornaarde patriotten diezich
oppositioneelopstelden tegenoverde regenten op de regeringskussens.Op

dezewijzeontstond ernaastdeelite van de prinsgezinden en deregenten

een groep vooruitstrevendeburgers,advocaten,domineesen nijvereondernemers.Die nieuwe elite poneerdedatdeoverheid meerdiende tezi
jndan
een verlengstuk van machtigegroepen.Deoverheid zou - zoalsW illem l
hetin 1824 zou uitdrukken aaneeniedereen ordentelijkbestaanmoeten

verschaffen.Deslechtsaandetop rijkgeworden samenlevinghad behoefte
aan een werkgelegenheidspolitiek waardoor de ongeschoolden en armen
zouden ktlnnen worden ingeschakeld a1sproducenten èn consumenten.Het
kapitaalmoestmeerdienstbaar worden gemaaktaan hetgenerale nut. De
desiderata van de werkenden zouden moeten prevaleren boven de genoegens van de verm ogenden.Die doeleinden werden onder W illem 1 m et

namcviadeNederlandscheHandel-M aatschappij,diezoweldehandeloprichtte in de vaartop Oost-lndië alsna 1830 de textielnijverheid in Holland,Brabanten Twente stimuleerde,nagestreefd.Het succes daarvan is
nOg steedseen Om streden Zaak.
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Streek de Koning maatKhappelijk navranteplooien glad zonderde structuurvan deeconomieteveranderen?Oflegdehijmaatschappelijk-economisch de basiswaarop Nd erland na 1870 - opgenomen in het EngelsDuitse handelsverkeer - weer kon intrd en in de 'vaartder volkeren'?

W elkeverschijnselen kunnen bijzo'n overgang ondermeereen rolspelen
en dienen onderzochtte worden?

AspectsofCapitalInvestmenti?lGreatBritain 1750-1850A preliminary survey,edited by J.P.P.Higgins and Sydney
Pollard.M ethuen,London,1971,200 pp.,f 3.

Op de eerste plaatskan men nietzondermeer de indicatoren vooreconomische groei,zoalsnationaalinkomen,investeringsvolum e,kapitaalsintensiteit en produktiecapaciteit toepassen op de traditionele sam enleving.
In hetbestegevalzijn traditionele samenlevingen duaalvan karakter:het
grosvan de bevolking produceerde voorde eigen consumptie en ruilde het

surplus in natura met buurtgenoten.Daaruitmaakten zich eilandjes los
waar hetgeld wasdoorgd rongen en waar men specialistische functies
zoalshandelmetvreemdelanden - voltrok.Verwierfmen winsten en zette
men die om in vermogen,dan waren die vermogensnauweli
jks vatbaar
voorerosie.Dealgemenelevensnorm 1ag laag en men kon m ethetinkomen

uitvermogen (b.v.met600gulden 'sjaarsuit15.000gulden vermogen)in
deRepubliek van 1780 een 'burgerlijk renteniers-bestaan'leiden.Dein de
gouden eeuw verworven vermogenswerkten in lateretijden,toen landen
zoalsEngeland de profi
jtelijkebronnen in handelen exploitatievan Plantagesbeheersten,verlei
delijk.DeHollandersleenden hun geldenen konden
m etde revenuen een ordenteli
jk bestaan handhaven.
In deovergangsfasenaardetechnologische sam enleving,die men kan laten
doorlopen tot1920,behield kapitaaleen grote ruilwaarde ten opzichte van
arbeid.De uitzettingen vonden beurtelings plaats in Europa en de overzeesegewesten.Nogsteedsstond naastvergroting van hetvermogen vooral
hetintacthouden van de vermogenspositie centraal.En dat sprak vooral

bijdegenendiefabrieksmatigen doormiddelvanmachinerieën deproduktie probeerden te vergroten.M en onderscheidde investeringen vooruitbrei-

ding en afschrijdng,zoalsook heden ten dage.Doch een grotere plaats
werd ingenomen door uitgaven voor onderhoud. ln de bovengenoemde
Engelse bundel,die vruchtisvan een seminar van experts,staatten deze:

cijfersdieietsrelevantszeggen overdezeovergangsperiodemoeten boven-

s,

albetrekking hebben op uitgaven voor lopende reparaties en handhaving
van de kapitaals-uitrusting''.En zo vervolgtmen,ditis slechts één aspect
van de meer algemene visie die gedurende de conferentie veelvuldig naar
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voren kwam,namelijk datmen de zoe-eeuwse categorieën nauwelijkskan
hanteren voor de l8e-eeuwse situatie.H etis nietgeheel ten onrechte dat
men de Vr0CgCrCsamenleving ereen noemtvan ri
jkdom,in hetbezitvan
een bepaalde groep.Een ri
jkdom die een bepaalde bovenlaag een veilige

positiegafen van waaruitdearmesamenleving werd geleid.Daarbijpaste
een zekerhiërarchisch cultuurbeeld en een houding van aanvaarding:het

leven kende grenzen en desamenleving sociale afstand.Hetuitslijten van
die 'veiligheid'zette zich echter voort.Het land waar hetalthans economisch begon wasEngeland,doch beslissenderwas de verandering die zich
heteerstin de Verenigde Staten maifesteerde.
Technological Change. The United States and Britain in the
19th Century, edited by S.B.Saul, M ethuen, London, 1970,

198 pp.,18/-.

H .J.Habakkuk komtde eer toe de doorbraak in hettraditionele economische proceste hebben doordacht.ln 1962 verscheen een deelstheoreti-

serende,deelsempirischestudievan zijnhand overdeVerenigdeStaten en
Engeland.Deze laatste wasaltijd a1s koplopergezien en de V.S.a1s inhalende achtervolger.Habakkuk verstoorde datbeeld nietdoch analyseer-

dede oorzaken.Hijging daarbijuitvan hetsimpele gegeven datin een
land m etruim arbeidsaanbod de lonen derm ate laag bleven datmechaniseringnietaltijd rendeerde.Toepassing van kennisop hetproduktie-proces
zou m en m et nam e m oeten zoeken in een land waar de arbeidenden uit-

wijken naardelandbouw.Develeopen gebieden in deVerenigde Staten
waarliefhebbersslechtsweinig voor hoefden te betalen,deden een perm anente uittochtontstaan van ambachtslieden en 1os werkvolk naarde boe-

renstand.Erbestond van daaruitruimevraag naarnijverheidsprodukten,
die echterdoordehoge arbeidslonen nietgoedkoop te leveren waren.M et
buitenlandse producenten op grote afstand ontstond er de neiging om

arbeid zoveelmogelijk uitteschakelen dooractievebenutting van mechanisch inzicht en chemische kennis.Zo ontstond er een belangwekkende
ontwikkeling:de produktie bleek metminder arbeid doch metmeer kapi-

taalzodanig te stijgen dat de kosten meer dan goed werden gemaakt.
Slaagde men erin consumenten te kweken voor de ruimere produktie -

door,zoalsHenryFord redeneerde,een prijsvoordeauto'svasttestellen
diedearbeiderskonden betalen om eerstdaarna dedaarbijpassendehoeveelheid produkttebepalen- danwistmen deslotgrachttussen rijkdom
en armoede te overbruggen.Dekoningskinderen bereikten de overkant.
Velerlei kritische kanttekeningen werden in deze Engelse bundel verza-

meld.Zijstaan afgedruktnadatHabakkuk aan hetwoord isgeweestover

'The Economic Effect of Labour Scarcity'. De schaarste beperkte niet

slechtsdemensdochmaaktehem tevensvindingrijk.Een economiegroeide
kennelijk wanneererdoorinflatiekansen lagen voor experimenten,doch
som s ook door een zekere versobering,wanneer producenten gedwongen
werden met talent te woekeren.Dat laatste standpunt is ouder dan het
eerste. De inflatoire gedachtengang waarin m orgen te verwerven koopkrachtmeerbegunstigd wordtdan gisteren verworven vermogen heefteerst

nadecrisisvan dedertigerjaren burgerrechtverkregen.Hetversoberingsstandpuntheeft voordien bijkans altijd gezegevierd en lijktook zonder
meerjuist.lmmers eerstde technologie maakte 'waaghalzerij'over het
bredefrontvan demassa-samenlevingmogelijk.
The Gold Standard Jn# Employment Policies between the
W ars,edited by Sydney Pollard,M ethuen,London, 1970, 164

PP',16/-.

BaA ierswaren erdanooknietzo voor.Zijwistenhoeveelzorgvermogens
behoefden om intactteblijven.Toen na de eerstewereldoorlog hetpond
sterling beneden devooroorlogse pariteitbegon tezweven ten opzichte van
dedollar,wasdeBank ofEngland depleitbezorgervan de 'return to Gold'.
Keynes was a1s een der weinigen er op tegen.Engeland zou hebben te

betalen voor zijn oorlogsinspaningen.'Return to Gold'zou betekenen
aantasting van de afzetkansen van de export-industrieën en grotere moge-

lijkheden voorimporteursvan buitenlandsegoederen.Dewerkgelegenheid
zou door hethoge niveau van hetpond naar een lager niveau afzakken.

Eerstlaterzou Keynes(1936)de dynamismen blootleggen die hetniveau
derwerkgelegenheid bepalen.Zijn strijd in detwintigerjaren wasgericht
tegendefinanciëleelitediehijzondereigen vooroordeelophetscherpvan
hetargumentbestreed.ln de bundelvan Sydney Pollard zijn de diverse
standpunten samengebracht en becommentariëerd.
M en zegtwe1eens dateerstop basis van Keynesde theorie overperma-

nentegroeiinhetvizierkwam.Dateersttoendemogelijkheid ontstond om
de groei aan inkomen die voortkomt uit hetsamensm eltingsproces van
arbeid,kennisen kapitaal,zodanig teverdelen datde samenleving nietaan

inkomensaccumulatie bijde vermogenden ofaan te geringe koopkracht
bijdewerkenden - naardemarxistischeprofetie- ten grondegaat.W ij
staan pasaanhetbeginvan dietijd.Deklassiek-industriëleperiode,diein
deEngelseontwikkeling totmodelrijpteen in Keyneseen soortafsluiting
vond,liep uit- mede door Keynes- in de wereldsamenleving van tech-

nologische standaardisatie en massaliteit.Aan de rand van die tijd ishet
interessantterug te zien.

The 'icr
?p?taz?zl
'
c Decline of F?'
np!
'rcJ,edited by Carlo Cipolla,
M ethuen,London.1970,280 pp.,f 1,40.

l4ierzijn eenaantalopstellen verzameld overeconomischeaspectenvan de
ondergang van hctRomeinse,Byzantijnse en Arabische Rijk.Op enige
afstandvolgendan essays'overSpanje'sondergaandezon in hetlberische
wereldrijk en over de Hollandse Republiek.Men mistin deze trits het
Engelseimperium.Mirabiledictu volgterwe1een bijdrage overChina's
verval.Op diewijzebezitdezebundelweinig zeggingskrachtvoordetoekomstige vormen van hetwereldrijk.Wellichtdatde historicusook niet
geschiktisom zijnblik naardehorizontelaten uitgaan,waardetoekomst
bezig iszich uithethcden lostewrilzgen.
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Sovjet-culturelerevolutie,een model?
RobertH otz

De communistische oktoberrevolutie metzijn bekende politieke gevolgen
doetonsdikwijlsoverhethoofd zien,datzich onderdeoppervlaktevande
politiekeomwenteling (en slechtsdank zijdeze)bovendien nog een revolutie van culturele aard afspeelde,waarvan de uitwerking pas langzamer-

hand merkbaarwordt.Nu alkan men aannemen dathethierbijjuistgaat
om degrootsteen waarschijnlijk ook demeestblijvendeprestatie van de
communistischegreep naardemachtvan 1917.In verbluffend korte tijd
slaagdendeSovjet-communisten erimmersin een onmetelijk braakliggend
ontwikkelingspotentieelteactiveren.Innauwelijkstweegeneratieswerd het
analfabetismeuitgeroeid in een volk datin 1917 nog voorbijna driekwart
uitanalfabeten bestond.En ditisniethetenige.Aan debrd e massa'sviel
bovendien een cultureelniveau ten deeldatreedsvandaag de basisvormt
voor individuele topprestaties op hetgebied van techniek en wetenschap

en geweldigemogelijkheden bevat.
ln menig westershoofd spooktnog de voorstelling van de onontwikkelde

Russischemoesjik.dienietzelden afkomstigisvan ontmoetingenmetRussische soldaten in de Tweede W ereldoorlog.M aar dit beeld is vandaag

25jaarnadeoorlog- rijp vooreen museum!Veeleerblijftdeconstatering datbijeen gelijkblijvendeontwikkeling op cultureelgebied deRussen onsin tien jaarvolledig zullen hebben ingehaald.De cultureletop is
-

nog welsmaller dan die van hetW esten,m aar de basis van hetalgemene

ontwikkelingsniveauisreedsbreder.M en behoeftnauwelijkseenprofeette
zijn om te berekenen watdepraktische gevolgen daarvan binnen enkele
jaren zullenzijn,enwe1destemeer,omdateen volkdatontwikkeling nog
alleszins beschouwtals ietsdatmen zich moetverwerven, zich ook dienovereenkom stig ervoor inspant.De dorst naar kennis en de honger naar

ontwikkelingvan een belangrijk deelvandeSovjet-bevolkingiseen objectiefvaststelbaarfeit,datoverigensnietin delaatste plaatsde communisten
zelf vandaag nog voor grote problemen plaatst.
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Descheppers vJa de Sovjet-culturele revolutie
De bewonderenswaardige ontwikkeling op het gebied van onderwijs en
cultuurin Sovjet-Rusland is volstrekt niettoevallig,maar door de schep-

perservan alleszinsbd oeld.OnderdeBolsjewikivanheteersteuurbevonden zich niet alleen uitgeslapen beroepsrevolutionairen m aar ook zeer
ontwikkeldeliM en,die van m ening waren dateen communistische revolutie een uitgesproken culturele revolutie di
ende te zijn.Nietin delaatste
plaatsvielen demeesten van hen juistdaarom bi
jhetstabilisatie-procesvan

de politieke revolutie in ongenade.Zijwaren deminderen van de koele
berekenaarsvandepolitiekemacht,maarmerkwaardigerwijsginghetwerk
datzijhadden opgebouwd,daarbijniettegronde.Een van de eersten die
hetprobleem van deculturele revolutie stelden,wasAlexanderM alinowski

(1873-1928),dieonderhetpseudoniem A.A.Bogdanow in degeschiedenisbekendiSgCWOFdCn.Hijgeloofdein demogelijkheid en noodzakelijkheid van een alomvattende structuur-wetenschap, teneinde opgewassen te

zijn tegenhetaanbrekendetijdperk vandemachine.EnomdathijaaM am
dat de essentie van de cultuur haar structurele functie, de vorming en
stabilisatie van een bepaaldesociale structuuris,eistehijdatereen proletarische cultuur tot stand gebrachtzou worden.Lenin,die in de originele

denkerBogdanow eengevaarlijketegenstandervermodde,zettehem aan
dedijk,hetgeen nietverhinderdedatleerlingenenvrienden vanBogdanow,
zoalsLunatscharski,Pokrowskien Skorzow-stepanow na de oktoberrevo-

lutiedesleutelpositiesindesectorvanonderwijsen algemeneontwikkeling
konden bezetten,waardoor de opvattingen van Bogdanow op het eerste
decennium van decultuur-en ontwikkel
ingspolitiek van deSovjetseen beslissende invloed hebben uitgeoefend. Zi
jprobeerden œn elementairecultuur in de brede lagen van het volk te brengens een m assa-cultuur te
ontwikkelen om tot een cultuur van de brede massa (een 'proletarische

cultuur')te geraken.De instelling van arbeidersuniversiteiten washierbij
een belangrijk praktisch resultaatvan hun inspanningen.
LeoBronstein (1879-1940),aliasL.Trotzki,had overigensweinigop met
de z.g. 'proletarische cultuur', omdat hijonder cultuur '
een organisch
geheel van weten en kunnen'verstond, datalle gebid en van mensel
ijke
creatieveactiviteitomvaten doordringt. Voorhem betekendedegreep naar
de machtdoorhetproletariaateen culturelerevolutie die aan de onontwikkeldeproletariërstoegang moestverschaffen toteen cultuurdiede burger-

lijkesamenlevinghunonthouden had.,,Detaakvanhetproletariaatdatde
m acht heeftveroverd,bestaat bovenallzierin het hele culturele apparaat
de industrie,de scholen, uit
geverijen,pers,theater,enz. dathen
voordien nietdienstbaarwasgeweest, inhandentekrijgenen zich aldusde

weg naarde cultuurte banen''.ln tegenstelling totde vertegenwoordigers
van de proletarischecultuurconcludecrdeTrotzki,dathetproletariaatdan
pasop cultureelgebied totscheppendeactiviteitzou kunnen komen,alshet
zich de reeds voorhanden cultuur eigen zou hebben gem aakt.< .1.Lenin

nam dezestelling van Trotzkiover,toen hijvoordeleden van dejeugdverenigingen verklaarde'
.,,Jul1ie staan voor de taak om op te bouwen en

julliekunllen die taak alleen toteen goed einde brengen,a1sjulliejede
helemodernekenniseigen maakt''.En nog kortvoorzijn dood eistehij
vandecommunistendatzijs,indeeersteplaatsmoestenleren,in detweede
plaats leren,in de derde plaatsleren'' een citaat dat tot op de dag van

vandaag in de Sovjet-unie hetmeestverspreid is.
Overaard en wijzevan hetleren dachtN.K.Krupskaja (1869-1939),de
vrouw van Lenin,na.A1s overtuigde volgelinge van Tolstojnam zijde
reformpedagogische opvattingen van P.P.Blonski(een leerling van Tol-

stoj) over de polytechnische vorming en de werkschool over.Daarmee
werd hetinteressante experimentvan een verbinding van arbeid en kennis

voortgezeten tegelijkertijd vastgeknooptaan een grote prerevoltltionaire
pedagogischerichting.HetfeitdatKrupskajavoorzitsterwasvandcstaatscommissievoorvolksontwikkeling,gafaan dedoor haarvoorgestane richting een dienovereenltomstig gewicht.Lunatscharski, leider van het com-

missariaatvoorAzolksontwikkeling,maaktedank zijzijn vriendschap met
Krtlpskaja een soortvan coördinatiemogelijk van deverschillendepogingen tot verwezenlijking van een culturele revolutie.W eliswaar was de
historische situatie voor zulke experimenten niet bijzonder gunstig.Het
wantrouwen tegen deonderwijzers,dienogvooreen grootdeelafkomstig
waren uithetAncien Régime,ondermijndede disciplineop de scholen en
maaktedatveelvan dergelijkeexperimenten aanvankelijkeigenlijk op een
algehele chaos uitliepen.

Stalin en hetprinci
pe van de orde

Zo washettenslotte 1.< .Stalin,die doordathijmetijzeren hand orde
schiep,de culturele revolutie de overwinning verschafte, zijhetook in een
aanmerkelijk beperkterbestek.(Hetmag paradoxaallijken ditvan Stalin
te beweren,maarin ditgevalhad hetdoorde dwang derom standigheden

voorgeschreven handelenvandedictatorongetwijfeld eenpositieveuitwerking).Deeerzuchtigeindustrialisatieplannen van Stalinkonden zondergeschoolde vaklieden nietgerealiseerd worden. Daarom is hetvolstrektniet

bevreemdend,dat Stalin juist op dat ogenblik in de culturele politiek
ingreep toen heteerstevijfjaren-plan begon telopen.Lunatscharskimoest
zijn postafstaan,deinvloed van Krupskaja werd beperkt.Deplaatsvan
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Lunatscharskiwerd ingenomen doorgeneraalBubnow,die 'cultuurslagen'

begon te organiseren en 'strijdorders'aan de onderwijsinstanties stuurde.
Daarmee keerde dediscipline weerterug in de Sovjet-scholen,alwashet
een erg militaire discipline.
Dat was hetm omentwaarop de pedagogische experimenten van Anton

M akarenko langzamerhand gewaardeerd werden.A.S.M akarenko (1888-

1939)leiddeeen van dekampen van deTsjekavoorverwaarloosdekinderen.Eenstrakkeuitwendigeordewasdegrondslagvanzijn opvoeding.Het
strengedisciplinaire kadermoestop de kinderen a1shetwaredeuitwerking
van een ponsm achine hebben.Ditwasvolgensde opvatting van M akaren-

ko de voorwaarde voorhetfijnslijpen van hetindividu.Makarenko wist
zich alspedagoog verstandig op de achtergrond te houden,door een soort
van zelfbestuur van de kinderen in het leven te roepen.M et alle voorbe-

houd ten opzichtevan depedagogische 'volgelingen van Tolstoj'wasook
zijn opvoedingssysteem gebaseerd op een soortvan polytechnisch onderwijs.M etzijnpedagogievancollectievevel-antwoordelijkheid en eisenwerd
A.M akarenko deeigenlijkevadervan de Sevjet-pedagogie.Dedoorhem
opgestelde principes hebben vandaag nog hun nawerk-ing in het school-

bestelvan de Sovjets.(Zelfs in hetW esten houden vaklieden zich sinds
enkelejaren intensiefbezigmetdemethodevan M akarenkol).
De 14eaugustus 1930 werd bijdecreeteen minimaalverplichtonderwijs
van tenminstevierjaarvastgesteld.ln industriegebiedenenin stedenmoest
zelfs een schooltijd van zeven jaar verplicht worden gesteld.Wathier
begon,m ag men terugziend een nieuw en meer realistisch begin van de
culturele revolutie in de beperktere vorm van een ontwikkelingsrevoltltie

noemen.De opzetleek onwezenlijk-,erwaren immersgeen onderwijzers.
ln 1931warenvande65.000nieuweonderwijzersnauwelijks10% voldoendeopgeleid.MaardeeisdieStalin in 1935had gesteld'
.,,W ijhebben kader
nodig''dwong deverantwoordelijkeinstantiesaan hetonderwijsbepaalde
prioriteiten te verlenen.Voorpedagogische vernieuwingsexperimenten was
binnen dit kader weliswaar geen plaats m eer.Op deze manier was de
schoolin hetnormalegevalalleen op prestatiesen leren ingesteld.Daarmee
wordtgeen oordeelgeveld.M en mag aannem en datin de gegeven emstan-

digheden de ingeslagen weg de juiste isgeweest.ln elk gevalpleiten de
bereikte resultaten voordezeveronderstelling.

Alin 1939steldede 18epartijdag hetzich tottaak,op hetplattelandstap
voorstap dealgemenezevenjarl
keleerplichten in de steden algemeen het
voortgezetonderwijsin tevoeren.DeTweedeW ereldoorlog brachtechter
in deze plannen een gevoelige terugslag teweeg.M aar de weg was afgebakend en werd doelbewustverdergevolgd.
Sinds 1958 is in het lpele gebied van de USSR het doorlopen van een

#-jcrfgd school verplichtgesteld.ln hetjaar 1970 leerden in de Sovjetscholen 49miljoen leerlingen.M eerdan 3,2 miljoen,d.w.z.bijna 70% van
alle scholieren die in 1960 in de eerste klaskwam en,brachten in 1970 de

tienklassen tellendeschoolvoorvoortgezetonderwijsten einde.(Slechtsin
deBaltischerepubliekentellen dezescholen volgensdetraditieelfklassen).
Men zaldezeindeloop van slechts40jaargeleverdeprestatiealleen dan
naarwaardekunnen schatten,wanneermen tervergelijking aldie Europese staten erbijbetrektdie totnu toe nog nieteensin staatwaren het
probleem van hetanalfabetisme effectiefop telossen .. Nog dui
delijker
wordtditsucces,wanneer men bovendien in aanmerking neemt,tegenover
welke problem en op schoolgebied de comm unisten zich,gezien de reus-

achtigeuitgestrektheid van hun land (moeilijkegeografischeen klimatologischeomstandighedenbijeengeringebevolkingsdichtheid,geplaatstzagen
en diezijdoormiddelvan internatenen hele-dagscholen trachttenteoverwinnen.

DatdeSovjetsechternogniettevrM en zijnmetwatred sbereiktis,tonen
de verschillende schoolhervormi
ngen van delaatste 15 jaar,dieeruiteindelijk naarstreven mettertijd alle jeugdigen in de Sovjet-unie in staatte
stellen een lo-jarigeschoolopleiding te volgen.
Ontwikkelingsm onopolie vooropperproletariërs ?
LeoTrotzkihad eensde voorvechtersvan de 'proletarischecultuur'(een

cultuurdie gebaseerd moestzijn op de proletarische wereldbeschouwing,
zoalseertijdsdechristelijkecultuurdechristelijke wereldbeschouwing ten
grondslaghad)erop gewezen,,,
dathetproletariaat,zodrahetdeculturele
leertijd verlaat,ophoudtprNeflrfla/fezijn'' ReM sonderhetregimevan

Stalintraddewaarheid vanTrozki'svoorspellingaanhetlicht.Nauwelijks
hadden zijingezien welk een machtkenniswas,ofdehoogstekringen van
de partijleiding probeerden deze macht (geheel naar analogie van het
streven van deheersendekringen derbourgeoisie)in eerste instantievoor

hun eigen milieu te reserveren.Terwijlhetalgemene schoolonderwijsten
behoeve van deindustrialisatiewerd bevorderd,probeerde men hetunîver-

sitaireonderwijszoveelmogelijk exclusid tebeperkentotdegroepvanhen
diehetregimebijzondertrouw en toegedaan waren,speciaaltotdenakomelingen vandehogerepartijkaders.Ditstrevenkwam allerdtlidelijkstaan
dedagbijdestelregelsdiewerden toegepastvoortoelatingindecadettenscholen en de hogere militaire academies.

De ieuwe klasse,door de partij-ideologen 'werkende intelligentsia'gedoopt,probeerdezijnontwikkelingsmonopolienaarvermogen tevergroten
en Stalinondersteundeditstreven,doordathijin 1939hetschoolgeld voor
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descholen vanvoortgezeten hogeronderwijsweerinvoerde,waarmeehet
plan voor een eenheidsschool begraven werd.Op deze maier kon de
regering door middelvan œn spitsvondig systeem van studietoelagen pre-

ciesregelen wie zijnog boven hetaantalvan de bevoorrechten (die het
schoolgeldkondenbetalen)toewildelatentoteen hogerestudie.Dedroom
van een 'proletarische cultuur'in degeestvan haartheoreticiwasdaarm ee
voorgoed uitgedroomd.

Maardemaatregelvan Stalin bleek een tweesnijdend zwaard tezijn.Binnen de zogenaamdeklasselozemaatschappijontwikkeldezich een nieuwe
klasse,diem en zou kunnen karakteriseren a1sdievan de 'vormingskapita-

listen'.Tegelijkertijd ontstond een klooftussen dezeuitverkorenen en de
arbeiders,hetgeen - afgezien van desociaal-politieke aspecten - ook een
negatieve uitwerking had op de industrialisatie.Ermoestnaareen nieuwe

verbindingworden gezocht.Zo steldereedsde 19ePartijdag van decommuistischepartijderUSSR in 1952(dusnogtijdenshetleven van Stalin)
hetzich tottaak,hetontplooide technischeonderwijsin de scholen in te
voeren,om weereen brug te slaan tussen schoolen produktie.

Toen NikitaS.Chroesjtsjov (zelfeen abituriëntvaneen 'arbeidersuniversiteit')aan demachtkwam,ondernam hijheelsm e ig een poging om het
vormingsm onopolievan de'nieuweklasse'tebreken.Op 1 september1956

werdhetverplichteschoolgeldweerafgeschaft.Tweejaarlaterde.
e.dhijzijn
besthetprojectvan een algemeen polytechnisch onderwijsin de Sovjetscholen ten uitvoertebrengen.Bovendien steldehijdeeis,datin principe
iHerdieeen schoolvoorvoortgezetonderwijshad doorlopen,eerstin de
produktie werkzaam moest zijn voordat hijtoegelaten zou worden tot
verderestudie:,,Ditzalin deeersteplaatsdemocratisch zijn,omdatvoor
alleburgersgelijkevoorwaardenwordengeschapen:noch depositievan de
oudersnoch doorhen ingediendeverzoeken zullen iemand vrijstellen van
produktievearbeid,in detweede plaatsza1diteen uitstekende opvoM ings-

schoolzijnvan onzehelejeugd indegeestvan deheldhaftigetraditiesvan
deklassederarbeidersen boeren''(Prawda,21.9.1958).
Ook
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ste
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ste
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van
dede overgang naar een polytechnische vorming hetonderSovjetsvooruitzonderlijke problemen die totop heden
nog nietvolledigzijnopgelost,toch wasaan Chroesjtsjovshervorming,die
perslotnietsanderswasdan een terugkeertotde eigenlijke bedoelingen
van de 'cultuurrevolutionairen',een grootsucces beschoren.Tussen 1960

en 1970 ishetaantalvan dewetenschappelijke werkersin deSovjet-unie
meerdan verdubbeld!Op 1januari1967 vermeldde de statistiek 711552
wetenschappelijkewerkers,onderhen ongeveer180.000personen metacademische graden en titels.(W ijzullen op de vergelijkingswaarde van een
dergelijke statistiek nog naderingaan).

Inmiddelsversterkte deSovjet-leiding ook de uitbouw van de technische
onderwijsinstellingen en van die voorschriftelijk onderwijsen van avondscholen.Desterkecentl
-alisatievan hetonderwijs,dievoordeafzonderlijke
republieken der USSR maareen geringe eigen speelruimte overlaat,maakt

hetmogelijk op hethele gebied van de Sovjet-unie door middel van
schoolwedstrijden bijzonderetalententeontdekkenendezeinspecialeelitescholen teontwikkelen,een bijzondereffectiefsysteem terverkrijging van
topkrachten.
Bovendien probeertmen door periodieke aanpassing van hetleerplan aan
de veranderde om standigheden toteen grotere effectiviteitop schoolgebied
te geraken.Hier heeft vooralhet ontbreken van traditionele ballast een
positieve uitwerking.M en voelt zich minder met oude schoolse tradities
verbonden dan in hetW esten.

Ontwikkeling en algem ene cultuur

Vergelijktmen hetgemiddeldeontwikkelingspeilvan deSovjet-academicus
metdieuithetW esten,dan zalhijdie een Sovjet-hogeschoolheeftdoorlopen misschien een minder goed figuur slaan,tenminste wat de eerste

indruk betreft.Zijn ontwikkeling isminderveelomvattend.daarentegen is
hijop een klein gebied uiterstgespecialiseerd.DitstaatdeSovjetseen vereenvoudigingvan lzetvormingsprocestoe,tegelijkertijd kan op dezewijze
een aanmerkelijk greteraantalspecialisten opgeleid worden.Deze specialisten kunnen ten gevolge van de centralisatie en de beschikbare grote

rtlimte ten allen tijde doelmatig worden ingeschakeld,althansin theorie.
ln depraktijk vertonen zich echter,zoalstelkensweeruitSovjet-krantenberichten blijkt,gebreken.OverhetgeheelgenomenishetdoordeSovjets
gebruikte systeem van een hoog-gespecialiseerde opleiding in een beperkte

sectorwaarschijnlijkeffectieverdandatvanhetW esten.
Daarbijdientmen ervooralop te letten,datjuistde geringere eisen die
de school aan de enkeling stelt,het de communisten mogelijk hebben
gemaaktin driegeneratieseen heelomvangrijkevorming toegankelijk te
maken voor een volk dateenmaalvoorhetmerendeelanalfabeetwas.De

politiek vandekleinestapjes(jarengeleden inhetWesten nog a1sbenepen
bespot)brachtdc Sovjetsuiteindelijk verderdan alhetpratgaan van de
westcrling op zi
jn beschaving.
Nog nietzo lang geleden haalde men in hetW esten z'n neus Op over de
communistischepopularisering van de ctlltuur.W antzi
jleidden propagandisten op om de mensen op de eenvoudigste manier hun wereldbeschou-

wingbijtebrengen.Zijdwongen demensen tothetvolgen van cursussen
en onderwijsconferenties.Ongetwijfeld ginghetdaarbijdikwijlsergofzelfs

alteprim itieftoe.M aarhetstreven wasaanwezig om zich verstaanbaarte
m aken voor alle lagen van de bevolking en nietalleen snobistisch te steunen op een zogenaamde elite.M aarook alzakte hetculturele peilop die

manierin eersteinstantiebelangrijk,hetbereiktedaartegenovereen deste
grotereffectindebreedte,hetgeenop zijn beurtweerdevoorwaardewerd
vooreen hogercultureelniveau op bredere basis.Stelthetsuccesde com-

munisten in heteindresultaatsomsnietin hetgelijk?
M aar watbetekent kennis, wat cultuur? M eestal wordt over het hoofd

gezien,datop de Russische scholen hettaal-en literatuuronderwijs een
zeerbelangrijkeplaatsinneemt.Daardoor wordtde Sovjet-leerlingen,bij
allebeperktheid doorideologischedogma's,een belangrijk stuk van hun
cultureelerfdeeltoegankelijk.ln gesprekken metSovjet-burgersverbaast
men zich telkensweeroverderelatiefgoedekennisvan deSovjet-alsook
van de Russische literatuur.M aar nietminder verbazingwekltend is ook

hun kennisvan vreemde talen.Hierbijmoetmen we1bedenken,datveel
leerlingen vandescholen voorvoortgezetonderwijsindeSovjet-unietenminsteéén vreemde taalbeterbeheersen dan hun evenoude collega'sin het

W esten;daarbijheeftde Sovjetjeugd niet eens de gelegenheid vreemde
landen te bezoeken.ln plaatsdaarvan luisteren zijdeste ijveriger naar
radio-uitzendingen in vreemdetalen,natuurlijk helemaalniettotgenoegen
vanhetregime,datin ditgevaldieijvermaarheelverdachtvindt.
Heel in het algem een kan men paradoxaal vaststellen, dat de door het

communismegepropageerdeontwikkeling juistditcommunisme zelflangzaam maarzekerinmoeilijklledenbrengt.Doortaal-enliteratuuronderwijs
vertrouwd geworden meteen omvangrijkere cultuur en traditie en door
wiskunde en natuurwetenschappelijke vakken in hun denken gescherpt,
beschouwendejongeSovjet-burgersdeuitsprakenvande- doorzich zelf
zo genoemde- 'wetenschappelijke'wereldbeschouwing van hetcommunism e metsteedsscherper kritische blik.Hetgevolg daarvan is afnemend
geloofin de absolute waarheid van de marxistisch-leninistische ideologie,
hetgeen leidttoteen steedsveelvuldiger optreden van een platvloersmate-

rialisme,terwijl een weliswaar kleinere groep zich van hetideologische
denken afwendtnaarhetreligieuze.M en mag bijgevolgdevraagstellen,of
de communistische ontwikkelings-en cultuurpolitiek uiteindelijk niettot
een langzame m aar zekere zelfopheffing van de comm unistische ideologie
leidt.Ditproceswordtdaardoor versterktdateen hoog geïndustrialiseerd
staatsbestel zich niet meer primair moetlaten leiden door een ideologie,
m aar veeleer door hooggekwalificcerde vakkrachten. De generatie van

technocraten dieaan hetontstaan is,wordtook in deSovjet-unie steeds
onmisbaarder,enomdatzijditbeseft,laatzijzich ook nietmeerzogemak-

kelijk ideologisch aan hetlijntje houden,zoalshetvoorbeeld van iemand
als P.Kapiza (om ermaar een te noemen) afdoende bewijst.Daarmee
begintook de voorrang die de partijtotnu toe genoot,stee smeer te
wankelen.

DeRussen zijn dank zijdedoordecommunisten totstand gebrachteculturele revolutie goed op weg hetW esten te overvleugelen.Tegelijkertijd
begintechter in de USSR zelf vanwege het stijgende culturele peileen
proces van ontdooiing in de ideologische sector.H et een zowel als het

anderkanin dekomendejarenvoorhetW estenvan geweldigedraagwijdte
worden.

Beeld-spraak V
Eric D e Kuyper

,!Oublie ta mélancolie''

HoTsjiMinh

In Londen vind jein velegrotewinkelzaken een departementdat'nostalgia'heet.Je kunter allerlei- nieuwe - dingen vinden uithetverleden.
Nieuwe persingen van oude opnamen van PaulW hitem an,van Fred én
Adèle Astaire ofvan Gertrud Lawrence.Op Portobello Road en in Ken-

sington Marketvind jeoudekleren:zwaarbeladen metglitterwerk,prachtigejurken metveren,lappen uitdejaren dertig.'Biba'heetéén van die
tempelsgewijdaan 'nostalgia'.Jekunteralleskom n:ved,tapijten,stoffen
en behangpapier;lakens,dekens,juwelen,make-up;vrouwen-,kinder-en
maM enkleren:allesin dezelfdeneo-ofpseudo-stijlwaarin Edwardiaanse
elementen overheersen.Het zijn geen exacte reconstructies;integendeel,
verschillende stijlelementen vloeien door elkaar.Waarde contrasten storend zouden werken,worden ze overbrugd door œ n geschakeerd kleuren-

gamma: bruin-rose, grijs-bruin, groen-grijs, groen-blauw, blauw-paars,
blauw-grijs- de'demi-teinte'a1sbindingsdement.Ookdeverkoopstertjes
evolueren inditpassé-paradijsin een volledigaangepasteJugendstil.Nostalgia.
ln Amerika isdeze tendens al een traditie geworden.Denk maar aan de

country-en westernfolklore.ln Rag ('lap stof'),een Amerikaansmaandblad - gewijdaan,ja,waaraan eigenlijk,denieuwelevensstijl?- leesik:
's the American compulsion for understanding ourselves,for digging
,lt
into our roots to find outwhere we a1lcome from and whatthat means

aboutwhereweare''.Eninhetzelfdejanuarinummer:,,Also it'scamp.O1d
clothes have a marvellous way of horrifying people you wantto horrify
while delighting people you wantto delight''

W atisnostalgia?Overalziejehet,overalhoorjeervan,hethangtin de
lucht.Jevathetideeop om erovertegaan schrijven en zie,Life wijdter
een nummeraan (19.1.71),Timeeen coverstory(3.5.71).Een modein de
mode?Gemakkelijkheidshalvekunnen wevoorlopigmisschien zeggen:nostalgiaishetbesefen deexpressievan hetverleden in hetheden,een geactualiseerdepassé-obsessie,de mode van hetouderwetse.M aar geen definitie

omvathetverschijnselhelemaal.Lieverdanteonderzoekenwathetprecies
is,zou ik eenswillen nagaan wathetbetekent.

Hethoudtbijvoorbeeld verband metde nieuwe sensibiliteitwaar Susan
Sontaghetin 1964aloverhad inhaar'Noteson Camp'(in 1966gebundeld
inAgainstInterpretation).Hetcamp-gevoelistebeschouwen a1seen voorlopervan hetnostalgia-gevoel.Een omschrijving a1ss,thelove oftheunnatural,ofartificeand exaggeration''isvan toepassing zowelop camp a1s
op nostalgia.M aar het verschiltussen de twee hangt af van de betekenis

diemen eraan hecht.Camp,zoalsSontag hetzeven jaargeleden zag,leek
nog veelop een modieuze ontwikkeling,nostalgia is een vastwaardebesef
geworden van de new culture.
-

em

De m ode wordt gekenmerkt door haar cyclisch karakter: wat nieuw is
vandaag,ism orgen verouderd;wat nu verouderd is,wordtnog welweer

eenslzieuw.Hetaccentligtaltijd op hetnieuwe;mode-bewust,zijn wij,
meteen term van Christopher Booker,'neophiliacs'geworden.Nostalgia

daarentegen - endatishetwezenlijke,somsenigeverschil- pastnietin
die cyclische vernieuwing.Nostalgia en mode zijn,geloof ik,streng te
onderscheiden.Alisdatnietaltijdgemakkelijk:heelvaak,entegenwoordig
steedsmeer,gebruikt(ineen anderecontextzoujekunnen zeggen:recupereert)demode nostalgia-elementen,en van de anderekantkan nostalgia,
juistdoordathetzoveelbelang hechtaan defactorTijd,vaak de indruk
geven een modeverschijnseltezijn.
Je kunt dit nog hetbestillustreren aan de hand van de klassieke m ode,

de Parijsehautecouture.Delente-en zomermodeisditseizoen getekend
doordeoorlogsjaren:bredeschouders,zwarehakken,vollezolen,onzekere
lengtevan dejurk.Hetbelangrijkstein ditverband isnietdatdezemode
teruggrijptnaarde oorlogsjaren,datheeftnieteenszoveeltebetekeneni;
belangrijk isalleen datzijteruggrijm n naar'een'verleden.Jezou hierdus
kunnen spreken van een zekerheimwee,een nostalgie naareen voorbije
periode.M aardenostalgievan demodeheefteen heelanderedraagwijdte
dan die van de new sensibility.De eerste behoort tot de oude cultuur,
waarin hetcyclische,'l'éternel retour',op het voorplan staat;de tweede

wordtjuistgekenmerktdoorheta-cyclische,doorhaarobsessie om alles
inhetheden tedoen functioneren.Volgend jaarlaatdehautecouturezich
weerdoorietshelemaalandersinspireren,een andere Epoche,een andere

1 Volgens sommige observatoren is hetechter nietzo toevallig datjuist nu,een
generatienadetweedewereldoorlog,demodedieoorlogsjaren in herinnering roept:
voorouderemensenwarenhet'
lelijke'jaren,een slechteherinnering;voordenieuwe
generatie vormen ze gewoon een stuk onbekend verleden.

stijl:veranderingisimmerseenvandemotorenvanhetmodebesef.lnhet
camp-nostalgia-besef daarentegen bestaat het begrip 'gH emodeerd' niet.

Hierstaatniet'nieuw'tegenover'oud'(of 'verouderd'),maar 'verleden'
tegenover 'nu'.Er worden beslist nieuwe dingen ontdekt,nieuwe ideeën

aangebracht,nieuwe stijlgevoeligheden geëxploreerd,maarhetisalsofer
nooitietsveroudertofverloren gaat.Hetiseenonophoudelijkeaanvulling,
verrijking,verdieping.DeEdwardiaansedandy-achtigehogekragen en het
fluwelerige gedoe blijven bestaan naastde western-look.Gewoon naast
elkaar.

Hetzelfde geldtop andere gebieden,buiten de mode.Denk bijvoorbeeld
aan de Push-pin grafiek waarover ik hetin een vorig nummerheb gehad.

Deherontdekking van degrafiek vandejarendertigbrachtvoorPush-pin
nietm ee datde inspiratiebronnen uitde twenties ofvan de Jugendstilnu

ineens hadden afgedaan.Alles blijft naast elkaar en door elkaar heen
bestaan.Van buiten aflijkthetweleen onoverzichtelijke rommelplaats:
alsof- voorde storm - alles bijeen wordtgegaard watnog enigszins
bruikbaar is:mensen,dieren,gevoelens,herinneringen.Voor we m et z'n
allen de Ark instappen. Een grote verzameling rotzooi.M aar ook het
begrip 'verzam elen'heefthiergeen zin m eer.H etis geen hobby en heeft
niets te maken met de bezitsobsessie van het collectioneren; het is een

levensstijl.Nietde uniformeluxe naastdegrauwedagelijksheid,maarde
dagelijksheid alspluriformeluxe.
Diversiteiten pluriformiteitmaken dathetnormbesefwelerg vervaagd,zo

alniethelemaalafweziglijkt.'Moeten'heeftplaatsgemaaktvoor'mogen'
en 'kunnen'.V ooral'kunnen',om dat ditreeds behoorttotde nieuw e,tot

nog toeonbetrHen gebiedenvan decultuur,terwijl'mogen'(de'permissiveness')toch nogaltijd geïnterpreteerd wordtin hetlichtvan,in tegenstelling tothet'moeten'.W anthoe komthetdataldie verschillende sti
jlen
in kleur,geluid,gevoelens en ideeën - tenslotte zo m ooiin elkaarpassen
en in hetheden ingepastkunnen worden? Nietomdathet'moet',uiteen of

anderedwanggedachte (perseanderswillen doen ofzijn)ofuiteen averechts normbesef willen behoren totde norm van de anti-norm),maar
omdathet'kan',uiteen gevoelvan generositei
t(ofomdathet'nog'kan:
een 'sauve quipeut'voor de eindcatastrofe).Sontag heeftdatweer eens
heelgoed aangevoeld:Campis,,abovea11a modeofenjoyment,ofappreciation,notjudgement.Campisgenerous....Camptasteisakindoflove,
loveforhumannature.ltrelishesratherthanjudgesthelittletriumphsand
awkward intensitiesof'character'''.En hetbelangrijkste in deze passus:
##camp is a tender feeling''.Hetverle en wordtomhelsd met een grote

generositeit,meteen tederheid die desteintenserlijktomdatze hetomhelsde eigenlijk nooitgekend heeft.
W aarin bestaatdiegenerositeit,die tederheid?A1sje'camp'leeft,wek je
gemakkelijk wrevel,zelfsbijmensen diejegraagmogen.Hetisalsofzeje
verwijtendatjeonkritisch bent,datjegeen oordeelveltoverdekwaliteit
vandemuziek waarmeejedweept,devormen waarinjewoont,debeelden
waarinjezwelgt,dekleren waarin jerondloopt.M aarvan de anderekant
zien zemaaralteduidelijkdatjevan alleshoudt,endatjeliefdegenuanceerd is.Je keuze zaldan welin een ofander gecompliceerd anti-systeem

passen!lnhetbestegevalgaan zejeliefdebestempelen alsvoorliefde,een
kwestievan smaak.M aarook datisnog een minimalistischemanierom het

(angstaanjagende?)keuzeprincipe onder ogen te zien.Kiezen isnamelijk
veelmeer dan zich doorzijn smaak laten leiden.lk kan ook mijn eigen
smaakkiezen.Om mijnlk vrijtemakenvandetirannievanhetW ijvande
goede smaak,van de cultuur,van de norm.Niet om de goede smaak,de

cultuur,de norm,hetW ijte verwerpen,maarom ze gedifferentieerder,
vollediger,geschakeerderte maken,een onuitputtelijk W ij.Lijktditwartaal?Laatme dan even Adorno citeren om de richting te verduidelijken:
Pe0p1eareincapable ofrecogi zing themselvesbecause they are alienatM
from each other and from totality''z.Hetgevoelvan saamhorigheid,dat
een van de hoofdmotivatiesisvan iedere cultuur,zalin de nieuwe cultuur
,,

nietmeersteunen op deherkenningvanhetgelijke,maarop een erkenning
vanhetandere.Hetnieuwebindingselementzalzijn,datiedereenverschillend,meerverschillend kan zijn.Graag citeerik hierbijook watPh.Slater
in ThePursuitJJLonelinessschrijftoverdenew cultureen nostalgia:
Thehippie movement,forexample,is brim ming with nostalgia - a nos-

,,

talgia peculiarly A m erican and sharM by old-cultures adherents. This
nostalgia embraces the O1d W est,Amerindian culture,the wilderness,the

simple life,the utopian comm unity - a11 venerable American traditions.
Butforthe o1d culture they representa subordinate,ancillary aspectofthe
culture,appropriate forrecreationaloccasionsorfantasy representation a kind of pastoral relief from everyday striving - whereas for the new
culture they aredominantthemes.Thenew culture's passion form emorabilia, paradoxically, causes uneasiness in old-culture adherents, whose
future-oriented individuousnessleadsto a desire to sever them selves from

thepast.YetJ/rthemostpartitisa question JJthe new culturemaking
the old culture's secondary themes primary,rather than simply seeking to
discard the old culture's prfmlry theme''3.
2 Th.Adorno,Socîology and Psychology,in New LejtReview,november-d= mber 1967.

3 PhilipSlater,The Pursuit0/Loneliness,p.109.

Dit is op een andere manier uitgd rukt wat ik hierboven over de mode

wilde zeggen:uiterlijk misschien dezelfde thematiek,maarze wordtheel
andersbeleefd,om datereen anderwaardensysteem,een anderesensibiliteit
onder schuilt.

Nostalgia is op het ogenblik in Am erika aleen kwestie van business ge-

worden.,,It'sthisyear'sthing to write about''(Gore Vidal).Maardeze
geëxploiteerdenostalgiakrijgtnatuurlijk een heelanderebetekenis:hetis,
zoalsLifeen Timeinhungebruikelijkemoraliserendetoon schrijven,voor
dejongereneen vorm vanescapisme.,,ltisasiftheyfeltcheated forbeing
given theirmaturity in the sad and sinister world of the 70's''(Time).
Het is een vervorming, een verbloeming van het verleden: ,,Nostalgia
selectsonly whatisagreeable,and even thatitdistortsorturnsinto myth''

lTime'
).,,Nostalgia says:this ishow itshould have been,thisishow it
shouldberemembered''(Life).lnalditsoortreactiesiseen zekerewrevel

tebespeuren:dejongeren respecteren en erkennen degeschiedenisniet,ze
vluchtenhetheden.En datbetekentnatuurlijk:zerespecterenonzegeschiedenisniet,ze aanvaarden ons heden niet,ze nemen zelfs onze vorm van
nostalgia nietm eer:,,Nostalgia ain'twhatitusM to be''.

M etdienostalgia van dejongeren valtdan ook nietsanderstebeginnen
dan ervoorlopig m aargeld uitte slaan.s,clearly,nostalgia m eansm oney''

(Time).

Dejongemensen tussen detwintigen de dertig vormen de eerstegeneratie
dieopgegroeid isenblijftzwelgen inœn onophoudelijke stroom van relicten en documenten uitvorigetijden.In een gelegenheidsstukje naaraanleiding van deherdenking van Hiroshima (augustusnummer1970)heb ik

hetdaaraleensovergehad.ln een onuitputtelijkevariëteitaan memorabiliauitvoorbijetijden levenwijalshetwarenogmetdebeelden,degeluiden,dedromen,defeiten,dehelementaliteitvandejaren twintig,dertigof
veertig.W e snuiven die op in film s,kranten,platen,magazines,voorwerpen,kleren.H etbestaatallemaalnog;hetbestaatallemaalopnieuw,inclusiefdeaura errond:een overdaad aan restanten,een onmogelijktesorteren
chaos van geschiedenisfragmenten,belangri
jke en onbelangrijke door e1-

kaarheen.En datishetjuistwatbijvoorbeeld TimeenLifestoort:datwij
geen selectie maken tussen datwattotde GeschiM enisbehoorten datwat

gewoon verleden is.Wijzijn geen geschiedschrijvers meer.VerlMen en
heden schuiven wijinœn.ZoalsStaughton Lynd,de historicusvan Yale,
schrijftoverde taak van dehistoricusvandaag:'Historicalpastand the

existentii present':,,W illy-nilly l was functioning astherapistin addition
to historian'
,in reporting the past1turned it,wetherlwished itornot,into
a md ium forthe discovery ofpersonalidentity''4.

Enerzijdseen overdaad aan levend feitenmateriaal,anderzijdshetgevoel
helemaalgeen verlden meertehebben.'Hitler-connais-pas'isvoormijn
generatiegenoten een werkelijkheid.Voormijn oudersbetekende traditie
nog iets:een eetservieswasfamiliebezit,er was een geschiedenis aan ver-

bonden.Voormijiszo'nserviesnostalgiageworden:een voorwerp uithet
verleden,m aarzonderverlH en;alleen actualiteit.W ereldvreemd,zoals zo

veledingen in dezewereld en deoude cultuurvreemd zijn.Voor oudere
mensen daarentegen heefthetverleden ietssacraals,hetisietswaarze veel

overspreken,waarze veelnaarrefereren,maar waarze eigenlijk altijd
omheen lopen,datze nooitexistentieel in het heden weten in te passen.

Hethangtdaarergens.Aanwezigdoorzijn sterkeafwezigheid.

Velejaren na Gone with the W ind werd van deze film een soorttegenhangergem aakt,Raintry Country,ook overdeAmerikaanseBurgeroorlog.
Een saaie film ,werd gezegd,de paternalistische en patriottische cliché's
dropen erzo van af.M aar ik was vertM erd.Zo hetgevoel van:,,Ja,dat
ken ik.Datherken ik'' Dat Amerikaanse verld en isnatuurli
jk niethet

mijne,hetheeftaietstemaken metmijn werkelijkheid.En toch betekent
die CivilW ar,die ik ken via de beelden en mythen van een filmesthetiek,

voormijveelmeerdanbijvoorbeeld 1914-'18of1940-945.Ofdanbijvoorbeeld hetfeitdatik een Vlaming ben.De socio-culturele emancipatie die

mijn oudershebben doorgemaakten diezemij,aldan nietnadrukkelijk,
bewustofonbewust,hebben overgeleverd,werd in mijniet'opgelost',is
irrelevantgebleven.'Hitler-connais-pas'.lk kan ernietsmeedoen,mijer
niettegen verzetten,hetook nietaanvaarden.M ijn wortelszitten elders.
ln de diepvrieskam ersvan de Am erikaanse mythologie.

Identificatiemetonzeeigen geschiedenislijktmoeilijk,onmogelijk,onaanvaardbaar.Omdat men ze moeilijk, onmogelijk,onaanvaardbaar heeft
gemaakt.Hetenige watonsoverbleefwas datverleden op te nem en in de
esthetische fragmenten ervan:als filmmythologie,a1s camp of nostalgia.
En zoziejedatnostalgiaeigenlijkweiigtemakenheeftmetheimweenaar
watvoorbijis.Erishelemaalgeen behoefteom in het verleden te leven;

welom metdeoverblijfselen vanhetverledennù televen.
Identificatiemethetverleden heeftgeen belangmeer(ofishetidentificatie
metdeVader?).Zoweinig belang,datweook geen behoeftemeerhebben
4 The Dissentîng Academy,ed.T*.Roszak,Pelican,London,1969,p.90.

om onze relatie met het verleden in negatieve termen te omschrijven
(vader-loos,zoalsMitscherlich hetnog uitdrukte).Erisgeen plaatsmeer
voor zulke dualistische terminologie.

Een vriend van meisgefascineerd door een mooigezegde van Ho Tsji
Minh: ,,oublie ta mélancolie''.Hij snapt het niet zo goed,maar het
contrasttussen de melancholie en de revolutietrekthem aan.

VoorSusan Sontag wascamp een esthetisch verschijnsel.,,Thefirstsensibility,that ofhigh culture,isbasically m oralistic.The second sensibility,
thatofextreme statesoffeeling,represented in much contemporary 'avantgarde'art,gainspowerby a tension between moraland aesthetic passion.

Thethird,Camp,iswholly aesthetic''.Zijzag toen nog lzietin datdeze
esthetiek weldegelijk kon uitgroeien toteen ethiek (a1gebeurde datalbij
OscarWilde)endatdezeesth-ethiekeen politiekedraagwijdtekonkrijgen.
EdgarM orin zou in zo'n gevalde termen 'politique'm et'ethique'verbinden in een neologisme als 'pol-éthique'.

Zo krijgthet'oublieta mélancolie'van Ho TsjiMinh een heelspeciaal
reliëf.Hetpleit,geloofik,nietvoor een negeren van de melancholie,van

hetheimweenaarœn verleden datwe nooitgekend hebben (Talleyrand:
Quin'a pasvécu 1es années avantla Révolution ne peutcomprendre ce

,,

qu'estladouceurdelavie''),maarvooreen andere beleving ervan.H etwil
hetverld en bruikbaarm aken in hetheden,â1snostalgia:van hetheimwee
een 'polethiek'm aken.
Er is een heimwee naar het verleden,naaar ook een heinawee naar een
beteretoekom st.H et'M oskou,M oskou,M oskou'van DeDrieZustersvan

Tsjechov.M aarverschilthetene zoveelvan hetandere?Laten we terugdenkenaandegoeieouwetijd,oflaten weeen beteretoekomstafwachten:
a1sdie goeieouwe tijd en diebeteretoekomstirrealiteiten blijven,nietin
hethMen werkzaam kunnen zijn,hebben ze weinig betekenis en draagkracht.Haaljezedaarentegen binnen inhetnu,gajebewustbeleven wat
ervan hetverleden nog te beleven valt(ofwatin de toekomstmogelijk
wordt),dan wordtdeirrealiteitineenswerkelijkheid en kunjeerhetheden
mee vormen en transformeren.Dan wordtde esthetiek een polethiek.

W e spreken altijd de taalvan de wereld waarin we leven.Ook a1s we
pogingen doen om nu reedsin de wereld van morgen televen,bli
jven we
vooreen grootdeeldeverkeerdetaalhanteren.Datisdedubbelebetekenis

vannostalgia:enerzijdseenmodeverschijnsel,volledigpassendin ofaangepastaan de oude cultuur,een bevestiging van alles watwe door en door

kennen;anderzijdseen van detekenen van de nieuwelevensstijl,een van
de doorbraakpogingen van de new culture.

Sam en lekkernaar de bioscoop
Dirk Lauwaert

1.
Datde commerciële film in een crisisverkeert,is geen nieuws,maar een

cliché.Datwordtalminstenstien jaargezegd.M aaraldietijd heeftmen
die crisisbeschreven a1s een ziekte waarvan een diagnose gem aakt,waarvoorrem ediesgevonden moesten worden.M en wilde de crisiswegwerken.
M aar wegwerken naar welke normaliteit? W aar wilde men naartoe? H et

isduidelijk datmen 'terug'wilde:terugnaarhetAmerikaanseclassicisme,
terug naar een evenwichtige,harmonische situatie.
De film isdoor deze crisis fundam enteelaangetast;ondanks voortdurend

bijsturen endokterenheeftmen'decinema'nietkunnen redden.Erworden
nog steedsfilms gemaakt,maar 'de cinema'bestaatnietmeer.
Slechtsvia een voortdurend terre à terre contactmetde bioscoop-situatie

(sfeerineen zaal,aard van defilmpromotie,reactiesvan hetpubliek,dagbladkritiek,enz.
)krijgtmeneenvolledigbeeldvandebreuk in decommer-

ciëlefilm.Decrisisvandefilm isuiteindelijkeencrisisvanzijnmaatschappelijkefunctie.
H et zoeken naar een nieuwe ftlnctie en een nieuw evenwichtduurt nog
steedsvoort.Daarin kan de filmkritiek een rolspelen op twee manieren:

ze kan proberen aan de rand van die evolutie stabiele mijlpalen uitte
zetten,zodatmen greep en zichtkrijgtop deevolutie;zezou ook kunnen
proberen hetcrisisbeeld a1szodani
g tebeschrijven,metalzijn peripetieën
en verplaatsingen,een dynam isch beeld dus.
2.

Reflectie overfilm werd totnog toe bepaald door de Franse naoorlogse
kritische schoolrond de Cahiers du Cinéma en A ndré Bazin.Voor deze
schoolwas de Amerikaanse film de synthese,hethoogtepunt van de geluidsfilm.Nu kan m en deze periode van ongeveer20 jaar (van de jaren
veertig tothetbegi
n van de jaren zestig)omschrijven a1s een klassieke
periode.De Amerikaanse commerciële film werd beschreven m et termen
a1s 'auteur'en 'genre',termen die a1s functie hebben materiaalte classifi-
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ceren,te ordenen.De Franse schoolmaakte een taxinom ie van de films

vanhaartijd.Datwaseenbruikbaaruitgangspunt:diefilmswaren immers
'klassiek'in dezezin,datzijeen aantalgrenzen en spelregelsaanvaardden
waarmen nietbuiten ging.De Amerikaanse film waseen gesloten univer-

sum waarbinneneenvandebelangrijkstebronnen vancreativiteiten actualisering hetprincipevandevariatiewas.H etpopulairebeeld van de cinema

(zoalsdatte vinden wasin ciné-revue bijvoorbeeld) werd bepaald door
stars.Naastdevariatievormden zijdetweedebelangrijkebron vaninterne
vernieuwing van het gesloten universum. ,,stars are one of the great
strenghtsof the American cinema.For the use ofthe star alwaysimplies
opennessand potentiality,while even the bestcharacter acting impliesthe

closingoffofpotentialities,thestraitjacketofa fixed role''l.
Filmkritiek alsclassificatie,a1staxinomie,a1s verzamelingsactiviteit(bijvoorbeeldschrijven over'dewestern')iseenfascinerendeactiviteit.Jekunt
eenaantalverschijnseleninzichtelijkmaken,jekuntverbandenen relaties
laten zien (constanten bijvoorbeeld in de persoonlijkestijlvan een cineast
ofvaneen produktiemaatschappij).M aardeze techniek isnietin staatde
dynamiekvan deveranderingtevatten.Zijkangeen analysegeven vaneen
crisis-evolutie.Zijblijktook machteloosom de spanningen en verhoudingen aan te duiden tussen hetuniversum van de Amerikaanse commerciële
film van 1940 tot 1962 en de diverse andere terreinen waarop de amusementsindustrie verderheeftgebouwd:de overvloedige produktievan B-en

Z-films(defilmsvan RogerCorman bijvoorbeeld en deAmerican lnternationalmaatschappij waarvoor hijwerkt), de kwantitatief belangrijke
serieproduktie voorde televisie,de produktie van hetbuitenland,de mar-

ginale films(politiekefilms,underground),de semi-commerciële films(de

'jeunecinéma'van vier,vijfjaarterug),de filmgeschiedenis.
3.

IndenaaandenraaartenaprilwerdeninhetFilmmuseum teBrussel'jonge
en onuitgegeven'filmsgeprogrammeerd.Datligtin hetonmiddellijke verlengdevaninitiatieven a1shetFestivalvan Pesaro,daterenkelejaren lang
in slaagde een goM festivalte zijn dooralleen maar debutantenwerk te
vertonen.Vier,vijfjaargeld en wasdeze 'second wave'van defilm het
belangrijkstefeitin de helefilmsituatie.De technische en stilistischeverworvenhM en van de'nouvelle vague'werden in Italië,Zwitserland,Tsjechoslovakije. toegepasten gebruikt.M aarde filmsdie in Brusselte
zienwaren,maakten duidelijkhoefundamenteelhetverschilistussen deze
'second wave'en deoorspronkelijke 'nouvelle vague'.Dezelaatste startte
1 M ollogram, april 1971.p.
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in een steriele Franse contextén steunde ideologisch en emotioneel op de
Amerikaansefilm.DeFransenouvellevagueciteerdede Amerikaansefilm ,

bekeek Frankrijk doordebrilvandeStates,schoofoverdeFranserealiteit
hetinterpretatiemechanisme van hetAmerikaanse realisme.Juistdeze culturele confrontatie,deze décalage, deze kunstmatige collage, maakte de

nouvellevaguebelangrijk.Dejongefilmsvannudaarentegen zijn 'zomaar'
films.Zij steunen op geen enkele traditie:de Amerikaanse traditie is
immersuitgestorven,voordejongefilmmakersen voorhun publiek heeft
zij alle actualiteit verloren.Zijkan hoogstens nog een museumtraditie
worden,zijisgeen beleefde traditiemeer.
De nouvelle vague hanteerde de iconografie van de Amerikaanse film

(denk bijvoorbeeld aan BandetèPart),gebruiktededramatiek en debasiscontradicties van deAm erikaansefilm en veY euwdedaarm ee de visie0p

deFranse(Europese)samenleving en cultuur.M aarzonderditleesrooster

en zonder deze interpretatiecode staan de mensen van de 'j(llll;tlfillll'
machteloos.Zijmoeteniedervoorzicheeneigen kader,œneigenideologie,
eeneigen iconografieopbouwen.Hetisdanook nietteverwonderendatzij
haastallem aalhetslachtoffer worden van hetpittoreske en hetmodieuze.

Dejongeltaliaansefilm (Carmelo Bene,deschoolvanPasolini)ishiereen
pijnlijk en triviaalvoorbeeld van.
4.

Een van defenomenen diehetduidelijkstlaten zien waarde crisisin de
commerciële film te situeren is,is deltaliaanse western en de invloH die
ervan uitgaat.Niemand neemtdeItaliaansewesternsernstig,zoalshi
jeen
film van Ford of Peckinpah ernstig neemt.M aar desondanks hebben de
ltaliaanse westerns een aantal verschuivingen bewerktdie nauweli
jks te

overschatten zijn.Nietzozeerhetfeitdaterltaliaanse westernsgemaakt
worden,isbelangrijk,maardeinvloed diehun succesheeftgehad op het
geheelvan deindustrie,op depromotie-techniek (hetbeeld datdeindustrie
van zichzelfwi1geven)enophetpubli
ek.Zijvormen de'Lumpen-cinema'

van ltalië.Zijlossen dehorror-en peplum-produktiesafdievroegerin de
studios van Cinecitta aan de lopende band werden vervaardigd.Ze staan
op eenzelfdeniveau alsde derderangsproduktiesvan de Amerikaanse film-

industrie,dieserialsmaaktvoorde televisieofbijprogramma'svoorprovinciebioscoopjes.Hetkenmerk van ditsoortcinema is daternietover
gesproken ofgeschreven wordt,dateralleen maar(in allestilte)geld mee

wordtverdiend.Hetis'film-industrie'bijuitstek en staata1szodanig helemaalin hetteken vandeherhaling,devervalsing,hetfetisjisme.
Tegenoverdeze Lumpen-cinema staatdeeigenlijke commerciëlefilm:de
filmsdieeen stem krijgen viadefilmkritiek en viaeen gerichtepubliciteit,

defilmsdiein deverbeeldingvanhetpubliek een duidelijk geformuleerde
werking hebben.Hetzijn filmsdiespreken,terwijldeLumpen-cinema de
cinem a isvan de sprakeloosheid.Nietzonder rM en prilneertin de Lum-

pen-cinemadeirrationaliteit:deangst(horror-movies),hetwonderbaarlijke
(voorhistorischefilms),hetexotische(historischefilms),hetgeweld,deongearticuleerde eroti
ek (porno-films).
5.
Dehuidige evolutie van dewestern en van de com merciële film in hetalgem een wordt gekenm erkt door het vervagen van de grenzen tussen de
verschillende culturele en ideologische niveaus.De sprakeloze ltaliaanse
westerns worden naastde Amerikaanse westerns vertoond,ze leiden niet
langereen verborgen bestaan in derderangsbioscopen;ze worden door de
kritiek ernstiger genomen dan ooit tevoren m eteen derderangsproduktie
gebeurd is.Datwilniet zeggen datde ltaliaanse western beschouwd kan

worden alseen volwaardig genre,vergelijkbaarmetdeAmerikaanse film:
hetblijftLumpen-cinema.Maardekritiek heefteroogvoorgekregen dat
er zo iets a1s Lum pen-cinema bestaat.
Heto'/erheersen van de irrationaliteitin ditsoortfilm gaatgepaard methet
ontbreken van een ideologische substantie.De Lumpen-cinema mimeertde

fundnmentelegevoelensen problemen van zijn publiek:angsten onzekerheid,maarhijmaaktdieangsten onzekerheid nietdoorzichtigen begrijpelijk.Daarentegen wordtde middle-classcinema gedragen dooreen duidelijkeideologie.Hetzijn filmswaarin men zin en betekeniskan erkennen,
films die waarden verdedigen,gedragingen objectiveren,kritiek leverens
ironiseren,afstand nemen.De middle-classcinema (de klassieke Am eri-

kaanse commerciële film) heeft een pacificerende taak:hijverzoentde
protagonist(hetpubliek)metdegebreken van desamenleving.Een drama
ofeen komedie plaatstde protagonisten steeds in een contextwaarbinnen

hun coniictopgelostkan worden (denk bijvoorbeeld aan Patton).Datis
een fundamenteelandere aanpak dan die via de mimesis van de angsten
de irrationaliteitwaartegen geen waarden,geen idealen en geen beschaving
worden geplaatst.
6.
H etAmerikaansegenre-en star-systeem maakte de bioscoop-film 'herkenbaar'.De filmpubliciteiten promotie konden inspelen op een grote dosis

voorkennisdiemen bijhetpubliekkon veronderstellen.Deverwachtingen
van m akers,producenten en publiek konden elkaarontmoeten.Datm aakte
van hetbioscoopbezoek een vertrouwde activiteiten van filmproduktie een
relatiefvoorspelbareindustrie.Hetvervalvan ditsysteem brachteen crisis

teweeg in deindustrie,dieplotselingnietmeervolgensde oude regelsbleek
te kunnen werken en er niet meteen nieuwe voor in de plaats had. De

filmindustrieismeerdan ooiteenonzekerbedrijf,een gokspel,een beursspeculatie geworden.W ie de techniek van de huidige filmproducent en
verdeler wi1analyseren,kan in de meeste gevallen volstaan m et een beschrijvingvandeverleidingstechnieken,de retoriek,delisten van de speculant.
Eén van de m eest gebruikte technieken van de moderne filmpromotie is
het creëren van 'gebeurtenissen'.Satyricon van Fellini,Peau d'âne van

Demy,Love story van Hiller,SoldierBlue van Nelson:hetzijn allemaal
nieuwe evenementen,diejemoetgezien,die je vooralmeegemaaktmoet
hebben.M eer dan ooit is het 'gerucht' dat er omheen gem aakt wordt,
bepalend voor een film .Vroeger kon rond een film niet zo'n gerucht
worden gemaakt: een detective-film was immers een detective en een
NVCStCrn CCn NVCStCVn'
, Cf svaren geen onderdelen van een film die konden
losgemaakt en geëxploiteerd worden:het was alles ofniets.
Een variante van de gebeurtenis-promotie isde promotie van een film a1s
een 'personalstatem entforyou';Rio Lobo van Hawksbi
jvoorbeeld werd
aangekondigd metdetekst:,,Ditzou we1eensde westernkunnen zijnwaar
U van houdt''. Vroeger maakte de filmindustrie zelf haar publiek: ze
maakte western-amateurs, starfans.amateurs van komedies. De mensen
werden gem anoeuvreerd door de industrie.Nu daarentegen oriënteert de

industrie zich steedsmeer op feitelijkeverschillen in hetpotentiëlebioscoop-publiek.Zo speeltdeAmerikaanse film heelsterk in op hetgeneratieconflict:er worden films gemaaktvoorrusti
ge (bange),gevestigde1uién

filmsvoorderebelsejongeren.Defilmsspreken je aan in detweMe persoon,cabotineren metje,ironiseren detegenpartij,betrekkenjein defilm
doormiddelvan stlbtieleofgroveterzijde's.Datgebeurtin Woodstock en
in Tribes,in Easy Rideren in Joe,maarhetgebeurtook in defilm svan en
met W ayne, in de komedies met Ingrid Bergman, in de kom edies met
Barbara Streisand.
1.
Detelevisievertoontgeregeld ouderebioscoop-films.Datheeftverregaande
gevolgen nietalleen voor de manierwaarop naar televisie wordtgekeken

(alwashetmaardatjein detelevisienooitdeactueel-modieuzefilm ziet,
maardefilm dievijf,zesjaarachterop ligt;alwashetmaardatindievijf,
zesjaarde approach van een story en van een personage totaalis veranderd),maarook voordemanierwaarop jenaarfilm kuntkijken.Film
krijgteenverleden.een geschiedenis,eenevolutie.Film isveranderlijk.Tot
nu toe wasdefilmgeschiedenisvoorhetgrote publiek een ontoegankelijk
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terrein.Enkelen kenden een reeksnamen en titelsofde 'tien grootste films

van degeschiedenis'.Bovendien wasdiegeschiedenisbijna uitsluitend een
archeologe.W ieaan filmgeschiedenisdacht,dachtmeteen aandestomme
film,nooitaan filmsvan tien ofvijftien jaarterug.Defilmsdienu in de
televisiekomen,zitten dichtbijonzeactualiteit.Daardoorwordtzichtbaar
datgeschiedenis nietidentiek is met terugblik,maar dat geschid enis nu
gebeurt.

Decommerciëlecinemainzijnklassiekeperiodezou ernooitaan gedacht
hebben,dingen uitde oudedoosopnieuw op de marktte brengen.Jaren-

langishijeraldusin geslaagd,zijn evolutiesin smaak en stijl,in kledijen
techniek verborgen te houden.Verschuivingen waren er natuurlijk,maar
datwarenm inusculeverschuivingen.In Fw/ Sistersvan GoreVidalwordt

datbeschreven:,sRealiseerjejeweldaternognooiteen film van M urray
M orrisis afgekeurd? En toch heeftiedere film van M urray M orris nieuw

terrein om ngebroken.Herinnerjeje hetgebruik van hetwoordje'bloM heet'inLiefdeop depostFinland?HetwasM urrayM orrisdiedatwoord
voorheteerstop hetscherm bracht,en in volmaaktgoeie sm aak,volkom en

natuurlijk uitde samenhang oprijzend...''.Deze mechanismen zijn nu
opzijgeschoven.Hetwashunbedoeling,verborgen teblijven,maarnuzijn
ze ontnaaskerd.
8.

Bijelkebeschrijvingvan decrisisvan defilm zoumen erzich bewustvan
moeten zijn datfilm veranderd is,datde oude cinema definitiefisafgeschreven.Nietalleen defilmsafzonderlijk en defilmindustriea1sproduktie-orgaan zijn gewijzigd.maarvooralhetpubliek en de structuurvan de
am usementswereld (televisie,grote rolvan de m uziek,alle vormen van

tegen-cultuur)zijn veranderd;onze helesamenleving en cultuur (gekenm erktdoorhetkapitalisme)verkeren in groteonzekerheid over zichzelf.
De commerciële film van de klassieke periode en voor de middle class
kwam tegemoetaan een simpele behoefte:erkenning,inventaris,bevesti-

gingvan een moraal,een maatschappij,een geschiedenis.Decommerciële
filmsvan tegenwoordig proberen verschillende,tegenstrijdigebehoeften te
bevredigen:hetverlangen naarontmythologisering,hetverlangen naar tra-

ditie,hetverlangen naarnieuwe mythen.Deze tegenstrijdigheid betekent
tenslotte datonze samenleving gewoon nietmeerweetwatzijmoetverlangen,welkehaarechteen welkehaarschijnbehoeften zijn,welkesamenleving en moraalzijwil.Niemand za1hierop een antwoord vinden in de
bioscoop.Hoogstenszieje erdeverwarring doöreen vergrootglas,maar
beslistgeen oplossingen.Filmsvan nu zijndan ook altijd ontzettend frustrerend.Debioscoopgangermoetdusdezelfde gokspeleren beursspeculant

worden in zijn bioscoopbezoek a1sdefilmproducent.Hetiszekergeentijd
om een nieuwe filmgeneratie te verwachten ofeen nieuwe film -mentaliteit

erbijde mensen in te krijgen.De mensen die naar de bioscoop gaan,
voelen alsmaar meer aan dat zijdatvooraluitgewoonte doen,steeds
minder uit overtuiging.

Defilmmakersweten datzijhetmetdeescalatie van 'gebeurtenissen'en
de inertie van de bioscoopganger moeten stellen.En dat besefmaakthen
som serg boosaardig.Vandaar datagressiviteithetbasisgevoelen isgeworden in de bioscoop:tussen scherm en toeschouwerisdespeelsem M eplichtigheid verdwenen;die heeftplaatsgemaaktvooruitdaging,chantage,bluf

en berog.ln dedonkerezaalvoeljejealstoeschouwerontzettend eenzaam en besefjemeteen hoealleendefilm,daarvoorop hetdoek,welis.
Le roiestnu.De film is naakt.
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ldentiteita1s taboe
D e biografische waarheid achter
M ichelde G helderodesm asker
Carlos Tindem ans

C'est un tim ide. 11 a un regard Amical et des gestes de
chanoine.11 parle d'une voix prudente.Son pas n'est pas

sonore.11s'excusevolontiersetatoujourspeurdedéranger.

C'est peut-être pour cela que ses pièces sont retentissantes
etqu'elles ressemblentsouventà un coup de poing''.
Th.Fleischman

Op 12juli1930ontvingAdémarAdolphe-LouisM artensofficieelde toelating om zich voortaan deGhelderodetenoemen,Adémarvoorde burger-

lijkestand,Adolphevoorzijnfamilie,M ichelvoorzijn lezersen vrienden.
Deze veelheid aan namen tekentdepersoon van detoneelauteurM ichelde

Ghelderode (1898-1962)volledig.Hijheefteen leven vo1geestelijke en
lichamelijkepijnbested aaningenieuzeen meestalgeslaagdepogingen om
zich voorde anderen te verbergen.Zijn naamsverandering (inclusiefhet
avontuurom voorzijnfictieveidentiteiteen stamboom teachterhalenmet
denodigeingrediënten waaruitzijn immanentekaraktervoorgetekend zou
blijken)iswellichtdemeest spectaculaire onderneming in zijn uiterlijke
leven;veel belangrijker voor zijn bestaan en betekenis als dramatisch
auteur zijn echterzijn talrijke inspanningen om corrigerend in zijn eigen
biografie in tegrijpen,een vreselijk verstrengeld netvan mystificatiesen
falsificatieste breien,voortdurend debreuk metde natuurlijkeomgeving
afteclwingen,om uiteindelijk ook uiterlijk tekomen totdeerkenning van
wathem maatschappelijk werd geweigerd'
.zijn schrijverschap.M artensis
zijn gezichtgeweest,deGhelderodezijn masker.AlsdeGhelderodeheeft
hijlaattijdig zijn reputatie gehonoreerd gezien,a1sMartenswashijnagenoegin dedossiersverdwenen.Omdatechterdezerelatietussenburgerlijke
onechtheid en auteursoprechtheid a1s sleutel dient te fungeren voor de

finale evaluatie van zijn dramatisch oeuvre,heeft thans Roland Beyen,
hoogleraar van de Universiteitte Leuven,een reconstructie gewaagd van
dezePirandelliaanse figuurl.
Biografische documentenverzamelingen van de Ghelderode bestaan; in
1 Rolak
nd Beyen,M ichelde Ghelderode ou la hantise du masque.Essaide biographie crîtique,Bruxelles,Palais des Académies,1971,538 pp..

1062

CarlosTindemans

langeseriesinterviewsen eigen herinneringen heefthijtelkensweeropheldering gebrachtin leven en werk.Beyen steltechter vastdat,geconfron-

teerd metsimultanebronnen,dezeversiesdoorgaansonjuistuitvallen.Het
isniethetgeheugen van de Ghelderodedathem,vaak vele jaren na de
feiten,in desteek laat;hetblijkteen opzettelijkebehoefte te zijn om de
waarheid geweld aan tedoen.Daarom zijn LesEntretiensd'Ostende,dat
vereerde testament,nietallœ n onbetrouwbaarin de detailsen in de essentie;veeleer spreekterdeabsolutewi1uitom achterafhetleven en de kunst

anders te doen verlopen dan wezenlijk is gebeurd.De Ghelderode heeft
niet alleen in zijn theater hetmaskergehanteerd als uiverseel levensmechanisme,ook in zijnprivé-leven heefthij,waarachterafnog eigszins
mogelijk,dewaarheidingeruildvooreen masker.M eteen kandevraagniet
m eer ontweken:welkevan dezetwee identiteiten isnu de echtegeweest?
W ie een ouderwetsebiografieverlangt,zou op zoek dienen tegaan naarde
integere waarheid;wie het biografische element beschouwt a1s niet vol-

komen irrelevantbijde doorlichting van een artistiek oeuvre,kan uitde
dialectiek van gezichten masker enkeldieimpulsen aantonen die fundamenteel uitvallen voor de interpretatie van het werk. Beyen waagt zich

bijgevolg nietaan een integraledossierzifterij,maarexhumeert,uitsluitend
uithoofdevan hetteanalyseren oeuvre,de basisgegevensdiethematisch en

compositorisch relevantblijken.
Beyen vermijdthet,voor de Ghelderodesverbeten inspanningen determ
pathologisch te gebruiken.Toch wijzen vele symptomen in deze richting.
Een kind metwildeverbeeldingen zwakkegezondheid,onaantrekkelij
k en
angstig,teruggetrokken en moedergeobsdeerd,bijgelovig en vaderschuw,
ontwikkelthijvroeg alle verschijnselen van een oedipale obsessie en deze
zullen,nauwelijksgesublimeerd,zijn helelevensloop en artistiekecreativiteitblijvenbeheersen.Narcismeen mythomaniea1sconstanten.Zobantde
Ghelderodeuitzijn rijpingsperiodedefiguurvanJulien Deladoèsweg,een
zonderlinge Brusselaar,nmateur-dadaïstmetveelzin voorhetnaïef-grotes-

ke,van wiehijdemarionettenkoortsheeftgeërfd.ZogoocheltdeGhelderode megalomaan mettochten overde zeven wereldzeeën (zou hierhet
voorbeeld van Camille Poupeye,vriend en criticus,niet meewerken?),

terwijlBeyen chronologisch weetaan te tonen dathijnieteensdehaven
uitisgeweest.Zo 'ontdekt'de Ghelderode een onbekend en mensenschuw
poëet,Philostène Costenoble,om zichzelf,in veiligheid gebrachtdoorhet
pseudoiem van een niet-bestaand auteur,in de artistiekeopinie te kuM en
testen.

DeGhelderodesrelatiesmethetVlaamseVolkstoneel,indegeschiedschrijving wierokerig behandeld,brengt Beyen tot hun ware proporties terug.

Opportunisme en dubbelzinnigheid leiden totconflicten.Nooitishijde
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Elisabethaanseauteurgeweestdieop bestellingvoorzijn reistroep schrijft.
Nooitheefthijzich om deregieen aankledingzorgengemaakt,nieteensde
repetities meegemaakt.H etpubliek van het Vlaamse Volkstoneelboeide

hem niet;alleen de reactiesteBrussel,in zijn francofoon milieu,hielden
hem in spanning.Nederlands,waarmeehija1stypischvedranstBrusselaar
alnietvertrouwd was,heefthijernooitbijgeleerd.
De gezondheid van de Ghelderode iseen vitalefactorin zi
jn persoonlijkheid.A1vroegiszijn aanlegtothypochonderevident,maara1svanaf1936
zijn neurotisch astma acuutwordt,blijken ook denarcotica invloed uitte
oefenenOp zijn verbeelding.Om den brode (zijn stukken blijven immers,
na hetavontuur methetVlaamse Volkstoneel,onopgevoerd)werkt hij
tijdensdebezettingmeeaan de Belgischeradio;meestalzijn hetonschuldige mijmeringen,maarafen toebreektzijn rancunelostegen alleswat
Belgische maatschappij is,niet uit ideologische motieven,maar omdat
België hem a1sliteratormiskend heeft.Hijzalhetbijdebevrijding zwaar
betalen'
.verliesvan zijnbetrekking (dieonooglijkebaan a1sgemeenteklerk
teSchaarbeek,nogmaalseenaanleidingtottraumatischeverzuring),achter-

uitgang van zijn gezondheid,humeurigheid,moedeloosheid,doodsverlangen.Tot,in 1947,Frankrijk hem ontdekten hem,meteen aantalschandaalsuccessen,inlijftbijdegrotedramaturgen van dezeeeuw.En daarza1
hij,a1sdetekenen nietbedriegen,denkelijkwe1voorgoed thuishoren.
Beyen heeftzich uiteraard niettevreden gesteld metpuinruimen;detroost,

ergenseen feilteontdekken bijeen publiek personage,iswe1erg schraal.
Hijheeftbijgevolg getracht,nogmaals op basisvan de voorradige documenten (hijheeftzowat4000 onuitgegeven brieven geraadpleegd,naast
volledigeagenda'sendagboekbladzijden,diehetmogelijkmakendewerkelijkheid te reconstrueren uit de fictie),enkele fundamentele opstellingswijzen vandeGhelderodeteomschrijven.
Achterdelofvandeœnzaamheiden hetartistiekeeremietendom,bijgevolg
achterhetkankeren tegen desociale gedragswijzen van demaatschappelijkemens,verbergtzich een enormebehoefteaan affectiviteit,gevoed door
een ziekelijkeschuchterheid en opgeblazen totin debuurtvan devervolgingswaanzin.A1sdeGhelderodea1smaatschappelijk wezen tekortisgeschoten,wijstditop een absoluutgebrek aan zelfvertrouwen.Deoorzaken
hiervan zijntalrijk:doordevaderverwaarloosd en bM reigd kind (althans
naarzijnindruk),beschimpingdoorzijnklasgenoten,develemislukkingen
(school,conservatorium,leger,onderwijs,administratie,literaircenakel).
Tegelijk wijtBeyen dezelabiliteitaan lichamelijke oorzaken:gezondheid,
uitzicht(hijwerd geobsd eerd doorzijn lelijkheid),waarschijnlijk ook impotentie.En duszoekthijeen leven lang te commnseren:zichzelfniet
willenkennen,zichzelfdusandersvoorstellen danhijpertinentweettezijn,
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sociaalcontactvermijden,bijgevolgbestaaninbriefwisseling,zonderlevend
contact,metallesoorten maskersvrijuitterbeschikking.Datvangtechter
defrustratie nietop,en die poogthijweg te werken metgeweld,voornamelijk verbaalgeweld.Datwaarhij(mentaalen fysisch) nietbijkan,
verschopthij.Poseren a1s misantroop,minderwaardigheidscomplex maskeren.Daarom wijsthijde vrouw a1swezen af,terwijlhijvan deandere
kanthaaridealiseringsuggereert.Daarom staathijeen aristocratie voor en
verwerpthijde democratie,omdatsociale gelijkheid zijn kastM room a1s
individu in de weg staat.Deze constante zelfverdediging doethem in ieder
individu een vij
and,een bespiederen belagerzien,een 'inquisiteur'vooral
bijde Joden en de Amerikanen.
5:La Flandre estun song'
',heefthijgeschreven.Datisin de letterlijkezin

juist.Vlaanderen isvoorhem geen maatschappelijke realiteit,hetis een
poëtisch reservaatwaarin hijde onzekerheid van detijd ontvlucht.Zeker
heefthijook enkeleonconcretenationalistischedagdromen gekoesterd;als
hijzich tijdensdeoorlogtotdeDuitserswendt,van wiehijeen autonome
politiek tegenover Vlaanderen verwacht,dan gebeurtdatmeer tégen Be1gië,hetofficiële,dathem alsmaarverwaarloosd had,dan vôôrVlaanderen.

Vaag-christelijk opgevoed,in een katholieke instelling geschoold,weigert
deGhelderodein 1924 een kerkelijk huwelijk.In zijn werk staatde Kerk
a1s een onverdraagzame,schijnheilige kolos,slaaf van hetkapitalisme,
herautvan een benepen seksualiteitsmoraal.Beyen beoordeelt de Ghelde-

rodestoenaderingtothetVlaamseVolkstoneel(dattoch militant-katholiek

was)alshypocrietenopportuëstisch.Toch blijfthijzijnlevenlang op een
sentimenteel-romantische maier katholiek,met kerstboompjes en paaseieren.A1szijn ziektetoeneemt,tred tdeVoorzienigheid inzijnbriefwisseling binnen;bidden (wathijdaaronderook magverstaan)doethijvoortdurend.Zo isook deze religiositeit,waarnaarde kritischeliteratuurbli
jft
verwijzen alseen structureelkenmerk,een ontvluchtingspoging,een middel
om deexistentiëleangsttebezweren.Beyen loochentmetnamedemystieke
onrustdiehem telkensweerwordttoebedeeld.DeGhelderodesgelovigheid

blijftkleven aan hetvolksgeloofen de superstitie,zonder kerkpraktijk,
zondermetafysica.Zijn 'prêtrophobie'isslechtseen watbijzonderevorm
van zijn vervolgingswaanzin.
W atblijfterdusnog overin een leven datsystematisch alle contactmogelijkheden afwijstofuitschakelt?Dc kunst,deliteratuur,dezelfgecreëerde
wereld,hetparadijs van het masker.Nu eens a1s ideaal,als pastoraal
domein waarin allebehoefteaan agressiviteituitblijven kan,doorgaansals
vluchtheuvel,waarin desurrogaatdromen m tig veroverd ofverdd igd worden tegen alle bedreigingen van buiten. De kunst als zelfverdd iging,de
kunst als identiteitsverdoezeling,waarin het onbereikbare taboe van een

geslaagdmaatschappelijk-sociaalbestaan omgezetwordtineenvrijheidvan
obsessie,in een wilde tuimeling van vitaliteit,diede dood a1smetafysische

vijand schaakmatzet.W atdeGhelderode,resignerend ofjuistnietsin zijn
privé-leven allemaala1s onbereikbaar heeftondervonden,kan hijin zijn
kunstescapismetriomfantelijk teboven komen.Devluchtlevertwinstop.
De droom alleen houdtrealiteitin.Het masker waarborgthetleven.W at

deGhelderodein krampachtigepogingennooitisgeweestinzijn dagelijkse
leven,ishijjuistwelgeworden inzijn verbeeldingsoeuvre.De echtheid van

tntrinsieke
deze fictie kan echter slechtsworden ontdekt en dus op haar l
waarde getaxeerd,a1s hetbiografische materiaalde realiteitvan deze inspanning aantoont.En precies datheeftBeyen voor mekaar gebracht.De
biografie nieta1s waarheid,maara1s aanleiding tot dramatische echtheid.
Een m agistrale demonstratie van de interactie van mensen werk.

Ditlijvige werk,spannend als een thriller,relevant op nagenoeg iedere
bladzijde,helder en logisch geschreven en gecomponeerd, is bijgevolg
slechtseen voorstudietotheteigenlijkeplan:debetekenisvan deGhelderode als dramatisch auteur.Nu red s kondigt de auteur aan dat een

BibliographiedeM icheldeGhelderodenogditjaarza1verschijnen.En dat
hijijverigbezigismeteen Etudechronologiquedel'Oeuvre.Allemaalprolegomena voor wat een levenstaak belooft te worden.Reeds nu tekenen
zich een aantalconclusiesaf.

W ie zijn artistieke ideaalvervuld zietin een stijlvolle burgerlijke sfeerevocatie,blijftbijdeGhelderodebestweg.Hijisnog sted sééndermededestructievebouwersaan een zoe-eeuwsestijlgeving.Nietin gladde,radde
duidelijkheid,maarin hetangstvalligeomsingelen van fundamentelehoudingen tegenover hettheater a1sleven,opgevangen in een vervreem dende
taal en situering en opgetild tot één grootse metafoor,in staat aan het
theaterte geven wat van hettheater is:een eigen leven,een eigen vorm ,
een eigen dilemma,een eigen zin.

ZoalsJoyce zijn Dublin,zo heeftde GhelderodeVlaanderen uitgebeeld:
een microcosmosdie alle facetten van hetmenszijn weerspiegelt.Slechts
heelvaagblijven debijbelseplotstuttenovereind;overalslingeren fragmentenvan een sadistischekarikatuur,vanwredegrappigheidenviezemensjes.
M aal.ze liggen allemaalgeschiktrond een soortversteven grimas die de
aard en deaspiratiesvan een volk heeftopgevangen.Grotesk en hypnotisch
tegelijk,barok vanwege de hyperboolen het masker,een concentratie op

hetzijn in een geconditioneerde historiciteit;maar meteen daardoor nog
altijd geldig,omdathetnietdereactieop eenleefklimaatisgeweest,maar
denatuurvandemens.MarnixGijsen'sbozewoordoverdeGhelderodeals
'Verschaeve in hetFrans'en de Vlamingen als 'paniekerige onevenwich-
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tigen'wordtin iederstuk van de Ghelderodeweerlegd en afgestraft,omdat

overaleen satanismeopduiktdatlijnrechtterugwijstnaareen oerchristelijkegodsdienstigheid,naareen hallucinantspelmetdeparadox:deDood
is zuiverder dan hetLeven,StCVVCn iS Overgaan Van Chaosnaar Orde,Van
DuivelnaarGod.
Daarom moetdeGhelderodetegen zichzelfbeschermd worden.Hi
jisgeen
imitatie-Breughel.H etheksensabatterige moetuitzijn theatraliteitweggehoudenworden;debijbelparafrasekanslechtssecundairreliëfverschaffen.

Deevocatiesvan hetdoodseBruggevan demiddeleeuwen zijn van ondergeschiktbelang.Dem.i.getemperderabelaisiaanselyriek isbijdeGhelderode geen uitdrukkingsvorm, maar een levensinhoud,het geheime maar
enig oprechteleven van iem and die ondergeen voorwaardeooiteen W alter
M itty isgeweest.De gdnverteerde,zo alnietgeperverteerde mystiek moet
erresoluutuit,liefstniette vervangen door een lekensymboliek in Fin-de-

Partie-sfeer.JekuntbijdeGhelderodedeDoodnietdemylologiseren;hij
heeftde Dood onm eedogend alsmetafysisch begrip uitgebeeld,maartegelijkook a1seeneindstreep ondereen vitalistischegreep naarhetzoeken van
een bestaan.De energie van de m ens,vaak in hallucinante taferelen aanwezig,raaktonverbiddelijk gedesintegreerd.ln M ademoiselle Jaire,voor
mijzijn meestgave stuk,vind ik de mens a1s zingevend moment in de
structuurvan deze wereld afgewezen.Alleswatnatuuris,komtin verval,

deserteerten trektzich terug uitdeleefbare sfeer.W atoverblijft,iseen
soortmacabere dagsluiting:de mens met zijn eeuwige,ongM efinieerde
hunker,m aartevenszonderheldere bestemming,zondererkendeol racht,
zonder elementaire zelfkennis.

Datiseen koenegooinaarzinvolheid in deze tijd,zonderhistorisme of
lokale Hineininterpretierung.En herhaaldelijk zalbijeen stuk de vraag
opkomen, of de tekstbasis deze verruimde thesis zonder m eer mogelij
k
maakt.lk herinner me nochtans de ook door R.Beyen geciteerde M ademoiselle Jtérd-opvoering door A .Reybaz' Centre Dramatique du Nord

(regieP.-E.Heymann),waardevisualiteitin devoorstellingeenprincipiële
aanleuning bijdeze stelling inhield.R.Beyen zelfheeftelders (DeSpectator,23 nov.1968,n.a.v.een voorstelling doorde Rideau de Bruxelles)
zich geschoktgetoond door de afwezigheid van kleur, daarwaarde Ghel-

derodeinzijntoneelaanwijzingen deBoergondischeminiaturen aangeeften
deklemtoon legtop zijn plastischevisie.Heymann gebruiktegrondkleuren
van hum usen bladverval,donkerbruine aardetinten, rottig-groene vlekken

op mensen voorwerp,een navrantgebruik van leder,altijd alssuggestie
opgelegd,nergensvolumineusen onontwijkbaar.lnBeckett-stijldeflarden
van vergane menselijkheid:kruipen langs de grond,mimiek en gestiek
geritmeerd volgens de innerlijke aansluiting van de personages bij de

grondtoon.Niettoegeven aan de modieuze Artaud-wreedheid en gruwel,
maar een verterende inhibitie,die nu biografisch ook van de Ghelderode

blijkttekunnenzijn.lkmeennochtansoprechtdatdedimensiedieindeze
voorstelling getoond werd,de Ghelderode ondanksallesvreemd blijft;in
wezen iszijn perverterendekrachttoch van eengroteoptimistischeinspiratiediedefranjesafwijstom deessentieteherontdekken.Daarom laatzijn
karikatuur geen anecdote toe.Daarom is atmosferische evocatie slechts
pseudo-diepzinnigheid.Daarom kan slechtsin dezegrauwheid de erotomanie een wezensdimensie uitmaken.En daarom wasin deze voorstelling de

oplossing van devaak zo moeilijke pathetische passagesgroots:een gestrektgehuil,een gesplitste wanhoop,situatiepathosen spelersafstand,niet

in één beweging maarin tweetijden,één directe textuele,één aansluitend
a1sreflectie.Alles a1s constructief zoekprobleem naar een esthetische gel-

digheid voordeuitbeeldingvan een toch we1ergmoeilijkedeGhelderode.

En van ditprobleem helptmijde keurige literairhistorische thrillervan
R.Beyen nietaf.M ethodisch én in haar resultaten isdeze studie overtui-

gend.M aardraagtzeuiteindelijkzoveelbijtotdetheatraleverduidelijking
vandeGhelderodea1sdeauteurzich datlijktintedenken?Literairkritisch
stapeltzeeen aantalgegevensop diestuk voorstuk nietm eerweg te praten
vallen.uitde Ghelderode-exegese.M aarvoorderegisseuren detheatervakm an zalniet de biografische aansluiting relevantworden,m aar de imm a-

nentebetekenisvan ploten vorm.Ook,enbijhetvoortschrijden derjaren
doorgaanszelfs,tegen dehistoriciteitvan de Ghelderode in.Uiteindelijk
zaldeGhelderode slechtseen geldigtheaterauteurzijn in dematewaarin
hijer definitiefin slaagtpreciesdatte doen waar hijzijn biografische
realiteitaan besteed heeft:een maskertezijn,fysisch en chronologisch te
verdwijnen,op tehouden alsburgerlijke identiteit.Zoals een personage
zegttotDon Juan,volgensR.Beyen de Ghelderodes 'alter ego':,sM asqué,
tu esvrai''*
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Terzijde
Liturgische teksten
K Fens

ln de poëzie van de zestiende-eeuwse Engelse dichter George Herbertbe-

wonderdezijntijdgenootRichard Baxtervooralhetsamengaan van 'Heartwork','Heaven-work'en 'Head-work'.lk vinddatnogaltijd een mooieen
eenvoudige aanduiding van watdebeste van Herbertsreligieuzeverzen zo
bijzondermaakt:dedichtera1svakman verliesthetnooitvan de bewogen
religieuze m ens,zoals de kenner van theologie en Schriftde devotionele
mannietteveelgemakkelijkekansengeeft.En hetperspectiefwaarop hart
en hoofd in hun samenspelzich richten,isdehemel;achterbi
jna e1k 'nu'
komtbijHerbert'morgen'te voorschi
jn.In sommige verzen uitzijn The

Templeherken jegemakkelijk een leer,maarhetzijn dedichteren diens
bewogenheid die de leerlevend maken.Iedereen zalbijvoorbeeld in het
tweede vers dat onder de titel 'The H .Scriptures' staat,een bepaalde
Schriftopvatting herkennen;de theorie komthierlyrisch totleven:
Oh thatI knew how allthy lightscombine,
Antthe configurations of their glorie!
Seeing notonly how each verse doth shine,
Buta11the constellations ofthe storie.
Thisversem arks that,and both do make a motion
Unto a third,thatten leaves offdoth lie:
Then asdispersM herbsdo watch a potion,
Thesethreem ake up someChristiansdestinie:
En dan eindigt hetsonnetm et de volgende regels,waarin ineens hetgenoemde perspectief:
Starresarepoore books,& oftentimesdo misse:
Thisbook ofstarreslightto eternallbliss.
Ofje de uitditverssprekende opvatting overde Schrift nu deelt - alle
woorden in het totaal van het boek hebben met elkaar te maken,alles

echootin elkaaren,a1sbijdeVaders,jekunthetboek nietopen slaan of
hetgaatoverhetzelfdeen ook overde lezer,- ze getuigtin e1k gevalvan

een eerbied voordebijbeldie,om maareenseen netwoord tegebrtliken,
'voorbeeldig'genoemd kan worden.En hetisook een opvatting van waar-

uiteen der gaafste boeken die in de geschiedenis gegroeid is,hetM issale
Rom anum ,geschreven werd.

W anthoeverkondigjeandersdeverrijzenisendebeziningdaarop indrie
verzen uitde 138stepsalm,zoalsindeintroitusvan Pasen gebeurt(ofgebeurde).
M isschienisbewonderingdebesteinleidingop verontwaardiging;delaatste

wordterook een beetje door getemperd wantgerelativeerd,althans het
voorwerp van dewoedewordtbetrekkelijker.En om dekwaadheid en de
troep diemijn woedewekte,nog een beetje meerte relativeren,citeerik
nogmaareven ietsbijzonders,ook alomdatdeindrukgewektzoukunnen
worden datalleen mooiiswatje van verre haalt.GM ichten hebben het
vermogen lang donkerteblijven en dan plotseling bijdezoveelste lezing
aan tegloeien.Datgebeurdemijonlangsbijeen klein versvan cummings,
datnaargeestvermod elijk dichter bijde meesten van onsstaatdan de
schriftuurlijkelyriek van de vromeHerbert.Hetluidtzo:
no time ago
or else a life
walking in the dark
imetchrist

Jesus)my heart
flopped over
and 1ay still

closeasi'm to you
yescloser
m adeofnothing
exceptloneliness

whilehepassed (as
Tussen hetbijna overlopende boek van Herberten hele geslachten voor
hem en nognahem ,en de 'loneliness',ook van dedichter, bewegenwi
jons.
M aar,en nu word ik maarmeteen rechtstreeks,datgeeftniemand hetrecht,

vanuitwelkepastoralebewogenheid ook,met- excuses- zijn poten aan
deSchrifttekomen.M en mag watmijbetreftglimlachen om de wetenschappelijkeofhistorischenaïviteitvan deman diediePaas-introitusooit
schreef,stijlvalthem niette ontzeggen,en,vanuitzijn opvatting,visie
evenmin.M aar watwillen de barbaren die zich verschuilen achter een of
andere liturgische groepering,M idden onder U geheten, en die m et het
etiket'experimenteel'een liturgie voorde paasnachtde wereld instuurden

vanhetniveauShakespearevertaalddoorJohnnyHoesofRijkdeGooyer,
met muziek van het Cocktail-trio, zulen we maar zeggen, (
Zuid-nederlandse lezersmoeten denam en m aardoordie van eigen coryfeeën vervan-

gen).
lk verplaatsmenu maareven indegedachtenwereld van decreatievelingen

diedie'experimentele'tekstenop hunalthansliterairen bijbelsplatgereden
geweten hebben.Kijk,redeneerden ze,dat scheppingsverhaala1s in het
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boekGenesisdatiszo oud.Datkomtbijdemodernemensnietmeerover,
datcommuniceertnietmeer bijde huidige mens uithettechnologische
tijdperk,en zozullen ernogwelmeergemeenplaatsen op detafelvan de
werkgroep zijngekomen.Geefmaarhier,zeieen pater,ofeen leek ofeen
lekepater,ik zaldatboek we1eensherschrijven.Velletjein demachine,je
creativiteit laten opkomen en daar rolt een nieuw scheppingsverhaal te

voorschijn.En alleswatik nu zeg,heeftniets metgelovig zijn of nietgelovigzijntemaken.Iedereen metnogenigeeerbiedvoorteksten van een
zeerhoogniveauzalhier,algeloofthijnog zoweinig,in e1kgevalook zijn
ogen nietm eer geloven.Hetgaatzo,'Eerstelezing'staaterboven:
'tW as warm ,die dag
en God dacht'
.
Kom,laatik 'nswatmâken ....
Daarvôôr waren er géén mensen,
noch dieren,
erwaren géén auto's,
noch bruggen.
naaar God had adena,
vruchtbare,
ôpwekkende adem

en hijblieseen paarkeer:
dode stof woei cirkelend op.
kleffe kleismakte van leven
en rotsen zwollen,
zwollen (
sp uitde aarde.

DestofkoostoenmaarGodszijde
en klonterde moeizaam
totkoeien,kippen,
pauwen en m ussen.

lk geloof dat je hetscheldtalent van Van Deyssel of Du Perron moet
hebben om ditschrijvend schepsel(en dan is'schrijvend'nog een eufemisme) te pletten.En we mogen dan allemaaltolerantmoeten zijn,maar
tegenoverdergelijkebarbarijpastgeen enkelevorm vanverdraagzaamheid.
Datiemand in zijn vrijetijd debijbelgaatzitten herschrijven,valtte vergeven,allijdtdiehobbyistdanwelaan enigezelfoverschatting.Erzijnook
mensen die hetwereldrecord een gatin de luchtspringen trachten te verbeteren.M aar dateen een min ofm eerofficiële instantie iem and m etdit
resultaatop een Schrift-tekstloslaat en dat nog publiceertook en hetin
kerken wi1laten gebruiken,isin geen zeven maalzeventig maaltevergeven.

lk vind hetschandelijk,alzou ik om dietekstheelhard kunnen lachen,

a1sdeconsm uentiesnietzo grootwaren.Enfin.derewriterpaktedezonde-

valooknogeven meeendatbe#ntdanzo:
M aarGodsdroom
vielaan diggelen.

Hijhad Zijn rug nognietgekeerd,
ofAdam

keek vergoelijkend naarEva,
terwijlzebeet,
en nogmaalsbeet
in haar eigen wilsappel.

Hetlaatste woord acht ik bijzonder mooi,vermoe elijk betreft het de
vrouwelijkem ndantvanadamsappel.Maarlaatikoverdezeexperimentele
schenderijmaarzwijgen.Van de grote protestantse theoloog Noordmans
isde volgendeuitspraak (hetstaatin zijn ma/strale boekje Augustinusj:
,,He
tLatijniseentaal,waarinhetwoordaandegdachtekrap aangemeten
is.Hetiseen tempeltaal,diezo soberen zokortmogelijk hetheiligezwijgen verbreekt''.Dekatholiekekerk begintzijn latijn kwijtte raken.Het
moetheelvelen we1totzwijgen gedwongen hebben.En achterafenmetde
resultaten van sommigeliturgieschrijversvoorje,kunjenietanderszeggen,
dan 'gelukkig'.Zwijgen kan althans nog stijl doen vermoeden.De taal
looptnu demond uit,doorgeen enkele gHachte in vorm gehouden.bij
sommigen althans.

W ant,alben ik geenverzamelaarvan ergernissen,ik heb in enkelejaren
we1zoveelNH erlandse liturgie-teksten onder ogen gekregen,datik onmo-

gelijk kan ontkennen,datin veelgevallen stijlloosheid totnorm is verheven.En datalles gaatdan onderhet mom van verstaanbaarheid,want
de m assa gelovigen is zo onrustbarend dom,zoals m en zeer elitair redeneert.In een in veelNH erlandsekerken gebruiktboek dat'Randstadbun-

del'heet,staatbijvoorbeeld een 'Eucharistisch gebed',waarvan P.Chapel
detekstheeftgem aakt.En daarin figureertdeze strofe,waaruitmen in elk
gevalkan zien,dathetliteratuuronderwijsOp de middelbare scholen niet
vergeefs is en dat Kloos toch meer was dan een maker van vijfmalle

sonnetten,zoalsnogenkelejarengeledendooreenNederlandsdichterwerd
gezegd:

HoewelHijGod wasin 'tdiepstvan zijn gedachten,
isHijgeworden dedienstknechtvandemensen.
aan U gehoorzaam totde dood op hetkruis
en dienstbaara1seen slaaf die ons de voeten wast.
Erza1nogweleen paas-canon komen beginnend metdeverheven woorden

Een nieuwelenteen œn nieuw geluid'',- enfinmogelijkhedenteover.

,,

Alwerkt,althansvoormij,hetrijm in poëzieen ernstig lied nauwelijks
m eer - de grondige om wenteling in de poëzie,die geheelnieuwe verbin-

dingsmiddelen heeftvoortgebracht,isvoordedevaluatievan hetrijm verantwoordelijk - inheelgoedegevallen blijktdekunststerkerdan deleer.
Hogeschoolvoorbeeld van berijmingvind ik detweede strofevan dehonderdvijftigstepsalm,zoalsdieisopgenomen in de 'Nieuweberijming van
deinterkerltelijkestichting voorpsalmberijming'.Nijhoffiserverantwoordelijk voor:
Hef,bazuin,uw gouden stem ,

harp en fluit,verheerlijkthem!
Cither,cimbel,tamboerijn,
laatuw maatdemaatslagzijn
van Gods ongemeten wezen,
opdatzinge alwatleeft,

juichealwatadem heeft
totGodseer.Hijzijgeprezen.
Aangetekendmoetworden datNijhoffaan een bepaaldemelodiegebonden
was.Nijhoffwasœn vakman a1sweinigeNM erlandsedichtersvan deze
eeuw,zoalsde regelsvier en vijfmethun woordenspel,datnietzonder
betekenisblijft,kunnenbewijzen.M aarhetgaaterin liturgieteksten steeds
meerop lijken,datnietdichterschap en vakmanschap eerste voorwaarden
zijn voorhetschrijven van liedteksten.ledereen dieooitdoorSinterklaasis
lastiggevallen,schijntzich voordeeredienstuittespannen.'Heart'genoeg,
maarnauwelijks'head'.Afschrikwekkendevoorbeelden teover.Wiedudt
erna datallesnog aanmerkingen te hebben op dezoveelgesmade liederen

voorhet1ofvanvroeger?Op pinksteren kreegik ineen gestencild blaadje
hetvolgendevoorgezet.'Lied'staaterboven,hetiseen soortcanon en het

begintzo.W iehetbegrijpt,maghetzeggen:
Een menszijn wijdoorallesheen,
een mens van brood maar niet alleen,
die komt en gaat en leeftvoorgod ,
dooru voorzien,uw vleesen bloed.

Een menszijn wij
uw lief en leed
door tranen hœ n,
door onze schuld
en onschuld heen,

totgijonszoekt
in een woestijn.

Makervan ditvagefraaisonbekend;hijwordtalthans nietverm eld.
Nu kan heteen troostzijn,datnietalleendekatholiek rijmen voorbrood
krijgt.ln een onlangsbijJ.N.Voorhoeve te Den Haag verschenen boek
dat- natuurlijk,gezienhetutopistisch karaktervanveletekstenhierinen
erbuiten - Een nieuwe schepping heet,heeftH ans Bouma,predikant te

Heerhugowaard,vijftig door hem geschreven liedteksten bijeengebracht.
Geloven zingenderwijsis ook algemeenplaatsertig de ondertitelvan het
boek.'
Had een ofanderedichtermaarnooitde uitdrukking 'schrijvender.

wijs'gebruikt.(Ermoesteenseen boek verschijnen:Geloven zwijgenderwijs,maargoed).W atdezeHansBoumaervanmaakt,gaatallekerken te
buiten.Hetwordttijd naasthetmannelijk en vrouwelijk rijm a1sderde
categoriehetreligieuzerijm tegaan onderscheiden.Deeigenheid ervan is
hetongerijmde.Alwoonik dannietinHeerhugowaard,- maarwatmoet
ik meteen coupleta1sdit,heteerstevan 'H etlied van de geestdrift':

Nu klinkt hetwoord in alle talen
Gods vrede kom tvoorgoed ter sprake,

zijn grote daden zijn verstaanbaar,
voor ieder ishet heilbegaanbaar.
De geestlegt vuurin onze nzonden,
blaastons de liefde in de longen,

Hijspreektonsaan,maaktlostetongen,
hetwoord is eeuwig vleesgeworden.

H eteerste deelvan de voorlaatste regeliseen m ooivoorbeeld van een in

dezesoortteksten veelgebruiktprocd é(dathetooitin depoëziegedaan
heeft):een dagelijkseuitdrukkingdubbelzinniggebruiken.W atindepoëzie
achterhaald is,zekerop datniveau,bloeita1s onkruid in hetliM .

Laatik Herberthetlaatste woord geven.De eerste strofe van zijn vers
'Church-musick'krijgteenironischebetekenisnahetvoorafgaande.
Sweetest ofsweet,l thank you:when displeasure
Did trough my bodie wound m y minde,
You took me thence,and in yourhouseofpleasure
A daintie lodging me assign'd.

Alsmelancholischeterugblik op watgeweestis,hoeftmen ditniettelezen.
H etverld en wàsm ooi,maarisverle en.M aardaarom behoefthetheden

nietz()ergerlijk tezijn,alsnu hetgevalis.

Jesusen vervolgens de Schriften?
#.H emelsoet

Klassiekeboekenzijndiewelkenietmeergeschreven,we1herlezen kunnen
worden (Flaubert).Van Borgesisdezezin:Een boek datnietzijn contraboek bevat,wordtnietals compleetbeschouwd.

Deze zinnen lijken niet(meer)van toepassing te zijn op de Schriften.De
herlezing van de Schriften is van een vraagteken voorzien.Boeken die als
contra-boek deSchriften zouden completeren om ze daarmee a1scompleet

boek tebevestigen,wekken thansdeindruk eerdervervanging te zijn dan
contra-boek,eerderonder-mijnend dan verrijkend,eerderwegleidend dan
wegbereidend.

De ondertitelvan hetbesproken (veelgelezen) boek van Johannes Lehm ann,'Jezus rapport',spreektboekdelenl.Die ondertitelluidt:'Opheldering van een misverstand'.DeNM erlandse ondertitelklinktmild in verge-

lijkingmethetDuitseorigineel:'ProtokolleinerVedfschung' .Opieuw
wordtde vraag gewektbijdegeïnteresseerdelezer:zou hetdan toch niet
waarzijn hetgœn overgeleverd is,hetgeen teverstaan isgegeven?
Zou dedoorLehmann geciteerde 'Amerikaanse geleerdeW ilson'dan toch

gelijkhebben alshijschrijftdat,,eengeleerdeinkerkelijkedienstdoorzijn
religieuze opdrachtwordtverhinderd conclusies te trekken uit de inhoud
van de dode-zeerollen ...''?2.
Devraag isin hetboekvan Lehm ann toegespitstop de informatie die ons
ten deelgevallen issindsde ontdekking van de zgn.dode-zee rollen.M aar

deze vraag keertin andere publikaties terug,zijhet veelminder fe1en
agressiefdan bijLehmann hetgevalis.Daarom kan de vraag van Lehmann,hoeveelmisverstand zijook in haarschild voert- Protokolleiner
Vedâlschung

lzieta1safgedaan worden beschouwd door haar te nege-

ren en evenmin doorhaar slechts te beschouwen als drijverig,ja overdreven.

Devraag trefthethartvandegemeente,van degelovige.Zijisgesteld,en
1 JohannesLehmann, Jezus rapport, opheldering vlzl een misvatting, N .Kluwer,
Deventer,1971, 170 pp.;vgl.Streven,april 1971,pp.763-4.
2 Lehm ann, o.
c.,pp.126 -7.
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alza1die vraag dan de herlezing van de Schriften nietoverbodig maken,

zijzalpastothaarvollerechtkomen,a1szijmeegeschreven wordtin het
contra-boek dathetboek com pleet maaktin een voortdurende lezing van
voortvarendedagen.Zonderde Schriften isdezevraag een slag in delucht.
Deze vraag kan nietafgedaan worden a1s nietterzake,nietslechts omdat

Lehmannsboek,metandere,hoogop delijstvan goed totbestverkochte
boeken staat,maaromdatdevraag - hoe zijook beantwoord wordtœn beslissenderolspeeltbijdelezing van alleteksten dieonsuiteen ver
ofmeernabijverleden terhand zijn gesteld.Deteksten - ook dievan de
Schriften- leggengetuigenisafvanhetgeentoen (a1ofniet)geschid is.
Hetlijktvan belang - en de huidigelezerisdaarop getraind - om te
weten waterpreciesgebeurd is:de huidige lezerwi
1erachterkomen.Hij
wi1hetvoorhangselvan hetheilige scheuren om zo in hetheiligdom binnen

tedringen.Hetrisicovan eenlegeruimteofbijnanietsdaaraan tetreffen
wordtaanvaard,de gedachte aan slechts een sluier,zoniet vervalsing,is

immersonverdraaglijk.
Schriftlezing metdeze vraag a1s achtergrond heeftdoorgaansde overhand.
Er ligtœ n helder onderscheid aan ten grondslag.Er issprake van feiten

dieooithebben plaatsgehad en die'daarna'schriftuurlijk zijn gdnterpreteerd;feiten diedoorde schrijvervan een bepaald geschriftzijn overgeschilderden gekleurd,metvernisbewerkt,ineenbepaaldelijstgezet.
Devraag wordtdan gesteld ofdeze schildering deeige isdie hetjuiste
zicht waarborgt op de gebeurtenissen van toen.Degene die zo schildert,

neemtdiehetenigejuistestandpuntin?Dezevraaghoeftnietdoorwantrouwen tezijn ingegeven;zijwordtmM eingegevendoordeverantwoorde
behoefte nietklakkelooste aanvaarden maarverantwoord te lezen,te verstaan watgelezen is,om zo verder te kunen lezen.

Dezevraag komtvooralin alle hevigheid naarvoren bijgeschriften die
langgeledenzijngeschreven.Deafstand tussendelezerenhetontstaan van
die geschriften isgrooten wordtmetde dag groter.Deze afstand kan niet
worden genegeerd.

Deveranderdewijze- naarhetheet- waarin een modern mensverslag
doetvan hetgeen hijmee-maaktalstoeschouwerofacteur,verschiltinvele
opzichten metde werkwijze van lang geleden.Vandaarde uitgesproken
wensom tevertalen en meerdan dat:om om tezetten /overtezetten in
taalentekenvanhethuidigetijdsgewrichtom zodelastvandetijdsafstand
dragelijk temaken,onmerkbaaren zondergewichtvoordehuidigelezerz.
3 Een inleiding in de problemen van het lezen van teksten is te vinden - op een

beknoptewijze - in GûntherStachel,DieneueHermeneutik,KöselVerlag,Miinchen,1967,93 pp.,DM .6,80,zo ook:GottholdHasenhuttl,Gefâhrdetdie moderne
Exegeseden Glauben?,(ReiheX),Styria.Graz,1971.54 pp.,US.28,DM.4.

Daarbijvalteendubbelebewegingteconstateren- enerzijdsgaathetom
dehuidigelezer:hem moethetboek nabijgebrachtworden.Debelemmering van delange afstand moetworden weggenomen,hetalte tijdgebondenebehoeftnietbenadruktte worden;anderzijdslijktdezemogelijkheid
slechtsuitvoerbaardooreen omgekeerdebeweging:de lezerwordtgdnformeerd aangaande hetmomentwaarop hetboek isontstaan;de om standig-

heden worden hem meegedeeld waaronder de schrijver moest werken,
onderwelkeindruk en druk hijzijn werk geschreven heeft.
Vandaar de programmatische zin:,,de moderne exegese kan alleen proberen 'durch methodischeVergegenwârtigung der historische Situation'de
afstand tussen toen en nu te overbruggen''45om zo het standpuntvan de

schrijverteverstaan,tebegrijpen.Dewerkwijzevan de schrijvervan toen
kan dan worden onderzocht,zijn beperkingen kunnen worden bestudeerd,
de veranderingen die die schrijverin zijn gegeven materiaalheeftaangebracht,kunnen worden nagegaan.
Een geschriftdatzo zou worden gelezen,lij
ktaan verantwoordebetrouwbaarheid tehebben gewonnen.Erkan een oordeeloverworden geveld.Het
iszijn plaats- terecht- gewezen.M aar de verbinding met hetcontraboek waaroverBorgesgeschreven heeft,lij
ktopdiewijzeminderverplichtend,m inderklemmend tevens.Dedreiging van een isolem entisaanwezig:
het boek is losgem aakt van de bestemming èn de dreiging van de voortgaandelezing.Ditwordta1seen winst ervaren.Zo kan er dan gesproken

worden van 'Evangeliezondermasker'.Bijditlaatste denkemen aan de
ondertitelvan Lehm annsboek:misvatting cq.Vedâlschung.

W athierbijlijktteoverheersen ishethistorischemoment,datnietaan de
vergetelheid is ten prooi gevallen,door welke omstandigheden ook.De

nadruk valthierop 'moment'.Om ditte grijpen en tebegrijpen lijktde
'methodische Vergegenwërtigung'hetenige middel.

Daarmee isveelgewonnen!Hetoudegeschriftisin zijn oorsprongbegrepen;demogelijkheid isgegeven om vanuitdeze oorsprong teverzamelen
en te lezen,de beweging en de beweegredenen van de schrijver mee te
maken en te controleren.De mogelijkheid is dan ook gegeven om de
oorspronkelijkheidtetoetsen en teverifiëren,om op diemanierhetkaraktervan dezeggingsmachttekunnen bepalen.Dematevan oorspronkelijkheid wordt dan een beslissende functie gegeven;wordtdan een maatstaf

waarmeehetgeschriftin zijn oorsprong kan worden gemeten.W atelders
ontleend iskan worden vastgesteld - bovendien kunnen de bijkomende
invloH en worden onderscheiden;misvattingen en mogelijkemisduidingen
4 AldusKuss,gxiteerd in Dc briej aan deSehreegn,vertaald en toegelichtdoor
P.Andriessen en A.Lenglet,Romen & Zn.,Roermond,1971,258 pp.,J 37,50.Citaat
op p.21.
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kunnen worden opgespoord - de trekken en tendensen van hetgeschrift

enzijn schrijverkunnentenprincipalewordenblootgelegd.
Zokunnen oordelen wordengeveld,gelijkonlangst.a.v.deHebreeënbrief!
Toch ontbreken de nodige procédés niet die naar de maatstaf van de
moderne exegese willekeurig en ontoelaatbaarzi
jn:deverandering van de
voor de hand liggende zin,de besnoeiing van teksten om ze pasklaar te
lnaken voor het betoog,naar ons weten historische onnauwkeurigheden,
gedwongen verschuivingen,op de spitsgedreven conclusies,dem essiaanse
uitleg van niet-m essiaanse teksten ...5.

Doorzo naastde schrijvertegaan staan,dooroverzijn schoudermeete
lezen (hetomgekeerde van Thercr drbehind yourshoulder van Robert

Graves)kan hijterechtworden gewezen,en kan zijn wijze van schrijven,
dewijsheidvan zijnschrijven worden ontmaskerd en zonodig gecorrigeerd.
Deschrijverblijktdan op eenbepaaldewijzemetzijn gegevenstezijnomgesprongen.Deprijskan worden vastgesteld die hijervoorbetaald heeft:
s,j
ede W eiterentwicklung in derFrömmigkeit(musste)durch Umdeutung
des Buchstabens und durch unwahre Kom promisse m itderVergangenheit
erkauftwerden''6@
Hetvolgende oordeelligt dan slechts een paarbladzi
jden verder:,,Eine
Frömmigkeitdie sich an den Buchstaben und W ortlauteinesSchriftkanons
bindet,muss in der Schriftauslegung ein M ittel haben, Buchstaben und
W ortlautzu vergewaltigen.Eine kirchliche Exegese istimmereine gewalttâtige Auslegung mag dies verhiillter oder unverhiillter zum Ausdruck
kommen'';*

Debovengeschetstehandelwijzedoetzich metnamevoorbijdegeschriften
van hetNieuwe Testamenten deJoodsegeschri
ften uithettijdvak van de
Tweede Tempel.De evangeliën vallen hier met name onder.Niet alleen

omdathetgeschriften zijn uitdeze periode,maar bovenalomdatzijbeschrijvingen zijn van hetleven van Jesuss.De evangeliën lijken daardoor
eerdertevallen onderdeoordelen diehierboven zijn geveld.Zijbetreffen
een persoon dielang geleden geleefd heeft.Een persoon waarm ee hetheil
op deze aarde onderde hemelgegeven is.De bange vraag ofhetdan alle5 D e Briejaan deHebreeèn,P.21.
6 W .Bousset,Die Religion dcs Jlldentums im sgthellenistischen Zeitalter (Göttin-

gen,1902),Tûbingen,19664,p.152.
7 W .Bousset,o.c., p. 161.
8 Een uiteenzetting van de hier geschetste problemen is te vinden in het boek van

M .deJonge,Jezlls,Inspirator c?1Spelbreker,Callenbach,Nijkerk, 1971, 152 pp.
,
f15,90,waar het heet in de inleiding s,
w oorden wikken en wegen'': alle hoofdsmkken houden zich vanuit verschillend gezichtspunt bezig met de vraag naar de
.

juistevertalingvan deboodschap van Jesusenvan deverkondigingaangaandeHem,
in de woorden en daden van vandaag.

maal'nietwaar'zou zijn,isdaarin geworteld en eveneensdeietwat'dappere'qualificeringen als'Evangelie zondermasker'g.Daarom - lijkthet
mij- iseenvandebelangrijkstevragendiebijhetlezen vandeevangeliën
een rol spelen:hoe oorspronkelijk is nu datgene wat van Jesus wordt
geschreven'
,hoeveelvertekening - om geen andere woorden te gebruiken

gaaterin deuiteindelijkevorm van de evangeliën schuil?
Dezevraag aangaande hetechte,hetoorspronkelijke,hetverhaalzonder
-

opsmuk wekteen alleszinsbetrouwbareindruk.Dezevraag betreftdatgene

watvanwege 'de oorspronkelijkheid'nietvergeten kan/magworden.Op
die wijze kan een verantwoord onderscheid gemaakt worden tussen de
oorspronkelijkheidendevertekeningen,tussenwater'precies'aandehand
geweestis,en wat(latere)schrijverservanhebben gemaaktlo.
M aarhoeboeiend dezevraagstelling ook is,zijisslechtseen gedeeltelijke.
Zijloopthetrisicohetgeschrift,inditgevalhetevangelie,tereduceren tot
een historischmomenten monument.Zijziethetevangelie slechtsvanuit
ditmom entvan ontstaan en wilderhalve hetmomentvan hetontstaan het

laatstewoordlaten spreken inplaatsvan heteerste.Andersgezegd:zijwil
van hetgeschriftslechtsweten in zoverrehetheulsap istegen hetvergeten.

M aar de lezer van dergelijke geschriften za1 mogen weten,dat er niet
slechtsgeschreven is om niette vergeten,er isook geschreven opdatzij
zullen wetenhetgeenwijnu nognietweten.Nietalleen iseengeschriftniet
terug te brengen tothetmomentvan hetontstaan,hetis ook een reductie
delezing ervan totdie relatie van oorsprong te beperken.

Een geschrift is iets wat onvervangbaar is, onherhaalbaar tevens.H et

streefternaar'alleandereboeken overbodigtemaken',en alisditfeitelijk
onmogelijk gebleken,de hunkering blijft- en de voortdurende lezing
ervan kan dit slechts onderstrem n.
Omdateen geschrifteen onvervangbare eigenheid heeft,kan de vraag naar
de oorsprong pas gesteld worden alshetgeschriftaanwezig is.De vraag

naarde oorsprong,en bijgevolg de oorspronkelijkheid,ontleenthaargeldigheid aan de aanwezigheid van hetgeschrift.Deze vraag is afhankelijk
9 Op deze vragen wordternstig en metveel eN ditie ingegaan door Jùrgen Roloff,
Das Kerugma und der îrdische Jeslts,Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen,1970,
289 pp.,DM .30.Letwel:hier is sprake van de 'irdische'Jesus,in de ondertitelvalt
pas hetwoord 'historisch':Historische M otive fn der Jesus-Erzâhllngen der Evangc/fcn.

10Eenmerkwaardigewijzeom deoorspronkelijkheidvanJesusinhetoogtekrijgen

is het boek van J.Lehm ann:M ao,M arx en Jesus, een vcrgc/ijkfng in cîtaten,Ten
Have,Baarn,1971,131pp.,,
f7,90.Een citaatmoge volstaan:a1s M ao de partisanen-

oorlogbeschrijft,vergelijkthijdetactiekmethetuitwerpen van een net....Hetzal
niemand vem onderen datMatt.13,47-50 daarbijwordtaangehaald....
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van hetbestaande geschrift;ditkan nietworden omgekeerd.Daarom kan
het1otvan hetgeschriftook nietdoor deze vraag worden beslist,hoeveel
inzicht er door de beantwoording van deze vraag wellicht kan worden
gewonnen.Zelfs als een vernietigend oordeel over œn geschrift wordt
uitgesproken,alsheta1seen m isvatting zou worden ontmaskerd,dan ishet
geschrift daarm ee niettenietgedaan.Daarom doen de vragen ofhetdan
allem aalniet echtgebeurd is,dat geschriftgeenszins tenieten evenmin is

hetbegrip vooreen geschriftdirectafhankelijk van een inzichtin deoorspronkelijkheid.
Hetonderscheid tussen feit/informatieenerzijdseninterpretatieanderzijds
isniethanteerbaarbijhetbeoordelen van geschriften.
M ethetbovenstaande isnog slechtsingroteli
jnen een impassegetekend.
De verlegenheid isopgeroepen waarvoorde schriftlezer zich zietgeplaatst.

W antvandeanderekantdientdeschriftlezer(naarhetheet)toch ook te

weten dathetgeschriftdatterherlezing wordtaangeboden,nietaltijd aanwezig is geweest:hetiseensvoorde eerste keer ter lezing gegeven,hetis
gd ateerd - alkandedatum somsmoeilijk zijnvastte stellen.Een beroep
op de inspiratie vande Schriften lostdeze vraag nietop in ditstadium van
vragen,omdat doorgaans de inspiratie van de Schriften wordt verplaatst

naardeinspiratievan deschrijvers.Devraagkeertdan terug:watertoen
gebeurd is,iszôbeschreven doorde geïnspireerde schrijver.
Deideedatde Schriften in de hemelgeschreven zijn,onttrokken aan de
wisselvalligheid van hetaardse verloop,kan in ditverband meerdan sym-

pathiek aandoen;zijkwetstvan de andere kantonshistorisch besef.En
toch kanook dithetlaatstewoord nietzijn.
De vragende titelvan ditartikel:Jesus en dan vervolgens de Schriften'?,

moetmijnsinziensontkennend worden beantwoord.Een scheiding tussen
Jesusen de Schriften ontneemtnietalleen aan de Schriften hun toekom st,

maarjuistaan Jesus.Eendergelijkescheidingiseen pogingzowelJesusa1s
deSchriften in hun oorsprong/oorspronkelijkheid tebevestigen en vastte
zetten,ze a1seen momentin hetverloop van de historie te registreren:zo
wordt het spellende karakter van de Schriften tekort gd aan,en is wat

Jesustoekomt,ZijntoekomstHem ontnomen.lndewarezin deswoordsis
Zijn toekomstin hetgeding.
H oeveelniet-weten gaat er imm er nog schuilin hetgeen geschreven staat.

Hetbehoud van ,,hetgeen geschied is,gelijk geschreven staat'',isdeverwachting dat ook geschieden zâ1 wat geschreven staat,tot behoud van
hetgeen is geschied.
Daarom zouden wehetzo willen zeggen:De Schriften zijn nietslechtshet
maakselvan de geschiedenismetalles watdatbeduidt,zijzi
jn tevensen

m eerde m akers van de geschiedenisll.Daarom kan hetheten:Jesus volgens de Schriften.Ditis meer dan alleen maar zeggen dat de Schriften

geloofsgetuigenissen zijn en geen exacthistorisch verslag.Door zo over
geloofsgetuigenissen te spreken,wordt de vraag naar het 'exacte' historische verslag niet bezworen,integendeel.H etzgn.exacte historische verslag plaatstzichzelfbuitenspel,hetpoogteen nieuwe oorsprong te stichten,
buiten diewelke metdegeschriften,gedateerd,gegeven is.Datishetgeval

metdetallozeboeken dieergeschreven worden enzijn aangaandeJesuslz.
Zijproberen1ostekomenvanhetverbandwaarindeSchriftenzijngesticht.

##Gelljk geschreven staat...''
Deevangeliënzijngeschreven- merkwaardigerwijs!- nietvanuithetgeen
geschiH is,maarvanuit'gelijk geschreven staat',wantalleen vanuithetgeen geschreven staatisverderschrijven mogelijk,zijn verbanden teherstellen,zijn de verborgenheden te vertellen,zijn de belangrijke daden te
verhalen.Zo en zo alleen kan er geschreven worden:ten einde raad!

Hetbegin van hetevangelie van Jesus Christus,Zoon Gods''(volgens
M arcus) begint dan ook nietvoor niets:,sGelijk geschreven staat...''
(M arc.1,1-2).Deze woorden zijn nietalleen maargeschreven om het
,,

optreden van Jan Baptistzeker te stellen meteen beroep op de Oudtestam entische traditie en nog minder omdat het traditioneelzo hoorde.H et

'gelijk geschreven staat'is,sdieNorm nach derdaszu berichtendeGeschehen sich richtet.Esumschreibtmitheiligen W orten noch einm alden Ge-

dankendesAnfanges''l3.Inditcitaatvan Lohmeyervaltopdathijspreekt
van heilige woorden ... en van degedachte van deaanvang,hetbegin en
beginseltevens:deoorsprongwaarnaaralleswatverhaald wordtzich richten zal.

Andersgezegd,debeschrijving van JesusnaarM arcusisniette typeren
als:Jesuswaseen kind van Zijn tijd,maarveeleer:Hijwaseen Zoon van
11DeSchriften a1sgetuigenissen van hetgeloven zijn goed belichtdoorJ.Gnilka,

JesusChrîstusnachJr#hc?zZcugnissen desGlaubens,KöselVerlag,Miinchen,1970,
180 pp.,DM .M ,50.De attente lezer zal het ontbreken van een lidwoord opvallen

bij'
Zeugnissen'.
Hoe de'getuigenissen'literirzijn gevormd,in welketraditieszijzijn geworteld en
hoezijin hetNieuweTestamentzijn opgenomen ismetrijkedocumentatietelezen

in JackT.Sanders,F/lc N ew Testam ent ChristologicalHym ns, l/lefr hîstoricalreligious background,Cambridge Univ.Press,Cambridge,1971,163 pp.,f3,
60.

12 Zie M .deJonge,o.c.,in hethoofdstuk 'Recente boeken over Jesus',
(pp.112126),zo ook hetaan informatie rijke boek van Marcello Craveri,DasLeben des
JcJl?.
ç von Nazareth,Ernst Klett Verlag,Stuttgart, 1971,452 pp.,(vertaling uit
hetltaliaans,La Vita #@Gest
k,M ilaan, 1966).
13 E.Lohmeyer,Das Evangelium desM arkus, Göttingen,195910,p.11.

1081

Jesusen vervolgensdeSchrijten?

deW et,eenZoonvanhetHeiligOnderricht.DatmaaktdatZijnoorsprong
daargezochtmoetworden:inZijn relatie,in Zijn dienendebetrekking ten
opzichte van hetgeen geschreven staat.ledere andere oorspronkelijkheid
sluitHem af,bM reigtHem inZijnbewegingsvrijheid,scheurtHem 1osuit
hetverband èndebeweeglijkheid vanhetboekdatimmersook geschreven
isopdatwijzullen weten hetgeen wijnu nog nietweten.
Hetkan daarom nietvreemd zijn daterstroM ngen zijn in hetexegetisch
bedrijfdiezichheftig metdeproblemen bezig houden deliteratuurbetreffende.Zijhoudenzich meerbezigmetwatdeaard isvan eengeschrifta1s
geschrift.Zijpeinzen overhetwondervan detaalen weten datdegemakkelijketrits:Jesusspreekt,deapostelen preken en dan wordt'topgeschreven,nietzo gemakkelijk is a1shijhanteerbaar lijkt.Een tekstligtniet
zomaarinhetverlengdevanhetgeen gesproken is14.Hijisgeen geheugensteunvoorhetspreken,eerderomgekeerd.Hetspreken ismogelijk meteen
beroep op hetgeen geschreven staat.Zo kan hetverplichtend spreken worden.De trits:Jesus spreekt,de apostelen preken en dan wordthetopge-

schreven (dan wordtereen verhaalvangemaakt)ishiermeenietontkend;

dewijzevanonsspreken aangaandeJesusgaatechternietlangsdezeweg,
wantdezeweg isonherhaalbaar;deze weg iseenmaalwellichtgegaan,maar

kannietwordenherhaald.Eenmogelijkheid totherhalingisslechtsgegeven
aan datgene watgeschreven staat,want:Scripta manent.Ook datwonder

van hetboek van debijbelblijfta1sgeschreven gegeven,en om nogmaals
naarhetbegin van ditartikelteverwijzen:a1seen boek datwelherlezen,
nietherschreven kan worden.Deze opmerking maakthetde huidige lezer

lzietgemakkelijk en ook de exegeetkan zich niettevrd en stellen methet
repeteren van hetgeen geschreven staat- wantdan leesthijlziet laat
staandathijtussenderegelsdoorleest,- dathijbegrijpt/verstaathetgeen
hijleest.Hijleesten vanwathijleestwi1hijverslaguitbrengen om zo een
lezing opieuw mogelijk temaken.Datishetgrotevoordeelvan een ge-

schreven verhaal,dathetniette identificeren ismetzijn 'historisch'uitgangspunten ook nietsamenvaltmethetgeen isgeschied.
Daarom kan geschreven worden over een zekere autonom ie van hetgCschreven werk.

Dezeautonomiebetreftdebetrekkelijke zelfstandigheid diehetgeschreven
14 ZieWalterPorzig,Das Wunder derSprache,Bern,(1950) 1962.Voorwatde
exegetischevragen betreft:ziehetboek metdeietwatstrijdbaretitelvan E.Guttgemanns:O//cncFragen zurFormgeschichte desEvangelium,Miinchen,1970.
Het rilke boek van E.Biser,Theologische Sprachtheorie und H ermeneutik, Kösel
Verlag,M iinchen,1970,603 pp.,D M .48,wordtbeslistte kortgedaan door hethier
slechts te vermelden.
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werk in zich bergtten opzichtevan zijn momentvan ontstaan en van zijn
auteur:daarom kan daar ook nietde laatste autoriteit worden gevonden.

Hetlijktook hiereerder'omgekeerd'.Deze autonomie,die hetwerk als
zelfstandig erkentten opzichtevan zijn eigen verleden,geefthetde kans,
demogelijkheid dathetook toekomstheeft.Hetkan op delezerafkomen
nu en in dedagen diekomen gaan:daarom kan hetmodelblijven staan
voorwatkomen gaat.

Erkomtbijdatermeerdan één aanwijzing bestaatdatook hetspreken
overJesus:doorzichzelf,doorZijn apostelen,minstens(
sôk beschreven is
alseen vruchtvan hetgeen geschreven is.Erisalgewezen op die wonder-

lijkeaanvanginhetevangelievanM arcus:,sGelijkgeschrevenstaat...''en
we hoeven slechts te herinneren aan hetgeen beschreven staat watin de
synagoge van Nazara isgeschiM :na de lezing van de profeetlsaia wordt

geschreven:,,heden isvervuld in uw oren deze schrift''(Luc.4,21).Zo

wordtduidelijk daterin de evangeliën (metname)nietalleen geschreven
wordtover de prd iking van Jesus: (datgeen watHijheeft gezegd en
gedaan) maar 0ok over Jesus zelf.De beschrijving van Zijn 'leven' in
termen van ,,gelijk geschreven staat''opentdaarvooronze ogen.Deoverlevering van Jesusvindtdaarin haar legitimiteit,en daarin ook haaroor-

spronkelijkheid.
Hierisvoorzichtigheid geboden,wantdevraag naardeoorspronkelijkheid
van Jesuswordtop verscheiden wijze weerin alle hevigheid gesteld.De
oorspronkelijkheid kan nietlosgemaaktworden van hetgeen geschreven
staat,laat staan dat een opnieuw gevonden oorspronkelijkheid in het
geweerzoukunnenwordengebrachttegenhetgeengeschreven staat.Bijhet
beantwoorden vandevraagnaarJesus'Oorspronkelijkheid isinhetgeding
hoeinspirerendHijkanzijnin onzedagen.Hetismogelijk om dezevraag
ookzotestellen:hoeinspirerendzijndeSchriften,hoegdnspireerd komen
zijnaaronstoe?
Erisdelaatstejaren- zekersindsdegroteCatastrofe(1933-945)- een
grotebelangstellingvoorhetjodendom.M aardan zalbelangstellend moeten wordengelezenwatvanJesusgeschreven staat,datHijis,,geboren uit
een vrouw,geboren onderdeW et''(Ga1.4,4).DeW illibrordvertalingvermeldtin haarvoetnoot:,,christusisinZijn ontlH iging onzewereld binnen
getreden en heeftzich aan haarwetten onderworm n''.De verschuivingvan

'wet'naar 'wetten'issignificant,hetuitzichtop de Wetvan M ozeslijkt
hierminstensverduisterd.H etwoord wetishierverstaan a1seen explicatie
van hets,geboren uiteen vrouw ...''.NietsisHem derhalve vreem d.M aar
de vraag mag worden gesteld ofdithier geschreven staat.De wet is hier

een qualificatieméér.JesuszalZijn leven laten leiden doordie W et,die
Richtingwijzer,doordewoorden van vuurvan deSinaï(Deut.4,36).

Devraag naar de oorspronkelijkheid van Jesuskan nietgesteld worden
buiten Zijn verhouding methetjodendom om,d.w.z.buiten Zijn verhouding totdeW etom.Maarmetditte onderstrepen isdemoeilijkheid nog
nietopgelost.De vraag komtdan toch langseen andere kantweerterug:

wijweten dathetjodendom in Jesus'dagen geen uniformiteitkende.
lnhettijdvakvandetweedetempelwaren erverschillendestromingen binnen hetjodendom,sommige daarvan zijn uitde evangeliën bekend.Farizaeën,Sadducaeën,Zeloten,uitanderebronnenzijndeEssenen bekend en
sinds 1949 de gemeenschap van Qumran,die dan wellicht a1s Essenen
zouden kunnen worden geïdentificeerd. Hier begint de vraag opnieuw:

moetJesusbijeen van de voren vermelde groepen worden ingedeeld om
Zijn verhouding tothetHeilig Onderrichtvan M ozestekunnen bepalen?
Zekerzijn diepogingen gewaagd.Hetisnietverwonderlijk datJesusJ
-uist
daarwordtgeplaatstwaarhetevangelie weinig over zegt.Jesuswordtdan

begrem n vanuitde gezichtshoek van de Essenen en/of Qumran,gelijk
Lehm ann heeftgedaan,ofwelJesuswordtgezochtin de beweging van de
Zeloten,hetgeen het dankbare voordeelheeftdatJesus kans heeftgeteld

tekunnenwordenbijhen diemetdewapensindehand zich verzethebben
tegen de Romeinse bezettingsmachtls.Hetis verleidelijk Jesuste zoeken
temiddenvan dezojuistgenoemdegroepen.Deevangeliën spreken erniet
van en datzou juisteen argumentkunnen zijn datJesusdaarbijheeft
gehoord.SlechtsZijn tegenstanderszou hetwoord gelaten zijnin de evangeliën ..

Gematigderlijkendeopvattingen die Jesusplaatsen in deFarizese stromingen van Zijn tijd,op die wijze valtJesusook nietbuiten 'hetbeeld'dat
globaal uit het evangelie op ons afkomt.
De reden van hetzoeken naarde plaatswaar Jesusgezochtmoetworden,
is mede ingegeven door de vraag naarde dood van Jesusen hetdaaraan

voorafgaandeproceslf.W anthoeishetmogelijkdatJesuszo sterftnazo'n
leven.Temeer daar Jesus stedt aan een kruis, een Romeinse wi
jze van

strafvoltrekking. W elkeverhouding derhalveiseraan tewijzen tussen
Jesusen hetOnderrichtvan M oses? De beslissing aangaandeJesusen van
Jesus valtdaar.Van daaruitworden alle historische vragen meegenomen,
niet omgekeerd.De vraag naar de originaliteit van Jesus moet gesteld
worden vanuithetboek van M oses,Zi
jn leven staatonderdezezingeving:

gelijk geschreven staat Hieruitzou alkunnen blijken datde schrijvers
van deevangeliën eenblijvende,een richtinggevendewaardehebben toegekend aanhetgeen geschreven staat.Zijhebben dewoorden van oudtijdsin
15 ZieM .deJonge,o.c.,in hethoofdstuk 'Jezusa1srevolutionair'(pp.97-111).
16 Vgl.P.Benoit,Thepassion cnd Resurrection t# JesusChrist,Darton,Longmans
andTodd,London,1969,342pp.,50J-(Fransorigineel1966).

hun eigen tijd gelezen,zijhebben zenietachtergelaten in hetzand van de
woestijn.De schrijvers van de evangeliën belasten met een verouderd
wereldbeeld en meteen onnauwkeurigeopvattingvan geschi
edenisbeschrijving isvoorbijzien aan hetinspirerendewoord datzijhebben gelezen.Het
is voorbijzien zelfs aan de situatie waarin zij schreven.Die situatie is
gemaakten gevormd door watgeschreven staaten wordtdaardoorgedra-

gen.Hetzgn.oudeboek heefthetklimaatgeschapen waarin zijschrijvend
adem halen.Zijzijn ook gemaakt,gevormd doorditboek en 'gelijk geschreven staat'beschrijven zijhetgeengeschiedt,alseen volmakingvan de
grote daad Gods.Daarmee is tevens gezegd datdatgene watgeschiM is.
onherkenbaar wordt,onleesbaar, als het losgemaakt wordt van hetgeen
geschreven staat.De samenhang breekt dan stuk en de gdnteresseerde

lezer/hoorderzitmetdescherven in zijnhand:hetverhaalvandekostbare
Chinesevaas.Jesuswordtslechtsbegrijpbaara1sHijmeegenomen wordt
in debeweging van hetgeen geschreven staat,dewoorden van vuur,waarin

getuigd wordtvan God,een verterend vuur,een ijverig God.
Hetverband metM oseskan nietworden losgelaten,daarom worden Zijn
woorden gespannen inhetgeenwijnoemen hetNieuweTestamentendaarom staatJesusgespannen op de spanning tussen M osesen Hem .

A1sdezespanningnietgezien wordt,nietbijeen gelezen wordttotbehoud,
looptde lezerhetrisico zowelM osesa1sJesuste missen.Van een aflossing

van deeendoordeanderkan dan geen sprakezijn.
Uitdezaligsprekingen waardebergredemeebegint,kennen wijdezaligspreking:,,zaligzijndeootmoedigen,wantzijzullenhetland erfelijkbezitten''(Matt.5,5).Ditiseen citaatuitPsalm 37datzo doorgaat:,,en zich
verlustigen overgrote vrede''.

Gelijk hetin debijbelsteedshetgevalis,wordthiergeen abstractewaarheid uitgesproken.Hetgaatniet slechtsom abstractewaarheden,hetgaat
om namen die modelkunnen staan voorhetgeen geschieden moet.

A/an sfosesstaatgeschreven (Num.12,3):,,Doch deman M oseswaszeer
ootmoedig,meer dan alle mensen die op de aardbodem waren''.De W illibrordvertaling laathet zo klinken:,,M oses een zeer bescheiden man,de
bescheidenste van alle mensen op aarde'' Deze vertaling is dan nietmeer
in samenklank tehoren methetgeen geschreven staatin Psalm 37,11en in

Matt.5.Op zich zouditbezwaarnietzozwaarwegend hoeven tezijn,zelfs
als men niet direct onder de indruk zou geraken van het argument dat

afwisselingvan spijs(woordgebruik)doetete*l7.M aardezezinaangaande
17 ln Daa Neue Testam ent,ûbersetztund komm entiertvon Ulrich W ilckens,Furche
Verlag,Hamburg,1970,928 pp.
,D M .19,80,wordtM att.5, 5 zo vertaald:,,Se1ig die

Gewaltlosen,siewerden dasLand erben'';eenvertaling '
die - naarhetschijnt-

van doen heeft met de vraag naar Jesus a1s revolutionair.

M oses wordtgevonden in hetbegin van hoofdstuk 12 van Num eri,in de

woestijn,en hoofdstuk 12gaatvoorafaan hethoofdstuk datvermeldthoe
twaalfm annen,één uitelke stam ,worden uitgezonden om hetland te verspieden:deootmoedigheid van M oseskliA tnog in onze oren alsland 'tot

erfelijkebezitting'in zichtkomt.M aarerismeer.Deman M oses,dezeer
ootmoedige,za1geen voetzetten in hetland,laatstaan in Jerusalem ,waar
de naam desH eren wonen zal,de plaats diede Heerliefkozend heeftuitverkoren.Datisna deootmoM ige qualificatie die M osesten deelvalt,een

teleurstellingdienieta1seen bijkomstige bijzonderheid van zijn leven kan
worden afgedaan.W antvandezelfdeM osesstaatgeschreven (Deut.34,7):
,,M o
sesnuwasl20jaaroud alshijstierf:zijnoogwasnietdonkergeworden,en zijn krachtwas nietvergaan.Een merkwaardige typering voor
iemand diezô van hettoneelzou moeten verdwijnen.
De spaning tussen M oses en hetland isgegeven.Hierm ee is veelgezegd.
Er is meer dan alleen een spanning in hettijdsverloop tussen M oses en
Jesus.De spanning tussen M osesen hetland/Jerusalem islevensgroot.
Alsde verhouding tussen M osesen Jesusbeslissend isom Jesuseen plaats
tekunnen wijzen,dan zaldie verhouding ook de krachtbetreffen van die
gewezen plaats.ln krachtvan hetOnderrichtvan MosesheeftJesusZi
jn
plaats gewezen gekregen:Jesus alleen.
Tussen M oses en Jerusalem vonkt het op en neer,in zijn woorden van
vuur.M osessterftop de bergtop Pisga.Een m erkwaardige bergtop,want
daarstaatook deezelin van deProfeetBileam (Num.23,14).Vandaaris
heellsraëltotin zijn einde teoverzien,ten einderaad.Die bergtop wordt
som s voorzien van een duistere benaming 'Asdoth'(Deut.3,17,4,49 en
33,2).ln de Statenvertaling isin Deut.33,4 voor het woord Asdoth ver-

taald:'vurigewet',zijlaathetonvertaald in Deut.3,17 en 4,49.DeWillibrordvertaling vertaalt hetin Deut.3,17 en 4,49 m et 'hellingen',hetgeen

onsop ditmomenta1sdejuistevertalingvoorkomt.In Deut.33,2 vertaalt
de W illibrordvertaling 'machtigen' waar de Statenvertaling heeft 'vurige

wet'.Een bijna klassiek voorbeeld om aan te duiden datwaartweevertalingen van elkanderverschillen,een exegetischevraag kan worden blootgelegd.De vertalers van de Statenvertaling hebben van de Amsterdamse

Rabbijnen de mogelijkhMen van een tekstgeleerd.Zijhebben de tekst
andersgevocaliseerdenzokunnenzijwaarAsdoth/hellingen staat,'Esdat'
lezen om zo tothun 'vurige wet'te komen.Ditis meerdan stichtelijke
Rabbijnse speelsheid,overdie bergtop isherlezend nagepeinsd.W antde
hellingen van de berg Pisga,waar M oses sterften God zich methem verzoent,kunnen nu gelezen worden alseen vurige wet:en daarin wordtGod
openbaarzelfsa1shetogenblik van M oses'dood nadert.Daarom wordter

dan van hem geschreven:datzijn oog nietdonkergeworden isen datzijn
kracht nietisvergaan.

Jesusza1langsdezelijnen kunnen worden aangeduid.In aanmerkingkomt
niet de vraag of Jesus een groot religieus geie is geweest of een baan-

brekend revolutionair(a1isdewereld erwelandersdoorgeworden),evenmin ishetdan een eerste vraag ofHijeen onmiddellijke nieuwe Godservaringheeftgehad,waarvanHijdanheeftgesprokenenwatdannaHem
isdoorverteldls.Allereerstzalin hetlichtvan bovenstaande kunnen wor-

den gezegd,datHijgetrouwheid heeftbetoond naardeW etvan M oses,
metheelZijn hart,metheelZijn ziel,metalZijn krachten.A1deandere
'namen'dieHem zijn gegeven,dieHem toekomen vanuitdeSchriften,die
doorH em worden 'aangetrokken',ontlenen hun gezag aan dezetrouw,die

HijbetoondheeftaandeW ettotin Jerusalem toe.Hijisdegenediedeweg
die M osesheeftgewezen,ten einde toe isgegaan,totin Jerusalem,totaan
de rechterhand desVaders.Daarom kan in hetkerklied gezongen worden:

lerusalem GijzijtdetroostderSchriften''.Datismeerdan een vluchtige

ss

hommage aan Jonkvrouw Sion:De plaats is gewezen waar de trouw gebleken is,hetprogram voltooid en waar tot voltooiing komt wataan het

begin van hetevangeliewordtgehoord:,,Dezeismijn welbemindeZoon,
in Hem heb ik mijn welbehagenl''Andere vragen die rondom en naar
aanleiding van Jesus immer worden gesteld, ztlllen hiermee m oeten
rekenen.

A1sde vraag naarde plaats van Jesusin hetjodendom van Zijn dagen
opnieuw wordtgesteld en de vraag hernomen wordtin termen van kerk en

synagogelg,dan zijn bovenaangeduidezaken in hetgeding.Degeschiedenisvan dekerk lijktinditopzichtop eengeschiedenisvaniemand diezich
voorzijnafkomstschaamt.Dehoudingin onzedagen zou kunnen zijn dat
er ietwat vertederend beschamend over die schaamte gesproken wordt,

maardatverderdegeschiedenisgelaten wordtvoorwatzijis20.
18 Ditis hetietwatmisleidende van de titelvan hetboek van NorbertScholl,Jesus
nur t
f?1 M ensch/,KöselVerlag,M ûnchen,1971,116 pp..Hi
jvoorzietdietitelwel
van een vraagteken.M isschien is hetweltekenend '
dateen dergelijkevraagstelling
onze dagen zo intrigeert,m eer dan de vraag vanuit M oses en de Profeten.

19 Zie hetgelijknamige werk onder redactievan K.H.Rengstorfen S.vonKortzfleisch,Kirche und Synagoge,een handboek in 2 banden Zur Geschkhte von C/lrfJ-

ten und Juden,Darstellung mitQuellen,ErnstKlettVerlag,Stuttgart,1968-1970,
745 pP.,D M .72.
20 Zie n.19 en hetdoorW .P.Eckertuitgegeven boek Judenhass,Schuld der Chrl
w
sten?l,Hans DriewerVerlag,Essen,1964,525 pp.,47 Abb.,DM .19,80,met een Erg:nzungshefto.
a.naaraanleiding van de 'Jodenverklaring'op Vaticanum 11 in 1966,
94 pp.,DM .5,60; vgl.ook H.Spaemann, Die Christen und das Volk der Juden,
Kösel Verlag, M unchen, 1966, 79 pp., DM .5,50, eveneens een boek m et op de

achtergrond de jodenverklaring van Vaticanum II.
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BijditalleszaldeChristen moetenbd enken watG.Scholem schreefaan
œn protestantsleoloog.Dezelaatstehad Scholem verwetendathijzich in
zijn bespreking van de verhouding Christendom /Jodendom had laten leiden door ,,Klischees und verzerrende Simplifikationen''. Scholem antwoordtdan:,,Von uns,die wir die historische Realitât des Christentum s
und seiner Ansprûche an uns,wie sie so uberreichlich dokum entiert sind,

unbefangen studieren,wird jetztverlangtwirsolltensolche'klischees'- in
deren Namen 1700 Jahre lang gegen uns argumentiert worden ist! fahren lassen,da eine neue Theologie im entstehen sei.Das letzere mag
wohl sein.lch fiihle mich nicht berufen dariiber zu urteilen.Ob sie eine
historische W irkung auf das Verh:ltnis von Judentum und Christentum
haben wird stehtvorlâufig dahin ..!''21.
Veelopheldering tussen kerk en synagoge kan gegeven worden door het

geven van dejuisteinformatieoz.Diejuisteinformatiezalzich ook moeten
bezig houden metdie wondere wereld van hetboek,m etde woorden van

M oses,ookmetzogenaamde'ontmaskerende'gegevens.Beschrijvingen die
hetbeter weten dan de evangelisten (en ook hetzogenaamde OudeTestament),ofhistorische informatie die alscriterium gehanteerd wordt tegen

watgeschreven staatin,gaan voorbijaan de zeggingsmachtvan hetgeen
geschreven staat.Ditmaaktherlezen geenszinsoverbodig en ditisevenmin

een pleidooivoorhetzogenaamdeletterlijk verstaan van hetgeen geschreven staat.Hethistorisch kritisch onderzoek heeftonsm instensditgeleerd;

bijhetlezen van dezogenaamdeoudetekstenworden wijnu'gelukkig'niet
meergehinderd doorgebrek aan kennis.

Tengevolge daarvan zijn wijvoorheteerstin staatom bijv.Genesis l
werkelijktelezena1sGenesis1,a1seerstehoofdstukvandebijbel,enniet
a1s een bewaard gebleven docum entdatonsinform atie verschaftoverhoe
lang geleden mensen zich hetzogenaamdeontstaan van alle dingen hebben
gedroomd.Dat Genesis 1 a1s historisch document als zodanig niet m eer
kan worden gelezen,betekentnietdathetdaarom nietzou kunnen worden

herlezen.Deblikindetoekomst- ook vanGenesis1- kanerduidelijker
doorzijn geworden.
Allehistorischeinformatie za1pasdan een bijdrageblijken tezijn,a1shet
verslag van die informatie zich laatformeren totdat contra-boek dathet
gegeven boek com pleet,sted scompletermaakt.Ook in de verhouding m et
21 Gershom Scholem , Uebereinîge GrundbegriffedesJu#enfumx,Suhrkamp Verlag,Frankfurt,1970,170 pp.,DM .4. Citaatop p.169.
22 Een innige bijdrage totdie informatie is het boek van Robert RaphaelGeis,

GottesMfnorf/ll,BeitrâgezurjJ#gc/?cn Theologieund zurGeschichtederJtlden in
Deutschland,KöselVerlag,M ûnchen,1971,246 pp., DM .36,waarin hethoofdstuk

over'DerGottesdienstderSynagoge'(pp.54-108)een voortreffelijke bloemlezing
bevatvan Joodse gebeden.

het Jodendom zal ditduidelijk moeten worden,niet slechts vanuithet
respectvoordetraditiedie een Christen zou passen,maarook omdathij
weten moetdatdeverschijningvan Jesustoteen vervluchtigend verschijnse1wordt,alsHijnietbijeen gelezenwordtindegloed vandewoorden van
M oses,en als een Christen zich niet zou realiseren dat het1otvan Jesus
herkend wordt in de glod van de brand van de tweede tempel.Uit dit

schijnselisJesusniet1ostemaken,evenmin a1s uitde woorden van de
W et.WantHijisnietgekomenom deWetofdeProfeten aftebreken (!)23
maarom te vervullen.Hetuiteen willen rukken van Jesus enerzijds en
anderzijdshetgeen Hijheeftgeleerd,looptgevaardetrouw van Jesusaan
de W etvan M ozesnietmeerin hetvizierte kri
jgen.Zo wordtnietmeer
gezien hoe Jesus,de Profeetvan Zi
jn eigen Profetie,verteerd wordtdoor
hetvuurdatHijwilontsteken.
Diewoorden van vuurbanen Zijn weg,behoden Zijn trouw en leiden ten
leven.

23 H etwoord afbreken is hier a1s vertaling gekozen om het verbu d met het af-

breken vandetempeltekunnenleggen en om zo Jesusin hetschijnselvan debrand

van de tempel te durven ontwaren.

W eervoorspelling : w etenschap ofkunst?
A Bertiau

W eervoorspellingiseen vandeoudstegeestelijkeactiviteiten van demens:
hetweerbeheersen iseen droom waargœ n m eteoroloog aan durftte denken,maarhetvoorspellen isdeambitie van boeren en geleerden.Totvoor

enkelejaren moestdeweerkundigeuitzeerschaarsegegevensin een minimum van tijd hetweervoorspellen aan dehand van wetten diefeitelijk te
complexzijnom zetekunnengebruiken.Toen in 1960 deeerste weersatellietgelanceerd werd die in staatwaseen grootgM eelte van hetaardoppervlak tezien,wasdeeerstestap gezetvooreen revolutiein de meteorologie.
De Verenigde Naties gaven aan de W orld M eteorological Organization

(W .M .O.),waarvanallelandendeeluitmaken dieeen meteorologischinstituutbezitten,de opdrachtom hetwaarnemen van hetweer en hetuitwisselen van de informatie internationaalte organiseren.

DeWorld W o therW atch (W .W .W .)werd effectiefin 1967 en bestaatin
hoofdzaak uit een keten van hoofdstations die alle meteorologische gege-

venswelkezevia secundaireketenstoegezonden krijgen,concentreren en
doorzenden naar hetvolgende station van de hoofdketen.De hoofdketen

Omspantde aardbolen bestaatuitdevolgende stations:M elbourne (Au-

stralië) - Tokyo - W ashington - Londen - Parijs - Offenbach
(Duitsland)- Praag - Moskou - Kairo - New Delhi M elbourne.
UkkelzendtzijnwaarnemingendoornaarLonden en Parijs;DeBiltzendt
ZC doornaarLonden.Kinshasa in Kongo zendtdoornaarBrazzaville,dat

verderdoorzendtnaarDakar,datop zijnbeurtdoorzendtnaarParijs,waar
de gegevens de hoofdketen bereiken.leder meteorologisch gegeven moet
deze keten binnen de drie uren doorlopen.Ditplan is ree s min of meer

verwezenlijkt,alblijven ernogwelenkelemoeilijkhedenbestaanop gebied
van voorrang.M aarhierm ee isnog slechtshetgemakkeli
jkstegedeeltevan
de opgave uitgewerkt.

De weervoorspelling kan blijkbaar op twee manieren gebeuren. Ojwe!
trachtm en de weerkaartvoorheteigen land en de omliggende landen op
te stellen en dooranalogiemetvroegeregevallen hetweervoorde volgende
dag tevoorspellen.Datwaszo ongeveerdem ethodewaarmeemen zich tot
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nog toem oestbehelpen.Ze steunde vooreen grootdeelop ervaring en gaf
gemakkelijk aanleidingtotvergissingen:deanalogiemetvroegere gevaEen

isnooitvolledig,eenkleineafwijkingvolstaatsomsom deweervoorspelling
waardeloostemaken.O/welverzameltmen voldoende gegevensoverhet
heleaardoppervlak om dan viafysischewetten en wiskundigeberekeningen
de toestand van de atmosfeervoordevolgende periode afteleiden.M aar
deze m ethode is,althans voorlopig,niettegebruiken.

W aM eerwe de wereldkaartvan de meteorologische stationsbekijken is
het duidelijk dat waarnemingsstations alleen veelvuldig voorkomen in
economisch ontwikkeldelanden.De oceanen,die hetgrootstegedeelte van

hetaardoppervlak omvatten,zijn bijzonder slecht voorzien van waarnemingsstations.W e kunnen dus nietzeggen dat we over een netwerk be-

schikkenwaarvan demazen min ofmeereven grootzijn.Bovendien zitten
in ditnetook enkelepolitieke 'gaten':Communistisch Chinabijvoorbeeld
isgeen lid van de W .M .O.en werktdusnietmee aan de W orld W eather
W atch.Hetweer stoortzich echter nietaan politieke of economische systemen.Ook op dit gebied zullen de mensen moeten leren samenwerken
zonder onderscheid van rasofpolitiek systeem .
Op het 6e W ereldcongres van de W .M .O.in april 1971 werd door de

Russische afgevaardigde de volgende moeilijkheid naar voren gebracht:
dank zijdeW .W .W .bezitten wenu 30 maalmeerinformatiedan 10jaar
gelM en;maardehersensvandeweerkundigediehiermeezijnweerkaarten
zijn weervoorspelling moetopmaken,zijn nog altijd even groot.W aarop
deafgevaardigdevandeUSA antwoorddedatmenjuistdaarom computers
m oet bouwen die deze taak overnemen.De computer kan inderdaad de
weerkundige nu reeds helpen om de gegevenste concentreren in een m eer
bruikbarevorm .W eerkaarten kunnen dooreen computergetekend worden.
Op ditogenblik bezitm en echter geen computerm etde nodige capaciteit
en snelheid om het probleem van de weervoorspelling op te lossen.Het
tekenen van een weerkaartis slechtseen htllpmiddeldateen visueelbeeld
geeftvan de kwantitatieve gegevens.H etisechter te verwachten datcom-

putersin dekomendejaren zullen blijven groeien zoalsze delaatstetien
jaarhebbengedaan,enmen kan ermin ofmeerop rekenen datmenrond
1976 over een computer za1kunnen beschikken die de weervoorspelling

voorheeldeaardezalkunnen uitwerken.Dan moettegen dietijd welhet
waarnemingsnetvoldoende uitgebreid zijn en moeter een oplossing zijn
gevonden voor enkele dringendeproblemen,waarvan hetbelangri
jksteis:
welk isde dynam ica van deluchtmassa's aan de evenaar en hoe m oetde
daarmee samenhangende wolkenvorming fysisch worden verklaard?
Voorheteerstepunt- de uitbreiding van hetwaarnemingsnet- isaleen
oplossing in het vooruitzicht: vier stationaire weersatellieten zullen zo
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boven de evenaar worden geplaatst,dat ze de tropische en subtropische
zones voortdurend aftasten en dag en nacht de wolkenverdeling weergeven.Verder zullen twee weersatellieten van pooltotpoolrond de aarde

wentelen,zodatde wolkenverdeling over heelde aarde bekend za1zijn.
De stationaire weersatellieten zullen een totaalbeeld geven van dewolkenverdeling;de polaireeen detailbeeld,datverschiltvolgensdepositie van de
weersatelliet.Ieder weerstation op aarde kan dan rechtstreeks de beelden
opvangen uitgezonden door deze satellieten.
De informatie die verkregen wordtdoor deze wolkenfoto's vanuit weersateEieten,isnatuurlij
k van heelgrootbelang,maarze volstaatniet:een
yvolkenfoto geeftbi
jvoorbeeld nietaan op welke hoogte de wolken zich
bevinden; uit wolkenfoto's alleen kan de windsterkte op verschillende
hoogte nietafgeleid worden.Grondmetingen en metingen vanuitweerbal-

lonsenvliegtuigenblijvendusnodig.Wilmen een waarnemingsstation voor
elke 5000 kmz,dan betekentdatongeveer 100.000 stations om het hele

aardoppervlak te bestrijken.Een gedeelte van die stations kan volledig
geautomatiseerdworden enkanop deoceanendrijven.
Hettweede probleem betrefteen betere kennis van water gebeurtaan de
evenaar.Hetisduidelijk dathetgrootste gedeelte van de energie die opgenomen isin deatmosfeer,afkomstig isvan de zon en datdezonne-energie

vooralopgevangen wordtin de tropen.(De helftvan de zonne-energie,
opgevangen doorde aardatmosfeer,wordtopgevangen in een zonevan 24O
ten noorden en ten zuiden van deevenaar.Om deluchtverplaatsing overde
hele aarde te voorspellen,m oetmen weten watzich in de atmosfeer rond
de evenaar afspeelt.M aar de m eteorologische gegevens van de evenaars-

zonezijnhelaasonvoldoendebekend.Hetgrootstegedeeltevan dezezone
bevindt zich in oceanen en onderontwikkelde landen.De overheersende
winden en de eigenaardige wolkenconfiguraties die men er waarneemt,

blijven voor hetgrootste gedeelte voorlopig zonder verklaring.Daarom
heeftdeW .M .O .besloten in dezomervan 1972 een reusachtig experiment
op tezetten.

ln een zonevan 30Obreed aan deevenaar,tussen deoostergrensvan Afrika
en dewestergrensvan CentraalAmerika,zalgedurende drie m aanden een

'GlobalAtmosphericTropicalExperiment'(G.A.T.E.)worden uitgevoerd,
waaraan verschillende landen van de W .M .O.deelzullen nemen doorhet

sturenvanweerschepen (Belgiërusthetschip 'Mechelen'uitvoorhetexperiment)en vliegtuigen,dieingroepen vandrieop verschillendehoogten de
atmosferische kenmerken van deze zone zullen opm eten.Het aantal stationszalverm enigvuldigd worden en de V.S.zullen weersatellieten boven
dezoneplaatsen.ln een beperktgebied,ten zuiden van deAzoren,zalmen
speciaal de wolkenvorming bestuderen.
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Ditwereldexperiment,datalleen maarkan slagen a1sallebetrokken naties
sam enwerken,moetde sleutelbezorgen van de dynamiek van onze atmosfeer.Hetza1tegelijk œn algemenerepetitiezijn voor een volgend wereldexperiment,datvoorzien isvoor 1974:een 'GlobalAtmospheric Research

Programme' (G.A.R.P.).De uiteindelijke bedoeling van ditlaatste programm a is,samen methetgeschikte computermodel,hetminimum waar-

nemingsnetop te stellen dathetmogelijk za1maken hetweervoorheelde
aarde in grote trekken te voorspellen.Alle bestaande weerinstituten zullen
in G.A .R.P.betrokken worden en automatische stationszullen hetbestaandewaarnemingsnetaanvullen om hetmeerhomogeen temaken.Verderzal
men zoeken welk hetmiim um aantalwaarnemingen isdatnodig isom de

stromingen van de luchtmassa's over de gehele aarde zo te beschrijven,
datde 'super-computer' de evolutie van deze stromingen kan berekenen.

Defijnerelokaledetailsvan hetweerwilmen (nog)nietvoorspellen met
de super-computer:hetprobleem bestaatjuisthierin,datm en wi1zoeken
hoeverdeverfijningvandewaarnemingen doorgd reven moetworden ona
de dynamiek van de atmosfeer te kunnen reproduceren met een supercomputer.

Uitdituniekewereldprogramma,datin apriljl.doorhetCongresvan de
W .M .
O .,d.w.z.doorl33landen,in Genève werd goedgekeurd,blijktdat
meteorologiedefinitiefeen volledig nieuwe richting uitgaat.M en verwacht

datdegrotelijnenvan deweervoorspellingdooreen super-computerbere-

kend zullen worden en datde detailsdoordelokaleweerinstituten ingevuld
kunnen worden.
Vraagtmen zich af,welke elementen van demodernetechnologiededroom

van de meteorolgen helpen verweezenlijken,dan komen daarvoorin aanmerking:

de ruimtevaart,die hetlanceren van satellieten heeftmogelijk gemaakt;
deminiaturisatie van elektronischeonderdelen,diedebouw van communi-

catie-en weersatellieten heeftmogelijkgemaakt(een weersatellietisslechts
een paar meter groot en wordtvoorzien van elektrische energie door de

zon);
de computer,diehetmogeli
jk maaktwiskundige problemen op telossen
dietwintigjaargeleden onoplosbaar werden geacht.Van 1953 tot 1960 is
de snelheid van de computergegroeid van 1 tot10;in 1965 tot80;in 1970
tot2000;tegen heteinde van 1972 zalzewaarschi
jnlijk 10.000 overschrijden.Decapaciteitvan hetcomputergeheugen iseven sterk gegroeid,zodat
m en m ag vermoeden datdecomputerin 1976 alle eigenschappen za1bezit-

ten dienodig zijn voorhetberekenen van deweervoorspelling,tenminste
op wereldschaal.

Het zalde leek misschien verwonderen dat weervoorspelling zo'n lastig
probleem is als men hetlangszuiverwiskundigewegen wiloplossen.M en
moetechter bedenken dathetaardoppervlak erg onregelmatig is.Bergen,

begroeide vlakten,woestijnen en wateroppervlakken hebben heelverschillende invloH en op de ontwikkeling van het weer. A1 deze elementen
moeten in de computeropgenomen worden,nietkwalitatief, maarkwantitatief,en hun effectop het weer moetworden berekend. Zelfs indien de

aarde een volmaakthomogeen oppervlak zou bezitten,bijvoorbeeld een
wateroppervlak zonder continenten,blijft het wiskundig probleem nog
steedsmoeilijk numerisch op telossen.Duizenden benaderingen zijn vaak
nodig om dergelijkecomplexe problemen op te lossen.
Geautomatiseerde weervoorspelling is op dit ogenblik onmogelijk, niet
alleen vanwege hetgebrek aan gegevensen een voldoende grote computer,
maarook omdatwenog nietovereen wiskundig computer--tic!beschik-

kendatvoldoendeingewikkeldisom dewerkelijkheidtebenaderen en niet
zo ingewikkeld datdegegevensdie voorhanden zullen zijn,lzietvolstaan
om de berekening uitte voeren.Het zoeken naarheteenvoudigste model

dattochnogeen bruikbareweervoorspellingmogelijkmaakt,za1hetvoorwerp zijnvan intensewiskundigestudiein dekomendejaren.
UitditW .M .o.-programmablijktdatweervoorspellingindetoekomstniet
langereenkunstza1zijn.Totnogtoemoestdeweerman zich beroepenop
œ n m engselvan wetenschap,vaardigheid en ondervinding om een min of
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meer betrouwbare voorspelling uitte werken.Tegen 1980 zalhijwaarschijnlijk op eenglobzeweervoorspellingkuu en rekenen,uitgewerktdoor
een super-computer,waarop hij,geholpen dooreen kleinerecomputer,de
detailsvan zijnlokaleweervoorspelng kan uitwerken.
ls een weervoorspelling dan zo belangrijk? Ongetwijfeld.De voedselproduktiezou veelefficiëntergeregeld kunnen worden indien we ditprobleem
onderdekniehadden.De samenwerking tussen meteorologie,oceanografie
en hydrografie is op het ogenblik onvoldoende. Schepen en vliegtuigen
hebben betrouwbareweervoorspelling nodig.Overstromingen kunnen enkel

vermeden worden doortijdigewaarschuwingen.ln hetverreOosten,lndia
en Amerika komen stormen voor die allesverwoesten watze op hun weg

ontmoeten.De banen van dergelijke meteoren moeten nauwkeurig voorspeld kunnen worden en middelen moeten gevonden worden om ze te remmen of zelfs te vernietigen.M eteorologie heeft niet alleen tot taak een
betrouwbare weervoorspelling op te stellen,maar ook de mens te waarschuwen.
De luchtverontreiiging is een van de nieuwe factoren in de m eteorologie;
zekan een ernstig gevaarworden voordem ensheid.ln Genève werd erop
gewezen dat luchtpollutie het klimaat dreigt te veranderen. Het gevaar
dreigt dat het klim aat van Europa,Amerika en later van heel de aarde

doorde bevuiling door aerosols (vaste deeltjes die in de lucht zweven)
langzaana van een gematigd klimaat naar een polair klimaat verschuift.
M eteorologie kan de mensheid niet verplichten zichzelf te genezen,maar
ze kan alseen thermom eterfunctioneren die de koortsm eet. W anneer de
weerman regelmatig hetkoolzuur- en loodgehalte in de atmosfeer signaleert,zullen de landen misschien maatregelen gaan nemen om de luchtvervuiling te stoppen.
De ontaarding van de atmosfeer is nu reeds waarneem baar: de meeste
Europese sterrenwachten zoeken naarnieuwe plaatsen waar ze hun telescopen kunnen opstellen,zodat ze aan de bevuilde atmosfeer ontsnappen
die waarnemi
ngen onmogelijk maakt.ln ltalië,hetland van de zon,zijn
a
l
l
e
pl
a
at
s
en
be
nM
nde
de
1500
m de
alzonbr
zoeken komtbij
nae
ie
rla
nd tot
elfdeui
ckbaar
onclusi
gee:wo
Wredse
tn.
EuNa
ropj
aar
ie
snv
la
on
og
r
de optische astronomie min ofmeer verloren.

HetW ereldcongres van m eteorologie in Genève, dat niet minder dan 26
dagen duurde,isuniek in de geschiM enis van de wetenschap:nooitwerd

een grootserwetenschappelijk plan uitgewerktdatde samenwerking van
alle landen vereist,datzelfs een beroep doet op computers die een orde
groterzijn dandegenedienu bestaansen datvoorde wereldbevolking van
vitaalbelang kan worden.

Politiek Overzicht

lnternationaal

Engeland en de E.E.G.
Deinseptembervanhetvorigjaarbegonnenonderhandelingenovertoetreding
van Engeland totdeEuropeseEconomische Gemeenschap zijn in hetbeslissend stadium gekomen.Hetgaathierbijtevensin principeoverdetoetreding
van Ierland,D enem arken en N oom egen,zodat het Europa der Zes zou uit-

groeien totTien en eventueelnog meer,waarbijallereerstgedachtwordtaan
Zweden,Spanjeen Portugal.DeTien zouden aleen bevolking omvatten van
ruim 250miljoen,d.w.z.groterdandievandeVerenigdeStatenen deSovjetU nie,m et een produktie die alleen door de Verenigde Staten wordt overtrof-

fen.DitverenigdeEuropazouin staatzijnzich voldoendeonafhankelijkop te
stellen tegenover de A m erikaanse hegem onie en tegenover de sterkere invloed

van de Sovjet-unie,zonderdaarbijalseen soortderdemachttewillen fungeren.

NadeweigeringvanEngelandin 1958om toetetreden- voornnmelijkgebaseerd OP het ook voor Londen onaanvaardbare idee van supra-nationaliteit en
op de verbondenheid m et de landen van hettoch reeds afbrokkelende G em enebest heeft het twee pogingen gedaan om alsnog opgenomen te worden.
Beide werden geblokkeerd door het veto van de nationalist de G aulle, die
rekende op Franse suprem atie in de EEG a1s Engeland er buiten bleef en
bovendien bang was, dat door Engeland, dat nauw m et de Verenigde Staten
verbonden was, de invloed van W ashington nog zou worden vergroot, zodat
het de G em eenschap eerder zou vernietigen dan versterken.
Ook de derde Engelse poging stuitte voortdurend op Franse tegenstand;wel

zag men in Parijs in dat toenadering tot Londen gewenst was, maar men
trachtte toch door allerleitechnische moeilijkheden het overleg te rekken,
zodatmen in bepaaldekringennogsteedsrekening hield meteen uiteindelijk
nieuw Frans veto.
Toch werden er zowel in besprekingen tussen speciale afgevaardigden als in
die tussen de Raad van M inisters en de Engelse officiële onderhandelaar,
Rippon,vorderingen gemaakt.Geleidelijk aan w erd men het eens over de

moeilijkheden in verband metdeuitvoernaarEngeland van desuiker-producerendelanden van hetGemenebest;ook zag men demogelijkheid vooreen
oplossingvandekwestievandebijdragevanEngelandinhetEuropesebudget,
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terwijldeverklaring van Rippon,dathetbelangvan zijn land ernietmeeis
gediend dathet pond sterling nog lang geldta1s reserve-valuta,ook de weg tot

een vergelijk op ditpuntopende.
Reeds eerder was er sprake geweest van een topgesprek tussen Pompidou en
lleath,waarop kernzaken zouden worden doorgesproken in de hoop zo de

laatste obstakelswegtewerken,maartotdantoevond men in Parijsdetijd
hiervoornog nietrijp.Deze houding veranderde echter door de m onetaire
crisis begin m ei. Het chronische tekort op de Am erikaanse betalingsbalans
leidde tot dreigende inflatie van de dollar, die - daar de dollar fungeert a1s
wereldvaluta - weer inflatie voor andere valuta zou veroorzaken.Bovendien
houdtW ashington de rente op een laag peil,waardoor er een grote toevloed
van dollars ontstaatnaar Europa en Japan.Deze stroom richtte zich begin mei

voornamelijk naarDuitsland,Nederland,Belgiëen Zwitserland.In Bonn werd
daarom besloten de wisselm arkt voor dollars te sluiten en andere Europese
landen volgden dit voorbeeld.
Intussen werd er in Bonn en in Brussel EEG - gesproken over m aat-

regelen om de dreigende inflatietekeren.Liefstzag men een gezamenlijke
aanpakvanhetprobleem,maarditbleek een utopie.Duitsland zettetoen zi
jn
voornemen door om de m ark een zwevende koers te geven en werd daarin

gevolgd doorNederland,terwijlFrankrijk zich hiertegen fe1vecette.TegelijkertijdrevalueerdenOostenrijken Zwitserland.Dezwevendemarkengulden
en de 'vast'gebleven Franse franc betekenen echter tevens een gevaar voor de

gemeenschappelijkeEuropese landbouwmarkt,terwijlook de monetaireintegratie in Europaernstig bemoeilijktwordt.
*J
*n Zjn
HetfeitdatBonn ondanksalle verzet- metParijsvoorop - toch ZI
be
ï
nv
l
oe
d
t
e
he
bbe
n.
heeftdoorgezet,schijntFrankrijk sterk
Plotselingschijnt
men begrepen te hebben,dat de D uitse econom ische en politieke m acht zo

sterk isgeworden,datParijswe1eensbehoeftezoukunnen hebben aan steun
bij de vorming van een tegenwicht tegen Bonn.Dit zou gevonden kunnen
worden bijEngeland en dusbeslootPompidou hettopgesprek metHeath over
de Engelse toetreding te bespoedigen.Op 20 en 21 mei slaagden zij er in
principiële overeenstemm ing te bereiken over de zuivel-invoer van N ieuw-

Zeeland,debijdragevan Engeland aan deEEG en derolvan hetpond sterling.
Hierdoorbestaatdemogelijkheid,datRipponinderdaadnoginjuniin Brussel
tot zaken kan kom en.

Nietdatde toetreding van Engeland zeker is.W as enkele jaren geleden de
meerderheid van de bevolking pro aansluiting bijhetcontinent,nu is deze
gewijzigd in een minderheid.De twee Franse weigeringen hebben daartoe
natuurlijk veelbijgedragen,evenalsdeangst- overigens nietten onrechte voordestijgendeprijzen van hetlevensonderhoud.Een erkenning van eigen
achterstand zit in het argum ent van de anti's,dat Europese concurrentie de

Engelseindustrieop deknieënzouhebbenvoorzijzich totgelijkehoogtezou
hebben opgewerkt.Bovendien is de afbraak van de positie van het pond niet

aanlokkelijkvoordetrotseBritevenmin a1sdewaarschuwingvan Pompidou,
dat de Franse taal a1s Europese voertaalniet m ocht verdrongen worden door

hetEngels,wantdeze laatste is ook de voertaalvan de Verenigde Staten en

Europazouzichjuistduidelijkhiervan moetenonderscheiden.
Engelse voorstanders daarentegen m enen, dat hun land buiten de gem een-

schappeli
jkemarktblijvend nogverderzalafglijdenendatheterbinnen zichzelfen deEEG totgroterebloeizalbrengen;datdeonvermijdelijke nadelen
slechtstijdelijk zullen zijn en datdeze generatie die moetdragen opdatde
kom ende er de vruchten van kan plukken.
Tegenstanders dringen aan op een referendum , m aar prim e-minister H eath

blijftvasthouden aan zijn opvatting datalleen hetparlementoverdekwestie
moetbeslissen.Descheidingslijn looptdwarsdoorbeidegrotepartijen heen.
Veelza1afhangen van hetstandpuntvan Labour-leiderWilson;tijdenszijn
premierschapwashijvoorstandervan aansluiting,maara1soppositieleiderzou
hijwe1eenspolitiekemuntkunnen willen slaan uiteennederlaagvan Heath,
daarmeepartijbelang stellendboven hetlandsbelang.Hiermeeriskeerthijdan
weleensplitsingin deeigenparti
j,waarinJenkins,1idvanhetschaduwkabinet,
enanderenferventeEuropeanen zijn.Tegenoverdepro-Europeselabourgroep
staat echter de even fe1 anti-Europese conservatieve groepering onder leiding
van Enoch Powell en zo dreigt ook hier een uiteenvallen. Alleen de kleine

liberalepartijiseensgezindpro.
Belangrijkzullen deuiteindelijkevoorwaarden zijndieRipponinBrusselweet
teverkrijgen,enhettijdstipwaaropHeathdekwestiein hetLagerhuisbrengt.
Moethij- aangenomendatnoginjunieenakkoordinBrusseltotstandkomt
dezaak nog voorhetzomerreceserdoorheen jagen ofishetverstandiger
meerti
jdtenemenom deBrittenbetertekunnenovertuigenvan devoordelen
op korteoflangeretermijn van detoetreding?We zullen moeten vertrouwen
-

op de politieke feeling van de prime-minister.

China
Hetlijkterop,dater enige verandering kom tin de verhouding tussen Peking
en de restvan de wereld.W as er totnu toe sprake van een bewustisolem entof

van een officieelnegeren,van beide zijden worden erthans pogingen gedaan
om een toenadering te bewerken.Peking vond het best, dat het erkend werd
door diverse staten van de tweede en derde rang en daterhandelsbetrekkingen
w erden aangegaan,m aar hetstak erg,dathetniet werd erkend door de V erenigde Staten en dat het geen toelating verwierf in de V erenigde N aties, die
nog steeds door een slinkende m eerderheid onder leiding van W ashington
wordt geblokkeerd.

Delaatstetijd kwam erechtereenwijziging in hetstandpuntvan Nixon.Het
werd gemakkelijkergemaaktom naarcommunistisch Chinatereizen,geleidelijk werden dehandelsmogelijkheden uitgebreid en begon in W ashington het
dispuut over de vraag hoe Peking tot de V erenigde N aties toegelaten kon

worden.Aan Chinese zijde ishetTsjoe En-lai,die pleit voor een grotere
openheid en niet alleen tegenover de A frikaanse landen m aar ook tegenover
Europa en de Verenigde Staten.
In hoeverre deze houding van Peking bepaald wordt door de nog steeds

groeiendetegenstellingmetMoskouismoeilijk nategaan.Ookweetmenniet
ofde plotselinge uitnodiging aan enkele tafeltennis-tenm s die deelnamen nnn
een Japans tournooi, om ook een bezoek te brengen aan het vasteland van
China nu hetbegin isvan toenadering totde regeringen ofalleen m aar tothet
volk van die landen,m aar opzienbarend was, dat onder deze team s ook dat
uitde Verenigde Staten was en datjuistdeze Amerikaanse ploeg OP alle
mogelijke manieren werd gefêteerd,meeren uitdmkkelijkerdan de andere,
hetgeen aanleiding wastot de vorm ing van de term '
ping-pong-diplom atie'.

Erzijnanderegebeurtenissen,dieeropwijzendatPeking-chinazijn isolement
wi1verbreken.Behalve de oude band metAlbanië kwam er een verbetering

indebetrekkingen methetjarenlangzoverfoeide'revisionistische'regimevan
Tito en isde Roem eense premier Ceausescu heteerste buitenlandse staatshoofd

dateen bezoekaan Pekingbrengt.Volgenssommigenzou hijproberen tussen
MoskouenPekingtebemiddelen,maarhetiswaarschijnlijker,dathijdesteun
van Chinatrachttekrijgen tegen hetRussischestreven naargroteremachtin
deBalkan,desnoodsmeteen beroep op deBrezjnev-theorie,waardoorzowel
Roem enië als Joego-slavië wordt bedreigd.

MetFrankrijk werden reedsjaren geleden debetrekkingen hersteld en kort
geleden erkende ook Italië het com munistisch regim e in Peking en werden de

handelsrelatiesuitgebreid.BijdelaatstegelegenheidnoemdedeChineseministerdeM iddellandseZeeeen Europeesmeeren pleittehi
jvoordezelfstandigheidvan delanden daaromheen.KennelijkisPeking bezorgd over de Am erikaanseen mogelijk nog m eer over de Russische aanwezigheid in de M iddellandse Zee.V andaar ook dathet positief staattegenover de versterking van de
Europese Econom ische G em eenschap,waarvan het een tegenwicht verwacht
tegenover beide grootm achten.
VeelaandachtbesteedtPeking ook aan deontwikkeling in hetM idden-oosten.

ToendeEgyptischepresidentSadatzijnpro-Russischerivaalenvice-president,
AliSabry,uitderegering verwijderde en vervolgenseen zuivering doorvoerde,
was dit voor Peking aangenaam nieuws.H et is echter de vraag in hoeverre dit

een verwijderingtussenMoskouen Caïro betekende,wantbijeen kortdaarop
volgendbezoekvan Podgorny- hettweedebinnen eenhalfjaar- kwam er
een vriendschapsverdrag tussen beide landen tot stand. Bovendien scherm t

Sadatin zijn pogingen om zowelde Sovjet-unie a1sde Verenigde Staten te
wiM en voor steun aan een vreedzam e regeling van het conflict m et Israël
voortdurend metheropening van hetSuez-kanaal.Voor deSovjet-uni
ezou dit

een gemakkelijke toegang tot de Indische Oceaan betekenen,hetgeen niet
prettig kan zijn voorPeking.Om in elk gevalnauwkeurig op de hoogtete
blijvenvanalleontwikkelingenishetvoorcommunistischChinabelangrijkzijn
contacten uitte breiden.

N ederland
Zoals te verwachten was had hetTweede K am er-debatover de benoem ing van
een kabinetsform ateur geen resultaat. Of m en m oet de verwerping van het

voorstelvan Van M ierlo (D'66)om de premiervan hetschaduwkabinet,Den
U yl,m etde form atie te belasten,a1seen positieve daad beschouwen;hiermee
werd echter niet zozeer het onverm ogen van de huidige regeringscom binatie
bewezen als we1 de ontoereikendheid van de zg.progressieve drie.
D einform atiewerd daarnadoordekoningin opgedragen aan prof.Steenkamp,
die moestnagaan of de vorm ing van een op een m eerderheid in hetparlem ent

steunenderegering mogelijk was.
De inform atie verlooptuiterstbehoedzaam .N a eerstnog een poging tehebben
gedaan om dePvdA en de confessioneledrieeen m eerderheidskabinettelaten

vormen - totzijn spijtalleen maarom de onmogelijkheid hiervan vastte
stellen - begon hij aan een vijf-partijen-kabinet,n.1.de drie confessionele
partijen,VVD en DS'70,tewerken.Uitermatevoorzichtigmanoeuvrerend en
vooralluisterend kwam hijtenslotte metvoorstellen diebijdeconfessionelen
we1een gunstig onthaalvonden.D S'70 en de VVD hadden echter grote bezwaren tegen het uitgaven- en belasting-beleid.
N adatde inform ateur hieraan enigszins tegem oetwasgekom en,konden de drie

hun fiatnietzondermeergeven;zijvreesden,dathun progressieve inbreng
door de besnoeiing te veelin het gedrang zou kom en,w aardoor de geloof-

waardigheid van hun program twijfelachtig werd.
Datheteen moeilijke zaak zou zijn op grond van de verkiezingsuitslag een
regering tevormen,is inm iddelswe1gebl
eken.Erzijnnu zeswekenvoorbijen
Den H aag m eldt langzam e vooruitgang.

12-6-'71

J.Oom es

België
H et com m unautair dossier
In de m aand meiging de aandachtvan de officiële en m inder officiële politici
naar de voorbereiding van de uitvoeringswetten van het comm unautair dossier.

Sederthettopoverlegvan deregeringspartijenop 1aprilwerdvan dewetsontwerpen op de agglom eraties en federaties, de cultuurraden, de indeling van
wetgevende kamers in taalgroepen en de speciale kredieten voor een nieuwe

VlaamseonderwijsstmctuurteBrusseléén pakketgemaakt.Om tevoorkomen
datdeverschillendepartijenzoudenstemmenvooréénvan dezepuntenenhet
voor andere zouden laten afweten, worden de verschillende belangen aan
elkaar verbonden.Concreetbetekent dit dat er in de ene wet wordt voorzien

datzepasvan krachtwordtwanneerdeandereisgestemd.lederepartijstelt
dan haar voorw aarden,wat aanleiding geeft tot een zeer m erkwaardig steekspel,waarin de tegenstrevers m et verschillende wapens vechten.Eisen die op
heteerste gezichtnietsm etelkaarte m aken hebben,worden tegen elkaar uitgespeeld.H et ziet er naar uit dat de realisatie van de staatshervorm ing niet het

gevolg za1zijn van een logisch politiek concept,maar van een evenwicht
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zoeken tussen tegenstrijdige partijpolitieke belangen.In ditdebatbleef 'de
vrijheidvan hetgezinshoofd'een centraalpunt,terwijldeeisvandeliberalen,
dateen cultuurpactzou worden gesloten,een nieuw elem entvorm de.
1. Laten we er even aan herinneren datin België hetprincipe geldt'streektaal

isonderwijstaal'.Voorde 19 tweetaligeBrusselsegemeenten wordtditprincipe:'
deonderwijstaalisdetaalvan dehuiskring'.Daarom moetelkeleerling
van een Brusselse school een verklaring inleveren over de taal die thuis gewoonlijkwordtgesproken,welkeverklaring doordeinspectieop schoolgecontroleerd kan worden. ln de prakti
jk isvan deze wettelijke bepaling weinig
terechtgekom en.Toch zat de taalverklaring de Franstalige Brusselaars erg

dwars.Menkanhierveleprincipesvan individuelevrijheidbijtepasbrengen,
m aarin feite gaatheterom dattheoretisch langs die taalverklaring werd belet
datvan huisuitNederlandstalige kinderen via de schoolworden overgeschakeld naar de Franse taal.
M en zalzich herinneren datde regering een meerderheid heeftkunnen vinden

voor de grondwetsherziening door aan de liberalen te beloven de 'vrijheid
van het gezinshoofd'opnieuw in te voeren voor de Brusselaars. Dit betekent

dateeninwonervande 19gemeenten zijnkinderenkan sturennaardeschool
diehijverkiest,maardeVlamingofdeWaaldiebuiten Brusselwoontniet:
voorhem blijftdetaalverklaring verplichtend wanneerhijzijn kinderen naar
een schoolin Brusselwillaten gaan.D e afspraak was,datditzou gebeuren op

1septembere.k.,op voorwaardeechterdateersto.
m .degrondwettelijk voorzienebestuursorganenvan deBrusselseagglomeratie- meteengelijk aantal
V lamingen en Franstaligen in hetuitvoerend college en aparte cultuurcolleges
zouden functioneren.
Een nieuw elem ent in de evolutie is dat het parallellism e tussen afschaffing
van de taalverklaring en het functioneren van de Brusselse bestuursorganen

werdopgegeven.Hetbleek technisch nietuitvoerbaarop zulkekortetermijn.
Bovendien isvoorde verkiezing van de agglom eratieraad de sfeeralles behalve

gunstig.Een stembusakkoord tussen hetFrontdesFrancophones(FDF)en de
Franstaligeliberalen (PLP)en depogingen diedeze tweeondernemen om zelfs
'bevriende'Vlamingen te vinden voorhun lijst,deed vrezen vooreen verkiezingsstrijdopbasisvanhaatcampagnes.Alduszouden FDF enPLP inderaad
en zelfs in het uitvoerend college een anti-v laam se m eerderheid kunnen vorm en, waarna dan weer represailles kunnen volgen vanuit het Vlaam se land,
b.v.door Brusselniet m eer a1s hoofdstad te erkennen.Om die escalatie te
voorkomen,werden enkele tegenzetten bedacht.D e agglomeratieverkiezingen
zullen praktisch op hetzelfde ogenblik plaatshebben a1s de parlem entsverkiezin-

gen,zodatonderlingebei'
nvloedingwordtvermeden,terwijlvoordesamenstelling van hetuitvoerend college wordtingegaan op een (nationale)eisvan de
liberalen:die van de proportionele vertegenwoordiging van alle parti
jen naargelang de verkiezingsuitslagen. Dit voorkom t dat de liberalen uithetuitvoerend college zouden worden gesloten.
H et tegenwicht voor deze laatste tegemoetkom ing - we herinneren eraan

dat het communautair pakket bestaat uit een evenwicht van tegenstrijdige
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partijbelangen - wordtgevormd doordemedewerking van deliberalen aan
de cultuurautonom ie,waarvoor een speciale meerderheid vereistis.Om zekerheid te hebben over die m edewerking,werd in hetwetsontwerp voor agglom eraties en federaties voorzien,dathet slechts in voege zou treden nadat de wet

op de cultuurautonomie isgestemd.Willen de liberalen de vrijheid van het
gezinshoofd en een proportionele vertegenwoordiging in de Brusselse agglom eratieraad,dan zullen ze eerstm oeten zorgen dat de cultuurautonom ie er kom t.
Zo hangtalles sam en.
2. Deze sam enhang heeft echter de liberalen geïnspireerd om de dwang ook
andersom te laten werken. A 1s de regering een wet die ze m et haar eigen
m eerderheid kan stem m en, slechts kan uitvoeren als de liberalen m eewerken
aan de cultuurautonom ie,dan kan ze helem aal niets zonder de liberalen.En
duskwam er een nieuwe eis op tafel:een cultuurpact a1s voorwaarde voor de
liberale stem men.
H et was Professor Verhu1st,voorzitter van hetW illemsfonds en van de Raad

van Beheervan deBRT,diedeeislanceerde,ydatdepolitiekepartijenvoorafgaandelijk een cultuurpactzouden afsluiten datin de eerste plaats enkele
algem ene beginselen zou om vatten in verband m et de nondiscrim inatie, dat

vervolgensdedomeinen zouomschrijven waarop antidiscriminatoiregaranties
toepasselijk zouden zijn (subsidiëring;benuttiging van openbarediensten zoals
BRT,culturele centra,enz.;lidm aatschap van beheersorganen,zoals b.v.van
de raad van beheervan de BRT;lidm aatschap van adviserende raden en com -

missies;benoemingen in openbare dienst). (Het Laatste Nieuws, 11-5971).'sAnderendaagsstelde BSP voorzitterVan Eynde,in zijn editoriaalvan
Volksgazet, de vraag wat er zou gebeuren indien de PVV die eis zou overnemen.D e PV V deed het.

Tijdenshettopoverlegtussen regeringen dedrietraditionelepartijen (25mei)
over het schoolpact kwam de kwestie ter sprake.D e CVP zou geen bezwaar
hebben tegen een cultuurpact, op voorwaarde dat dit de afwerking van de

wetten op de cultuurautonomie nietremt.ln de CVP zou hierbijgedacht
worden aan een soortplechtige verklaring waardoordeparti
jen zichengageren
voorhetuitwerken van objectievecriteri
avoordetoekeM ingvansubsidiesen
dergelijke.DePVV eistechtereenechtpacttussendedrietraditionelepartijen,
waarbijhetschoolpactklaarblijkelijk modelmoetstaan.
D e m otivering voor dit nieuwe pact is de vrees voor m inorisatie van ideolo-

gische minderheden.Voor vrijzinnigen zijn CVP en VU nog altijd één pot
katholieknat(totgroteergernisvan debeidepartijleidingen)en duszullen zij
onvermijdelijk inVlaanderen domineren.De vraag isechterofhetnietméér
gaatom devreesvooreenminorisatievandeliberalepartij,en dusom deeis
haaroveralbijtebetrekken (cfr.dePvv-eistotproportionelevertegenwoordiging in agglomeratie-en federatiecolleges),dan om een eis toterkenning van
ideologische m inderheden.In ieder geval ontaardde het debat in een scheld-

Partijoversubsidiesenbenoemingen.Waterjuistinhetpactzoumoetenstaan
en wie er m oetbevoordeeld worden,werd een m aand na het ophefm akende

artikelvan ProfessorVerhulstnog altijd nietnaderverklaard.
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Wijkllnnenonsafvragenofeen cultuurpactinderdaadeenbruikbaarmiddelis
totbeschermingvan ideologischeminderheden ofvan het'
vrijedenken'.Wij
hebbentwaalfjaargehadom telerendathetschoolpactdoorzijnpolitiek van
gewapende vrede de uitbouw van de onderwijswetten heeftverstevigd en de
verzuiling heeft bevestigd.Zaleen soortgeli
jk cultuurpactniethetzelfderesultaat hebben:een nog grotere verpolitisering van de culturele organisaties en
van de benoem ingen van culturele werkers en vertegenwoordigers,een verdere

verzuilingvan dezesector,dieeigenlijk wachtop een grondigedemocratische
vernieuwing in open kritische en pluralistische zin?
H et feit dat er OP dit ogenblik in het Belgische openbare leven twee, drie

machtsblokkenzijn waarinkatholiekenenvrijzinnigen methunorganisatiesen
instellingen tegenoverelkaarstaan,belethelem aalnietdatin hun eigen schoot

envooraldaarbuitentalvan mensenindividueelofin groep geïsoleerdzijn a1s
m achteloze opposanten of gewoon a1s mensen zonder officiële lidkaart.Voor
deze naensen brengt een cultuurpact geen oplossing.A lleen voor de m achtsgroepen kan een fornaule opgesteld worden die hun rechtop subsidie en hun

kandidatuurbijdeofficiële benoemingspolitiek beveiligt.Ditlegtuitwaarom
hetvooraldeP.V.V.isdieschijnbaarwarm looptvooreen cultuurpact,nu
binnenkortdegewestelijkepolitieknadecultuurautonomiedezeunitairegroep
sterkerin de m inderheid zalstellen.

InDeniet-aanwezigestaatsburgerwijstLuc.Huyseerop datdemotivatieom
totdeverzuildeorganisaties(mutualiteit,onderwijs,vakbond,enz....)toete
treden helemaalnieteenduidig ideologisch is.Hetgevaar isniet denkbeeldig
datdezestructuren,dieveeleeroptreden a1sm achtsblokken,zich willen consolideren en verstevigen en een cultuurpact is van die orde,dathetde gegroeide
m achtsopstelling kan bevriezen,zodat elke nieuwe evolutie wordtgerem d.D e
bestaande subsidiërings- en benoemingspolitiek van 'de leden van de club van
drie' is helem aal geen waarborg voor een echte ideologische pluraliteit en
getuigt nietvan de open geest die nodig is om ook nieuwe minderheden aan
hun trekken te laten kom en.W il men hier een gtm stige evolutie in de hand
werken,dan m oetm en verschillendewaarden erkennen en dooreen echtpluralistisch en dem ocratisch benaderen van het culturele leven de nodige stuwkrachtgeven voor een nieuwe creatieve culturele democratie.

De verjaring vJa deFrontvorming
M etgem engde gevoelens keken de progressisten uit naar de 1 m ei redes van
Edm ond Leburton en Jos V an Eynde die voor heteerstop deze typische dag
voor Frontvorm ing het woord nam en a1s voorzitters van de B.S.P..
AlleenLeburtonheefthetduidelijkgehadoverdevroegereoproep van Collard

die in december 1969 doorhetpartijcongreswerd bekrachtigd.Zijn speech
stondinhettekenvandesterkeeendrachtigepartij,openvoorandersdenkenden,diedoorhaaruitgroeitotgrootstepartijvanhetlanden doorhetmoderne
socialisme datzijvoorstaat,eigenlijk de,,locomotief(wordt)van deprogressisten en de dem ocraten''.
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Gedurende de daarop volgende dagen kregen wijeen mlemiek in de pers
waarbijC.
V.P.en B.S.P.elkaaroverenweerverwijtentoestuurden.DeB.S.P.
werd uitgem aakt voor vulgaire slokop vu progressieven die alleen de eigen

onveranderde partijwildoen uitgroeien totde sterkstemachtvan hetland,
waarbijzelfswerd gesuggereerd datLeburton - strekking Simonetgenegen
dan nog hetliefstm etde P.V.V .een alliantie zou aangaan m ethetdoel
prem ier te worden in een toekom stige regering.Andersom werd de C.V .P.
-

verweten datzijin devoorbijejaren nietsheeftgedaan om Frontvorming te
bevorderen en in de grond niet verder wi1 gaan dan het voortzetten van de

regeringscoalitie met de B.S.P.. Om deze reden mag de B.S.P.niet sterker

worden.Beideverwijten bevatten een grond vanwaarheid.
BovendiensprakCollardduidelijkovereensamenwerkenvan autonomeinstellingen rondprogressievedoeleinden,terwijlLeburtonen ookVanEyndegraag
de B.S.P.toteen volkspartijwillen laten uitgroeien door hetsamenwerken
vooralmetindividuen tebevorderen diebijvoorkeurzouden toetreden totde
B.S.P..D eze visie is nietradicaalvan opstelling m aar steuntmeer op gem atigdheid meteen liberaliserende inslag.

In deze voorverkiezingstijd valtinderdaad van de gevestigdepartijstructuren
nietveelnieuwste verwachten,weinig verbeelding en zeker nietdem oed om
risico's te nem en.D eze risico's lagen we1in de optie die D e N ieuwe M aand

(UitgeverijDe Standaard-Antwerpen)nam.Gegroeid uithettijdschriftDe
M aand,datterziele ging om plaatste ruim en vooreen nieuwe groep,beoogt

dittijdschriftvoorpolitiekevemieuwingdefrontvormingvoortebereiden en
zelfin eigen schootuitte testen.Pluralistisch sam engesteld uitm ensen van de
socialistische en christen-dem ocratische structuren- en ideeënwereld en uit
ongebonden progressieven,wi1de redactieraad zelfde discussie aangaan rond
politieke vraagstukken en pogen altem atieven te form uleren en standpunten in

tenemen metde duidelijkebedoeling een politiek feitte realiseren enweerklank te krijgen in hetBelgische politieke leven.Vooropgesteld wordtdateen
eerlijkedialoogmoetuitwijzen hoeen inwelkerichting frontvormingvan de
progressievenmogelijkisendatzelfseen eventueelmislukken opzichzelfdus
evenzeereen belangrijk politiek gegeven za1zijn.Dittijdschriftisalleen een
m iddeltot form uleren en verspreiden van ideeën,doch de plannen,die op dit
ogenblik nog helemaalnietvastliggen,gaan uitnaar een veelruim ere actie m et
het doel een breder publiek te bereiken.
8-6 - 1971

W .Bosm ans en R.Jolie-M ulier

Forum

Georg Lukdcs

van 1956.ln die tijd werd hij 1id van

Op 4 jtmivan ditjaar overleed in zijn
geboortestad Boedapest op 86-jarige
leeftijd decommunistischedenkerGeorg
Lukâcs.Voor œn filosoof had hij een
avontuurlijk leven. ln 1919 was hij
volkscommissaris voor ondem ijs in de

tischepartijen laterministervan opvoe-

het centrale comité van de communisding in de regering van lm re Nagy.Nadatdeze opstand was neergeslagen werd
hij naar Roemenië verbannen, maar
mocht na eni
ge tijd weer terugkeren.

Sindsdienwerd hetmeestevan zijn werk

raden-regering van Bela Kun en politiek bui
ten zijn vaderlandgepubliceerd.
tommissarisbijeen divisie van het rode De Petöfi-kring was in de eerste plaats
Hongu rse leger.Hij was daarna ver- een groep letterkundigen.De letterkunde
plicht in ballingschap te gaan. ln die wasdan ookhetbel
angrijkstestudie-ob-

tijd wisthij zijn marxistische visie tel- jectvan Lukâcsl.Hij zag in de literakens aan te passen aan de omstandig- tuur van een bepaalde periode steeds
heden.Daarom werd hem wel0PP0rtu- een weerspiegeling van de culturele en
nisme verweten.ln feite volgt een derge- vooral sociaal-economi
sche strijd van
lijke aanpassing uitde opvatting datde die periode.ln een scherpe analyse van
ideologie steeds een uitvloeiselisvan de hetwerkvan Goethelaathijzien datin

produktie-omstandigheden.Zijn belang- dienstijd hethoofdprobleem bestond uit
rijkstewerk uitdie tijd vormen dezoge- de strijd tussen adelen opkomende kanaamde Blum-thesen. Daarin bepleitte pitalistische burgerij. ln zijn verdere
Mj œn gedecentraliseerd communisme. analyses van de Duitse literatuur, o.a.
A1s leninist moest hij zich namelijk van Hölderlin,von Kleist, Fontane en
voortdurend afvragen welke functie de ThomasM ann,laathijzieù datdeeigen
dictattmr van het proletariaat had en

watditleerstuk inhoudt.Hijontwikkelde daarom zijn leer van de 'democratische-didatuur'.Hijdachtdaarbijaan de
bestuursvo= van de Parijse commune,
terwijl dan de hoogste macht moest
worden toegekend aan de arbeiders en
soldaten-raden.De Blum thesen uit 1928
vone n in belangrijke mate hun realisering in het titoïsme.
Na 1953 speelde hi
j dan ook in zijn

aard van de Duitse ontwikkeling zich
weerspiegelt in de werken van deze

schrijvers.Hierdoorheefthijveelbijgedragen tot een beter begrip van de

Duitse kwestie. Op dezelfde wijze behandelde hij ook Russische schrijvers,
zowelvan voor a1svan na de revolutie.
ln een in 1964 in de BRD verschenen

verhandeling behandelde hij op deze
wijzeook Solsjenitzyns'
Een dag uithet
leven van lwan Denissowitsch', waarin

land œn belangrijke ro1bijdedestalini- hij aantoonde dat de destalinisatie het
satie.Hijwasdezielvan dePetöfi-kring hoofdprobleem isvan het marxisme.
diede ideologie leverde voor de opstand Bijde behandeling van deze vraagstuk1 Reedsvoorzi
jn overgangnaarhetmarxismepubliceerdehijin 1916 de'Theorievande
Roman',die hijzelflater a1s Neokantiaans beschouwde.

ken vroeg hijzich steedsaf:watisnu de stnlmentvan hetstreven naardewereldeigen aard van het esthetische. Zijn revolutie wijken voorde wereldmogendnooit voltooide hoofdwerk draagt dan heidsambities en de daa= ee gepaard
ook de titel 'Die Eigenartdes Aestheti- gaande mondiale verantwoordelijkheid
schen'.Hijzag in datde kunstnietzo voorde handhaving van de vrede.Dienmaar een deel van de i'
deologische bo- overeenkomsti
g hebben de Sovjdleiders
venbouw op de economische onderbouw in de loop derjaren demessiaanse opwas.Kunst is niet iets algemeens,m aar drachtvan hetinternationale communisiets datbetrekking heeftop hetindividu, me pri
jsgegeven voor een pragmatische
dat eenmalig en origineelis.Dat bracht aanpassing aan ti
jd en omstandigheden.
hem tot een afzonderlijke bestudering Deze politieke heroriëntatie had tot gevan hetbijzondere,individuelea1scate- volg de aanvaarding van de mondiale
gorie in haar betrekking tot het alge- uitdaging der Verenigde Staten alsmede
mene.Hij schreef in dat verband een de splitsing van de internationale comkritiek op de opvattingen van Kant en munistische-en arbeidersbeweging.
Schelling op ditpunt.
ln hetjaar 1970 is de Sovjet-unie ten
ln zekere zin was zijn benadering van koste van een minimum aan concessies
de kunst eenzijdig.Evenals Sartre, en geslaagd in haar streven naar no= alimerkwaardigerwijzezijn grootstetegen- satie van haar betrekkingen m et de
stander Heidegger, benaderde hij de Bondsrepubliek en de Chinese Volksrekunst vooralvan uit literair standpunt. publiekl.W eliswaarheeftBonn nietsge-

Zijn theorieën zijn echterstellig ook op offerd dan wat zijreeds verloren had,
andere takken van kunst toe te PaSSen. maardeSovjetdi
plomatie had verkregen
Een combinatievan zijn systeem en dat waarzijreedsjaren tevergeefsom vroeg,
van Garaudy,dieeen beter inzichtheeft
in de aard van het realisme, kan een
basis vormen voor een nieuwe marxistische esthetica.Gezien de vele publikaties, vooral van geschiedkundige aard,
op dit gebied, met name ook in de
DDR,is daaraan zeker behoefte.
Nu na Rom an lngarden ook Georg
Lukâcs is overleden,za1op hetcongres
van esthetici dat in 1972 in Boekarest

n.
1.de erkenning van de Russische veroveringen. Deze diplom atieke overwinning,die een uitgangspunt had moeten
vormen voor de norm alisatie Van de
Oost-W est betrekkingen,ging echter gepaard m eteen onrustbarendeuitbreiding

zalworden gehouden een nieuw e generatie aan hetwoord m oeten komen.
C.J.Boschheurne

verhouding tussen de sterkte der con-

van de Sovjet militaire macht.Tijdens

de in december 1970 te Bnlssel gehouden vergadering van de N oordatlantische Raad werd vastgesteld datde wan-

ventionelestrijdmachtvan hetWarschau

Pacten dievan de NATO drukkend isz.
W ellichtdaarom had de verklaring van
Brussel een dubbelzinnig karakter3.De
'Ostpolitik' van de regering BrandtScheel en het streven naar ontspanning
in de Oost-W estbetrekkingen werd door
Van BrusseltotLissabon
de NATo-ministers van buitenlandse
zaken goedgekeurd. Tevens legde men
Zoals uit de redevoeringen tijdens het de nadruk op de toenemende militaire

XXIVe Partijcongresis gebleken moest machtvan hetSovjetblok en op devoor
de dictatuur van hetproletariaata1s in- dewestelijke defensie nietgunstigeeva1 W at China betreftwilde Sovjetdiplomatie vermoedelijk nietverder gaan dan een nor-

malisatie van tussenstaatse betrekkingen.Een ideologische toenadering tussen Moskou en
Peking zou de laatste m eer respectabel m aken in de ogen van M oskou's bondgenoten.

Pe
king zou opnieuw aan dediglomatiebinnendecommunistischewereld gaan deelnemen,
en daarheeftM oskou niets biJtewinnen.
2 Frankjurter Allgemeine Zeitung,17 december 1970.
3 Zie de tekstvan de Verklaring van Brusselin N eueZiircherZeitung, 5 decem ber 1970.

luatie van de strategische situatie in het den-oosten en de kwest
ie Berlijn.Een
M iddellandse-zeegebied. Voorts Nverd suœesti
jdensde onderhandelingen over
aangekondigd dat de W esteurom se lan- Berlijn achtte men in Moskou nietvolden een groterebijdrageaandegemœn- doende om het 'halve vertrouwen' met
schappelijke defensie-inspanningen zul- W ashington te herstellen.Bovendien had
1en leveren.Deze paragraaf richtte Zch een ontspanning in Europa, welke niet
zoweltothetAmerikaanse Congres,om œnsoortgeli
jkeontwikkelin!elderszou
neo-isolationistische tendensen tegen te bev%tigen, de macMavellistlsche intergaan, a1s tot de leiders van het Krem - pretatie van sommige adviseurs van Ni1in4.
xon inzake de Sovjet-diplomatiekedoelHet communiqué van Brussel weerspie- stellingen allœ n maar kunnen bev%tigelde ook de contradidie die toen be- gen.Dat deze Sovj
d wereldmachtpolistond tussen de norm alisatie van de rela- tiek in Brusselnietalte veelbegrip ontties tussen W est-Europa en de W ar- moette,blijktook uit het artikel van
schaupactlanden naar aanleiding van de M anlio Brosio. De sœ retaris-generaal
totstandkom ing van de verdragen van van de NATO schreef o.a.datde comM oskou en W arschau en de hernieuwde munistische landen onder ontspanningsspanningen tussen deSovjet-unie en de politiek nietœ n op ,,a1legeographischen
Verenigde Staten a1s gevolg van de ver- Gebiete gleichermassen anwendbaren
scherping van de crisissituatie in het Gnmdsatz verstehen''. Vree a me coM idden-oosten. Het mislukte plan Ro- existentie ,,erlaubt es iu en, in einem
gers had toteen ernstige crisis in de be- Gebiet Verslndigung und Zusammentrekkingen tussen beide supermogendhe- arbeit und in einem anderen Spannung
den geleid, t
erwijl zij een compromis und sogar Krieg zu fördern''B.
zochten overdestrategischebewapening. Om toch een antwoord op het Sovj
et
Daarna probeerde Nixon de beweerde voorstel inzake O n Europ%e veiligopvatting van de Sovjetleiders,a1s zou- heidsconferentie te geven,werden door
den de Verenigde Staten politiek en mi- de Atlantische Raad drie beginselen gelitaireldersin de wereld wegensde Viet- noemd waarop een werkelijke en duurnamese oorlog verlamd zijn,te corrige- zame verbetering van de Oost-W estverren doorsymbolische daden die getuigen houdingen zou moeten berusten. Ten
m oesten van de Amerikaanse vastbeslo- eerste de soevereine gel
ijkgerœhtigheid
tenheid.
en politiekeonaoankelijkheid,ten tweeZoalsuithetcommuniqué van de even- de de garantie voor iedere Europese
eens in december 1970 gehouden confe- staat tegen buitenlandse interventie en
rentie der Warschauyactlanden blijkt, vreem de inmenging in de biM enlandse
reageerden deSovjetlmdersop deze'uit- aangelegenheden en ten derde het recht
daging'tamelijkrustigs.DeRussen had- totbepalen van eigen 1ot zonderdwang
den de tijd en zijwaren er bovendien van buitenafT.
van overtuigd dat de spanningen metde Negatieve westelijke reacties en vooral
Verenigde Staten alleen dan konden de opstand van de Poolse arbeiders in
worden ve= inderd, wanneer concrete december1970 hadden een Sovjetdiplor%ultaten werden bereikttijdens debe- matiek immobilisme tot gevolg.Tot het
sprekingen over de S.A.
L.T., het M id- XM Ve Parti
jcongres stagneerde de

4 Menvreesde vermoedeli
jk een Russische militaire agressie,buiten hetSovjet-blok om,na
een eventuele terugtrekking van de Amerikaanse troepen uitW est-Europa niet.De Sovjet-

Unieza1zekernietaanvallen,maarhetbleefdevraag ofW est-Europa,geconfronteerd met

hetstrateqische en politiekeoverwichtvan Moskou en verstoken van de- reedsnu al
twijfelachtlge- Amerikaansegarantie,zich even veiligzou blijven voelen.

5 Die Zef/t11 december 1970: ,,Zur Entspannung gehören zwei.Briissel und Ostberlin.
Bilanz zweler Konferenzen''door Theo Sommer.
6 M .Brosio,Kann die NATO eine Entspannung ûberleben?in Europa Archivvan 25 mei
1971,p.343.
7 Die Welt,14 december 1970.

W ot-Europa- en Duitslandpoliuek van

dentwenstebesprekingen in verband met

deSovjet-unie.HetgeslaagdePartijcon- de aandrang van hetCongres,de Amegresen de doorde Amerikaanse interne rikaanse troepenmachtin Europa tever-

moeilijkheden veroorzaakteevolutievan
hetwestelijke standpuntverbeterden de
internationalepositievan deSovjet-unie
aanzienlijk.Denieuwezelfverzekerdheid
van deSovjetleiding waseen van de re-

kleinen,en ook om Brezjnevs voorstel

betreffende de M .
B.F.R.te beantwoordenll.De Bondsregering wasop Zchzelf
niet tegen troepenreducties,maar wilde
de onderhandelingen overdeze zaak uitdenen waarom de Russen snelin bewe- stellen totna hetbereiken van een rege-

ging zijn gekomen om overeenstemming lingvan dekwestie-Berlijnlz.Men vreeste bereiken aangaande een uitgebreid de in politieke kringen te Bonn,dat beaantal militaire en politieke kwesties. sprekingen over de M .B.F.R. met de

Tevens hebben de Sovjetleiders steeds Sovjet-unie zouden kunnen uitmonden
heftiger op een spoedige bijeenroeping in een Europese veiligheidsconferentie,
van de Europese veiligheidsconferentie waarde erkenningvan de D.
D .R.ontijaangedrongen.Deze conferentie en on- dig aan de orde zou worden gesteldl3.
derhandelingen over wederzijdse troe- Bonn beschouwt de erkenning van het
penvermindering in Centraal Europa regi
meUlbricht-Honeckera1sbelanjrijkvormen de eerste schreden ter verwezen- ste troefkaartin zi
jn onderhandellngen
lijkingvan Brezjnevsvredesprogramma8. met M oskou. D e Bondsregering wenst
Daarop m oeten een mondiale ontwape- datdeRussen hiervooreen pri
jsbetalen
ningsconferentie en onderhandelingen in de vorm van a n betere status van

tussen de vijf atoommachten volgen. West-Berlijn en een grotere bewegingsMetzijn plan wildeBrezjnev nietalleen vrijheid van en naar de D.
D .R.. Zij
hetinitiatief aan zich trekken,m aar ook overreeddevorigjaarhaarbondgenoten,
een eventueleversterking van de NATO van een Berli
jnregeling een prealabele
tijdens de conferentie van Lissabon voorwaarde te m aken voor het houden
voorkomen.HetSovjetM.B.F.R.Svoor- van een Europese veiligheidsconferentie.
stel paste geheel in het kader van de Sindsdien isBrezjnevsM .B.
F.R.-voorstel
sinds begin 1970 gevoerde politiek van van Tiflis in Am erikaanse ogen een
opening van goprekskanalen in verschil- teken geworden van M oskou'
s grotere
lende richtingen:SALT,Berlijn en on- bereidheid om naar praktische ontwapederhandelingen metPekinglo.
ningsmaatregelen te zoekenl4.
Dewestelijkemogendhedenwerden door H etState Departmentheeftdeeventuele

de Sovjetinitiatieven niettemin verrast. bezwaren van Bolm bij voorbaat ver-

Zijwaren bovendien verdeeld over de worm n door teverklaren datbesprekinvraag hoe het Russische 'vredesoffensief' beantwoord zou moeten worden.
M etnam e de V.S.en de Bondsrepubliek
waren hetnietœ nsinzake de opportuniteit van onderhandelingen tussen Oost
en W est over troepenreducties. Nixon

gen over M .B.
F .R. zonder prealabele
voorwaarde geopend konden worden.
Daarna isLaird naarEuropa vertrokken

methetvoornemen zijn bondgenoten zo

nodig omvertepraten.De sm diesdie de
NATo-deskundigen de laatste maanden

heefterbijzijn bondgenoten op aange- hadden gemaakt,schoof'
hijterzijdemet
drongen een nieuw gemeenschappelijk de verkladng datzijn departementeen
aanbod aan M oskou te doen.De presi- veel vollediger onderzoek had ingo
8 Neue ZûrcherZeitung,29 m ei1971.
9 MutualBalanced Force Reduction.

10VolgensM .Tatuzou deopening'van ditnieuwekanaalmogelijkheden bieden om het

troepenniveau in Europa ondercontrolete houden,zelfsalzouden debesgrekingen over
t
roepenreductienoqingeenjaren totenigresultaatleiden.LeMonde,3junl1971.
11 D ie Zeit,28 me11971.
12TheObserver,30mei1971en TheTimes,3juni1971.
13 LeM onde,26 mei1971en Frcnk/urferAllgemeine Zeffung,27 mei1971.
14 The Observer,30 m ei1971.
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steldls. Volgens M . Tatu waren de handelingen inzake M .B.F.R. met de
W esteuropese regeringen weinig toege- Sovj
et-uniezl.Daarentegen slaagden de
rust om een zo gecompliceerd dossier ministers er metveelmoeite in te bereials hetAmerikaansete bekritiseren.Zij ken dat er geen formele band tussen

konden welhetappèlvanReykjavikmee M.B.F.R.en een bevredigende Berlijnlanceren en in rustig tempo een aanvang
m aken meteen studie overde elementen

regeling zalbestaanzz.Oplossing van de

kwestie Berlijn blijftin ieder gevaleen

van hetprobleem der wederzi
jdse troe- prealabele voorwaarde voor de voorbe-

penverminderingl6. M aar het werd an- reiding van een Paneuropese conferenderstoen deSovjetleidersdeoproep van tie23@ Voor zo'n conferentie stelt het
Reykjavikl;plotselingserieusgingenne- Kremlin a1s eis deelneming op gelijke
m en, zodat het W esten concrete voor- voet van alle Europese socialistische
stellen moestpresenteren.Deproblemen landen, dus ook de D.D.R. Dit geldt
waren veelsoortig en omvangrijkl8.W at echter nietvoor onderhandelingen over
het denkbeeld van troepenreducties be- wederzijdse troepenreductiesz4.
treft,waren de ministersin Lissabon het Toen de Atlantische Raad in 1952 te
alleen m aar eens over de algemene be- Lissabon bijeen kwam was er slxhts
ginselenlg.M aarhoe kon men van even- sprake van een koude oorlog,bedreiging
wichtige reducties spreken wanneer men van West-Europa door de Sovjet-unie
moestuitgaan van systemen dienietver- en van militaire voorbereidingen.ln het
gelijkbaar zijn? De inferioriteitvan de comm uniqué van deze tweede NATONATO in de conventionele bewapening zitting in Lissabon za1m en vergeefszoewordt door nucleaire superioriteit ge- ken naar ook de minste aanval op de
compenseerd, maar de ministers zagen Sovjet-uniezs.VolgensDenisHealy zijn
nietgoed volgenswelke criteria m en het er onverwachte rolverwisselingen in het
een tegen het ander moest afwegen, al- W esten opgetreden. W ashington loopt
dus Tatuzo.Ook waren er ernstige me- nu voorop in hetstreven naar ontspanningsverschillen in Lissabon over de ning en Engelandz6 is onder Heath de
procedure en het tempo van de onder- meest negatieve kracht in de alliantie

15 Le M onde,3 juni1971.
16 Idem .

17 Deoproep van Reykjavik inzakeM .B.F.R.werd op 25juni1968 gepubliceerd.
18 Die Zeit,11juni1971:,,Truppenabbau - aberwie?M öglichkeiten und Schwierigkeiten

einer Teilabrûstung in Europa'',door TheoSommer.
19 Frankjurter Allgemeine Zeitung,5 juni 1971.

20 LeM onde,3 juni1971.
21 De voorzichtige formulering van het NATo-communiqué van Lissabon bewi
jst deze
stelling.ln een poging om vast te stellen of er een gemeenschappelijke grondslag bestaat
waarop onderhandelingen over M .B.F.R.kunnen worden gebaseerd,zullen verkenningen

metde Sovjet-unie en andere geïnteresseerde landen worden voortgezeten geïntensiveerd.
Vertegenwoordigersvan de NATo-landen zullen in oktoberte Brusselbijeenkomen om de
resultaten van de verkennende contacten te bespreken en overleg te plegen over een substantiële benadering van hetvraagstuk van de M .B.F.R..Vervolgens za1 de N ATO -Raad
een vertegenwoordiger of vertegenwoordigers benoemen die verdere verkennende bespre-

kingen metdeSovjet-unieen anderelanden za1ofzullen voeren,enz..N.R.C.-Handelsblad,5 juni1971.
22Ziedetekstvan hetcommuniquévan Lissabon in NeueZiircherZeitung,7juni1971,
en in FrankjurterAllgemeine Zeitung,7 juni1971.
23 D e Noordatlantische Raad was optimistisch over de onderhandelingen in de kwestie

Berlijn.Vermoedelijk isdaarom op verzoek van Schumann de explicietevoorwaarde dater
een regelingvoorBerlijn dienttezi
jn alvorenseen E.
V.C.totstand kankomen,vervallen.
Denieuweformulering isbeduidend milderdan dievan deVerklaring van Brussel.

24W ellichtheeftBrezjnev om diereden aanvankeli
jk de eisvan een band tussen deze
onderhandelingen en de E.V.C.laten vallen.

25 ZeM onde,6-7juni1971.
26 Douglas-Home noemde de Sovjet-unie in Lissabon de sterkste macht in Europa,die
van plan is bijhetnastreven van haar doelen van die macht gebruik te maken.Hijver-
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geworden.Ook de positie van de Sov- uit W est- en Centraal EuropaBl, over

jet-unie is fundamenteelgewijzigd.De vermindering van plaatselijke troepen
noodzaak van wederzijdse troepenver- aan beide zijden van de scheidingslijn

mindering in Centraal-Europa wordt tussen Oost en W est alsmede over verniet meer gekoppeld aan een E.V.C.QI mindering van de Am erikaanse en Rus-

en de Sovjetdiplomatie blijktprioriteit sischevlootstrijdkrachten in deverschil-

te verlenen aan besprekingen over troe- lende zeeën en oceanen.Alle vermindepenreductiesz8.
ri
nd
ge
die
teezgje
sc
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sne
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0Prde
wed
nog
erNiet alleen de opkom st van China a1s
derde wereldmacht heeft het conflict geen duidelijk antwoord te hebben ont-

tussen de Sovjet-unie en de Verenigde vangen op zijn eerder gedane voorstelStaten bdnvloed,maar ook het feit dat 1en van de in Lissabon gehouden NA-

op hetXXIVePartijcongresdeoverwin- To-conferentie,evenmin a1shijeen rening van de pragmaticiop de ideologen actie hadgekregen op zi
jn voorstelom

is bezegeld. Tevens heeft het voorstel
van M ansfield tot halvering van de
Amerikaanse troepenmacht in Europa
Nixon totverlening van de hoogste prioriteitaan onderhandelingen metde Sovjet-unie over M .B.F.R. gedwongenog.
Dat Brezj
nev op datm omentonderhandelingen heeft aangeboden, is volgens
Healy moeilijk anders te interpreteren

een topconferentie van de kernmogend-

heden32 te beleggen.Voorts zei Brezjnev,dat hetvredesprogram dat hijop
hetXXIVePartijcongreshadgelanceerd,
geen propagandaleuzen bevatte, m aar
'leuzen voor actie vanuitpolitieke doel-

stellingen,die in onze tijd steeds meer
bereikbaarworden'.DeSovjet-unie kan
het probleem op deze wi
jzestellen,Omdan als een bewijs van Moskou's op- datereen gewijzigd machtsevenwichtin

rechtheid3o.Defundamentele problemen

de wereld is ontstaan,zowelop sociaal-

van de M.B.F.R.zijn nietvan militaire politiek, als op militair gebied. ,,Ze1fs
maarvan politieke aard.Ermag worden een paar jaar geleden nog hoopten de
verontlersteld dat de Sovjetleiders nu im perialisten,en metname de Amerikaoprecht zoeken naar methoden om de
vrede te handhaven.Indien het W esten

zijn antwoordop hun beroep om samen

nen,in ernsthtm posities op hetwereldtoneelte verbeteren via de bewapeningswedloop,en tevens de economische po-

te werken al te lang za1uitstellen,is er

sitievan deSovjet-unieen anderesodageen garr tie datop korte termijn een listische landen te verzwakken.H etm isontspanning tussen Oost en W est tot lukken van die pogingen is nu wel

stand > 1 kom en.
duidelijk.Iedereen kan nu zien,dathet
Tenslottezijvermeld datBrezjnevin een socialisme krachtig genoeg isom een beop 11junij.1.gehouden toespraak voor trouwbare economische en m ilitaire
de televisie zijn voorstellen om toteen ontwikkeling te verzekeren'',mœ nde de
internationale ontwapening te komen, secretari
s-generaal van de Sovjet Comnader heeft gespecificeerd. Hij stelde munistischePartij.

voor om te onderhandelen over de terugtrekking van de buitenlandse troepen L.Bartalits

wachtte geen militaire agressie maarwelhetoefenen van Sovjet-politiekepressie op W estEuropa onder meer via een taktiek van omsingeling.Overde M .B.F.R.merkte Home op

datde Sovjetpositie nietduidelijk was.Volgens hem kan hetslechts om een tactische
m anoeuvre gaan.

27 VolgensNeue Zûrcher Zeitung van 10 juni1971 zou Zarapkin tijdenszijn bezoek aan

Londen hebben gezegd dat besprekingen over M .B.F.R. y,von der Durchfiihrung einer
Sicherheitskonferenz abhëngig'' waren.

28 The Guardian, 7 juni 1971.
29 The Times,3 juni1971.
30 The Guardian,7 juni1971.
31 Bedoeld zijn deAmerikaanse,Canadese,Britseen Sovjettroepen.
32 Dit zijn:de Verenigde Staten,de Sovjet-unie,de Chinese Volksrepubliek,Groot-Brittannië en Frankri
jk.
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Binnengekomen boeken,aan hetbegin VJa iedere

rubriek vermeld,wordenbesproken naarmogel#kheid.

dankbaar was voor alle gevolgen die deze
THEOLOGIE

studie voor zi
jn eigen werk eventueelnog

hebben kan.S.heeftzich in Ebelingsmeest
centrale gedachte zo verdiept, dat geen
Cazelles,H enri- Ecriture,paroleetesprit. elementwaarover deze theoloog geschreven
Desclée,Tournai,1971,176 pp.,BF.180. ofnagedachtheeft,aan hetonderzoek van
Geis,RobertRaphael- Gottes M inotritât. deze eenheidsvisie ontsnappen kan.S.heeft
Kösel Verlag,M unchen, 1971, 246 pp., in zijn werk zo eerlijk meegedacht met
Ebelings grondbekommernis, dat het 'geDM .36,- .
Hamman,Adelbert- Praktische gids voor sprek methem'uiteen katholiek standpunt
de patrologie. - Desclée De Brouwer, bekeken het 'dunste'gedeelte van deze studie is.W aar verhelderend denken, volgens
Brugge,1971,330 pp.,geïll.,BF.345.
Wilckens, Ulrich - Aujerstehung. - Ebelings eigen woorden, steeds 'verstëndKreuz Verlag, Stuttgart/Berlin, 1970, 173 lich und verbindlich'moet zi
jn,heeft S.
zich op ditstandpunt gesteld dat voor het
pp.,DM .12,80.
boek hetwaardevolstwas.W athem a1sbeslagen katholiek theoloog te denken geeft,
heeft S. op zeer serene wijze a1s 'GePeterKnauerâ'
.
/.
sprëchsvota' betiteld.Deze worden scherp
Verantwortung des Glaubens
geformuleerd vanuit de andersdenkende die

Ein Gespröch m it Gerhard Ebeling
aus katholischer Sicht
(Frankfurter Theologische Studien),Verlag

S.meteen accuraatharttypeert.Hetboek

is natuurli
jk, wat het Dults betreft, enkel
voor gevorderden toegankelijk. M aar nie-

m and die Ebeling luchtig citeert, zou zich
Josef K necht, Frankfurt am M ain, 1969, aan de reële ernstvan deze synthesem ogen
220 pp.,D M .24,50.
onttrekken. Het W oord brengt meer verichtingen dan uitvluchten mee.S.was zo
Debekende (protestantse)theoloogG.Ebe- pl
ling schreef geen system atische theologie. eerlijk om ditnooit te verdoezelen.Daarm verdient zijn diepgaande studie eerder
Onverwacht vindt men nu in deze docto- o
raatsverhandeling - 'referenten'waren K . een aanbeveling dan een bespreking.
Rahner en J. B.M etz - de opbouw en E.Kerckhof
sam enhang Van geheel Ebelings gelovig
denken onvervalst en nauwgezet WeergegeErhardKunz

ven.W erkelijk een degelijk en vooringewijden boeiend boek!S.bespreektin drie Christentum ohne Gott?
hoofdstukken de vooronderstellingen, het

wezen en de fundering van het christelijk

geloven.M aarditdientiedereen zelfna te
lezen die ooit nog met kennis van zaken
over Ebeling spreken wil.Naar eigen we-

Knecht,Frankfurtam Main,1971,152 pp.,
DM .12,80.
Centrale theologische vragen over 'een

godsbewijs'en 'hoe te spreken over God'

ten wasEbelingmetditconsequentanaly- worden in ditwerk heelduidelijk en radiseren en structureren van zijn persoonlilk caalgesteld en vanuiteen existentiële beledenken zo ingenomen, dat Mj S. uiterst vingsanalyse beantwoord. De kern van dit
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antwoord kan - niet zonder gevaar van heeft,kan niet anders dan hoogst gdntemisverstand - gelicht worden uit p. 148: resseerdzijn in ditnieuwsteboekvan deze

De ervaring van werkeli
jk gerealiseerde begaafde dogmaticus.Deze interesse blijkt
liefdewijstdaarom altijdboven zichzelfen ook hierweeralleszinsgemotiveerd:de auboven dc m ens uit. W aarheen? Gewoon teur schrijfthier een bi
jzonder sterke en
naar de oorsprong van de liefde,van waar- boeiende theologie van het menseli
jk steruit menselijke liefde a1s geschenk voort- ven in een voor ieder enigszins geschoolde
,,

vloeit.Deze oorsprong moeta1seen werke-

lijkheid opgevatworden die aan de menselijke liefdevoorafgaaten diedan ook'boven' en 'buiten' de mens en onafhankeli
jk
van zijn concreteliefdeenvanzi
jnbewustzijn bestaat''. In het laatste deel van het
boek worden ideeën van Dorothee Sölle
samengevaten kritisch op hun tekorten getoetst.
H et is een diepgaande studie,helder

mens verstaanbare taal. In een eerste deel
wordt'hetraadselvan dedood'overwogen.

De enige '
instantie'die wijover de dood
kunnen ondervragen, is het mensenleven

zelf.Doen wijditjewetensvol,dan moetde
platoonse voorstelllng van de dood a1s be-

en levensnabij.

vri
jdende scheiding van zielen lichaam opgegeven worden (n.b.met de 'dwangvoorstelling'die deze in de christeli
jketheologie
verkregen heeft). Een tweede deel behan-

G.Boeve

delt 'het mysterie van de dood'. Ook al
leven er in het Oude Testament meerdere
opvattingen over hetsterven van de mens:

GerhardvonRad

enigepunten hebben zijgemeenschappelijk.

De dood wordt er steeds negatief gewaardeerd; bestreden wordt de dood a1s voltooiend levenseinde; integendeel, sterven
Neukirchener Verlag,Neukirchen,1970,
betekent het afgebroken worden van alle
427 pp.,DM .28,- .
verhoudingen,metnam e de verhouding tot
Denaam Von Rad staatvrijwelaltijd ga- God. ,,De mens moet sterven, omdat

W eisheitin Israel

rant voor een degelijk,grondig werk.Zo hi
jnietsterven kan'',en juistdaarin blijkt
ook ditboek overhetverschi
jnselW ijsheid de dood een vloek.In het Nieuwe Testain lsraël.D e titel doet reeds verm oeden
dat niet alleen in lsraël, maar ook elders

ditbegrip W i
jsheid tevinden is,metname
in hetoude Egypte.Hetis niet eenvoudig

m ent echter wordt de dood gerelativeerd
a1s norm voor de verhouding tot God:in
het licht van het geloof in Jezus Christus

a1s de verrezen Heer,wordt duideli
jk dat
om een scherp omlijnde definitie van W ijs- God zich met ,,de gestorven Jezusvereenheid te geven.Het is iets als:de kunstom
goed te leven,gaan op de rechte weg van
Jhwh,het ontdekken van de samenhangen

in zijn natuur.W i
jsheid is:het zien van

goed en kwaad,hetzinvolnadenken over
de gang van hetleven,enz..

In de Bijbel zijn een aantalboeken opgenomen (o.
a. Spreuken, Job, Prediker) die
juist dit thema bestrijken.M et citaten uit
dezebijbelboeken vooralprobeertVon Rad
in het zéér complexe verschijnsel dat de
W ijsheid is,een zekere ordening te scheppen.De hoeveelheid materiaaldie hij aandraagt en verwerkt,is enorm.W aarschijnli
jk zalditboek de geschiedenis ingaan als
standaardwerk over de W ijsheid.
P.Beentjes
EberhardJïingel

zelvigd heeft''. Dit betekent niet de dood

van God, maar integendeel: God, de bi
j

uitstek levende, schept nieuw leven, de
nieuwe mens;daarin komen leven én dood
in een nieuweverhouding totGod te staan;
â1s m en wi1 spreken van 'kruisoffer', dan

toch alleen in die zin dat God zelf zijn

tegenstelling totde zondige mens heeftopgegeven.Zo is in Christus'dood-ten-leven
het sterven van de m ens van teken veranderd: niet langer 'vloek' in het afbreken
van de relatie tot G od, m aar teken van

ho
op en verwachtinj op opstanding in het
feit dat God zelf zlch genadig en reddend
m etiedere stervende 'vereenzelvigt'omwille
van en in onze verrezen H eer JezusChristus.Misschien komtin deze theologie van
hetsterven de protestantse 'sola gratia'-leer
ietste sterk aan hetwoord.Van de andere
kant heeft de gedachte dat Gods genadig

enreddendaanwezig-zijninhetstervenvan
Tod
de mens de 'vloek' erin wegneem t, het
(Themen der Theologie), Kreuz-verlag, voordeeldatdaardoorde hoop op een blijStuttgart/Berlin,1971,176 pq.,DM.14,80 vend leven in God gewekt wordt, zonder
(bijinschri
jving op deheleserleDM.9,80). ook m aar iets van de ernst van de dood
W ie het werk van de jonge evangelische weg te nem en.Een prachtig boek.
theoloog E.Jiingelalenigszinsbi
jgehouden S.Trooster

Psalmgebeden
GOD SDIENST

gekozen en vertaald door Ad.W .BronkhorstO.P.

Katholieke Bijbelstichting,Boxtel,1969,
Bouritius, G . J. F., e.a. - Omtrent de 159 pp..
dood.- Romen & Zn.,Roerm ond, 1971, Impuls tot persoonli
jk gebed, zo luidt het

160 pp.,/12,50.

Bowers,M argaretta K .,e.a.- W ie können
wirSterbenden beistehen.- K aiser/Griinewald,M ûnchen/M ainz,1971,173 pp.,D M .
13,50.

onderschrift van dit gebedenboekje.Uitdrukkelijk bedoeld voor de individuele bidderzi
jn hiereen aantalpsalmen en liederen
uit de H.Schrift gekozen en geordend op
bepaalde them ata.Een flink aantalpsalmen

Gruber,Winjried - Weristein Sûnder? - zijn weggelaten en somszijn ergrotereen
(Reihe X). Styria, Graz/W ien/Köln, 1971, kleinere gedeelten van psalmen weggelaten,

64 pp.,öS.28,DM .4.
H aag,H erbert- Biblisches und Naturwis-

die naar de mening van de samensteller

D M .4.
Hansem ann, Georg - fflane?z wir lleute

van uitgever en samensteller:de God van
liefde in heteigen bidden te vinden.
C'..W ilkens

'vooronsgebed mindergeëigend zi
jn'.Dat
senschajtliches Weltbild.- (Reihe X).Sty- dit typografisch goed verzorgde gebedenria,Graz/W ien/Köln,1971,48 pp.,öS.28, boeke moge beantwoorden aan de wens
noch beten? - (Reihe X). Styria, Graz/

W ien/Köln, 1971, 80 pp., US. 28, DM .4. JosefAndreasJungmann

Hasenhûttl,Gotthold - Gejöhrdetdie mo- ChristlichesBetenin W andelund
derne Exegese den Glauben?- (Reihe X).
Styria, Graz/W ien/Köln, 1971,54 pp., öS. Bestand
28,DM .4.
Jonge,D r.J.M .de - Jezus inspirator en

Verlag Ars Sacra,M ûnchen,1969,200 pp.,
DM.14,80.

spelbreker.- Callenbach, Nijkerk, 1971, W anneer de grote wetenschappeli
jke pio152 pp.,j15,90.
nietin de liturgie - wie kan zijn 'M issaKlostermann,Ferdinand - Sind allePries-

rum Sollemnia' vergeten? - een boek

ter?- (Rcihe X).Styria,Graz/W ien/Köln, schrijft over de geschiedenis van het niet1971,64 pp.,öS.28,DM .4.

liturgische gebed in de Kerk,kan men een

M ieth,Dietmar- Aujdem Wege zu einer grondige,sterk-gedocumenteerde studieverdynami
schen M oral.- (Reihe X).Styria, wachten.Hetgeen dit boek dan ook overGraz/W ien/Köln, 1971, 72 pp., öS. 28,
D M .4.
Nuscheler, Franz, H rsg. - M ission und
Entwicklung.- Pesch-H ausVerlag,M annheim ,1971,98 pp.,DM .4,80.
Penning de Vries,D r.Piet- D ertig nfelf-

vloedig biedt.Hetbiedteen yrachtig over-

zicht in deze.A ls zodanig ulterst waardevol. Maar met een gevoel van schaamte

moetik eerli
jk bekennen dat ik niet goed

weetwatik erm ee aan m oet.Veelvan ons

vroeger bidden vindt hier zijn historische
erklaring;van tijd tottijd vraag je je ook
wc bl
jbelsegebedsthema's.- Patmos,Ant- v
verdrietig af:waarom hebben wi
jdeze mowerpen,1971,175 pp.,BF.165.
menten toch zo gemakkelijk laten vallen?
Pesch,Rudolj- Von der '
Praxis desN/z?7- Van de andere kant kun je weinig anders
lnels'. (Reihe X). Styria, Graz/W ien/ doen dan constateren:ditisnu eenm aalgeKöln,1971,52 pp.,öS.28,DM .4.

schiedenis geworden en za1 het we1 voor

Pjixter,PaulF.- Sendschreiben ûber den altijd blijven.De opmerking op de flap van
Zölibat.- (Reihe X).Styria, Graz/W ien/ dit boek: ,,In dit boek toont de bekende
Köln,1971,67 pp.,öS.28,DM .4.

auteur, hoe vroegere generaties het 'enig

Schoiswol
ll,Josej Fortschrittin derKir- noodzakelijke'gezochthebben - op wegen
c/lc. (Rtihc X).Styria,Graz/W itn/Köln, die ook vandaag nog oyen staan'',kan ik
1971,48 pp.,öS.28,DM .4.
Strunk,Reiner - Politische Ekklesiologie
im Zeitalter der Revolution. - Kaiser/'
Griinewald,M unchen/Mainz,1971, 328 pp.,
D M .20,- .
Urs von Balthasar, H .- Schwestern im
Geist.- Johannes Verlag,Benziger, Einsiedeln,1970,472 pp.,DM ./SF.38,
-.

echt niet van harte bilvallen. M aar misschien kan de toeleg op een sterk gebedsleven,zoals deze in dit historisch overzicht
aan het licht komt,ons aansporen al het

onzetedoen om op eigen wi
jze mensen van
veel en sterk gebed te bli
jven. Juist deze
opgave m aakt het zo uiterm ate nuttig dit
boek te lezen en te overwegen.
S.Trooster
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AljredSchilling
Orationen derM essein Auswahl
Ein Beitrag zum Problem ihrer

waaraaneigenti
jdseliturgischeteksten moeten voldoen.Persoonlijk vind ik dit boek
een bijzonderkostbareverzamelingvanma-

Obertragung in unsereZeit

ringinonzetijd.Devoorbeden zijn bedoeld

Verlag H.Driewer,Essen,19696,168 pp.,
DM .12,80.

Aljredschilling
Fûrbitten und K anongebeteder
hollöndischen Kirche
M aterialien zur D iskussion um zeitgem össe liturgische Texte

teriaal voor een verantwoorde liturgievie-

v
oor de zondajen en grotendeelsontleend
aan de gestencllde uitgave van M isteksten
'M idden onder U',in M aastrichtsamengesteld en uitgegeven. Onder de kanongebe-

den vinden wijenige van deVroegefeteksten van Oosterhuis en de momenteel bijna
overalgebruikte tekst van de 'Boskapel'in

Nijmegen.ln een aanhangsel worden ons
nog een aantal mogelijkheden geschonken
die de titelvan het boek niet deden vermoeden: verschillende teksten VOOr een

Verlag H.Driewer,Essen,197010,312 pp., schuldbekentenis,vooreen geloofsbelijdenis
en voor prefaties,waarin steeds weer anDM .18,- .
dere op hetN ieuwe Testamentgeïnspireerde variaties worden voorgesteld. Vooral
FranzFranzen

voorgroepen die nog dagelijksEucharistie

M otivm essen 2.

Thematische M essformulare /Jr
ieden Tag

vieren - ik denk vooral aan communauteiten van religieuzen - liggen hierprach-

tige mogeli
jkheden.In hetzelfde aanhangsel

vindtmen ook twee voorstellen voor een
Verlag H.D riewer,Essen,19702, 246 pp., z.g.agape-viering (die van onze SjaloomD M .16,60.
groep en een Duits voorstel).Tenslotte een
poging de van Rome gekomen tweede kanonformule in modern Duits te bewerken.

W anneer men in korte tijd in volkomen
verschillende situaties Eucharistie heeft
moeten vieren - voor leerlingen van een
pedagogische academie, met een groep

monniken en monialen,bi
jhetafscheid van
de directrice van een grote nijverheidsschoolvan haaronderwijzend personeel- ,
dan ervaartmen aan den lijve de behoefte
aan materiaalom in ieder van deze vieringen tot een optim ale gem eenschap in gebed

Nogmaals,persoonli
jk vind ik ditboek het
belangrijkste uit de serie.
'M otivmessen 2'isop dezelfde wijze opgesteld a1s 'M otivm essen 1',en .. verdient
-

zi
j hetin iets mindere mate - dezelfde

kritische instelling. Vieringen waarin men
zich intensiefmetkritiek op Kerk en maat-

schappi
jbezighoudt,zijn zeker nietuitden
boze;ze zijn zelfsnoodzakelijk.M aarwanneer dit te eenzi
jdig wordt doorgevoerd,

rijzen er toch vragen:wordthetgebed van
te komen.Uitgeveri
jDriewerhad onsreeds de K erk - en dat wilde viering der Euhaar boek 'M otivm essen 1' toegezonden
haristie toch bi
j uitstek zi
jn zodoende
(besproken in Streven,mei1971,p.887/8)9 c
niet tot rechtstreekse 'politieke'indoctrinanu is zij zo grootmoedig geweest ons ook tie?Ontstaatzo niethetgevaardatm en het
haar andere uitgaven in deze ter hand te
angelie alte gemakkelijk gaat toepassen
stellen. De enorm grote oplagen van deze Ev
op en ombuigen naar de eigen verantwoorboeken tonen reeds onomstoteli
jk aan,van
lijkheid voor actuele groblemen? Gaan
hoeveel waarde deze uitgaven voor velen de
niet meerdere gelovigen zlch maatschappijzijn geweest.Heteerste boek van A.Schil- kritisch gemanipuleerd voelen? Gaan wij
ling houdteen poging in de wisselende geden duur nietde groteen kleine problebeden Nan deM isuithetlatijnin een voor OP
m en en opgaven van onze daagse dag in
deze ti
jd verstaanbare taalte vertalen.Hoe ons gebed vergeten onawille van verderligmoeilijk ditisen welkefactoren dezemoei- gende opgaven,m aar die ons niet zo onlijkheid veroorzaken,wordtin een inleiding middellijk aangaan? W aarmee wij alleen
van de Oostenrijkse liturgist Prof. Dr. J.
H. Emm inghaus uiteengezet. Daarna heeft
Schilling een Duitsebewerking verzorgd van
een aantalvoorbeden en kanongebeden die
hier in Nederland om streekt 1968 in gebruik waren.Vooraf gaateen beschouwing

van Drs.P.VlaarSJ,toentertijd studentenpastorin Am sterdam ,over de voorwaarden

m aarwillen pleiten voornog eenseen aantal'M otivm essen',die rekening houden met
onzevragen en opgaven van de daagse dag;
a1s ik het zo eens mag zeggen: m et een

christelijkehoudinj van geloof,hoop,vertrouwen,verwachtlng en liefde totG od.
S.Trooster

WIJSBEGEERTE

ideologieverraadtmagische onbestemdheid:
van hun studeerzolder maken ze een rook-

kelderen vandekoelewijnkeldereen bedom pt slaapvertrek.Zo iets marcheert het
beste aan de hand van posters waarop

A ppel,Otto-Karl,e.a.- Herm eneutik und
Ideologiekritik. - Suhrkamp, Frankfurt
a/M ain,1971,317 pp.,DM .14,- .
Habermas,JJrge?z - Philosophisch politi-

idolen het schi
jnbaar zien zitten.

Een degeli
jk syndroom confronteren met
oude wilsheid kan lichttot contestatie leiden.Sommijen zien daarin iets heiligs en

jdelilks.Maar de kansisnietgesche Projile.- Suhrkamp Verlag, Frank- onvermi

ring dat m en zich tot die contestatie laat
furt/M .,1971,251 pp.,DM .7,80.
H ilpinen, Risto - Deontic Logic.- D. verleiden omdat men zich door de nieuwe
Reidel,Dordrecht,1971,182 pp.,j45,- . generatie - die men overigenszelfin psyKörner,Stephan - A bstraction in Science chisch-fysieke zin geproduceerd heeft and M orals. - Cambridge Univ. Press, bedrogen voelt.Zij etaleren wat men in
zichzelf zo aardig verdrongen had. En de
London,1971,34 pp.,30 p..
jkehoop bestaatdan datdecontesK rivine, Jean-Louis - Introduction to heimeli
Axiomatic Set Theory.- D .Reidel,Dor- tatie za1 leiden tot wederzijdse appreciatie,
zodat men na verloop van tijd allerhand
drecht, 1971,97 pp.,/28,
-.
ideologieën tolereert in het veilige gevoel,
Postan,M .M .- Factand Relevance.Cambridge Univ.Press,London,1971,182 dato? di
ewi
jzedepluriformesamenleving
toch lntactblijft.Linksen Rechts- Oude
PP.,f 2,60.
Schoenmakers, C. L. J. - Techniek en en Nieuwe heilsleer - gezamenlijk op het
ethiek. - De Nederlandsche Boekhandel, kussen om demeeralledaagsemenste (be)sussen. Kortom heel dit them atiseren van
Antwerpen,1971,251 pp.,BF.225.
jkt mij een veelernstiger
Stegmûller, < .- M ain Currents in Con- de intelligentsia li
temporary German,British and American vorm van vervreemding dan we willen toePhilosophy.- D.Reidel,Dordrecht,1969, geven.W ie dat nietzo ziet, za1 in Zuidema'suiterstfaire en kritiserende studie van
567 pp.,j72,- .
Tymieniecka,AnnaTeresa,Ed.- Analecta M arcuse ongetwijfeld een leidraad vinden
Husserliana 1. - D. Reidel, Dordrecht, tot een beter leven.Ook volgens ondergetekendebezitde man van Nazareth nu een1971,207 pp.,/50,- .
Vorlönder, Karl - Geschiedenis van de maalmeerzeggingskracht dan M arx,M arwiisbegeerte.1.Oudheid,II.M iddeleeuwen cuse en Freud.M aar hetis we1interessant
en Renaissance,111.Nieuwe T## totKant. om te achterhalen hoe het komt dat een
Spectrum ,Utrecht,1971,176,231 en 224 christelijk opgevoede generatie plots heil
gaat zien in nieuwe profeten.W ellicht dat
PP.,/4,
50,/5,- en /5,- .
Wolj,Karlund PaulW eingartner,Hrsg.- een analyse met hulp van M .,M .,en Fr.,
jze waarop de man van Nazareth
ErnstM all
y Logi
sche Schrijten.- D.Rei- van de wl
aldoor m aar weer vervreem d wordt, uitdel,Dordrecht,1971,349 pp., /80,- .

komst kan brengen. Een belangrijk boek.
Th.deJong

5'.U.Zuidema

De Revolutionaire M aatschappiy
kritiek van H erbertM arcuse
Buijten & ScMpperheijn,Amsterdam,
1970,205 pp.,/16,- .

Helm utD ahm

M eutereicu/ #en Knien
D ie K rise des m arxistischen W eltund M enschenbildes
W alter Verlag,Olten,1969,208 pp.,

Hetisalti
jd watmoeili
jk ofmen moetrea- Zw.Fr.26,50.
eren op mannen meteen bi
jzondersensitlef hersenvolume die plots idool worden

van een generatie die kennelijk weinig intel- In M oskou, Peking, Belgrado en Havana
ligentisopgevoed.Deervaringleertdatzij wordthetmarxisme op verschillendewijze
die een vroegere heilsleer vervangen door gdnterpreteerd. Bovendien zijn sinds het
een andere,datdoorgaansnietdoen alsre-

bejinvan dejaren zestig binnen dekleine

sultaatvan een rijpingsproces.Hun omke- krlnj van marxistische filosofen ernstige

ring heeftm eer instinctief-emotionele oorzaken dan 'ideologische'. H un hang naar

m enlngsverschillen ontstaan. H et ontstaan
van verschillende m eningen is verbonden

met het probleem van de verandering van van hetdialectische-en historische materiM arx' filosofische denken zelf. Deze on- alisme totop heden. ln dit verband is de

enigheid vormt het onderzoekobject van interpretatie van hetLeninisme a1s zijnde
HelmutDahm.Hi
jmaaktonderscheid tus- een revolutionaire strategie wellicht de
sen twee richtingen van heteigenti
jdse mar- meest actuele bijdrage van de schrijver.
xistische denken:
de scientistisch-wetenschapstheoretische en

Dahm behandelt in dit hoofdstuk onder

dialectischem aterlalism ea1sook op datvan
Engelsen Lenin terug.

dingsoorlog a1s com ponenten van politieke

meer:de jartij-conceptie en de revolutiod
e antroyologisch-humanistische.De scien- naire theone van Lenin;hetopbouwen van
tisten grilpen zowelop de oude M arx en de het socialisme in een land, burgeroorlog,
natuurwetenschapgelijke fundering van het revolutionaire oorlog en nationale bevrijen maatschappelijke omwenteling en naar

eiding van hetproblem atische bondgeDeantropologen nemen dejonjeMarx en aanl
nootschap van arbeidersen boeren de ideoz
i
j
n
ve
r
v
r
e
e
md
i
n
g
s
t
h
e
o
r
i
e
a
1
s
ul
t
g
a
n
g
s
g
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.
De formering van verschillende filosoflsche logische,strategische en politieke tegenstel-

richtingen begon zelf op grond van de officiële doctrine,toen men in M oskou probeerde zich van het Stalinisme te distanciëren en de inzichten van de moderne wetenschap op te noemen.De auteur spreekt
van y,ideologiezersetzender Sachlichkeit''.

Sindshetmidden van de jaren vijftig zi
jn
alle princiepen van hetdialectische-en historische materialisme heteen na hetandere
'im Frage gestellt'.W ellichthetm eestradi-

lingen tussen M ao Tse Toeng en Stalin.
Tenslotte onderzoektde auteurin hetvier-

de deelvan hetboek demogelijkeconsequentiesvan dewetenschappelijke revolutie
op het terrein van de cybernetica en com-

mun
icatietechniek op de toekomstije ontwikkeling van de marxistisch-leninlstische
ideologie.
L.Bartalits

caaldoordeBulgaarsewijsgeerPolikarov.
Volgens Polikarov is het bewustzijn even
eeuwig a1s de m aterie.Zelfs haar anorganische vormen bezitten de eigenschappen
van 'W iderspiegelung', inform atie en be-

AlexanderM itscherlich

wustzi
jn.

KrankheitalsKonjlikt

,,Das vert
rëgt sich'',meent HelmutDahm,
chtmehrmiteinermaterialistischen Phiy,ni

Studien zurpsychosom atischen
losophie.W enn die W elt eine dynamische M edizin l
Ordnung informativer Beziehungen ist, Suhrkamp Verlag,Frankfurt/M .,1969,
muss ihre Gesetzlichkeit geistigen Ur- 168 pp..
sprungs sein''*
Dahm baseertzijn analyse te zeer op de Hetismerkwaardig op welk een dualistisch

Leninistische en Stalinistische versie van standpuntdemedi
schewetenschap eijenli
jk
het dialectisch materialisme.In de geschie- staat.Lichaam en 'ziel'worden feitell
jk a1s
denisvan hethistorisch materialisme wordt twee wezenlijk verschillende zaken beweliswaar Plechanow, m aar niet Trotsky schouwd.Ziek zijn isdan voor de medicus

geïntegreerd.Ondanksdeze tekortkomingen

hetaanwezigzijn van een organische,d-w.z.
laat de auteur duideli
jk de innerli
jke pro- lichamelijke afwijking. De schri
jver overblemen van hetm arxism e en haar conflict drijftwata1shi
jschri
jftdatde medicusde
m etde officiëledoctrinezien.Nieuw is,dat
het initiatid voor de vorming van de an-

kwaala1s nietserieusbeschouwta1s de or-

vestigde zlch eerst in M oskou.Er worden

depsychiater.Zekerisechterdaterweder-

ganische afwijking niet gevonden kan wortropologische schoolvan een Sovjetfilosoof den en de patiënt dan doorstuurt aan een
wasuitgeqaan.Ook descientistischeschool collegadiehijook nietserieusbeschouwt:

doorde schrijvervelenamen genoemd die zijds,uitzonderingen daargelaten,een volm en zeker m oetonthouden.
ledig onbegrip heerst.Belangri
jk isvan dit
Ditboek behandeltin zijn eerste deelde werkje vooralhetbestuderen van het door
ontwikkeling van de marxistische ideologie
van 1963 tot 1968.Onder andere de over-

de medicusgehanteerdeziektebegrip.Hetis

de basis vanwaaruithi
j werkten datvoor

gang van dojmatisch traditionalisme tot hem a1sietsvaststaandswordtaangenom en.
wetenschappelllk modernism e en het com - A1s de filosofie de wetenschap van de we?
1ex van vraajstukken verbonden aan de tenschappen is en dus ook de grondslagen
ldeologie,irratlonalism e en m ythologie.
De delen twee en drie van hetboek bieden

van de m edische wetenschap moet bestu-

deren,za1zijinderdaad ook ditziektebeeen duidelijk overzicht der ontwikkeling grip aan een onderzoek moeten onderwer-
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pen.Ziek of gezond is de basisvraag voor nu voor alles gebruikt worden.Eindoplosiederesoortvan geneeskunde.Devraag zou sing was hetzelfde a1smoord.
misschien vervangen moeten worden door Nu moet ieder irrationalisme uit de aard

'M enszi
jn zoalsdemensbehoorttezijn of derzaak consequentinconsequentzijn.Het
niet'. Dit brengt mee dat aan het begrip kan immers door haar verwerpen van de
'niet gezond' een totaal mensbeeld ten logica in de taal nooit systematisch zijn.
Dientengevolge za1 het steeds uiteindeli
jk
grondslag moet liggen.
In de praktijk kan dit belangrijk zijn.Wie tothaaruiterste consequenties,zoals die in
ismeermens,hi
jdieonder onze abnormale het fascisme totuiting komen,leiden.Dat
leefomstandigheden een neurose ontwikkelt is een waarschuwing voor deze tijd, nu
ofhi
jdie daartoenietin staatis?Een be- evenalsin dedertigerjarenvelepositiesdie
antwoording van deze vraag kan richting- nietmeertehandhaven zijn,wordenverdegevend zijn voorde hele zogenaamde gees- digd met behulp van irrationele argumenten,metkreten.Dekreetmoetmen daarbij
telijkevolksgezondheid.
C.J.Boschheurne

welonderscheiden van de leus.De leus is
een doelaanduiding,voor een hypothetische

verbetering,diealleen indepraktijkvan de
SiegjriedBork
M issbrauch derSprache
Francke Verlag, Bern/Miinchen, 1970,
140 pp.,Schw.F.16,50.

toekomstbewezen kan worden.De kreetis
een zinlozeuitroep,die alleen een gemoedsbeweging verraad waaraan echter op irra-

tionele wi
jze een betekenis wordt toegekend.Dekreetbehoorttothetdierlijke in
de mens,de leusbijhetredelijke.
C.J.Boschheurne

Ditkleine boekje isin veleopzichten een
must. De schrijver begint met een zuiver

filosofische benadering van het taalbegrip, Bernhard W elte

waarmee hij al aantoont datdeze weten- Im Spieljeld von Endlichkeitund
schap zelfs van een direct praktisch nut Unendlichkeit
kan zijn. Het merkwaardige is dan weer G edanken zur lleutung des
dathij daarbij zowelgebruik maakt van
aan Heidegger a1s van aan W ittgenstein nqenschlichen llaseins
ontleende argumenten. W aarm ee bewezen
wordtdatdeze op heteerste gezichtvreem decombinatie een basiskan geven waarm ee

Knecht,Frankfurtam M ain,119 pp..

zin in dezelfde contextverschillendebetekenissen toegekend kunnen worden.H iermee
bereiktehetirrationalism e,datin de Duitse
cultuur sindsde romantiek en in de filosofie m isschien sinds Nietzsche m aar zeker
sinds Dilthey zo'n grote ro1heeft gespeeld,
m aar dat ook aan het Franse denken van

tussen eindigheid en oneindigheid hem tot
de noodzaak allesop hetspelte zetten,of-

basisvan de taalwasvervalen detaalkon

M .DeTollenaere

zebeschouwingen overhetmenselijk betewerken valt.Deschrijvergaatnamelijk De
van een tiental
vervolgenszijn theorie toepassen op de taal staan vormen de inhoud
van het nationaal-socialisme. Hij gebruikt conferenties, gegeven aan de Universiteit
daarvoor talloze citaten uit de werken van van Freiburg (Breisgau).Hetspecifiek menelijke bestaat in het bewustzi
jn van het
A.Hitler en de dagbladpers.Daarbijblijkt s
op welke wijze door de fascisten de taalzo oneindige midden in de ervaring van het
is veranderd dat woorden,zonder dat de eindige. De mens ervaart zijn eindigheid
gebruikers dat bem erken, na verloop van o.m.in de grenzen van zijn weten en in de
alla
es
arazfi
s
jn
luit
dr
ena
dn
eg horizont Van de dood.
tijd betrekking hadden op begrippen die M
naar m eer-weten, naar
bi
jna tegengesteld zijn aan de oorspronkeuitgang, naar zuiverder geluk openli
jke.Duidelijk blijktdathetfascisme zelfs voor
de tendens heeft zoveel mogelijk woorden baart hem de aantrekking van het onein1.van het goede waartegenover hij
van ieder begrip 1os te koppelen.De taal dige,n.
wordt daarm ee irrationeel, zodat dezelfde ja kan zeggen. Eens brengt de spanning
welin de vertwijfeling,waardoor hij alles
opgeeft,ofwelin het geloof dat door zi
jn
ja de bevrijding brengt van de angst.Een
heldere, fenomenologisch uitgewerkte be-

schrijvingvan deverhoudingmens-God,en
diejaren,bijvoorbeeld bijeen Bergson,niet we1in zoverjuistdeze verhouding de mens
vreemd was,zijn hoogtepunt.De logische tot naens naaakt.
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CULTUURANALYSE

datzedeoud-christelijkeideevandemensheid a1s één geheeltotwerkeli
jkheid lqkt
te maken''.Allen die om Godes wi1geën-

Glazer,N athan - Remembering the answers.Essays on the american student revolt.- Basic Books,N ew York,1970,311

gageerd de mens willen omturven, zij dit
boek vol praktische historische wijsheid

PP.,$7,
95.

ten dringendste aanbevolen.M isschien helpt
hetnog.
Th.deJong

213 pp.,geïll.,$7,50.

Constant

M cLuhan,M arshall- From cliché to archetype.- Viking Press,New York,1970,
M illet, Kate - La politique du mâle.Stock,Paris,1971, 463 pp..

Opstand van de homo ludens
M umjord, Lewis - The pentagon oj po- PaulBrand,Bussum ,1969,148 pp.,
wer.The myth oj the machine.- Secker BF.200,/12,90.
and W arburg, London, 1971, 496 pp.,
D it doodernstige boek over de spelende
f 4,50.
mens van de toekomst is op zich al een

#.Hoogenboom

H eilsverwachting,Evolutie en
Vooruitgang
W olters-Noordhoff,Groningen,1970,
241 pp..

bewijs dat,zoals de auteur constateert,de

opstand van de homo ludens nog maareen
bescheiden aanvang heeft genom en. H et
boek is een verzam eling voordrachten en

artikelen,waarin telkensopnieuw,bijna letterlijk herhaald,dezelfde ideeën naarvoren
komen: de toekomst is aan de spelende

mens,demensdiebevrijd isvan elkevorm
W ij leven niet alleen in een politiek ver- van produktieve arbeid,die leeft om te 1ewardesituatie,doch zijnbovenaltotmede- ven,die speelt om te spelen.V anzelfsprespelers geworden in een sam enleving die kend veronderstelt die spelende m ens culturele brekingsverschijnselen laat zien. juister:die spelende mensengemeenschap W atdrijftonsindejachtnaarbeteronder- een aangepast milieu,een nieuwe stad,het
wi
jsvoormeermensen? Naargrotere be- nieuwe Babylon waarover Constant het
wustheid en vrijheid? Naar progressiviteit? heeftin een anderboek.Naar de concretiHoogenboom stelde zich niet tevreden met sering van dit milieu gaat Constants aanvoor de hand liggende - en zelden bevre- dacht in de eerste plaats.Een stimulerend
digende - antwoorden. In heldere taal,
oek als men het spelenderwijze weet te
daarbij de hoofdstukken niet overladend b
lezen.
metgegevensen 'ntlanceringen totde dood G.Bekaert

erop volgt',keerdehijtotde historie terug.
Daar zag hijhoe de parabel van hetver- Jam esH alloran,editor
loren paradijs geleidelijk aan werd omge-

TheEjjectsojTelevision
?
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Panther,London,1970,224 pp.,10/-.
Jongeren het geboorterecht opeisen, bleek
bouwd tot richtsnoer van het m aatschap-

oude wortels te hebben.W ij, de westerse Verzam eling opstellen over het tv-medium
m ensen,geloven - bewust of half-bewust
dat de heilssym boliek beter aards kan
worden dan hem els bli
jven.
H etstartpuntvan de auteur1ag bijAugus-

in verband metde politiek,de kunsten,de
opvoeding,en de andere m edia.Kwalitatief
erg variërend.M aar alleen reeds voor de
inleiding en hetopstelvan Jam esD .H allo-

tinus.Viademiddeleeuwen laathijzien hoe ran ('The socialeffectsoftelevision')is dit
deperraanente spanning diebi
jAugustinus boekje zeer hetlezen waard.Halloran iser
bestond tussen de hemelse en de aardse nameli
jk voortdurend om bezorgd het tvstad geleidelijk aan in hetplatte vlak van fenomeen in een ruimere contextte plaatsen
demaatschappelijke prestatiewerd neerge- zonderhetwezenlijke van hetmedium uit

haald.Derelijieuzehuiverwerdopdiewi
j- hetooqteverliezen.Wieeen beetjeop de
ze als dynamlet en richtsnoer in het alledaagse leven getrokken. ln de 18e eeuw
voltrok deze tournure zich in de nu als
pressiegroep optredendeintelligentsia. ln dt

hoogtelsvan dem assamedia-literatuurweet
datditm aaralte zelden gebeurt.H elderen

genuanceerd schri
jft Halloran zi
jn ideeën
neer,rustigprikthijsommigemedia-taboes
jaren die daarna kwamen,werd dt kermis- door (o.a.in verband metdehele discussie
tentdervooruitgang oygezet.yyoverigens'', omtrenthetgeweld).
zo zegl de schri
jver,,,1s hetmerkwaardige E.DeKuyper

JoanBakwell& NicholasGarnham

The N ew Priesthood
Allen Lane, The Penguin Press, London,
1970,314 pp.,50/-.
De werking - zowel technisch, artistiek,
financieela1s vooral ideologisch - van de
Britse TV wordt,a1shetware,van binnenuit uiteengezet aan de hand van korte of
middellange gesprekken m et nagenoeg alle

een heelpersoonlijk boek.Juistdaardoor
steken deze twee qua vorm op elkaargelijkende boeken zo schriltegen elkaar af.Le

Vi
j du s'tl
/etwas geschreven in een crisisperiode; M orins reflecties waren geladen
meteen existentiële betekenis en behoefte.

Journal de Cali
jornie is geschreven in een
periode van euforie.H et is saai, nietszeg-

gend, onbelangri
jk, staat vo1 tautologieën.
ZietS.datzelfin?Jezou hetgaan geloven

lsjedelaatsteregelsleest:,,Tous1esplaibelangrijkeBritse televisiemensen.Voorwie a
zich enigszinsvoorhetmedium interesseert, sirs s'intensifiaient en voluptés, toutes 1es
oies devenaient bonheur. Jc ne pouvais
uiterstboeiend (enige kennisvan deBritse j
lusrien exprimerdansmon journal,jene
situatie is gewenst),omdattv-medewerkers p
hier voluit en genuanceerd aan het woord pouvais que m'écrier, et non écrire'' (p.
komen.W at nietzo vaak gebeurt;meestal 261).
immers ,,the practitioners do not have a E.D cKuyper
voice and are notallowed to have a voice''.
E.DeKuyper
AlainBourdin
EdgarM orin

Le Vijdu Suiet
Editions du Seuil,Paris,1969,381 pp..

JournaldeCalijornie
Editions du Seuil,Paris,1970,264 pp..

Le Vij du s'
l/jcfis geschreven in hetbegin
van de jaren zestig,pasin 1969 gepubliceerd.Toen hijhetschreef,maakte Morin
e
nnmo
ll
ij
(ee
moerie
eke ?eriode van zijn leven door
crlsis gepaard aan een ernstige

s4cLuhan
(Co11. 'Psychothèque'), Ed. Universitaires,
Paris,1970,142 pp..

S.trachtmet maat de chaotische denkwereld van M cLuhan systematisch na te gaan
en te resumeren in een honderdtalpagina's.
M cLuhans denkwereld losmaken van de
wereld waaruit en waarin deze ontstaan is,

levert altijd een verarmend en verwrongen
resultaatop.Ookin ditboekjemerkjedat
McLuhansgeschrijfsterielaandoetals men
hetniet situeert in een context,die para-

doxalerwijze,M cLuhan overbodig maakt!
ziekte).Een stuk uit dit lijvige manuscript E.
DeKuyper
werd afzonderli
jk gepubliceerd onder de
titelIntroduction f)une politique de l'hom -

lne (Ed.du Seuil, 1965). De diepe reden

waarom M orin deze 'confessions'op papier

Jûrgen H einriclls

zette,zijn dezelfde - mits enkele nuance- Hunger und Zukunlt

Aspektedes

ringen - waarom de recensenterzo moei- W elternöhrungsproblem s
lijk over kan schrijven. Niet het feit dat Van den H oeck & Ruprecht, Göttingen,
zovele literaire genres door elkaar lopen. 1969,88 pp.,DM .3,80.
elkaaraanvullen,in contrastelkaarbevech-

ten, en dit alles in een (soort) dagboek- In ditkleineboel
tje worden een aantalprovorm, m aar dat deze hyper-individuele
essayïstiek de lezertevens moetaanspreken

blem en aan de orde gesteld in verband m et
de ontwikkelingslanden. De cirkel van de

in zijn intiemste gebieden.Hi
j wordt door sti
jgende bevolking,de armoede en de honS'srijkgeschakeerde intellectueleen emotio- gerworden eenste m eerbelicht.De inhotld

nele obsessies ofmeditatiesafwisselend ge- kan als volgt worden samengevat: de acboeid,geprikkeld of geërgerd.Hierzijn we tualiteit van het vraagstuk,de wereldvoever van de sociologie als wetenschap:,,les ding a1s vraagstuk voor de wetenschap,de
autres livres étaient de moi, celui-ci est sti
jgende bevolking en de geboorteplanning,
m oi'' Dit'm oi'is dan toevallig (?)iemand economische cijfers betreffende ontwikkemet sociologische belangstelling,zodat we lingslanden,revolutie tegen de honger.
dan via een omweg toch weerterechtkomen Interessant en pretentieloos boekje datgein hetgebied van de sociologie.
schreven is vanuit een diepe bezorgdheid.
Duideli
jkerwordt ditterrein afgebakend in Geeft we1 een goed uitgewerkte reeks stahetnieuwste boek van M orin, Journal de
istieken.Het boekje kan een beqin zi
jn
Calijornie: een relaas van zijn verbli
jf in t
voorverdere studie.Daarom is hetJammer

Amerika.Hicr wi1hi
j de tekenen van een dat er geen afzonderlijke bibliografie is.
nieuwe maatschappij ontleden. Ook dit is A.van Peteghem

een van de grootste institutionele beleggers.
POLITIEK

Hetzijnvooraldebelangenvan dezegroep
di
ebepalend zi
jnvoordeAmsterdamsege-

Ansprenger, Franz - D er Schwarz-W eisz

meentepolitiek.De nota's die de kabouters
de gemeenteraad deden toekomen en die in

Passed by.- Asia Publishing, Voorburg,
1971,84 pp.,il1..
K ernvrtlag 21.- Europese Veiligheid.-

Friedrich# .Lutz

Konjlikt in Ajrika.- Kaiser/Grunewald, dit boek weer eens gepubliceerd zijn,zijn
jd met die belangen.
Munchen/M ainz, 1971, 111 pp., DM .6,80. op vele punten in stri
Broekmeiier,M .J.< .M .- The Vietcong C.J.Boschheurne

Geest.Verzorging bi
j de Krijgsmacht,Den A m erika-Europa
H aag,1971,66 pp..
Freund und Rivale
N ieuwstadt, M ichel van - Van 'aardgegen Rentsch Verlag, Erlenbach-ziirich/
trouw' tot 'aziatisch'.- SUN, Nijmegen, Eu
Stuttgart,1970, 193 pp.,Schw.Fr. 18,50.
1971,202 pp.,j9,- .
Trotzki,Leo - De permanente oj de ver- In de wintervan 1969/'70 organiseerdehet
raden revolutie. - (Kritiese Bibliotheek), 'Schweizerische lnstitut fûr AuslandforVan Gennep, Amsterdam, 1971, 268 pp., schung' in Ziirich een reeks voordrachten
f12,90.
over de verschillende aspecten van de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en
West-Europa.Onder de titelAmerika-EuRoelvanD uyn

Schuldbekentennissen vcrleen
am bassadeur

ropa:Freund l/nt
fRivale,zijn deze voordrachten in boekvorm gepubliceerd. Deze

voordrachten worden door twee bijdragen

die speciaalvoor de publikatievan de bunde1geschreven werden,zinvol aangevuld.
Van Max Silberschmidt is afkomstig een
Meereen historisch documentdan een boek overzicht over de geschiedenis van de
voor nu.Paslaterza1men imm ers kunnen Noordamerikaanse en W esteuropese benagaan hoe het kwam dat de speelse ka- trekkingen sindshetontstaan van de eerste
bouterplannen onwelwillend werden ont- koloniën.De uitgevervan ditboek,Friedvangen en de kabouters,nog we1tijdensde rich A.Lutz,heefteen studie over'W achszitting van de Amsterdamse gemeenteraad, tum und Verflechtung der am erikanischen
weertotdemeergewelddadigeprovomanie- und der europâischen W irtschaft'geschre-

M eulenhoff,Amsterdam,1970,192 pp.,

j11,50.

ren zi
jn overgegaan.In de eersteplaatswilden de kabouters de stad watleefbaarder

en wat gezelliger maken, meer perkjes en

bloemen tot zelfs op de gemeentevoertuigen

toe. Zij wensten af te stappen van vele
vooroordelen en de gem eentepolitiek vanuit nieuwe gezichtspunten benaderen.M en
kan zeggen dat het Amsterdamse gemeentebestuur van twee uitgangspunten uitgaat:
Nverkgelegenheidsvoorziening op de zeer

VCD.

Ondanks de verschillende politieke pluim age van de auteurs wordt nagenoeg in alle
bi
jdragen het inzicht onderstreept, dat de
politieke en economische verdeeldheid van

Europa niet alleen voor de Sovjet-unie,

m aar ook voor de Verenigde Staten een
nadelige invloed heeft en dat de pogingen
toteen Europese samenwerking bespoedigd
m oeten worden.
lange termijn, vrijwel ongeacht wat dat De politieke en economische aspecten van
voor hetm ilieu betekent,en een maxim ale de betrekkingen tussen de Verenigde Staten
doorstroming van hetverkeerdoordestad. en W est-Europa worden zeeruitgebreid beBijdatlaatste gaatmen zover dat,bijvoor- handeld. M en kan echter niet zeggen dat

beeld in hetplan '
Li
jnen voormorgen'
,het deze een eenzijdige en dominerende rol in
openbaar vervoer wijkt voor het particu- het boek spelen. Verheugend is dat ook
liere autovervoer. Aan dergelijke zaken aan de culturele en vooral sociologische
wensten de kabouters nietm ee te werken.
M aar hun kritiek werd niet rationeel bestreden,maar alleen methoongelach beantwoord.Nu m oettoegegeven worden dater
in de Amsterdamse gtmeenteraad ook niets
te doen is.H et is een duistere zaak wie in

Amsterdam feitelijk de macht in handen

heeft.Een m erkwaardig feitis,dat de zeer

problem en van de Europees-N oordamerikaanse verhoudingen voldoende aandacht
wordt geschonken.
De Amsterdam se socioloog A. N .J. den
Hollander onderzoektde ro1en de betekenis van hetanti-amerikanisme in hetEuro-

pese culturele bewustzijn.Zijn conclusie is,

dat ook het virulentste anti-amerikanisme
invloedrijke stadsadvocaat optreedt voor in de huidige W esteuropese sam enleving

sterk door de Verenigde Staten zelf wordt amerikanischen fiir die europëische Literabeïnvloed. Vervolgens dat het 'amerikani- tur .
scheantiamerikanismus'hetEuropese - en Samenvattend mag worden gezegd datalle
hier maakt den Hollander nauweli
jks on- artikelen van dit boek gekarakteriseerd
derscheid tussen Oost- en W est-Europa - worden door de bedoeling om in Europa
qua intensiteit verre overtreft.
het begrip voor het fenomeen Verenigde
De Engelse historicus H .C.A llen onder- Staten te verdiepen, diverse beoordelingen
zoekt de ontwikkeling van de Am erikaanse te analyseren en de misvattingen te corribuitenlandse politiek gedurende de laatste geren. Op het ogenblik, nu de bereidheid
jaren en gebruikt daarbij het beeld van tot snelle oordeelsvorming overde Ameri'Janus desW estens'.
kaanse politiek en samenleving vaak groter
Hijtoontaan,datsindsdeambtsaanvaar- is dan de oprechte wens naar informatie,
ding van presidentN ixon een 'tiefschiirfen- kan men het verschijnen van dit boek a1der Entscheidungs- und Umbruchprozess leen maar begroeten.
im Gange sei', en dat de huidige Ameri- L.Bartalits

kaanse '
Nation'op een keerpuntvan zijn
geschiedenis staat.Naar zijn mening kan JohnN ey
echter de heroriëntatie op het terrein van
de buitenlandse politiek eerst dan worden D ie europaische K apitulation
verwezenlijkta1sde Amerikanen erin zullen Thesen und Prognosen zur
slagen hun interne problemen op te lossen. A m erikanisierung Europas
Ditiseen van de condities voor hetterugvinden van hun nationale zelfvertrouwen. C.J.BucherVerlag,Luzern /Frankfurt/M .,
Hetderde artikelis door U rsSchwarz ge- 1971,368 pp.,Zw.Fr.28 / DM .25,- .
schreven en behandelt de Amerikaanseveiligheidsstrategie en Europa.Ook hier wordt Op een voor Amerikanen typerende, arro-

het eerste jaar van de Nixon-administratie gante manierschrijftJohn Ney terinleiding
n zijn boek datgeheelEuropa reedsgea1s een 'Zeit der Neubesinnung' voorge- va
am erikaniseerd is en nog verderza1worden
steld.Zijmanifesteertzich in een verande- geamerikaniseerd, zij het door r,Eigenen
ring van de strategische overwegingen en in
een herwaardering van de Europese ro1'im
gesamten Sicherheitsdispositiv' tegenover
het socialistische blok.

Antrieb''of door ,,den seines leicht enervierten und verstörten M entors''.
H et eerste hoofdstuk van dit boek waarin
KarlSchmidt-tiidersschrijftoverde 'Ma- de algem ene oorzaken van de capitulatie
nagement Gap'.De beschouwingen van de worden behandeld,moeten vooraldiegenen
e nog altijd geloven,dat Euroja
directeur voor de aangelegenheden van in- lezen di
ijn technologische ontwikkeling zelf ln
dustrie en energie bijde O.
E.C.D.maken z
duidelijk, dat het geloof aan de 'schick- handen moet en kan nemen.D at kunnen
jknietmeer.Daarom
salsbedingte Rûckstëndigkeit' van Europa deEuropeanennameli
s de voorstelling van een geam erikaniseerd
tegenover de Verenigde Staten niet op i
opa a1seen derde industriëlewereldm oreële en historisch aanwijsbare ervaringen Eur
id een fata m organa.
is gebaseerd,naaar op een 'im mer wieder gendhe
wach werdenden Angst vor dem N icht- Volgens de auteur hoeftEuropa nietm eer
Begreifen'. Gezien deze opvatting is zi
jn m eteen A merikaanse uitdaging afte reke-

kritische strijd tegen de ideeën van ServanSchreiber in zijn bekende boek 'Le défi
américain' begrijpelijk.
Het artikelvan de N ederlandse financiële
deskundige C.F.Karsten komt in hoofdzaak neer op een oproep totEuropese econom ische eenwording.Zijn onderwerp luidt
'Ueberfremdung oder Integrierung der europëischen lndustrie?'. Deze studie wordt
gekarakteriseerd door een dwingende logica en door een negentiende-eeuws economisch pragm atism e dat de tendenstot verwaarlozing van de sociale problemen niet
geheelkan verbergen.
Tenslotte iserin de bundeleen artikelvan
de Zûrichse literatuur-historicus Heinrich
Sraum ann, getiteld 'Zur bedeutung der

nen.Deze strijd isreedslang beslisten Europa heeft onvoorwaardelijk gecapituleerd.
Europa aanvaardde het produktie- en consum ptieprincipe van de Am erikanen. Vo1gensdeze filosofiewordtdeperm anenttoenemendem ateriële consum ptiea1shethoog-

tepunt van de menselijke ontwikkeling beschouwd.
ln de hoofdstukken twee en drie worden
Engeland: ,,Der Kolonisator wird kolonisiert'' resp. W esteuropa: ,,Die Gegenwart
a1s Vergangenheit''behandeld.
ln het laatste hoofdstuk: ,,osteuropa:Ta-

gebuch einerImpression''beschri
jftdeauteur zijn indrukken over Tsjechoslowaki
je
en Hongarije.In Praag was het thema van
zijn gesprekken:de oorzaken en gevolgen
van de Sovjet invasie.Volgens de Russen

werd de liberalisering in Tsjechoslowakije heeft wordt duidelijk, indien men de 48
door de Amerikanen aangemoedigd. W ant bladzijden tellende 'Bibliografische Orienhet proces van liberalisering zou in de so-

tierung'bestudeert.

cialistische landen aansluiting bijhetAme- ln een inleidend hoofdstuk geeft de auteur
rikaanse blok totgevolg hebben.De stri
jd een korte,m aarniettemin zeer origineleingaatom Oost-Europa:ditgebied vormtde terpretatie van de eigentijdse Duitse geinzetvan de Amerikaans-sovjetische tegen- schiedenis tot 1945. Daarna volgen de 3
stellingen.
W anneer m et de Am erikanisering in W estEuropa wordtbegonnen,dan wordtdeze in

Oost-Europa voortgezet. De Russen zijn
van mening datzijofmoeten toeki
jken hoe
eerst Oosteuropese landen en daarna de

Sovjet-unie wordtopgeslokt,ofzich tegen

h
etgrocesvanAmerikanisering verdedigen.
Gezlen het feit dat aanvalde beste verdediging is,acht de auteur hetuitbreken van
een wereldoorlog niet uitgesloten.Volgens

hoofddelen van het boek: 'Het Duitsland
van de overwinnaars', 'De demokratie van
Bonn','het andere Duitsland en hetD uitse
probleem '.D eze indeling is echter niet zo
schem atisch a1s men op grond van de verdeling van de hoofdstukken zou kunnen
verwachten.ln hetderde deelbv.wordt de
verrassende kop geciteerd die op 28 novem ber 1968 in de International Herald
Tribune stond: ,,Bonn putsNein back into
itsvocabulary''.Bonn isopnieuw begonnen
nee te zeggen,voorlopigmetbetrekking tot
financiële vraagstukken en tegenover het

de schrijver zou Tibor Szamuely hebben
gezegd,datdeSovjet-unievolkomen gelijk
had met haar interpretatie van het Tsje- westen,toen deDuitsemarktijdensde inchoslowaakse experim ent ,,als etwas, was
das Land zu einer nichtkommunistischen
Demokratie m achen wùrde''.H et gaat om

ternationale monetaire crisistegen de geal-

liëerde druk verdedigd werd.Telelijkertijd

schreef de doorgaansde 'Volksstlmm e'ar-

de Sovjet hegemonie in Oost-Europa. De ticulerende Bildzeitung.. ,,letzt sind die
niet-com munistische dem ocratie is een wes-

D eutschen Nr.1 in Europa''.ln dit derde

telijk eufemisme voor Amerikaanse invloe- deelvan hetboek wordthetduidelijk dat
den.
Tenslotte probeert John N ey hetfenomeen
Zionism e, zoals dat in Oosteuropese com m unistische kringen wordtgezien,onderde
loep te nem en.H et Zionism e wordt over

een politiek te lang onm ondig gehouden
Bondsrepubliek op een gegeven m oment

voorhetW estengevaarlijkzoukunnenzijn.

D e historicus Grosser spreektditweliswaar
niet uit,m aarde opsomm ing van de feiten
hetalgemeen methetAmerikanisme gelijk- spreekt voor zichzelf.
gesteld, want de Verenigde Staten is de OverW alterUlbricht en zijn DDR krijgt
operatiebasis van het Zionisme. Daarom de lezer een objectief, bi
jna sympathiek
zi
jn Joden die hoge posten bekleden,voor beeld.In dit verband getuigtGrossers opde heersende regimes in Oost-Europa ge- m erking dat ,,ledes der beiden Deutschvaarlijk.
lands istfestverankertin derW elt,zu der
L.Bartalits
es gehört'' niet alleen van werkelijkheids-

zin,maar geefttegelijkertijd ook uiting aan
Al
jred Grosser
D eutschlandbilanz.
G eschichte D eutschlands seit 1945
Carl Hanser Verlag, M iinchen, 1970,
576pp..

de hoop van de Fransen en de m eeste
W esteuropeanen datD uitsland verdeeld zal

blijven.

D itstandaardwerk over degeschiedenisvan

deBondsrepubliek en de DDR istegelijkerti
jd in Frankrijk en Duitsland gepubliceerd.
Hetza1zekerin W est-Europa hetbegrijpen

ln onze ti
jd,nu men steeds meer gedwon- van deD uitsersen hun problemen,ook ten
gen wordt om 'detailonderzoeken' te ver- Oosten van de demarcatielijn,vergemakkejkverplichteliterichten,isergrote moed voornodig en een lijken.Ditboekzaleigenli

arsenaalvan jegevensresp.materiaalom

de geschiedenls van Duitsland sinds 1945,
inclusiefhetontstaan van beide Duitse staten,en deontwikkeling totop heden af te
schilderen.
Als professor aan het 'Institutd'études po-

ratuur van de politiek geëngageerde intellectuelen m oeten worden.H et is niet al te

gemakkelijk om te lezen;maar hetis ook
nietmoeili
jk.Problemen zoalshetBerlijn-

vraagstuk,atoombewapening,vakvereigingen,industriële concentratie, 'Vertriebene',
Entnazifizierung', herstelbetaling, 'Bundeslitiques'van de universiteitte Parijs en a1s '
researchdirecteuraan de 'Fondation N atio- verfassungsgericht'ofde ro1van de Kerken
nale desSciencesPolitiques'had hi
j de ge- in de Bondsrepubliek en in deD .D .R.worgevens en masse ter beschikking.W elk een den in hetboek zorgvuldig geanalyseerd.
m assa m ateriaalAlfred G rosserbestudeerd L.L.Bartalits
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jkheid meer
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Row,Scranton,1971,302 pp.,$ 10,- .

trcertm en zich op produktie waarvoor een
massale vraag bestaat,dan kan ieders inko-

M asserman,Jules H .,ed.- The Dynamics

men stijgen. Wi1 men dit proces continu-

oj Dissent. - Grune & Stratton, New
York/London, 1968, 176 pp., $8.

eren,dan zoekemen hetin m odieuzevaria-

tiesen nieuwe snufjes.Iederwildan gaarne

metkorte tussenpozen van de parti
j zijn: toon.Tenslotte zijn de werkende jongeren
hettweejaarlijksefestijn voormijnheerom voor hetovergrotedeelgeen jonge acadeeen auto te kopen; het seizoenmatig trip- mici.En andersom.
pelen van de teenagcrs langs de boutieks; Overigens nuttig teroriëntatie.
hetdagelijksnippen aanhetborreltjein de G.W ilkens

taveernevan dejonge handelsreiziger;het
eenmaal 's jaars uitvliegen voor hethele

gezin naar een streek waar mensen met
minder schoolopleiding en m ilieuvervuiling
toch onbezorgd meehuppelen in hetcircus.
De economie is groot geworden door zich
1ostemaken van de- ondermeerhieropgesomde- toestanden in 'smensen samenleven.Zuidema's boek staat in die traditie
@@** en toch kan de geïnteresseerde leek
met b.v. hoofdstuk 6 - de groei van de
produktiviteit- en m etde slotbeschouwing
-

o.
m.produktiein de ti
jd - zi
jn voor-

deel doen.Zelf kan men er dan een con-

clusiebijdenken overhet'prodtlktiefworden van de tijd'en watdat betekentvoor
de mensen die onder een strengere ti
jd
leven dan vroeger.De ti
jd is een afschuwelijke limiet aan ons zwoegen en denken,
zo vindt de westerse mens. Dic tijd moet
verkaveld worden,gcchronologiseel'd en be-

RogerM inshull

The Changing Nature o! Geography
H tltchinson University Library, London,
1970,160 pp.,f 1,50,paperback 65 p.

In delaatstetwintigjaren hebben zichbinnen de geografie talrijkeveranderingen vol-

trokken. In dit verband spreekt men ook
we1 van de kwantitatieve revolutie in de
geografie. De bedoeling van dit boek is,
volgens het voorwoord,een overzicht van
dehuidigesituatiete geven.Ditoverzichtis
vooral bedoeld voor leraren,studenten en
degeïnteresseerdeleek en draagthetkaraktervan een inleiding.Is M inshuller nu in
geslaagd deze doelstelling waar te maken?

Ik dacht slechts ten dele.Inderdaad krijgt

de lezereen globale indruk van watwasin
m eer doen en door dat meerder doen tot degeografieen watnu gedaan wordt.M aar
hoger genotkom en.Hetleidttoteen soort dit alles is gevat in een betoog waarin
sensitivity training vanuit de alledaagse voortdurend waarschuwend een vinger
dt opgestoken tegen de verrichtingen
praktijk.Zou de econoom weten watdat wor
van watwe dan de m oderne geografie zulgaat kosten?
1en noemen.De auteur steektzijn huiver
n .deJong

heerst.Met dezelfde tijd kunnen we dan

vooreen nomothetischewerkwijzenietonder stoelen of banken.W aar hij tracht de
argtlm entatie van 'm oderne geografen' a1s

Problemen van werkendejongeren
Uitgave van het Nederlands lnstituut voor
Praeventieve Geneeskunde,TN O Leiden.
W olters-N oordhoff,G roningen,1970,

Haggett te ontkrachten, blijft hij te vaag.
Evenals zijn in 1967 gepubliceerde 'Regio-

na1 Geography' draagt ook dit boek een
polem isch karakter. Het positieve daarvan
is,dat de kritische lezer tot de conclusie
66 pp.,/8,- .
kan kom en dat het raadzaam is voor een
definitiefoordeelde in dit boek besproken
De aandacht, die tegenwoordig het pro- visies van andere geografen te bestuderen.
bleem van de werkende jongeren trekt, In ditverband is hetnuttig de publikaties
heefthet mogelijk gemaakt dathetthema- van de BelgischegeograafSaey ter hand te

nummervan hettijdschriftM ensen Onder- nemen.Een nadeel blijftde daardoor verneming van januari 1970 nu hier a1s een oorzaakte rommelige sti
jlvan Minshull.Hij
aparte uitgave voor ons ligt.In een zeven- heeftde gewoonte zonderaankondiging van
ta1artikelen wordtdelezerop helderewijze hetene naarhetandere onderwerp over te
geïntroduceerd in probleemgebieden als: gaan,waarbijhijbovendien meerderemalen
onderwijs dat de mens ook in sociaalop- in herhaling valt.Aan het slot lijkt geen
zichtklaarmaaktvoor de maatschappi
j,de einde te komen.H etbetoog wordtdan zeer
introductievan jongeren in hetbedri
jf,de omslachtig,omdatMinshullzijn lezers op
wenselijkheid van een pedagogisch instituut allerleimanieren probeert duideli
jk te mavoordebedrijfsjeugd,hetvraagstuk van het ken wat geografie naar zi
jn idee nu zou
verloop onder jeugdige arbeidskrachten en moeten zijn.
de plaats van het vormingswerk voor de M ijn conclusie:Vooreen kennismaking met
werkende jeugd,alsmedeeen beschri
jvend een aantal wetenschappelijke twistpunten
statuutvoor de werkende jeugd.Een slot- binnen de geografie interessant, a1s inleiartikelovereen concreteopleidingvan jon- ding geen succes.
ge academici bij Unilever valt wat uit de A .Dietvorst
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Boekbespreking
lese drama, in de gestalte van Cafmayer
wordt het gecondenseerd beleefd en doorlicht.Uiteraard een beperkt 'blank'stand-

)

Daiber,Hans- GerhartHauptmann,(//C/F
derletzteKlassiker.- M olden,W ien,1971,
336 pp.,geïll.,DM .26,- .
Friedrich,Herbert - Der störkste Re#e??

punt,maar juistdoor deze bewuste beperking en door de soberheid van het relaas

sti
jgt deze roman uit boven het gewone

niveau van de romans over ons koloniaal
verleden.
jângtmitTropjen an.Erzöhlungen.- Ver- J.Gerits
lag N eues Leben, Berlin, 1971, 251 pp.,
M .6,80.
ZurLiteraturderRestaurationsepoche1815- W alterRoland
1848. - M etzlersche, Stuttgart, 1970,599
H etnekschot
PP.,DM .68,- .
Poesiealbum 44 - Theodor Fontane. Standaard,Antwerpen,1970,152 pp.,
Verlag Neues Leben, Berlin, 1971,32 pp., BF.125.
90 Pf.
Ri
ides,Barend - Een rtj/ltïg in de sneeuw. Alleen al vanuit compositorisch standpunt
Kosmos,Amsterdam /Antwerpen, 1971, een verrassend boek. Twee plots worden
282 pp.,j14,
90.
eli
jkti
jdig ontwikkeld:een T.V.-spe1,'Het
Sengle,Friedrich - Biedermeierzeit.Band g
esprek', dat zich afspeelt in een vertrek
1.- M etzlersche,Stuttgart,1971,725 pp., g
van een psychiatrische instelling waar een
DM .64,- .
roepje mensen aan een gesprekstherapie
W aegem an, Omar - Tararara in B-klein. g
onderworpen wordt, en de herinneringen
Oranjeuitgaven,M ortsel,1971,156pp., van een oorlogsveteraan die thuis naar het
BF.130.

T.
V.-spe1zittekijken.Merkwaardig isdat
dehoofdpersonagesvandeop knappewij-

PaulBrondeel

lk blanke kajjer

ze door elkaar geweven 'verhalen'nietzelf
a1s handelende personen optreden, m aar

slechtsgeleideli
jkenzi
jdelingsbekendgera-

ken door wat de overige personages over
Standaard, Antwerpen, 1970, 157 pp.,
hen meedelen.In hetT.V.-spe1gaathetom
BF.125.
een gehuwde vrouw die onverwacht een
Davidsfonds,Leuven,1971,157 pp.,BF.70. belangrijke plaatsis gaan innemen in het

leven van de vrijgezelVerrees,een van de
Cafmayer,kaffer,ka fur (= vreemdeling): deelnem ers aan het groepsgesprek. In de

drie namen voor het hoofdpersonage,drie
synoniemen voor mislukkelingen.Het proces van Cafmayers levensfailliet duurt on-

herinnering van de man die een nekschot

overleefde,gaathetom een soldaatdiebij

een verkenningsopdracht op een mijn liep
geveer zes jaar. Als koloniale ambtenaar en uiteengereten achtergelaten werd. M et
wou hij ontsnappen aan de armoede van stukken en brokken worden de gestalte en
zijn jeugd,hetaltijd onderweg zijn metfo- identiteit van de onbekende vrouw en de
renzentreinen tussen Brugge en Brussel. onbekende soldaatduideli
jker.Ook hetverM et zi
jn jonge,mooie vrouw Josiane wou band tussen de beide plots wordtdaardoor
hi
jin Kongo met hard werken een nieuwe, begrijpelijker. Op p. 94 zegt een van de
stralende toekom st beginnen. Zonder be- gesprekspartners: ,,Ik kan me we1 degelijk
schavingsidealen of welke ambitie dan ook een objectiefoordeelvormen'',waarop een
verlaathi
jBelgië.Alleen de wensmeergeld ander repliceert: ,,sukkelaar''. Bestaat er
teverdienen brengthem ertoeeen ka furte inderdaad zoiets a1s een objectief oordeel
worden,en radertje in het kolonialistisch over de liefde van een vrouw voor een
uitbuitingssysteem. Plichtbewust slooft hi
j bepaalde man,overdezin of de onzin van
zich uit,zietgaandewegzi
jn vrouw van zich de dood van een m ensin een oorlog,over
vervreemden, tot ze op een dag vertrekt de beweegredenen van een m ens om zo te
m et een andere man.D an kom t de ont- handelen en nietanders?In de doorde auwrichting van hetsysteem metdeOnafhan- teur gebruikte techniek:het telkens vanuit
kelijkheid.A1s een wrak belandt Cafmayer een andergezichtspuntlaten benaderen van
op Zaventem.Alleen.
hetzelfde gegeven,wordt een antwoord geln de Kongo-literatuur neemt ditboek een suggereerd:elk oordeelis gekleurd door de
aparte en waardevolle plaatsin.Erworden persoonlijke levenservaring, telkens wissegeen beschouwingen ten beste gegeven over lend,nooitvolledig uitzegbaar.
oorzaken en achtergronden van hetK ongo- J.Gerits
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HubertLampo e.
a.

H eibelboek
Brito,Antwerpen /Amsterdam,1970,
230 pp..
HetH eibelboek,dateen sarcastischereflectievan hetliteraire leven in Vlaanderen wi1

Boekbespreking
dat Sjolochow een karakterloze marionet,
gedirigeerd door departij,zou zi
jn.Hijis
integendeeleen integere en onafhankeli
jke
figuurdienietnagelaten heeftverschillende
keren stelling te nemen tegen de strenge
bevoogding van de literatuur door de offi-

ciële partijkritiek.
jolochow is wellichtde populairste schrijzi
jn, is een hybried geval.Het begint met S
er van de Sovjet-unie.Het feit,dat deze
de publikatievan de bemoeiingen die Lam- v
a
uteurzijn thema's nietzozeer reflecterend
po,H annelore, Strielem an en W alter Van

maar eerder gevoelsmatig benadert en dat
den Broeck zich getroosthebben om de aan hij de lijn van de voor-revolutionaire litepalfium verslaafde Roger Van de Velde uit ratuur doortrektin hetbeklemtonen van de
degreep van dejustitietehalen en tebren- verbondenheid van natuur en mens,is daar
gen waar hij misschien nog geholpen had zeker nietvreemd aan.
kunnen worden:een gespecialiseerde kliniek
n Nieuw land onder de ploeg (enkelhet
te Amsterdam.Hetheeftnietmogen baten. I
eerste deel,vertaald door S.van Praag,is
0p p.68 wordtdan terloopsgezegd datdit i
n deze uitgave opgenomen),behandelthij
Heibelboek gepubliceerd wordt,,
m etde be- de
gedwongen landbouwcollectivisatieinhet
doeling de opbrengst(mochtdieerzi
jnl)te Dongebied onder Stalin.Sjolochow is een
gebruiken om de nabestaanden van de aran de weinige schrijversdie gedurfd heeft
me RogerVan de Velde een helpendehand v
ook de negatieve kanten van de collectivite reiken''*
satie in hetlichtte stellen:hetonschuldige
Kon dit op geen betere manier gebeuren en onmenseli
ke lijden alsmede de te zware
dan door de publikatie van o.m.wat oude offers die aaj
n de kozakken opgelegd werH eibelkritieken van Frans Depeuter en het den. Dit wordt duidelijk gemaakt in de
m.i.helemaalnietgeslaagdefuturistisch ge- figuur van Titok Borodin.Ti
jdens de bur-

schrijf van Robin Hannelore in 'Dagboek
van een chicaneur'? Soms blijkt uit hun
kritieken dezelfdegenoegzaamheid die zijin
hun opponenten hekelen.De wijze waarop
H.Lampo kritiek bedrijft,isheelwathu-

geroorlog vochthijmetovertuiging aan de
kant van de Roden,nadien kon hij met

enorme inspanningen een bloeiend landbouwbedrijf opbouwen.Door de fanatieke

m aner:,,Erzou m inder gebokstworden en
stellig zouden er minder stoten onder de
riem vallen alsde mensen elkanderwatbe-

plaatselijkepartijsecretaris,MakarNagoeljnow,en de uitLeningrad afkomstige communistDawidow,wordthija1skoelak,d.i.

ter kenden of hiertoe een eerlijke inspanning deden''(p.107).Vermeldenwenog de
bi
jdrage van Jan Berghmans, 'Sprookjes
zonder vijgeblad', waarin de auteur de

dooi van de hoogstaande en gem atlgde

'ri
jke'boerbestempelden ondankshetglei-

Razmjotnow,aan de Tsjeka uitgeleverd tezamen met zijn familie.Zijn bezit wordt
v
rbeurd verklaard. Toch laat Sjolochow
sprookjes voor kinderen in verband brengt e
uidelijk verstaan dat de historische noodm et de erotische literatuur voor volwasse- d
zaak van de collectivisatie het particuliere

nen,en de reflectie van Herman Vos oj gevalvan Titok Borodin overtreft.

wat in de maatschappij waarin hij en wlJ In deze Pantheon-uitgave is eveneens H et
leven,aan het gebeuren is.
J.G erits

M ichailSiolochow
N ieuw land onder de ploeg

lotvan een m ens,een novellevan 1957,OPgenomen.De menseli
jke wreedheid,die ill
de laatste wereldoorlog geïnstitutionaliseerdwerd in deconcentratiekampen,wordt
hier geplaatst tegenover de liefde van een

man voor zi
jn vaderland, zijn vrouw en

Heideland,Hasselt,1970,408 pp.,BF.260. kinderen. Alles heeft deze m an verloren,

hem bli
jftalleen een kind,datdenktdathij
Sjolochow,die in 1965 de Nobelprijs voor zijn vaderis.Ergensblijftdehoop levend
literatuur kreeg, werd geboren in 1905 in
de streek van de D on,het kozakkengebied

dat hij beschreef in zijn grote romans De
stille Don (1928) en Nieuw land onder de
ploeg (1931). Zowel in Rusland a1s daarbuiten gaat Sjolochow door voor een de
communistische parti
jideologie zeer toegedaan schrijver.In de inleiding tot ditPantheon-boek wijstDr.M .A.Lathouwers erop dat hieruit niet m ag besloten worden

datheteindeloze verdriet,dathethartvan
dem ensen in een steenklomp kan doen veranderen, verzacht zal worden. De slotzin

van dit aangrijpend verhaalluidt dan ook:
r werkelijk op aankomtis het hart
,,W ate
van een kind niet te wonden,hetniet die
hete,brandende traan op de wang van een
man te laten zien''.
J.G erits
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H .van Elvervelt,P.Bernagie,D.Buysero,
S.van Rusting,P.Caron,D. Lingelbach,
P.van Haps,J.van Elsland en P.Langen-

dijk.Enige verklaring is nauwelijks te vinden en de uiteenzetting loopt volkom en

Claus,Hugo - Oedipus.- De Bezige Bij, dood.
C.Tindem ans
Amsterdam,1971,99 pp.,j7,90.
Gaudy,René- A rthurAdamov.- Stocll,
Paris,1971,190 pp..
H acks,Peter - VierKomödien.- Suhrkamp, Frankfurt a/M ain, 1971, 327 pp.,
DM .22,- .
Lever,J. <.- The tragedy oj state. M ethuen,London,1971,100 pp.,f 0,90.
Levin, Richard - The multiple plot in
english renaissance drama.- University of
Chicago Press, Chicago, 1971, 277 pp.,
f4,30.

KlausBednarz

Theatralische Aspekte derD ram enûbersetzung.Dargestellt am Beispiel
der deutschen Ubertragungen und
Bûhnenbearbeitungen derD ram en
Anton Cechovs
Verlag Notring,W ien,1969,300 pp.,

M eyer,M ichael- Henrik Ibsen.Thejare- US.120.
wellto poetry.- RupertHart-Davis,London,1971,344 pp.,E 4,
95.
Oellers,Norbert,Hrsgb.- Schiller,Zeitgenosse aller Epochen.- Athenïum,Berlin,
1970,608 pp..
Skelton, Robin - J. M . Synge and his
world.- Thames and Hudson,London /
Denis,Borgerhout,1971,144pp.,geïll.,BF.
256.

ln een inleidend overzicht van de diverse

vertaaltheorieën (iets te breed historisch
aangezet),komt S.tot de niet-verrassende

conclusie dat de dramatisch-theatrale vertaling niet beschikt over een fundamentele

stut.Hoezeer die nochtansnodig is,wi1hij
dan bewi
jzen aan dehand van de vertaalgeschiedenis van Tsjechov in Duitsland. Hij
omt (voorbeeldig-essentieel) de theatrale
Skelton,Ro:f?1- The writtings oj J.M . s
Synge.- Thames and Hudson,London ,/ kenmerken in het woordkunstgehalte van
Denis,Borgerhout,1971,190 pp., BF.315. Tsjechov op,geeftde theatergeschiedenisin

Duitsland van deze auteur aan en analyseert
Theater-Bilanz 1945 -1969. - H enschel, (bondig maar correctmorfologisch en synBerlin,1971,392 pp.,424 afb.,DM .39,50. tactisch beschri
jvend)de bewerkingen resp.

Yates,Frances A.- Theater ojthe world. vertalingen. Gedetailleerd (zonder pedantUniversity of Chicago Press, Chicago, volledig teworden)leidtdithem totramp1968,218 pp, gdll-, E3,80.
zalige vaststellingen:van de vele,vele ver-

talers vallen er slechts drie bevredigend uit:

D r.< .A.Ornée

G.Dûwel(1964),H.Angarowa (1947)en R.
Hoffmann (1958).S.leverthetovertuigende
bewijs dat de vertaling een fundamenteel
elem entin een produktie uitmaakt en dat

inburgering van een vreem dtalig auteur
De 'M oj'in de Nederlandse :/#- en de
op beslissende wijze afhangt van de theakluchtspelen uit de 17e en 18e ccuw

W olters-Noordhoff, Groningen, 1970,

trale kundigheid van de vertaler.
C.Tindemans

17 pp.,j3,50.
Ileze voordrachtvoordeGelderse leergan-

gen teArnhem (nr.27)omschri
jftde'mof' HelmutF.Pjanner
a1s een Duitssprekende figuurvan dubieuze Hanns Johst. Vom Expressionismus
herkomst (kwakzalver, opschepper met zum Nationalsozialism us
adellijk of militair handwerk, of doodge- M outon,Den Haag,1970,326 pp.,j40,- .
woon een onderontwikkelde landloper uit
W estfalen)die,terverlevendiging van een
aangevreten komische dramatiek,voorkomt Begonnen a1s expressionistisch lyricus en
in de produkten van tweede- en verdere- theaterauteur (Der Einsalne, 1918, een
rangsauteurs:Th.Assli
jn,1.Vos,W .Foc- Grabbedrama waartegen B. Brecht zijn
quenbroch,J.Pook,L.Rotgans,S.Coster, Baalschreeg,isH.Johstde eerste voorzit-
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ter van de Reichskulturkammer geworden voerd)en legtafsluitend de nadrul
top het
en ook later een stil paradepaard van het verlichtings-,misschien zelfsdidactische gc-

DerdeRijk.S.gaatindezetochwe1teuit- haltevan een losgeslagenonkerkelijkauteur,
voerige m onografie na hoe dat allem aal die fundamenteel-christelijke tendensen i11
mogelijkisgeweest.Hi
jvindtin deexpres- een nihilistisch universum herkent en besionistische kenm erken reeds een aantal lijdt.
aspectertterug die laterzi
jn nazi-kern blij- C.Tindem ans
ven uitm aken: vitalism e, overwaardering

van het jeugdtopos, geniemegalomanie,
naastpunten diehijzondermeerza1wijzigen: pacifisme, subjectivisme, antiburgerlijkheid (generatieconflict,kritiek op onder- G ûnterGrass
wi
jssysteem). Een tweede fase (al vroeg,
omstreeks 1919-'20)beklemtoonthet'Duit- Theaterspiele
se' karakter: politiek-economisch onbehagen, nationalistisch ethos, irrationalism e

Luchterhand,Neuwied,1970,409 pp.,
DM .19,80.

(panthei'
sme, moedercultus, taalmythe) en
agitatie (de eisvan een 'Kulttheater'en een
'Fuhrer'l.Zonder direct1id van de partijte
zijn, werkt Johst dan sedert 1923-'24
(Schlageter za1 een propagandadrama van

Het meer publicitaire dan theatrale ijzer
smedend terwi
jlhet(rood-lgloeiend is,ri
jgt
de uitgeverij(zondervoorwoord,zonder inleiding,zonder de gebruikeli
jke poging om

hetnazi
smeworden)in haaryeest:collec- een teltening te onderscheiden in de dispatieve staat (mythisering, totallteitseis, mi- rate stukken)6 (dus niet alle)stukken van

.Grass samen.H et resultaatis nog boeilitarisme),politieke satire (anti-Weimar,de G
nd ook.D e debuutstukken in de absurdis'Dolchstosslegende'),deidealisering van het e
Duitse karakter ('
H eldentum', 'Kamerad- tische anti-verhaal-willekeur (Noch zeàn
schaft', anti-internationalisme, gedempte M inuten nach Bujjalo, 1954; Hochwasser,
Jodenhaat),anti-intellectualisme (tegen eru- 1957, Onkel, Onkel, 1958,D ie bösen K Jd
itie en vooruitjang;taalidolisering,'Blut- che,1961)blijkeninhun rohrschachpatroon
mythos', biologlsche moraal, lichaam scul- geleidelijk concrete ideeën vrij te geven
over de stagnerende maatsclzappelijke vortuur). Na deze brede demonstratie is het me
n, wat idealistisch verijdeld in Onkel,
verrasse,
nd dat S.Johst zijn opportunisme Onkel
, wat dwazerig-incom municatief opverwi
jt,waar alles er op wi
jst dat deze
nazi-syrnpathie een organische ontwikkeling gelostin Bujjalo,watnonsensicaal in een
is geweest.
C.Tindem ans

leuke catastrofe ontsporend in K öche.ln

Hochwasser is echter kenneli
jk een uiterst
gaaf symbolistisch werkstuk te zien:terwi
jl
hetwatersti
jgt,wordtdebevolking,rustig
op hetdak van de woning teruggetrokken,
ontmaskerd in haar schrikbarende zorge-

loosheid.DiePlebejerproben den Aujstand
(1966) en Davor (1969,het middenstuk uit
Friedrich D ûrrenmatt
de roman örtlich betöubtj zijn toch geen
Colloquium Verlag, Berlin, 1969 (Köpfe zondagsschoolpolitiek.In dePlebejerwordt
desXX.Jhts Bd.57),95 pp.,DM .5,80.
het theater (centrum van politiek bewustzijn)geausculteerd in het theater (als technisch reconstructie-instrument van m enseDe reeds zo voortreffelijke Köpfe-reeks li
heid),een expressie van een engagement
werd met deze nieuwe titelverrijkt.S.wi1 injke
n op de scène,niet in functie van een
grondig biografisch vertellen en de mee- naamimago of een advertentieprotest. En
gedeelde gegevens waren mi
j voordien inDavor is een stevig stuk verteltheater
derdaad onbekend. Deze volledigheid weet ook
wa
a
r
n de varianten van een tijdgebeuren
S.eveneens te bereiken bij het doorlopen georcihes
treerd raken. Het wordt uiteraard
van Dûrrenmatts dramatisch oeuvre. l'
Ii
j nergens een nieuwe Grass, maar duidelijk
Armin,4rno/d

schakelte1k wtrk in hetalgemenethematacorpus in, presenteert de dram aturgische
zelfstandigheid en wikteen keurig-gebonden

wordtwellicht dat de wat dubieuze relatie
tussen realiteiten theater nietlouter esthetisch wordt gehanteerd,maar een benade-

oso
i
rdeelaj datnergenssimplificerend-vltlg
, evenmln megalomaan-bewonderend ell rende expressie poogtte zijn van de tegentelling tussen mens en tijd,en dat is een
ztlfs ronduitkritisch wordtzoals bv.n.a.M. s
cminenttheatraalstandptlnt.
Play Strindberg.D e inform atie loopt door
tot Portrat eines Planeten (nog onopge- C.Tindem ans

landen van Suriname,niet toch op een of
M ISCELLANEA

anderewi
jzeaanwezigzijn.
C.J.Boschheurne

Cam ara, Dom Helder - Die Spirale der

Gewalt. - (Reihe X), Styria, Graz/W ien/ Andrew Tully
Köln,19712,61 pp.,öS.28,DM .4.
The Super Spies
Hotchner.d.E.- De schatvan de duce. More secret,more powerjulthan
K osmos,Am sterdam /Antwerpen,1971, the C.I.A.
226 pp.,/16,50.
Arthur Barker,London,1970,256 pp.,
35/-.
-

Sgionage isvoorAmerikaeen betrekkelijk
H einrichHarrer

G eesten en D emonen
La Rivière en Voorhoeve,Zwolle,1971,

216 pp.,/22,50.

nleuw begrip.Voorde eerste wereldoorlog
deed heterzo goed a1shelem aalnietsaan;
tussen de twee wereldoorlogen zo weinig,
dat het Pearl Harbour niet kon voorkomen ondanks hetfeit,dater overde plannen dienaangaande we1 het een en ander
uit Japan was gelekt.Eerst na de tweede
wereldoorlog begon Amerika onder de
druk van de koude oorlog serieus methet

Heinrich Harrerblijfteen watromantische
figuur.Hijwasde eerste die de beruchte
pbouwen van een inlichtinjenagparaat.
Eiger-Nordwand beklom en de enige (?) o
Da
arbijde beruchte C.I.A.,d1e vrljalgeDuitsekrijgsgevangenedieuiteen kamp in mee
n a1s de belangri
jkste spionagemachilndia wist te ontkomen en dwars over de
Himalaya Tibet bereikte. Beide avonturen

ne in de Verenigde Staten wordt be-

schouwd.Over die C.I.
A .zijn dan ook al
beschreefhi
j in spannende boeken.Sinds- he
elwat boeken geschreven.
dien is hij een soort verlate ontdekkings- Dit boek handelt over een spionage-appareiziger gebleven.
jkheid ver
Ook in dit boek,datvoor een kwart over raat,dat in omvang en belangri
tgaat boven de C.I.A .: datvan de m iliTibethandelt,vertelthijweer,op een pret- ui
airen..H etonthultdatvan de rond 60.000
tig te lezen wi
jze, over zijn reisavonturen. t
m ensen,die in Am erika op een of andere
Ditmaalbeschrijfthi
jgebruiken op hetge- manier bij de spionage zijn betrokken,
bied van magie oj een objectieve wi
jze.
reweg het grootste deel werkt voor de
Slechtszeldenverblndthij,en dannogop- ver
inlichtingendiensten van leger, marine of
pervlaltkig, een conclusie aan de geobser-

luchtm acht of de gecom bineerde inlichtingendienst van de defensie.
n hoogstinteressantboek,dat o.a.buigische gebeurtenissen zi
jn feiten waarbi
j Ee
tengewoon lezenswaardige inform atie biedt
zich een andere dan 'normale'bewustzi
jns- over
de ro1 die de electronische apparavorm voordoet. D oor observatie van zeer
vele van deze feiten zal men een zekere tuur in de hedendaagse spionage speelt en
datzich vooralnuchter-critisch opsteltte-

veerde gebeurtenissen. Dat geeft dit boek
en de vele kleurenfoto'shun waarde.M a-

kennis van die afwijkende bewustzijnsvorm
kunnenkrijgen en daarmee dan ook een beter inzicht in de wijze waarop wij ons
meestalvan onzeomgevingbewustzijn.Het
boek kan ook bijdragen aan een betere kennis van de wi
jze waarop deze andere bewustzi
jnsvorm bereiktwordt.Ook voor wie

genover de resultaten van dit bedrijf.Alle
spionage ten spijt bli
jven foutieve en gevaarlijke beslissingen door verantwoordelijke staatslieden en generaals mogelijk. De
voorbeelden, die Tully daarvan aanhaalt

(hijiszelfblijkbaarbijzondergoed geïnformeerd)spreken daarover duidelijketaal.
n zi
jn laatste hoofdstuk komt hij tot de
blijft dit een prettig boek, omdat men het l
ook kanlezen a1salleenmaareen beschrij- conclusie, datm eer parlem entaire controle
nietin ditsoortgegevens geïnteresseerd is,
ving van andere,ons vreemde beschavings-

vormen; de schri
jver heeft daarbij gezocht
naar vormen die nog vri
jwelnietbeïnvloed
zi
jn doorhetwesten ofdeislam.Helaasza1
echter we1nooit meer na te gaan zijn of
die invloeden, bijvoorbeeld in de binnen-

og de faits et gestes van de spionagedlenstgeen overbodige weelde zou vormen.

Jammer genoeg echter werkt hi
j die con-

clusie maar zéér vaak en oppervlakkig uit.

M aar behartigenswaardig is zijwel.
HansH erm ans

D E o R o o M V A N ALLE
uo x c E M EM S EM
een eigen w oning ...
m et volstrekte zekerheid

Zekerzi
jn van een hypothecaire lening
En erzekervan zijn datu die Iening krijgt
op de beste voorwaarden.

En die zekerheid kri
jgt u
m et de nieuwste vorm van dienstbetoon die de

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS
thans in het gehele Iand lanceert
en die volkomen beantwoordt

aan de noden van deze tijd:

!

-

A LG EM ENE S PAAR- EN LIJFRENTEKAS

EEN NIEUW INFORMATIETIJDSCHRIFT IN VLAANDEREN
Met de steun van o.a. Prof. A.Breyne,J. Bri
ers, F. Collin, M. Coppieters, het
Davidsfonds, W. De Clercq,J. de Spot,A. Gerlo, M.Naessens, P. Rubbens,R.
Vandeputte, P. Vandamme, H. Vanderpoorten, M. Van Haegendoren, F. Van
Mechelen,de Vlaamse Volksbeweging.
De volledige aktualitei
t zoals u ze zel
f nooit kan verzamelen.
Feiten en meningen doethetvooru!
-

VOLLEDIG :
Feiten en meningen volgt het binnenlandse politieke,sociale,
culturele en economische Ieven op de voet en komt elke
maand in uw bus.

-

OBJEKTIEF:
25 verschillende dag-,39 week-,55 maandbladen en 5 officiële
parlementaire documenten: alle strekkingen, alle tendenzen,
kortom alle Feiten en meningen.
DUIDELIJK:
Feiten en meningen wordt u gebracht op een handig quarto-

-

formaat(21 x 27,5)meteen overzichteli
jke indeling in rubrieken.
-

BRUIKBAAR:

u krijgteen handige en stevi
ge ringmap waarin uelke maand
de dokumenten kunt opbergen.Op die manier is hetvolgen
van maand na maand van een evolutie van de Feiten en
meningen kinderspel.

Feiten en meningen - volledige,objectieve,duidelijk een bruikbare inform atie.

HET ACTUALITEITSTIJDSCHRIFT IN VLAANDEREN.

Men abonneertdoor450 F (volledige jaargang + ringmap-dossier)te storten op
Prk.155.63 van DESCLEE DE BROUWER nv,Wi
jngaardplein 15,8000 BRUGGE,
metvermelding ,,FeitenenMeningen1971(Sch.C.)''.

Wenstu meerinlichtingen? BeIonsopnr.(050)399.51of399.52.

O rion-Desclée De Brouw er

W ijngaardplein 15, Brugge
Nieuw e G racht 24a, Utrecht
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Streven en zljn Iezers,p.1131
De beide hoofdredacteuren brengen verslag uitvan de enquête die een halt

jaargeledenonderdelezersvanonsbladwerdgehouden.Deresultatenblijken
een reële aansporingen bemoediging te zijn.

Bulgaren,p.1141
Als'
laatste vrienden van de Sovjet-uniein Europa'nemen deBulgaren een
heeleigen plaatsin op de Balkan.D e auteur analyseert hun situatie en hun

vooruitzichten naaraanleidingvan hetonlangsgehouden partijcongresvan de
Bulgaarsecommunistischepartij.

Vrjheid en ervaring,p.1152
Een studieoverIgnatiusvan Loyola isaanleiding om een paarbelangrijke
vragen te stellen voorde gelovigevan vandaag:hoe verhoud ik mijtotde
concreteKerk?(Ditbijeen vakervoorkomen van een 'vrijereopstelling').En
wasIgnatius'voorkeurvoorde arme Jezuseen tijdgebonden opvatting,niet
voldoende doordrongen van hetbesefderaardsewaarden,ofmisschien juist
vooronzetijdvandewelvaartsmensin deconsumptiemaatschappijeenwezenlijk '
Christelijke'trek?

Gesprek m etEtienne Elias,p.1156
DeVlaamseschilderEliaszegt:,,Voormijisdekunststeedsdespiegelvan
haartijd.Vanaf 1961 schilderde ik dingen die helemaalnietkonden voor
anderen.W .C.'s,JamesBond films,sportmannen,gezelligehoekjes,een ééndagsreisjemetdeOostendsemaalboot.DeallergrootstekunstenaarisJanVan
Eyck, de allergrootste van de 20e eeuw is 'le douanier' Rousseau. Leve de

kleur!En somsgenietik evenveelvan een glaasjeyoghurta1svan de Mona
Lisa''.Hetgesprek werd opgenom en voor een Tv-uitzending van 'Openbaar
Kunstbezit in Vlaanderen'.

ErnstBloch:eenjilosojie pJ/?dehoop,p.1164
D e kern van Blochsfilosofie is hetontstaan van een kwalitatiefnieuwe toe-

komst.Degrondslag van diehoop zoekthijin derichting van dereëelbestaandetendensen.Omdathijhun snijpuntnietzoektinhetverleden,maarin
de toekom st,brengtBloch verschillende sferen en disciplinesop een oorspron-

kelijkewijzemetelkaarinverband.Kunst,godsdienst,ethiekwordeniederop
hun m anier anticipatiesvan de geheelnieuwe 'utopische'toekom st.

Love Story,p.1177
Love Story iseen film waardefilm criticusgeen omgang meewi1hebben,die

hijmijdtalsde pest,omdatzijn reputatie erbijop hetspelstaat.De weerstandenvan decriticuszeggen ietsoverdetaak diehijzichzelftoeschrijft,en
de problemen waarhijmee zit,zijn eigenlijk slechtseen vergroting van de
problem en waar de gewone bioscoopganger m ee zit.

Aggiornam ento en anti-com m unisme,p.1185
Schrijverbespreekteen artikelvan Velicovicin een Russisch filosofisch tijdschriften toontdaarbijaan,datmen van diezijdenaasteen aantalpositieve
punten ook een soorttactiek zietin hetaggiornam ento van de katholiekekerk.
H et Vaticaan wi1m et de dialoog tussen katholieken en m arxisten alleen m aar

zijn eigen positie versterken en de communistische beweging infiltreren en
verzwakken.

Streven en zijn lezers
Bevindingen van een enquête
Editoriaal

A1sredactievraag je je we1eens af ofhetblad datje wiltmaken,ook
aan de verwachtingen en verlangensvan de lezers tegem oetkomt.Om dat

teweten tekomen,moetjehetdemensengaan vragen.Bijhetbegin van
dezejaargang hebben wijdan ook,na ampelonderling overleg,aan een
aantallezers een briefgestuurd die alsvolgtbegon:

Derd actievanStrevenwi1graagzogoH mogelijk gdnformeerdzijnover
de vraag ofhaarbeleid in grote lijnen zo isalsde lezersditwensen.De
bestemanierom een inzichttekrijgen indeopvattingen enwensen van de
,,

lezerskring ishethouden van een enquête door een gespecialiseerd onderzoekbureau''.
H et ging ons dus niet om een academische kwestie,waardoor bepaalde
facetten van onswerk in getallen en procenten konden worden vastgelegd

wijwilden weten watonzelezersin grotelijnen denken van onsbeleid.
Ennatuurlijk waren we benieuwd naarmogelijkheden om delezerskring

-

van Streven uitte breiden.Ook daarvoor wasinzichtin hetverwachtings-

patroon vandelezersnoodzakelijk.
Omdathetpraktisch onuitvoerbaarwasom allelezersteondervragen,zijn
er vragenformulieren gestuurd aan ongeveer een kwart van de abonnees,

zowelin Belgiëa1sin Nederland,waarbijdeadressen gelichtzijn doorœn
onderzoekbureau,Presearch,datzich laterook metde uitwerking van de

gegevensheeftbelast.Op diewijzewerd degrootstmogelijke'neutraliteit'
verkregen.Ondervraagd werden alleen persoonlijkeabonneesin Belgiëen
Nederland; alle collectieve abonnementen (bibliotheken,leeszzen,com-

munauteiten,scholen,etc.)zijn buiten beschouwing gelaten.Een overzicht
vandegenen dieondervraagd zijnenvan hen diegeantwoord hebben,ziet
er als volgt uit:
uitgestuurd in totaal

België
N ederland

800
675

ontvangen

ontvangen

in totaal

in

200
215

%

25
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voor

voor

verwerking verwerking
gesch.(abs.) gesch. %
200
25

207
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Devraagstelling op hetformuliervan deenquêtewasuitvoerig.Allevragen

zijn metgrote intensiteitbeantwoord.Hetonderzoekbureau tekentMerbij
aan dat de ongewoon hoge response-percentages het bezwaar van niet-

representativiteitbijschriftelijkeenquêtesin belangrijkemate verminderd
hebben.

Wiez#a #eIezers van Streven diegeantwoord hebben ?
Om toteen enigszinsgenuanceerdbeeld tekunnenkomen zijn deantwoorden verwerktvolgens een in marktonderzoek regelmatig gehanteerde inde-

ling in drie leeftijdsgroepen:groep 1,t/m 34 jaar,te karakteriseren a1s
'jongeren';groeplI,35t/m 49jaar,de'middelbaren';groep 111,50jaaren
ouder,de 'ouderen'.Ditgeefthetvolgendebeeld van de samenstelling van
onze lezerskring'
.

Ditbetekentdatin België 81 van de 200 respondenten jongerwaren dan
35jaar,74tussende35en 50,en 45ouderdan 50.Voorde207lezersuit
Nderland die hebben geantwoord zijn deze getallen respectievelijk 72
onderde35,46tussende35en40,en 89boven de50.Verderblijktuitde
antwoorden op dezevraag datin België 9,5% van delezersvrouwen zijn,
in Nederland 12% :
W anneer we nagaan welke functie de lezers van Streven vervullen in de

maatschappij,krijgen we ditresultaat:

geestelijken
leken

Nederland

België

8,2Z

8Z

91,8Z

92Z

W aren ook collectieve abonnementen in hetonderzoek betrokken,dan zou

hetpercentagegeestelijken waarschijnlijk hogerzijn geweest.
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Deleken kunnen alsvolgtnader aangd uid worden:
Functie

wetenschap en vrije beroepen
onderwijs
directeuren van ondernem ingen
en zelfstandige ondernemers
functionarissen
studenten

30,5

16,3

7,
4
19,5

14,1
26,1

Gezien hetrelatiefhogepercentageen debetrekkelijkehomogeniteitin de
groep studenten en degroep mensen die bijhetonderwijszijn betrokken,
hebben deverwerkersdeze twee groepen nog afzonderlijk onderscheiden
bijdeoverzichten overdebeantwoording van bepaaldevragen.
Uitdevraagnaardelevensbeschouwingkomtoverduidelijk naarvoren dat
Streven hoofdzakelijk door katholieken wordtgelezen en dus,watdat
betrefteen katholiek blad is.W aarbijechteropvaltdatmen in dit'katholiek'graag nuanceswi1aanbrengen.H etishelaaswegensplaatsgebrek niet

mogelijk U deelgenootte maken van alle opgegeven variaties,maar de
scala looptin NM erland van 'Ro/znl-katholiek',via 'RK ietsbehoudend,

doch nietprogressief'en 'RK christelijk progressief',tot'Christen-humaist-met RK verleden','humanistisch','socialistisch','christeli
jk nietkerkistisch'en 'christelijk-marxistisch'.VoorBelgiëvinden weeenzelfdespectrum,waarbijvermeldenswaard zijn:'overtuigd katholiek','praktizerend
katholiek','vrijzinnig','nogaan hetopbouwen','horizontaal-christendom',
'die van Jezusvan Nazareth','christelijk maardan erg links','ik ken er
geen naam voor(* humanistisch metchristelijke restenl','humaistischkritisch-kristelijk-RK',en 'overtuigd christen /minder katholiek'.
W aaruitnaaronze mening in iedergevalblijkt,datdelezershunlevensbeschouwing niethebben opgegeven a1seen gedachteloos,traditioneelgegeven,maardatzehun werkeli
jkehouding hebbentrachten teformuleren.

< J/ vindtm en van Streven ?

A1smen de waardering voorietswilweten,kan men natuurlijk gewoon
vragen ofmenhetmooivindtofniet.M aardanzijn ernogzoveelnuances
mogelijk,datmenereigenlijkweinigaanheeft.Daarom isergevraagd naar

de concrete waardering van onderwerpen die Streven min of meer regelmatig aan de orde stelt.Aan delezerswerd verzochtom die onderwerpen
aan tekruisen waarin men sterk geïnteresseerd wasen de drie waarnaarde
belangstelling het meest uitging, te onderstrepen. Bovendien kreeg m en
de gelegenheid er zelfnog twee onderwerpen naareigen voorkeur aan toe
te voegen.DeOnderwerpen die voorgelegd werden,waren:1.vraagstukken
Van de Belgische samenleving,2.vraagstukken van de Nederlandse samenleving, 3.gebeurtenissen in de niet-Europese wereld,4.godsdienstige en
theologische vraagstukken,5.ontwikkelingen binnen de kerken,6.nieuws
overwetenschap en techniek,7.nieuwestromingen in dekunst,8.politieke
ontwikkelingen in W est-Europa,9.het'generatie-consict'en 10.ontwikkelingen in de cultuur.

Deuitkomsten zijninteressantgenoegom zeU inextensotegeven,waarbij
tervergelijkingdegroemn derstudenten (stud.)en vandeleraren en mensen uithetonderwijs(L/O)apartzijn opgenomen.
Leeftijdsgroep

Nederland

j jj jjI

d o

g
. a

Belgiè

6

j jj jjj

Q
g
. a

onderwerp

% % %

% %

% % %

% %

Belgische samenleving
Nederlandse samenleving
niet-Europese wereld
godsdiensten theologie
ontwikkeling in kerken
wetenschap en tecv iek
kunst
pol.ontw.in W est-Europa
generatieconflict
ontwikkeling in cultuur

14
82
70
51
42
61
51
69
69
77

19
81
81
58
35
81
58
62
54
69

75
22
72
47
30
61
43
75
77
67

68
27
68
48
27
62
38
72
79
59

26
67
69
65
61
46
50
50
74
67

27
72
64
81
80
56
29
54
72
60

13
77
69
65
58
46
60
56
71
81

74
31
65
69
61
64
42
60
74
81

78
38
58
84
73
49
29
51
73
78

73
23
63
67
60
50
43
50
80
90

M en blijktweinig belangstelling te hebben voor hetnabuurland (onderwerpen 1en 2),hoewelmen in België duidelijk meerbelangstelling heeft
voor Nederlandse vraagstukken dan andersom.De belangstelling voor de

vraagstukken van heteigen land isrd elijk groot.
Bijde ouderen in beide landen hebben de godsdienstige en theologische
kwestieseen hoge score gehaald,tcrwijlditbijdejongeren aanmerkelijk
lagerligt.W aarbijdientteworden aangetekend,datdestudenteninNederland op ditpuntuitkomen boven hetpercentage van dejongerengroep
waartoezijbehoren.Omgekeerd isdathetgevalbijonderwerp 5,de'ontwikkelingen binnen dekerken'.lsin hetalgemeen de belangstelling van de

jongeren gering,de studenten blijven daarnog onder.
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Overdegehelelinieblijktveelbelangstellingtebestaan voorhet'generatieconflict',waar alleen de studenten in Nederland onderbli
jven.Boven het
gemiddelde ligtbijde studenten in Ne erland onderwerp 6,nieuwsover
wetenschap en techniek,terwijlin Belgiëde studenten hierdetendensvan
hetgeheelvolgen.Bijde mensen uithetonderwijs springtin België het
generatieconflicteruit,waarnaastin NM erland bijdezelfde groep n.10,
ontwikkelingen in de cultuur,hoog scoort.

Deabsoluteaantallen van de subgroepen zijn uiteraard gering,zodatmen
aan de gesignaleerde verschillen niet te veelbetekenismag hechten.

Uitdeze fg:e!enig inzichtverkrijgen isnietzo eenvoudig,mx r van de
anderekanterg belangrijk voorderedactie.Allereerstmogen westellen
datJ//eonderwerpenzich in een redelijkebelangstellingmogen verheugen.
Welhouden weernatuurlijk rekening meedatax rallewaarschijnlijkhdd
ileen #e meestgeinteresseerden op de enquête hebben geantwoord en dat

uithetJWfvan debeantwoording van deenquêteop zich J!een positieve
waardering voorons:lJ# blijkt- een bevrienderelatieop hetgebîed van
de marketingJprck naaraanleiding hiervan van een 'geloof'in Streven.
W feen Ja#ere vraag,waaroverlater,iskomen vastte Jfx n dt een grx f

percentage van de lezers ons blad helemaalJJ voor een belangrijk deel
leesten dataltijd ofregelmatig.
Om hetbeeld van debeoordeling der onderwerpen te completeren,dienen
Nve hiernog aan toe te voegen watmen zelfvrijwi
llig heeftgesuggereerd.

Uiteraard lopen hierdesuggestiessterk uiteen,omdatmen volkomen vrij
wasin hetmaken van zijn opmerkingen.In Belgiëkwamen alsmeestverlangde onderwerpen naar voren:economie (15 respondenten),filosofie
(14),psychologie(11)en ontwikkelingsvraagstukken (10).VoorNederland

waren dat:geschiedenis (11),sociologie (10) en filosofische denkwijzen
(10).Noch destudenten noch deonderwijsmensen hadden hieropvallende
punten,waarbijechterwe1duidelijkisgeworden datonderwijs- inBelgië
helem aalniet naarvoren gebracht,in Nederland drie maal- beslist niet
tot de onderwerpen behoort waarover vakmensen in Streven wensen te
lezen.Vermoedelijk- maarditiseen veronderstelling van ons- geldtdit
voorvakmensen op iedergebied en vormtditeen bevestiging van datgene

watwija1sdetaakvanonsbladbeschouwen:datwijgeenvakkennisgeven
voor vakmensen,maar wel gefundeerde,vakkundige inform atie en hulp

voorde oordeelsvorming aan hen diegeen tijd hebben om op allemogelijkegebieden naasthun eigen vakgebied tegaan lezen.W aarbijverondersteld magworden datmen zo goed mogelijk zijn eigen vak bijhoudt.
U zultbegrijpen datde redactie zich terdege za1dienen te beraden op
bovenstaande uitkomsten.Eén puntis echterduidelijk:hetgeneratiecon-

1 ctwordtdoor een grootdeelvan alle groem n lezers hoog gewaardeerd
en gevraagd.Daar zullen we zeker op ingaan.M aar hetgœ ft ons tevens
aanleiding toteen andere overweging.

Voorzover er totùu toe,praktisch steeds van Vlaamse zijde,over het
generatieconflict werd geschreven, gebeurde dit op een andere, m inder

'academische'wijzedan demanierwaarop gewoonlijk in Streven wordt
geschreven.Uitde grote belangstelling voorhet'generatiœ onflict'moeten
we dus misschien nog een andere conclusie trekken,op een ander vlak:
nietallœ n hetonderwerp wektinteresse,m aar ook de m anierwaarop het
wordtbehandeld.

Hierbijsluitdirectde vraag aan die gesteld werd:s,komt hd naar Uw
mening voordatartikelen dieU van belanglijken voormensen dienietin
datbepaaldegebid thuiszijn,geschreven zijnop een wijzedievçelspecialistische voorkennis verondersteld?''.M et andere woorden: vindt U een

aantalartikekn in Streven te 'moeilijk'? Hierop antwoordde 35% van de
Nrderlandseen 50,5% van de Belgischelezersmet'ja',terwijlresp.10 en
7,5% hierop geen antwoord gaven ofgeen meninghadden.Om enighouvasttekrijgen ishetinteressanttevernemenwelkeartikelenmentespecialistisch vindt.De Belgen gaven 108 voorbeelden,waarvan liefst43 maalde
exacte wetenschappen werden genoem d,tegen 18 keer filosofie, 15 keer
kunsten 12 keer architectuur.ln Ne erland werden 84 voorbeelden gC#even,waarbijkunst 16 keer genoemd werd, de exacte wetenschappen 22
maalen de rest bleef onder de tien.Alzi
jn de absolute getallen van de
genoemdevoorbeelden niethoog,hetspreektvanzelfdathetfeitdat70/
207
ar
t
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Nd erlandersen 100/200 Vlamingen
redactie niet koud kan laten.

H oe Ieestm en Streven en watdoetm en ermee?
ln œn multiple choice vraag werd gdnformeerdnaardeleesintensiteitende

wijzevanlezen (œn deel,bepaalderubrieken,allœn doorkijken,helemaal
lezen,etc.).Vanalleresm ndenten blijktongeveer60% zowelin Belgiëals
in Nederlandhetblad helemaalofminstensvoorœn deeltelezen,terwijl
blijktdatin België de jongeren Streven in veelgrotere getale helemaal
lezen dan in Nederland.Daartegenoverstaatdatin Nd erland 24% en in
België 30% hetblad doorkijkten tehooien te grasleest.
Deze antwoorden corresponderen mettwee andere vragen en geven samen

daarmeeeniginzichtindewijzewaaropStrevenfunctioneert.
In Nd erland blijkt52,7% ,in België54% van derespondenten 6 jaarof
langerop Streven geabonneerd tezijn (demeesten uiteraard in groep 111).
Verderwerd de vraag gesteld ofmen Streven bewaart,doorgeeftaan ande-

ren ofwegdoet.Degd etailleerdetabelkrijgtin samenhangmetdebovengenoem de leesgewoonte meerreliëf.

België

11

xederland

groep 1 groep 11 groep II1 groep I groep 11 groep Ill
bewaren
doorgeven
wegdoen
niet ingevuld

*

%

%

86,5

86,5
8
4
1,5

71
24,5
4,5

%

%

97
1,5
1,5

96
2
2

%

70
18,5
4,5
7

Deovergrotemeerderheid derrespondenten blijktdusStreven te bewaren
en,alsmen hetdoorgeeftaan anderen,komtdatvooralbijde ouderen
voor,terwijldejongeren hetzondermeerbewaren.83% van deBelgische
en 70% van de Nederlandse 'bewaarders'doetditonbeperkt.Ongeveer
driekwarthiervan geeftte kennen datmen nog weleensop Streven terug-

grijpt,zodatdeconclusiegewettigd lijktdatmen onsblad alsnaslagwerk
gebruikten men van een 'inform atieve'en een zekere 'documentaire'waar-

demag spreken.(ln hetantwoord op een vraag naardegronden waarop
men Streven aan anderen zou aanbevelen,haalden de kwalificaties 'diep-

gaande artikelen','degelijkheid','goede informatie','verscheidenheid'en
'actueelgoed'dehoogstecijfers).
W atvoor een blad vindtmen Streven ?
Vraag 7 van de enquête (wederom gesteld in de vorm van een multiple
choice)luidde:s,GeeftStreven U op hetogenblik hetbeeld van œn tijdschriftm eteen vrijbehoudend karakter,een uitgesproken vooruitstrevend
karakter,een onduideli
jk karakter,een uitgesproken behoudend karakter,
œn naarbeidezijden open karakter,een vrijvooruitstrevend karakter?''
De antwoorden waren:

België
leeftijdsgroep

11

I

11

l1I

I

11

III

$1

o

%

%

%

%

10

13

4,2

4

1

vrijbehoudend

6

5,5

2,2

erg vooruitstr.

5

14,6

11,4

onduidelijk

8,5

6,6

6,8

erg behoudend
open

28,5

vrij vooruitstr.

52

niet ingevuld

Nederland

-

1,3

41

36,
4
2,2

2,5

6,5

38

52

47

33

26

31,5

4,5

2,5

9,8

In aanmerking genomen wat we reeds eerder gezegd hebben over het
'geloof'in Streven,menen we te m ogen concluderen dathetgrootste deel

van onzerespondenten Streven vrijvooruitstrevend vindtofheteen naar
beidezijden open karaktertoekent.Ditgeeftonsenigideehoehetbladbij
delezersoverkomt,alzijn bovenstaandeaanduidingen geen karakteristieken meteen vastomlijnde inhoud.
Om dealgemeneindruk van Strevenbijdelezersafteronden zijnogvermeld,dathetuiterlijk en de indeling van hetblad door 171 op de 199
Belgen positiefwerd gewaardeerd,in Nederland 199 van de 207.

Bepaalde rubrieken

Id erbladheeftzozijnbepaaldeonderdelendiekenmerkend geachtmogen
worden voorhetkarakter ervan.W ijhebben de lezers ook ondervraagd
over œn paar rubrieken die een eigen plaatsin Streven innemen en steeds
terugkeren.
Politiek Overzicht
De eerste rubriek waaroverde mening gevraagd werd,was Politiek Over-

zicht.Hiervolgen depercentagesvanhen dieditaltijd ofregelmatiglezen:
Politiek Overz.

'Internationaal'

leeftijdsgroep
Nederland
België

'België'

'N ederland'

11

lII

I

11

III

11

61

tâ

%

%
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%

*

%

62
84

59
74

62
64

22
80

39
76

38
71

59
55

52
42

43

III

Zoalsreeds eerdergezegd:de Belgische respondenten zijn meerpolitiek
gdnteresseerd dan de Nederlandse,de Belgische jongeren meer dan de
ouderen,terwijldatinNederland omgekeerd is.Belgischelezerszijn meer
in hun eigen politiek gdnteresseerd dan deNederlandersin de Nederlandse,

terwijlze bovendien meerbelangstelling tonen voor de nationale politiek
van hun naburen.

lnteressantisin ditverband een aparte opstelling van de altijd ofregelmatig lezende studenten en L/O:
Politiek Overz.

'lnternationaal'

stud,
N ederland
België

93

L/O

77

'België'

'Nederland'

stud,

L/O

stud,

T?

%

%

L/O
%

23
90

19
77

50
52

54
40
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Destudenten-cijfersvoorBelgiëspreken een duidelijketaal.
Opdevraag ofmendezerubriekinStreven opzijnplaatsvindt,antwoorddein België88% bevestigend,in Nederland 73,3% .Bijdestudenten zijn
dezepercentagesrespectievelijk 96en 93.
Forum

Eenzelfde vraag naarde rubriek Forum gafde volgende percentages van

mensendiehetaltijd ofregelmatiglezen:

Nederland
België

totaalleeftijdsgroepen

stud,

L/O

%

%

76

58
79

62
77

Overvorm en inhoud van dezerubriek gaven in België 100 een waarderend
oordeelen 11 'matig',in Nederland wasdat101en 14.

Terzijde
Dezerubriek ligtheelduidelijk meerin een specialistische sfeeren veronderstelteen gerichtebelangstelling.Daarom werd in de enquête ook expliciet hiernaar gevraagd.

Trouwelezers,dwz.zijdie Terzijde altijd of regelmatig lezen,bleken in
percentagestezijn:

De waardeoordelen over deze rubriek waren in België 52 m aal goH en
10 m aalmatig,in Nederland 61m aalgoed en 11m aalm atig.Uitdeverder

gemaakte afzonderlijke opmerkingen blijktduidelijk,zoals reedsgezegd,
datvelelezersdezebijdragen a1sspecialistisch beschouwen.Een percentagevanmeerdan 40 voorœn dergelijkerubriek- in L/O kringen47lijkthetbestaan ervan ruimschootsterechtvaardigen.
Boekbespreking
M isschien isde rubriek Boekbespreking wel een van de karakteristieken
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vanStreven waaraan deredactiebijzondergehechtis,aliszijdeeerstedie
weetdaterveelaan te verbeteren valt.

In Ne erland blijktdeze rubriek altijd ofregelmatig gelezen te worden
door81,2% van delezers,terwijl11% erzelden naarkijkten 4% nooit.
4% vulde gœn antwoord in.In België zijn er 75,5% regelmatige lezers,
22% zelden en 2% nooit,terwijl0,5% nietsinvulde.Bijdestudenten en
L/O liggen in NMerland de percentagespraktisch gelijk aan de totalen,
in Belgiëblijven de studenten erietsonder.Hetwaardeoordeeloverdeze
rubriek luidtin Nd erland 124 maalpositiefen 17 m aalmatig,in België

98 maalgoed en 27 maalmatig.Bijde afzonderlijke opmerkingen over
deze rubriek waren waardevolle suggesties.

En nu ?

M ethetbovenstaandehebben wijU een inzichtgegeven in dereactiesvan
-

we mogen op grond van de feiten gerustzeggen:trouwe - lezers met

betrekking totvorm eninhoud vanonsblad.Allereerstwillenwijhierallen
openlijkdanken voordeveletijd en moeitediezijaan onshebben besteed.
H etresultaatis datwe nu nietlanger werken op een indruk of een soort
intuïtie,m aar op controleerbare gegevens.
Voor ons is de enquête niet afgelopen, al zi
jn de antwoorden door het
onderzoekbureau - datonszeerveeldiensten heeftbewezen - vakkundig
weergegeven;de redactieheeftde plichten de taak om nu haarvoordeelte
doen met watonze lezers hebben opgemerkt.
Doordeantwoorden en deresultaten voelenwijonsbeslistgesteund,m aar
nietin slaap gesust.W atwijerin de praktijk nu mee zullen gaan doen,

valtop ditogenblik nog moeilijk concreetaan te geven.Bijœn aantal
enquêteresultaten hebben we reM s enige richting aangeduid.

Diteerste,helaaswateenzijdigegesprekmeteen deelvan onzelezersisons
goed bevallen.Voortzetting ervan in de vorm van m ondelinge of schrifte-

lijke contacten isonsbijzonderwelkom.
In deze ti
jd van steedstoenemendekosten van drukken,verzorgen en verzenden komt ook de Vraag naar de zin van hetwerken aan een blad als
'Streven'aan deorde.Degrotemedewerking aan hetslagen van deenquête

en hetdaaruitblijkend 'geloof'in onsblad hebben onsbemoHigd en aangespoord.In Uw en onzeogen is'Streven'waard eraan te werken.
Gerard Adriaansen en FransVan Bladel

Bulgaren
D e 'laatste vrienden'van de Russen in Europa en

hun parti
jcongres
L.L.S.Bartalits

Ontspanning tussen de Balkanlanden

Gedurende de afgelopen jaren isin hetkielzogvan degesprekken tussen
Oosten W estook op deBalkan dem litieke atm osfeerm inderkrampachtig
geworden.Regionale samenwerking tussen landen metverschillende ideo-

logischeen maatschappelijkesystemenlijktwatmeerkanstemaken.Zelfs
dejarenlanggevoerdepropagandavan deAlbanesepubliciteitsmdiategen
BulgarijeheeftTirana er nietvan weerhouden zich op de Bulgaarse industriebeursvan Plovdiv telaten vertegenwoordigen.Opmerkelijk zijn de
dooronwrikbaretrouw tegenoverdeSovjet-uniegdsoleerdepogingen van
Bulgarijeom zijn relatiesmetTurkijeen Griekenland teverbeteren.Sofia
zochtook toenadering totde'outsiders'van hetSovjetblok,Roemeniëen
Joegoslavië.Op 11en 12 september 1970 confereerde TodorZjivkoff,na
een pauzevan driejaar,metCeausescu in deRoemeenseplaatsGiurgiul.
Als resultaat van deze ontm oeting kwam een verdrag tot stand inzake

economischeen wetenschappelijkesamenwerking,en men isovereengekomen dat een nieuw vriendschapsverdrag tussen beide landen za1 worden

ondertekendz.Inseptember1970richtteZjivkoffookeenverzoenendschrijven aan Tito m et het voorstel om elkaar te ontmoeten ter regeling van

omstreden kwesties,in casu hetwederzijdseafzien van gebiedseisen en de
ondertekening van een vriendschapsverdrag3.Tito's antwoord was dateen

verbeteringvan debetrekkingen tussen beidelanden afhankelijk isvan de
oplossing van het probleem M acedonië4. Heeft het nationalisme in de

Oosteuropeselanden vaak een anti-Russischeteneur,in Bulgarije kennen
demachthebbersdiezorg niet.Overalin den lande getuigen gedenktekenen

van de verbondenheid methettsaristische Rusland,in later tijd metde
1 Delaatsteontmoetingtussen debeide partijleidersvond in septemberen oktober
1967 plaats,toen Zjivkoff een nietofficieelbezoek brachtaan Roemenië.
2 Scanteîa (Boekarest),13 september 1970.
3 FinancîalTim es,4 september 1970.

4 Nedelînelnformativne Novine (Belgrado),22 november 1970.

Sovjet-unie.Voor het Bulgaarse nationalisme moet slechts één ventiel
voldoendezijn:deM acedoischekwestie.DiekwestiekomtM oskou zeer
gelegen om een te grote toenadering tussen Bulgarije en Joegoslavië te
voorkom en.H etbezoek van een Zuidslavische delegatie onderleiding van
de M acH onische com munistCrvenkovski,die een ontmoeting tussen Tito

enZjivkoffmoestvoorbereiden,schijntmaarweinigtehebben opgeleverds.

Breznjevdoctrine
Het kort voor hetpartijcongres gepubliceerde ontwerp van de nieuwe
grondwetstelde in de preambulevastdatde Bulgaarse volksrepubliek haar
politiekzou baseren op desamenwerkingmetdeSovjet-unieen de andere

landen van de socialistische gemeenschap.Voortsiszijvastbesloten 'het
onverbrekelijke verbond',de vriendschap en de algemene samenwerking
metdeSovjet-unieen deoverige socialistische staten teversterken en uit
tebreiden.ln artikeldrievan denieuweconstitutie wordtde leidersvan het

land de taak opgedragen devriendschap en samenwerking metdeSovjetUnieen de overige socialistischelanden,alsmede de wederzijdse hulp te
ontwikkelenenteversterken.Inhetnieuwepartijprogrammawordtook de
vriendschap en samenwerking metde Sovjet-unie en de andere socialistische landen benadrukt.De Bulgaarse C.P.belooft ,,mit allen Krëften die
Bruderlichkeit,die Einheitim Denken und H andeln mitder K.P.d.S.U.zu
entwickeln und zu vertiefen,den Kursallseitiger Annâherung der Volks-

republik Bulgarien an dieSowjetunion beizubehalten''6.
Traditionele Bulgaars-Russische vriendschap

Het ongewone feit dat Bulgarije zich krachtens zijn constitutie met de
Sovjet-unieverbond doorformuleringen diede Breznjevdoctrinereproduceren,m anifesteertde traditionelevriendschap tussen Sofia en M oskou nog

duidelijkerdaninhetverleden.,,Bulgaria'sspecialrelationshipwith Russia,
partly historical and rom antic, partly a product of self-interest, cannot

thereforebedismissed aspureservility''T.DebroederlijkeSovjethulp voor
Bulgarije kwam totop heden nietdoor middelvan de permanente aanwezigheid van Russischelegereenheden,m aarm iddelsleveranties op grote
schaalvan kapitaalgod eren.De industrialisatie sinds 1945 geschiedt uit-

sluitend metRussische hulp.Hetontwikkelingsland Bulgarije anno 1945
5 Neue ZûrcherZeitung,22 november 1970.
6 Neue Zûrcher Zeitung,8 m ei 1971.
7 Dan M organ,'Zkivkov and Brezhnev Arm in A= .Shiny Sofia Showsoff Loyalty'in InternationalHerald Tribune,24 -4-1971.

werd tijdensdeafgelopen 25jaargeïndustrialiseerd.In industrieen handnijverheid werken zo'n 680.000 mensen,26% van alle werkenden.Datis
juistdriemaalzoveela1somstreeks1940S.Bulgarijeschijnthetenigelandin
deSovjetmachtssfeertezijndatmeervandegrotebroerkreeg- ongeveer
7miljard guldeng- danhetaanhem moestafstaan.Bovendien isdedoor
de Sovjet-unie nagestreefde economische integratie in hetkader van de
COM ECON de Bulgaarse industriële ontwikkeling ten god e gekomenlo.

Voorhetnieuwevijfjarenplan,van 1971tot1975,verwachtSofiavan Moskou 500miljoenroebelaan hulpll.Van deBulgaarsehandelvindt60%
metdeSovjet-unieplaatslz.Daaruitblijktnietalleen een politiekeafhankelijkheid,maarook datdeSovjet-uiezelfsvoordeBulgaarseindustrieprodukten van geringe kwaliteit een god e afzetmarktis.Hetnadeelvan
zo'n vasteafzetm arktisdatde Bulgarenwei
niggdnteresseerd zijn in kwaliteitsverbetering en vernieuwing.ln de jaren 1965-1968 heeftBulgari
je
even geprobeerd zi
jn handelwatmeer op hetW esten te richtenl3.Sofia
gebruiktedaarbijdekansdieBonnmetzijnopeningnaarhetOosten bood.
Op deBulgaarsenajaarsbeurste Plovdiv in 1966 wasde W estduitse inzen-

dingbijnaevengroota1sde Russischel4.Hetaanknopen van diplomatieke
betrekkingen tussen Bonn en Boekarestheeftechter de politieke toenade-

ring tussen Bulgarijeen deBondsrepubliek verhinderdls.
Russische '
D rang zum M ittelm eer'

Degrondwettelijkesanctioneringvan deBrezjnevdoctrineza1hetwantrouwen van debuurlanden tegenoverBulgarijenietverminderen.Deze staten
zijnbevreesd datBulgarijedoormiddelvan directeofindirectemilitaireen
diplomatieke steun van deSovjet-unieeen expansievem litiek op deBalkan za1nastreven.M acedonië en M oskou's eeuwenoude 'Drang zum M it.

telmeer'zijn dethema'sdievooralinJoegoslavischepolitiekekringen argwaan wekkenl6.Een reden te meer voor de Bond van de Joegoslavische
Communisten om geen officiëledelegatienaar het 10e congresvan de Bu18 Bulgarian StatisticalYearbook,Sofia,1969,pp.23-M .
9 Der Spîegel,nr. 18/1971,p. 111.
10 Idem .
11 N eue Zûrcher Zeitung,22 november 1970.
12 Bulgarîan Statistical Yearbook,Sofia,1970,pp.7 -8.
13 Self-interest versus ort
hodoxy:A study ofBulgaria'srelationshi? with theFederal Republic of Germany,Radio Free Europa Research van 4 me11970.
14 Sûddeutsche Zeîtung,28 septem ber 1966.
15 'Internationalism,Security and Legitimacy:The Challenge to SovietInterests in
EastEurope, 1964-1968'published by the Rand Corporation,maart 1968,pp.4243.

16 NedeljnelnformadvneNovine(Belgrado),22 november1970.

gaarseCommunistischePartijtezenden.Belgradolietzich op hetcongres
doorhaarambassadeurteSofia vertegenwoordigen.Ceausescu heefthet1id
van hetexecutieve comité van de Roemeense C.P.,Gheorge Pana,gezon-

den.W alterUlbrichtlietzich doorzijn 'kroonprins',Erick Honecker,vertegenwoordigenenGustavHusakdoorhetpresidiumlid van deTsjechoslowaakse C.P.,AloisIndra.Van de partijleiders der socialistische landen
hielden slechtsGierek en KadarteSofiaLeonid Brezjnev gezelschapl7.

Part#congres
Hettiende congresvan de Bulgaarse C.P.,datop 20 april1971 doorpolitburolid Todor Pavloffwerd geom nd,had volgensde statuten van de C.P.

uiterlijk in november 1970 moeten plaatsvinden.De eerste secretarisvan
hetcentraalcomitévan deBulgaarseC.P.,TodorZjivkoff,wildevermoedelijk eerstderesultatenvan hetXXIVecongresvan deC.P.S.U.afwachten.

Inaanwezigheid der1553gedelegeerden van debijna700.000ld en van de
Bulgaarse C.P.en de vertegenwoordigers van 89 buitenlandse com munis-

tischeen arbeiderspartijen,rapporteerdepartij-en regeringsleiderZjivkoff
in œ n lange redevoeringde bereikteresultaten op economisch,politiek en

sociaalgebiH alsmdehetvijfjarenplan van 1971-1975,hetnieuwepartijprogram en hetontwerp van de nieuwe constitutie.M et'grote voldoening

en echtevreugde'weesZjivkoffin zijn berichtop de ontwikkelingvan de
betrekkingenmetdeSovjet-unie.Hijgafdeverzekeringdatzijnpartij,zijn
land en hetBulgaarsevolkdeheiligevriendschaptussendeSovjet-unieen
Bulgarijevoortdurendzullen versterken en debetrekkingen 'mitdem grossen Land desKom m unism usim A ufbau'zullen uitbreiden en verdiepeniS.

W ant,zoalsZjivkofftijdenshetXXIVecongresvan deCPSU teM oskou
verklaarde,deBulgarenzijn nietalleendoorhetgemeenschappelijkeSlavischebloed metdevolkeren vandeSovjet-unieverbonden,maarook door
de s,unzëhligen briiderlichen Grëber der fernen und nahen Vergangenheitlg.

TodorZjivkoffmaaktevervolgensgewagvan deonvergetelijkeindrukken
van hetXXIVe partijcongresteM oskou,dathet'gewaltige ideologischtheoretische Genie der ParteiLeninsin seiner ganzen M acht'heeftgM e-

monstreerd.Hijsprak van 'hetfundamentvan allefundamenten'voorhet
bestaan en deontwikkeling van Bulgarije alsonafhankelijkeen bloeiende
socialistischestaat,devriendschap metde broederlijkeSovjet-unie.Deze
17 Rabotnîsjesko Delo (Sofia),20 april1971.
18 Neues Deutschland, 21 april 1971.
19 Idem, 3 april 1971.
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vriendschap noemdehij'het granieten fundament'van de Bulgaarse buitenlandse m litiek.

Zjivkoffsprak overdebetrekkingen metde overige socialistischelanden
slechts kort.Deze waren volgens hem gebaseerd op hethechte fundpment

van hetsocialistischeinternationalisme.Hijuitteook zijn voldoening over
het feit dat de Tsjœhoslowaakse communisten ,,die Zeit der Pofung
uberwunden, ihre Reihen von den Rechtsrevisionisten befreit und die
Partei unter dem Banner des M arxismus-LenM smus geeinigt haben''zo.

Vervolgensstelde hijde ontspanning en de god e verhouding metRoemenië a1svoorbeeld op hetterrein van de tussenstaatsebetrekkingen.Aan-

sluitend sprak departijleideroverdevoordelen van de socialistischeintegratie in hetkadervan de COM ECONZI.

TegenoverdeChinesevolksrepubliekheeftBulgarijepogingen ondernomen
om de betrekkingen tussen beide landen,ondanksde zwaarwegende ideologische en politieke tegenstellingen,te normaliseren.De veroordeling van
de 'verleumderischen Tëtigkeit'van Chinese leidersen 'hun pogingen'om
de internationale com muistische en arbeidersbeweging te verdelen,heeft

Zjivkoffverbonden metde toezegging datzijn partijenergiek tegen het
rechtseen linkserevisionisme alsmd e tegen deverschijnselen van nationalismeen anti-sovjetismeza1vechten.De betrekkingen metAlbaniëkwalificeerde hija1snietaan de belangen van beide landen beantwoordend.
De partij-en regeringsleiders te Tirana kregen van hem een berisping,
omdatzijinhetopportunismeen anti-sovjetismewarenvervallen en hun
land tegenzijnnatuurlijkebondgenotenuitspeelden.Nietteminza1Bulgarije
verderzijn bestblijven doen om debetrekkingen metAlbaniëtenormaliseren,resp.te verbeteren.

Over de betrekkingen metJoegoslavië verklaarde Zjivkoff,ondanks het
feitdathijditland nietsamen metanderecommunistischestaten maarin
het kader van zijn uiteenzetting over de Balkan noemde,dat Bulgarije
rekening houdtm ethetfeitdatde samenwerking tussen de twee socialistische landen beantwoordde aan de belangen van beide volkeren,van de

vrede en van hetsocialisme.Daarom zullen departijen deregering hun
bestdoen om debetrekkingen a1stussen goede buren in de toekom stnog

verderte verbeteren.Opvallend vriendelijk wasdepartijleiderook tegenoverGriekenland en Turkijezz.VoortssteldeZjivkoffeengemeenschappelijke verklaring van de zesBalkanlanden - Albanië,Bulgarije,Griekenland,Joegoslavië,Roemenië en Turkije - voor ,,fiirdie Achtung ihrer
20 Idem,21 april 1971.

21RabotnîsjeskoDelo,21ayril1971.

22 Vierjaarnadathetlegerln Griekenland de machtheeftovergenomen tervoorkoming van een verwachte communistische staatsgreep, ziet het ernaar uit dat de

1146

L. L. S. Bartalits

territorialen Integritat, die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten, fur den Verzicht auf Gewaltanwendung und Gewaltdrohung bei der
Losung von Streitfragen, filr Sicherkeit und gutnachbarliche Beziehungen".
Zowel in de Rabotnisjesko Delo van 21 april 1971 alsook in de Franse en
Engelse vertaling van Zjivkoffs rede ontbrak het door de Bulgaarse partijleider voorgestelde veiligheidspact tussen de Balkanlanden. Een regeringswoordvoerder verklaarde in verband met het met publiceren van de betreffende passage dat de partij het opportuun gevonden heeft het lanceren van
voorstellen inzake de sluiting van een veiligheidspact tussen de Balkanstaten aan de regering over te laten .wiewohl sie schon bei frtiherer Gelegenheit als Initiatorin aufgetreten ist. Grundsatzlich habe sich die offizielle
Politik nicht geandert und es konne mit einer entsprechenden Initiative
auf staatlicher Ebene gerechnet werden"?".
Westelijke diplomatieke kringen geven echter dit BuIgaarse voornemen
nauweIijks kansen, temeer daar Zjivkoff Albanie scherp had aangevallen
omdat het zich met de Chinese volksrepubliek verbonden voelde. Verder
zullen Griekenland en Turkije aarzelen om deeI te nemen. Men vermoedde
dat de weglating van de betreffende passage op het laatste moment op een
Sovjetinterventie is terug te voeren of dat de Bulgaren erover geergerd
waren dat Joegoslavie sIechts door een waarnemer op het partijcongres
was vertegenwoordigd.
Een zelfkritische toon was dominerend toen Zjivkoff over de rol van de
vakvereniging sprak. Begin maart 1971 werden de voorzitter van de centrale vakverenigingsorganisaties samen met vier van de zes secretarissen
van het centrale comite van de vakverenigingen vervangen'", Deze mutaties
waren vermoedelijk noodzakeIijk wegens de nawerkingen in BuIgarije van
de Pooise gebeurtenissen in december vorig jaar en wegens een daarop
volgende merkbare ongerustheid onder de BuIgaarse arbeiders'". Zjivkoff
gaf toe dat de activiteiten van de vakverenigingen niet identiek behoefden
te zijn aan die van de partij- en regeringsorganen. Zij moesten een belangbetrekkingen met BuIgarije worden verbeterd, resp. uitgebreid. De Griekse viceminister van buitenlandse zaken verklaarde dat Roemenie met een voorstel was
gekomen voor nauwere betrekkingen op het gebied van handel, industrie, landbouw,
toerisme en vervoer. Het voIgt op een soortgelijk BuIgaars voorstel van februari
1971. Griekenland heeft zowel met Roemenie als met Bulgarije Ianglopende bilaterale handeIsverdragen gesloten. De Griekse bewindsman Iegde de nadruk op het feit
dat zijn land een vrije economie heeft, terwijl bij de Balkanburen het economisch
leven in staatshanden is. Dit leverde volgens hem op het gebied van de economische
samenwerking enige moeilijkheden op, zoals de voorgestelde vestiging van gemeenschappelijke bedrijven in Griekenland (The Financial Times, 3 maart 1971).
23 Neue Zurcher Zeitung, 23 april 1971.
24 Vesjerni N ovini, 9 maart 1971.
25 Magyar Sz6 (Novi Sad), 12 februari 1971.

rijke ro1in hetmaatschappelijke leven vervullen.Voortshebben de vakvereni#ngen weinig gebruik gemaaktvan hun rechtom medetebeslissen
in hetbdrijfsleven.Bovendien kwamen zijslechtsontoereikend hunplichten na,die metde verdd iging van de directe belangen van de werknemers

verbonden waren.Daarom eist de partijleiding van de vakvereni#ngsorganen,datzijmeerdan in hetverleden de strijd om deverwezenlijking
van de ,,nationalen Aufgaben um die Einhaltung der Volkswirtschaftsplâne mitihrer Tëtigkeit a1s Vertreter und Kâmpfer fiir die privaten und
kollektiven Interessen vereinen''z6*

Brezjnevsredevoering
Opdetwed edagvanhetBulgaarsepartijcongreshield dealgemeen secretarisvan hetcentraalcomité derCPSU,Leonid Brezjnev,een toespraak
waarin hijonderandere zeidatde socialistischelanden thanseen kracht
vormen die een grote invloed heeft0p de ontwikkeling van de internationale betrekkingen.Devoortdurend toenemendepolitiekeen militairemacht
van de socialistische staten en hun bondgenootschap metde revolutionaire

bevrijdingsbewegingen en met de anti-imperialistische krachten vormen,
volgensBrezjnev,een beslissendefactorin de strijd om demensheid voor
de gevaren van een atoomoorlog te vrijwaren.
DeSovjetpartijleiderweesopdegrotebetekenisvanhetop creatievewijze
ontwikkelen van de marxistisch-leninistische theorie en van de communistische opvoeding van hetwerkende volk.

Hetisopgevallen datBrezjnev in Sofia heefterkend datdeopbouw van
het socialisme zich in e1k land onderscheidt door zijn eigen specifieke
karakter.De geschiM enis heeft echter de beslissende betekenis bewezen
van de algemeen geldende wetten die de ontwikkeling van de socialistische
landen bepalen.Om diereden noemdeBrezjnevhetverrevantoeval
ligdat

ertussen devraagstukken dieop hetBulgaarse partijcongresaan de orde
waren gesteld en die welke op hetXXIVe congres van de CPSU werden

besproken,een diepwederzijdsverband bestond.Hetwasnietsandersdan
een wetmatigheid datdeeconomischeproblematiek van een snellestijging
van het levensniveau in het middelpunt stond van de beide congressen.

Tijdensbeide congressen werd ook ruime aandachtbesteed aan de problemenvandesocialistischedemocratie.TenslottezeiBrezjnevdatdeBulgaarse communistische Partijmetde CPSU altijd nauwebroederlijke samenwerking heeftonderhouden en denietteverbreken vriendschap tussen
M Neue Zûrcher Zeitung,22 april 1971.
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beidepartijen wasdesterkeschakelinhetgemœnschappelijkefrontvande
socialistische landenr.

Toespraken van Gierek,Pana en H onecker

Voor een gelijktijdige ratificatie van de verdragen van M oskou en W arschau doordeBondsrepubliek hield de PoolsepartijleiderEdward Gierek
œnpleidooi.DoordezemededelingwildeGierek vermoedelijk despeculaties over een nieuwe Poolse Duitslandpolitiek ontzenuwen.De ratificatie
van deze akkoorden zal in het ,,stândigen Prozess der Beseitigung der

Uberreste''van dekoudeoorlog van bijzondere betekeniszijn.Naasteen
solidariteitsverklaring ten opzichtevan de socialistischegemeenschap sprak

Gierek van depolitiekemoeilijkheden inPolendieslechtsdoormiddelvan
de verbetering derbetrekkingen van de partijmetde arbeidersklasse en
metde andere werknemers overwonnen konden wordenz8.

DeRoemeensedelegatieleiderherhaaldeinzijntoespraak debekendeonafhankelijkheidsthesen van Roemenië.GheorghePananoemdegelijkberechtigingen niet-inmengingin deinterne aangelegenheden alsbeginselen waar-

op decontacten tussen de communistische partijen moeten worden gebaseerd.Slechts wanneer deze principes zullen worden gerespecteerd en in

depraktijk toegepastkanmen debestaandemoeilijkhd en binnen decomm uistische wereldbeweging overwinnenzg.
Erich H oneckerbetoogde onderanderedatde Bulgaarsevolksrepubliek en

deDDR 'Boderund Verbûndete'zijn in degrote ,,um dasLand Lenins
zusammengeschlossenen Gemeinschaft freier sozialistischer Völker und
Staaten''*De Bulgaarse CP en de SED Zi*
Jn voor altijd metde roemrijke

SovjetCommunistischePartijverbonden.Hetwereldhistorischebelangrijke
XXIVecongresvan de CPSU leidde een nieuwe belangrijke 'Etappe des
Vormarsches'van de Sovjetmaatschappijnaarhet communisme in.Het
congreste M oskou heeftde ro1van de CPSU als avantgardevan de internationale communistische en arbeidersbeweging bevestigd.
Vervolgens legde Honecker er de nadruk op dat op Duitse bodem de

onverzoenlijketegenstellingen tussen de beidetegengesteldemaatschappelijkesystemen zich in een bijzondertoegespitstevorm manifesteren.Onder
dezeomstandigheden noemdehijdeafgrenzingvan deDDR van deimperialistische BRD een 'objektiver gesetzmâssiger Prozess im weltweiten
Kampf'tussen hetsocialismeen hetkapitalisme,een noodzakelijke voor27 Népszabadsk ,22april1971;TASS inEnglish,21april1971.
28 Tribuna Ludu,22 april 1971 en N eues Deutschland,22 april 1971.
29 Scanteîa,22 april 1971.

waardevoordeverwezenlijkingderprincipesvan devreM zamecoëxisten;e,voorhetaanknopen vangelijkberechtigdebetrekkingentussendeDDR
en de BRD op basisvan de algem eengeldende regelsvan hetvolkenrecht.
Aansluitend verklaarde Honecker datde DDR op grond van de gemœ n-

schapmlijk uitgewerktem litiek van deWarschaupacianden akkoord gaat
metdebijeenroeping van een paneuropese conferentie voorveiligheid en
samenwerking.
Over de problemen van de internationale communistische en arbeiders-

bewegingzeiHoneckerdathetXXIVecongresvan deCPSU eenmijlpaal
wasop deweg terversterking van de 'Aktionseinheit'der comm unistische
wereldbeweging.Tenslotte verklaarde Honecker dat met het oog op de
'verschërften Agressionspolitik' van het im perialisme de woorden van
Ernst Thâlmann en die van GeorgiDimitrov thans een grote actualiteit

hebben:,,Die Stellung zurParteiLenins,dieHaltung zurSovjetunion ist
derPrufsteinfiirjeden Revolutionâr,istdieGrundfragedesproletarischen
lnternationalismus''Bo@

Discussieop hetpart#congres
Nade begroetingstoespraken derdelegatieleidersvan de buitenlandsecom-

munistischepartijen hebben verschillendegedelegeerden deproblemen der
ontwikkeling van desociale wetenschapm n uiteengezet.Deversterking van
de rolder vakverenigingen 'alsSchule des Kommunismus'en hetbetrekken van de werknem ersin hetmanagementvan de socialistische economie
stonden in hetmiddelpuntvan andere redevoeringen3l.

Op delaatstedag van hetcongresheeftmen hetnieuwepartijprogramma
aangenomen en de leidende functionarissen van de partij herkozen.De
aanvaarding van hetnieuweprogramma van deBulgaarse CP werd a1seen
daad van historische betekenis gekwalificeerd3z.ssDieses Programm, das
dieGestaltung derentwickelten sozialistischen Gesellschaftin Bulgarien a1s
die unmittelbarehistorischeAufgabe derParteibezeichnet,istRichtschnur
auf derGrundlage derLehren desM arxismus-Leninism us''33.

Slotbeschouwing
Na afloop van hettiende congresvan de Bulgaarse CP kan worden vast-

gesteld dateen nieuw partijprogramma en een nieuwegrondwetde voor30 Neues Deutschland, 22 april 1971.

31 ldem,23 april1971;Rabotnîsjesko Delo,23 april1971.
32 BTA (Sofia)in English,26 april1971.
33 Neues Deutschland,25 april 1971.
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uitgang in Bulgarije markeren.Krachtens de nieuwe constitutie wordt
Bulgarijea1ssocialistischestaatgekarakteriseerd,ondankshetfeitdatBu1garijeofficieelvolksrepubliekblijft.Hetpartijprogrammakondigtheteinde
van de overgangsperiode tussen kapitalism e en commui sme aan en de
inleiding totde 'Etappe des Aufbaus der entwickelten sozialistischen Ge-

sellschaft'.Hetpartijprogram stelthetkapitalismeen imperialismeverantwoordelijkvoorhetfeitdathetstadium vandecommunistischemaatschappijtijdensdeeerstvolgendeperiodenietbereiktkan worden.
Op hetterrein van de binnenlandsepolitiek beloofthetpartijprogramma
een consequente ontplooiing van de socialistische democratie,een actieve
deelnem ing van de 'W erktëtigen'aan de leiding van de staat en aan de
economische en culturele opbouw, een versterking van de volkscontrole
Overhetstaatsapparaat,en een in betekenistoenemende ro1van de volks-

vertegenwoordiging.M en was echter duidelijk over de handhaving van
de huidige m achtsstructuur.Van een vermindering der dictatuur van het

proletariaat,een afsterven van destaaten deheerschappijvan departijis
niets te vinden, integendeel. De nieuwe grondwet wordt door artikel 1

gedomineerd.Ditartikelverklaartdecommunistischepartijtotdeleidende
krachtvan demaatschappijin Bulgarije,waarmee de overige paragrafen
worden gerelativeerd.

Hetpartijprogrammazegtoverdeleidendero1vandepartijinhetpolitieke
enmaatschappelijkeleven hetvolgende:,,DieEtappedesAufbaus''vande
ontwikkelde socialistische maatschappijwordtdoor œn ,,noch stërkeres
Anwachsen derRolleund derBedeutung''van de communistischepartij
a1s Fiihrende und lenkende Kraft'' gekarakteriseerd. De ,,staatlichen
Zwangm assnahmen'' worden tegen ,,alle Personen beibehalten, die zu
offenen oder versteckten Formen des l:anapfes gegen die sozialistische
Gesellschaftsordnung iibergehen,diedie sozialistischen Gesetze verletzen'',
aldushetpartijprogram.Hetpolitiekem onopolie van de communistische
partij wordt dus met alle middelen verdedigd.In de grondwet worden
,,

weliswaardeklassiekevrijheidsrechtenvan deburgersgegarandeerd,maar
in paragraaf56 wordtvastgesteld,datdeze rechten niettegen hetdoor de

partijbepaalde 'öffentliche Interesse'mogen worden gericht.
Deheerschappijvandepartijwordtinhetmaatschappelijkeleven ook niet
verminderd.lntegendeel,op hetterrein van de opvoeding moetde ro1van
de scholen,hogescholen en universiteiten alsmachtigeideologische institu-

tiesversterktworden.Degrondwetschrijftnietalleen in paragraaf36 de
gehelemaatschappijvoor,dejeugd in communistischegeestop tevoeden,
m aar krachtens artikel 37 worden ook de ouders verplichthun kinderen
een communistische opvoeding te geven.Hetprogramm a droeg de com -

munistischepartijop,dewetenschapsbeoefeningsteedsnauwerteverbinden
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metdeopbouw van hetsocialisme in Bulgarije,om een wetenschappelijk
frontin hetleven te roepen datde nagestreefde ontwikkeling zou moeten
dienen.Overeenkomstig worden ook de 'Kunstschaften' en de culturele

activiteitaan de partijcellen ondergescMktgemaakt.In deze etappe der
vervolm aking van hetsocialismezullen literatuuren kunststeM smeereen
organisch bestanddeelvan de 'gesam tparteilichen Sache'vormen en maxi-

maaltotontwikkeling van de socialistische maatschappijin Bulgarije en
tottriomfvan decommunistischeidealen in dewereld bijdragen.DeBu1gaarse literatuur en kunstzullen volgensde m ethode van het socialistisch
realisme ,,ihre ideologisch erzieherische und umgestalterische Rolle''ver-

sterken.De partijleiding van de cultuur za1volmaaktworden en in de
Einschëtzung der kûnstlerischen Tatsachen und Erscheinungen'' zullen

,,

hetklasse-enpartijcriterium striktaangewendworden.
Dein hetpartijprogramma aangekondigde ro1van de volksvertegenwoordigng wordtin denieuwegrondwetgesanctioneerd.Hetparlementza1in
plaatsvan twee,minstensdriekeerperjaarbijelkaarkomen.M aardoor
middelvan deaangekondigdevorming van een staatsraad zullen de rechten
en bevoegdheden van de volksvertegenwoordiging wederom worden beperkt.Dit hoogste perm anente orgaan van het staatsgezag verenigt ,,die
Entscheidungs- und Ausfiihrungsgewalt''a1s het opperste orgaan van de
nationale vergadering.De staatsraad wordtdoorde afgevaardigden geko-

zen en hijisformeelaan hetparlementverantwoordelijk.De rolvan de
regering in hetpolitieke leven za1aldus verminderd worden.W ant in de
toekom st zullen de binnen- en buitenlandse politiek tussen de zittingsperioden van hetparlementdoor de staatsraad worden bepaald.M en ver-

wachtin Sofia datbijhet in werking trd en van de nieuwe constitutie
TodorZjivkoffpresidentvan destaatsraad za1worden en zodoende,zoals
Ceausescuin Roemenië,zichaandetopvandepartijen destaatzalplaatSen34.

34 De nieuwe constitutie werd op 16 m ei 1971 door middel van een referendum
goedgekeurd.

Vrijheid en ervaring
G. W ilkens S.&

'Vrijheid en ervaring'isde titelvan een studie die Prof.Dr.L.Bakker,
hooseraarin de systematische theologie aan deKaloliekeTheologische
H ogeschoolin Amsterdam,hetlichtdeed zienl.

Deinzetvan dezestudieisuiterstrelevant:hoeisgeestelijkleven mogelijk
waarin God nietwordtdoodgepraaten de mensnietwordtdoodgezwegen.

Hetsamengaanvanvrijheidenervaringisimmersnoodzakelijk,wilnietde
vrije mensvan hetreligieloos christendom morgen alweer vallen in de
zelfgemaaktekuilvanœnovergevoeligereli/euzeewaring,die.nietsziend
en allesvermoedend,op een makrobiotisch worteltjeknabbelt.Heteen en
anderkomtde geestelijke integriteitbeslistnietten goede,laatstaan dat
het er œ n argumentvoor vormt.Actualiteit kan men deze studie niet
ontzeggen.Bakker maaktin di
tboek geestelijk leven nietirrelevanten
theologie nietoverbodig.Daarom is deze studie terechtopgenomen in œ n

onlangsgestarte serie overde theologie van hetgeestelijk leven.Geloven
immersgeeftte denken.Datisredelijk.Van deanderekantmoettheologisch denken ook geloofwaardig zijn en nietalleen doctorandussen in het
christendom opleveren.D atkan eeniM er aanvoelen.
Hetonderwerp van de studie van Bakker vormt,zoals de ondertitelaan-

geeft,vrijheidenervaringinlevenenleervanIgnatiusvanLoyola.Bijhem
zien we volgens de auteur œn manier van geestelijk leven naar voren
komen dieten volledekeuzevrijheid vandemenshonoreerten tegelijk het
verbond metGod totzijn rechtlaatkomen.Hierin ligtde he endaagse
relevantievan lgnatiusen zijn leeroverdeonderscheiding dergeesten en
hetmenselijkekiezen.Heelinhetkortomvatdieleerhetvolgende.
VoorIgnatiuswashetœn duidelijkeen ervaarbarezaak datGod in zijn
bemoeienismetdewereld en de mensnietœn onpartijdig buitenstaander
is,maardaadwerkelijkmetzijn genadewerkzaam,evengoM alsdeduivel
voorhem allerm instœ n abstracte oftheoretischefiguurwas.Ditheefttot
1LeoBakker, Freiheit und Erfahrung. Redaktionsgeschichtllche Untersuchungen
ûber die Unterscheidung der Geister #eflgnatîus von Loyola.EchterVerlag,W urzburg.1970,332 pp,DM .38.- .
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gevolg dat de mens Zch dientte bezinnen op de krachten die op hem

inwerken:ofhijonderinvloH staatvan God,ofvan zijnzelfzucht,ofvan
de kwade.Deze geesten moethijbijzichzelftrachten te onderscheiden.
lgnauus,die zelfzeergeleden heeftonderveleonduidelijke en verwarde
gevoelensen bewegingen in zijn leven,heeftzich bezonnen op zijn eigen
erm ringen en dezegd achten neergelegd in zijn 'regelstotonderscheiding
van de geesten'.Dezeleeren deze ervaringen van Ignatiusvormen hetuitgangspuntvan Bakkersonderzoek.Alseen strategievan een zeerpersoon-

lijk geloofisdeze leerallerminstverld en tijd.
W emaken immersop hetogenblik mee,datbovenpersoonlijkeverbanden
in kerkenmaatschappijuiteenvallen en demensin zijnbeslissingen steM s
nleerwordtteruggeworpen op zijn persoonlijk geweten.Daarbijkomteen
toenemendbesefdatdemensvrijisenzelfverantwoordelijkvoorzijndoen
en laten.In deze nieuwemaatschappelijkesituatiewordtde vraag acuut,
ofen hoe men niet-traditiegebonden gevoelkan overhouden voorGod en

Zijn werking en daarvrijmensbijkan blijven.Hetgaatom devrijemens
die gevoelheeftvoorGod.Ditisnietmeeren nietm inderdan devraag, of

in deze tijd persoonlijk geestelijk leven nog mogelijk is.Hoe ervaartde
menswatGod wi
1en richthijdaarnaarvrijelijk zijn leven in?
Destudievaltuiteenindriedelen.Inheteerstedeelkomendepersoonlijke
ervaringen en lotgevallen van Ignatiustersprakeen debijzonderemanier
waarop hijtegemoetkwam aan de richting waarin God hem trok.Scherpzinnigen erudietlaatBakkerzien hoeIgnatius'leeroverde onderscheiding

der geesten een vrucht is van persoonlijk doorleefde gebedservaringen.
Deze 'regels'vormen een stuk spiritueletheologiediezichzelfnietafsnijdt
van haarvindplaats:de ervaringen van œn stille omgang metGod in eigen
leven.H ettweede deeltoontaan, datIgnatiusweliswaareen stichterisvan
œn nieuwe spiritualiteit,maarzekergeen theologieprofessor die de eigen
ervaringen adequaat kan uitdrukken. lnvloeden van Thomas, Bernardus

van Gairvaux en Dionysiusde Karthuizerop Ignatius'denken zijn erde
oorzaak van datoorsproA elijkeervaringen nietgeheeltothun rechtzijn
gekomen.In hetderdeen laatstedeelvan zijn werk komtdeschrijverzelf
meeraanhetwoord,wanneerhijdeproblematiek van vrijheid en ervaring
behandeltvanIgnatius'tijdtotinonzedagen toe.Enigehistorischevragen
waarop de auteur ingaat,zijn bv.:betekenthetdoen van de Geestelijke
Oefeningen(retraite)steedshetmakenvankeuzesen voornemens?Kanhet
maken van een fundamentele levenskeuze ook ietsanders en meerinhou-

den dan hetkiezen vooreen bepaalde levensstaat?W aarom bijde interprettoren die traditionele nadruk op redelijkheid en verstandelijke argumenten bijhetkiezen?Blijfthetgeestelijkeelement,waardoormen voeling
houdtm etwatde mens ten diepstebeweegt, op de achtergrond? W asmen

in de traditie niette weinig ingenomen metde geestdie iemand dreef om

eigen vrijheid gestaltetegeven? Waarom wordtdero1van deH.Geestin
deGeestelijkeOefeningen zo verzwegen?Bakkervermoedtdatdeverdenking van illuminisme Ignatiuserhuiverig voorheeftgemaaktzijn eigen
geestdriftvollM ig bloottegeven ten overstaanvan dekerkelijkeoverheid.
Heeftde spiritualiteitvan dejezuietenordewelsted srekening gehouden
methetcharism a van haar stichter?De auteurheeftzichzelfen ook ande-

ren hiermeebelangrijke vragen gesteld.
Gdnspireerd doordezestudierijzen erbijdelezereen tweetalvragen die
op onvermoedewijzedeactualiteitvan deIgnatiaanseervaring en vrijheid
onderstrepen.

Een eerstevraag van duidelijkeurgentieluidt:watheeftpersoonlijkeervaringenvrijheidtemakenmetdeconcretekerk?Ofnogscherper:hoeisde
gezindheid van deindividuelegelovigemetzijn eigen vrijheid en ervaring,
a1sdehiërarchischekerk hem nietwelgezind lijkttezijn?
BakkerschildertdehistorischeIgnatiusduidelijk a1seen 'man vandekerk'.
Nietalleenhoudtlgnatiusdevrijemensmetzijn persoonlijkegodservaring
sted s de band met de kerk voor ogen;reeds vanafhetbegin van zijn
geestelijklevenzijnertallozevoorbeeldenvanzijnovertuigingdatertussen
de Heer van de persooMijke gebedservaring en de kerk eenendezel
fde
Geestisdiede vrijemensleidten bestuurt.Men kan zelfszeggen datde
kerkelijkegezindheid van lgnatiuswezenlijk hoortbijzijn eigen concrete
ervaring en vrijheid.DitlaatBakkerduidelijk naarvoren komen.Hetis
enigszinsjammerdathijnietlaatzienhoelgnatiusvanuiteen klarekerkelijkegezindheid inconflictsituatieseenhem nietwelgezindekerkelijkeoverheid gehoorzaam tegemoettreM t.Dat zou zowelde historische Ignatius
meertotzijn rechthebben doen komen alsook de actualiteitvan de 'kerke-

lijke'Ignatiusscherperhebbenaangetoond.Dedrangnaareen vrijeopstelling ten opzichte van de hiërarchie wordtimmersin dehuidige kerkproblemen steM s dringender.Ignatiuskan a1s'man van de kerk'en a1s stichter

van een hoogkerkelijkeordeeen goedeschutspatroon zijn tegen altevrij
opstellen.
Een tweede fundamentele vraag diezich bijdelezervoordoetis:watisde
inhoudvan devrijheid Cn CW afing Waar de atltetlrOVCFspreekt? W aaraan
spiegeltzich de mens? lgnatiushoudtde vri
je menssteedsde evangeliem ysteriesvan JezusChristusvoor.In de visie van lgnatiusishetChristus

dieeen appèldoetop deervaring van devrijemensom toetetreden tot
Zijn gemœnschap,om tedelen in delasten en moeitenvan Zijn gangdoor
dewereld om Hem uiteindelijk tevolgenin zijn heerlijkheid.Een specifiek
beeld van dearme en verachte Christuswordtdevrijemensonontkoom-
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baar voor ogen gehouden.In de ervaring die deze ontmoeting oplevert,

staathetdekiezendemensvrijzijn leven teordenen,waarbijdefeitelijke
armoededoorIgnatiusalsideaalwordtgesteld om daardoordefeitelijke
Jezusmeernabijtekomen.
DatzetBakkerheelhelderen overtuigend uiteen.M aarmetdefeitelijke
arm oede die voortkom tuit hetzeer concrete Christusbeeld van Ignatius,

heeftdeauteurmoeite.Hijvraagtzich afofIgnatiuszich vooronzetijd
nietteweinigm sitiefopstelttenaanzienvandebinnenwereldlijkewaarden
en te weinig de positieve zin van bezit en eer in de keuze van de mens

betrekt.Komtheterbijhetkiezen nietmeerop aan ditin de geestvan
Christuste doen dan in een letterlijke navol/ng van Jezus,zo luidtzijn
kritischevraag.

Dehedendaagse gelovige,zoalsBakkerdieziet.kan in zijn ervaring verschillen metdievan Ignatius,metdiensvoorkeurvoorfeitelijke armod e
om opdiewijzenaarzijnervaringmeertelijken op zijn Schepperen Heer.
M en kan zich afvragen ofde auteurhiermee Ignatiusrechtdoet.W ordtin

zijn opvatting de vrijheid van Ignatiusniette zeerlosgemaaktvan diens
intense ervaring en aandachtvoordefeitelijke armeJezus? Kan men de
Ignatiaansevisieop vrijheid en ervaring dan we1actueelvinden,maardit
in tegenstelling tot lgnatius' concrete Christusgestalte of diens concrete

voorkeurvoordefeitelijkearmoedea1sidealekeuze? Bovendien zou men
metdeauteurvan mening en ervaring kunnen verschillen en heteindevan
hetconventionele christendom en het voortbestaan van kerk en christen-

dom anderstaxeren.Kanmen nietmetevenveelrechtzeggendatjuistdeze
lgnatiusmetzijnvoorliefdevoorfeitelijkearmoedeen letterlijkenavolging
nogeigenlijkmoetkomen voordehuidigewelvaartsmensindezeconsumptiemaatschappij?
Hetisjammerdatdeauteurweinigzegtoverdenorm van depersoonlijke
ervaring en de vrijheid.W ellichtkan de auteurdebeloftedie deze studie
overvrijheid enervaringinhoudt,vervullendoorineenvolgendepublikatie
te laten zien waarom vrijheid zo'n aparte ervaring is,gebonden aan de
bevrijding doorG ristus.
Dezeverdienstelijke studie roeptrelevante vragen op.Ilie accentueren de
actualiteitvan watBakker op heteind van zijn boek schri
jftover'detot
vertwijfeling leidendekreet'van demodernemens,'wanneerergeen aanwijzing gegeven wordthoe men zijn eigen persoonlijk geweten juistkan
vorm en',
'alsmededevraag watChristus'metmij'te maken heeft'.

G esprek m etEtienne Elias
JeJ Cornelis

Na zijn recente tentoonstellingen in De Hallen te Haarlem,hetDordrechts
M useum en hetProvinciaalM useum teH asselt,isEtienneEliasgeen onbekende m eer.D e lezers van Streven hebben vroeger al kennis m et hem kunnen

maken,toen hier(in februari1968)Dekeldervan Beerveldewerd voorgesteld,
waaraan hijgewerktheeftsamen metRaveel,deKeyzeren Lucassen.Elias
werd geboren op 25 april1936 te Oostende.N a van 1954 tot1958 de actuele
kunstwereld in en rond de A cadem ie voor SchoneK unsten te G enten in de

kroegen teAntwerpentehebbenverkend,keerdehijnaarOostendeterugom
zich daarin een betrekkelijke teruggetrokkenheid te wijden aan de verheerlijkingvan degoededingenvanhetleven.Geen agressiviteittegen deverdwazingvan dezetijdvinden wijbijhem,maarwe1een mildespotmetdeidolen
vanonzeconsumptiemaatschappij,misschiendebestemethodeom zevanhun
voetstuk te halen.

Oostende,hetisde stad van mi
jn voorouders,he.Ach ja,hetiswe1een
lellke stad,een gezonde stad,dichtbi
jdezee,nietverpestdoorfabrieken.
lk zithierrustig,goed gdsoleerd,kan hiergoed werken.Vervan die ver-

velende artistenwereld die in je andere stden vindt.Ik heb een jaar in
Antwerm n gezeten,ik kon daar niet werken,ik zat hele dagen in de
kroegen;daar wordtteveelover kunstgeprâât:we gaan dât en we gaan

dâten wegaandâtdoen,maarjedoethelemaalniks,jezitmaartekletsen.
In Am sterdam zou ik ook we1willen W0nCn,maar datgaatnietnletdie
woningnood;daar zou ik nog lieverwillen wonen dan hier.Daar gebeurt

iets,daarissfeer;en de waardering voornzijn werk,de waardering van
mijn vrienden,datspedttoch ook allemaal'n rol.Datmisik hier.Oostendeiseen eiland,metde mensen van de Oostendse 'cultuurwereld'heb ik

helemaalgeen contact.W iezijn dat? Teonbelangrijk om op te noemen.
Er is we1 een cultuurwereld in Oostende,hoor:de cultuurwereld van de
O fé's en de praters.lk geloof,a1s ik in Oostende succes had, zou ik erg

aan mezelfbeginnen tetwijfelen.W atbetekentEnsorvoorOostende?Eris
praktischgeenwerk vanEnsorinOostende.AlsjeEnsorwiltzien,moetje
naar Antwerm n.
In Oostendeisergeen plek diem eaantrekt.Ja,devissershaven misschien,

1157

Gesprek met Etienne EliJJ

datis de zielvan Oostende.M aar niet om te schilderen,hoor.Ik maak

geen 'schilderijtjes'.Demensen zouden datmisschien fijn vinden:,,kijk,
Eliaszitdaar te schilderen''.Show.Daarben ik nietvoor.H etwerk is de

show.Nee,hetbelangrijkstevoormijinOostendeisdeTimmermansstraat,
de volksbuurt waar ik geboren ben,waar ik op straatgespeeld heb met

vriendjesen vriendinnetjes,datwaswel'n mooie tijd,daardenk ik nog
veelaan terug;de meeste van die mensen ken ik nog,ik heb ze nietvergeten,ik ben er nietvan vervreemd,waarom zou ik? Ze komen hier en

dankijkenzenaarmijn werk.Zebegrijpendatdateenstukvanmijnleven
is,niette scheiden van mi
jn persoon.lk maak hethun we1wijs.En ze
respecteren dat.Laatstnog zo'n vrouw:ze kom thier en ik toon haar œ n
tekening,en zedraaitzich om en zegt:,,ik ben toch 'n kalle,he'':zemoest
huilen om die tekening!M aar datis dan ook een heelechte vrouw.M is-

schien moestzehuilen omdatzemijkent,ikweethetniet.M aarzebegrijm n datschilderen heelessentieelisvoormij,datik ernietbuiten kan.
Ik kan er nooitm eer mee ophouden.lk ben ermee begonnen toen ik 13
was.Ik heb nooitiets anders gedaan.Ik kân niets anders,geloof ik toch

niet.Heteerstewatik gemaaktheb,warenmolens,endezee,naarprentjes
uitABC,een illustratie van toen.Dat waren gouaches,er bestaan er nog
van.Een schoolmeester in Blankenberge heeftm e de eerste olieved gege-

ven.Demarktvan Brussel,datwasmijneersteschilderijin olieverf.In de
AcademieteGenthebikveeletsengemaakt.M ijnlerares,M arieDekeyzer,
wasook voorzitster van de Antivivisectie in België.W e spraken dusveel
overdieren;ik heb veelliefdevoordieren,en voorde natuur.

Watdoeteen schildereigenlijk?
lk geloofdatdekunstdoorde eeuwen heen altijd temaken heeftgehad
methetprobleem van de eigen tijd.En ik geloof dat het voornaamste

probleem vandetijd nu is:wijverlaten denatuur,wijzijnbezig aan onze
eigen vernietiging,de natuurwordtoveralverbannen, hetgroenverdwi
jnt,
en dem ensen worden erzich stilaan van bewustdatzi
jmetietsbezigzijn
datgevaarlijk op hun eigen kop terechtkomt.Dejongeren tenminste worden erzich van bewust,denieuwegeneratie.Zijgaan daarverbetering in
brengen,geloofik.Zijzien datdenatuurgerespecteerd moetworden,niet
vernietigd mag worden.En ik geloofdatdaarietsaan gedaan kén worden.

lkprobeerdatviamijn werk.Ookalviadetitelsvanmijnwerk.'Gelukkig.
erisnog koren','Gelukkig,erisnog gras'.lk hou ontzettend veelvan gras.
Geschilderd grr .

Ja,in denatuurlopen demensen eraan voorbij,zekijken nietmeernaar
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gras,zoalszenietmeerkijken naarschilderijen.Zeluisteren naarschilderijen,maarkijkennietmeer.Zekijkennietmeernaardenatuur.Consumptie,he,datis het,niets andersm eer dan consumptie.M aar dekunstkan
datherstellen.Datgeloof ik absoluut.lk geloof absoluutin de comm uni-

catiemogelijkheid van de kunst.Datistoch altijd zo geweest.W atweten
wijvan de Egyptenaren? Alleswatwijervan weten,weten we doorhun
kunst.Dekunstkén de natuuropnieuw opvangen.Daarzijn momenteel
toch enkelem ensen m ee bezig.lk ben nietalleen.Nog onlangszag ik een
tentoonstelling van Roeld'Haese.Datishettoch.Diem an heeftsuccesin

hetbuitenland.Maarhier?lk zeg:iemand kijktnaarjewerk,datistoch
jammer,maarja....W atheb jeaan België? 'tLand van goeie coureurs,
he.W e hebben fantastische coureurs. ..en lekkerefrieten.Ja,datisenig

in dewereld,hoor.Alsik hierbuitenlanderskrijg,dan zeggen ze altijd:
owathebbenjullietochgoeiefrietenlpatatesfrites!Engoeiecoureurs,hoe
is 'tweer,Rik Van Looy en nu Eddy M erckx.lk heb ook sportmannen

gemaakt,maardatzijn dan anoniememensen.Wie spreekternu nogvan
Rik VanLooyenbinnen tweejaarwiespreekterdan nog van. Datis
zeertijdelijk,he.Daarom maakik zealtijdanoniem.Brd e,zwarejongens,
ja,watisdateigenlijk een sportman?Ik weethetniet.lk heb erenkelein
decatalogusstaan.Alsik zo iemand uitbeeldmet'n voetbaltruitjeaan,dat
isdan een sportman,he.'k W eethetook niet,hoor.'tLand van de sport,
overalsport.

Ik werk veel in reeksen. Bijvoorbeeld mijn 'serie van zeven Belgische
populaire onderwerm n naarie erssmaak'(cjr.illustratiesj.Buitenlanders
vinden België een pop-land,he.'tZijn allemaalm pulaire dingen.Die
moeten in een gezelligkitsch-interieurhangen,waareen juke-box staaten
jehetliedjevanjekeuzekunthoren;in dehuisbarwordtdan hetuitverkoren drankjegeschonken.Debakjesonderdescu derijen kunnen gevuld
worden metsnoep,nootjes,enzovoort,ofmetplasticbloemen.De onderwerpen zijn allemaaltypischedingen van bijons.'BelgischeGlorie',zoals
er op ieder dorpsplein een m onument voor de gesneuvelden staat; een
paardekop,zoals in vele café's op den buiten;Bernadette en O .L.Vrouw

in Oostakker;eennaakt;een zeegezicht;een sprookje.Ermoetdusaangepastemuziek bijkomen:'TeLourdesopdebergen'of'Lamer'van CharlesTrenet.Zo vandiedingen diedemeisjesleren in 'tpensionaat.lk heb
aan mensen,gewone mensen in de straat,gevraagd wat ze het mooist
vonden.Italiaanse transporteursvonden hetnaakthetmooist'
,een vrouw,
haarman wasvisser,dievond de zee hetmooist. En Roodkapjeheb ik in

een ileaterdecorgezet.lkheb vroegerdiekaboutersgezienin Sneeuwwitje
van W altDisneyenik verzameldeprentjesvanchocolametdiekabouters
erop;ik had me duseen beeldgevormd van die kabouters. En toen ik het
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Jeugdl eater van Antwerpen eens zag, was ik geërgerd over hun grote
kabouters m etvalse baarden.Vandaar dattheaterdecor.

lkheb ook een reeksvan deruimtevaart.Eenportretvan mijn vrouw,het
eersteportretop de maan,mijn vrouw diedemaan verlaat.M ijn vrouw
lijktereen beetjeop,zevindthetnietmooi,zeisnietmooigenoeg.Hetis
moeilijk mijn vrouw uitte beelden,ik kén hetwaarschijnlijk niet,ik zou
eensm oeten proberen,eerstwattekeningen maken en dan proberen ereen

schilderijvan temaken.lk heb ook Kuifje;hier:Kuifjediedemaan verlaat.Verderœn symbolisch schilderijvan deruimtevaart,een kitsch schilderijvanderuimtevaart,eenverhaalvanderuimtevaart,en objecten,zoals
lucifers,diederuimteingaan;ikheb ook nogeen sprookjevan deruimtevaart,een hom magein de ruim tevaart,ook een hommageaan Rembrandt
in het teken van de ruim tevaart.
lk ben namelijk van plan regelm atig een hommage te maken aan kunstenaars waar ik iets voor voel. Zo heb ik een homm age gemaakt aan
M agritte,aan Rubens,aan Léger.lk moetzeggen,delaatsteti
jd staik op
een bepaalde afstand van Léger.lk ga een fantastische homm age maken
aan Rousseau,de meester van de 20e eeuw,aan Botticelli,aan Fra Angelico,en verschillende aan Van Eyck.De 'Hommage aan Jan Dibbets'is

ook zo ontstaan.Omdatwijook zo'n goedevrienden zijn.Jan heeftnooit
een stoelmetgrasgemaakt,maarweleen tafelmetgras.Zijn bedoeling
wasnietzozeer de natuur op die tafelte brengen,maarietsgeks te doen.

Ik zagdatanders.lk dacht:a1sjenu in jeinterieurstoelen metgrashebt,
datmoetfantastisch zijn,als je kunt Ztten op dat gras op die stoelen.
lk heb hetkind dan maareen naam gegeven:'Hommageaan Jan Dibbets'.

Een titel.M eteen titeltrek je de aandachtop iets,je doetde mensen
nadenken overiets.Overdenatuurbijvoorbeeld.En vroegerspeelde ook
de humor daar een rol in.

'HomeSweetHome'bijvoorbeeld.Datwashelemaalnietcynisch bMoeld.
lk hou van een HomeSweetHome,van een gezellig hoekje,en ik heb er
dan ook plezierin,zo'ngezellig hoekje te schilderen.lk heb zo'n huisje
gem aakt.In Haarlem hebben ze 'tgebouwd,in hetmuseum ,ik had het

liever buitengehad,met'n tuintje errond metrozen,en 'n vijver,goudvissen en eendjes.Ik had hetvoorgesteld aan een paarmensen in België,
maar'tzou teduurworden,geloofik.Hetliefstzou ik zo'n huisjein 't
midden van de stad zien,iedereen kan er binnen lopen om te rusten,een

vrijhuisje.Ik werk graag,ik vind veelgenot in déen.En ik hou van
'mooie'dingen.lk ben niettegen de esthetica,ik ben nietanti.Denatuuris

toch ook zéérmooi.W athebjeliever,œnrotteappelofeen verseappel?
Ziejijlievereen rotteappel?lkzielievereen verse,frisseappel.Een rotte
appelisdecadent.lk zie veelliever een mooie tuin volbloem en dan een
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vaasmetbloemendieaan'tstervenzijn.Erisalgenoeggebrekkileid in
dewereld,'tisaltriestiggenoeg.Hetleven moethappyzijn.hetlevenmoet
elukkig zijn,mooi.
Heelde geschiedenis,je moetmaarkijken,allœn de mooie dingen zijn
overgebleven.Is 'tnietwaar? Daarom ben ik nu bezig methappy schilde-

rijen,vrolijkeschilderijen,dingen waardemensenietsaanhebben,waarze
kunnen blijven véérstaan,nietzomaarkijken en voorbijlopen.Een soort
md itatieprenten,jekuntzevastnemen en kijken en erinverzeild geraken.
Hetgaattraag,maarik werk er ontzettend graag aan,een snellere werk-

methodeheb ik nietnodig,ik ben ergraag meebezig,ik vind hetaltijd
spijtig alsietsafis.W erken isvoormijeen genot,geen last,geen 'ik m oet
zoveelverdienen','ik moetzoveelproduceren'.Daargaathetallemaalniet
0m .Hetgaaterom dingen te maken waarik ietsaan beleef,ietsdatgoM is

engoM blijft.Eenkunstwerkdatgebonden isaan vandaag,heeftvoormij
geen waarde.En ofhetveelgeld opbrengt,heeftgeen waarde.Dingen die

vandaagontzettendveelgeld opbrengen,zijnbinnenvijftigjaargeen rooie
duitmeerwaard.'tIs een zaak van handelaarsen verzamelaarsen kunst-

criticidie datopdrijven.Nee,ik probeergoeie dingen te geven aan de
mensen,dingen waarzebinnen duizend jaar,binnen zoveeleeuwen alsde
wereld nog bestaatietsaan hebben.Begrijp je?Ietsvan VanEyck,welja,
datisvoormijnog van evengrootbelanga1sindetijdtoen hetgeschilderd
is.En Bach,binnenvierhonderdeeuwenzalBachnogaltijd even belangrijk
zijnalsvandaag.WatgoM is,heeftgeentijd.Demensen kunnenereen tijd
onverschillig voorzijn,maaralszeeerlijk zijn - maarja,eerlijk zijn is
moeilijk,hetisheelmoeilijk om naaktop straattekunnen lopen....Nee,
VanEyck,datis eeuwig,eeuwig.Zolang de wereld za1 bestaan,zal Van

Eyck belangrijk zijn.Endatkun jenietzeggen vanvelemodernen.Diezijn
echtgebonden aandetijd.Ikvind hetheelgoed datmensenbezigzijn met
dingen voor hun tijd,datzede aandachttrekken op tijdgebeurtenissen,
maarik weetheelgoed datmijn zoon ernietsmeervan za1snappen,het
zalverdwenen zijn.
Denk jeechtdatje voorde eeuwighdd kuntschilderen?
Ja absoluut,datdenkik stellig.Ik zou erechtmee ophouden alshetnietzo

was.lk werk voordeeeuwigheid.Jemagnietgebonden zijn aan jetijd,je
moetalletijden aankunnen,universeelzijn.W emoetengœn 'Belgische'en
geen 'Hollandse'schilderijenmaken.Hetheeftnatuurlijk welietstemaken
metdegrondwaaropjeleeft.IkganietschilderenzoalsdeChinezen,maar
het moetwe1verstaan kunnen worden door de Chinezen.W aarom niet?
A1shetm ooiis,dan zullen diemensen datook mooivinden.Die zien ook
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watmooienwatlelijkis,watgoedisenwatslecht.M sjekijktnaarœn
Perzische ofeen Indischeminiatuurvan zoveeleeuwen gelden,datblijft
fantastisch m ooi.
W e spreken hierveelover anderen,he? Over andere kunstenaars.Enfin,

datismisschien belangrijk om teweten....
Vandk g,w@e zieje vandaag?

lk Zeniemand.Erzijn erM sschienbezig,maarik Zeiemand.Ik geloof
stellig,daar ben ik heilig van overtuigd,dat de grootste van de 20e eeuw
Rousseau is.Die isdoorniemand overtroffen,ook nietdoorPicasso.Niet

inzijntotaaloeuvre,wantdiemanheeftook,neta1sik en zoveleanderen,
wreêslechtedingen gemaakt,maarin enkele,inzijn meesterwerken....
Zoalsbijvoorbeeld dienaaktevrouw in datbos,ik ken denanm niet,dat
heeftnog geen enkele....M ax Ernst,vind ik,heeftook zeermooie dingen
gem aakt,ook ontzettend veelbrol.M aar Rousseau!

Nietfeznc?i alsHamilton bijvoorbeeld?

O nee.Kwalitatiefte vergelijken metRousseau? 0!datisniettevergelijken.Datzaktzo weg.
Pefer Blake?
Nietzo slecht.H eeftgoeie dingen gemaakt.lk heb 'n mooiding van die
Blake gezien in de Tate Gallery:twee figuren op een bank.Heel knap
schilderij,één van de knapste dingen die ze hebben in de Tate Gallery.
N eta1seen collage,m aar hetis geschilderd,heelknap ding.

lk ben natuurlijk geen profeeten geen evangelistom te zeggen:dât is
nu ....m aarwelben ik erheilig van overtuigd:Rousseau isnog doorgeen
enkel kunstenaar in de 20e eeuw overtroffen. M aar wie ziet het? Ja,
enkelen.Schwagerm an van hetFransHalsM useum heeftm eeensradicaal

gezegd:voormijisde allergrootste van de20e eeuw Rousseau,de âllergrootste.lk bendusnietalleen.Erzijnnogwelmensendiehetzien.M aar
je moetleren kijken,daarkomthetop aan,je moetgaan kijken naar
Rousseau.Bijvoorbeeld dieleeuw in dewoestijn!Hetkostbaarstebezitvan
hetM useum ofM odern Artin New York!lk ken geen enkelschilderij
van de 20eeeuw datdaarboven staat.H etisallemaalzo echt. Dieman W aS

zo echtmetzijn zaken bezig en nieterbuiten.Hijwaseen naieve,hijwas
metzijn schilderijen bézig.Demeesten zijn metandere dingen bezig:hoe
ze hetaan de man zullen brengen,hoe ze in de National Gallery terecht
kunnen komen.M aar Rousseau:die kwaliteit.die volmaaktheid! Dat is
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volmaakt,datheefteen peilbereikt,datkan nietverdermeer.Bijanderen
denk ik nog altijd:datkan ik zelfbeter.
FraAngelicovindikookgeweldig.Maarvandaagkijktmennietmeernaar
die dingen,behalve enkele scholieren die eens naar een museum moeten

D a11,en wattoeristen,maarkunstenaarskijken nietmeer,ze kijken niet
meernaarde goeiedingen.Je moeternaarkijken,ernaarblijven kijken,
ersteH sweeropnieuw naargaan kijken.Kunstisom naartekijken.Kunst
isnietlouterversiering,ietswaarje aan voorbijloopt;dan kun je even
goed een blauw blad aan je muurhangen.slaardie echtnlooie dingen,
datisveelmeer,datneemtjeop,datdoetjeietsaanjezenuwen,jewordt
er koud van,ofwarm,je wordterdoor ontroerd.En ofdatnu zovele
eeuwen oud isofvan vandaag,datspeeltgeen rol.

Bijvoorbeeld dieKanunnik VanderPaelvan VanEyckin hetGroeninghe
M useum te Bru% e.lk ga daar dikwijls naar kijken, samen met Roel
d'H aese.W e zitten daar voor,en 'tis echt....allez,of we in de hem el

zitten,we zijn dan zo gelukkig,he,we voelen onszo fantastisch,en we
ontdekken altijd weernieuwedingen in datscu derij.OfhetLam Gods,
watkun je daaroverzeggen? Alsjeervoorstaat,heb je een fantastische
film gezien,en ik wildiezoveelmogelijk terugzien die film,tien,twintig
keer. 'n Fantastische show. Zo volmaakt op alle gebiM : kleur, vorm ,
inhoud,geest,alles,alles.Niets,niets,geen enkelhoekje stootaf.Je kunt

eralleen maargoed overzeggen.Kijk,he,a1seen kunstwerk jeheelklein
maakt,dan vind ik heteen god werk.Neem datm rtretvan de Arnolfini
in de NationalGallery.lk ben onlangs met mijn vrouw naar Londen
geweest.Datportretwasdehelereiswaard.lk moeternaarterug.hettrekt

megeweldig aan.Jemoetdatdaarzien:jekomtdaarbinnen,zehebben
datdaarallemaalgoed gehangen,he,jekomtbinnen bijGiotto,FraAngelico.Fantastisch!Dan kom jeindezaalvan Rembrandt,meerdeschilder,
meermetdeved bezig;dankom jebijRubens,nog watmeermetdeverf
bezig;totaan deimpressionisten,jezietdaarschilderijen van Cézannedie
gekraaktzijn,diebruin geworden zijn,gesmeerd en geaan.En dan kom
jevoordieVanEyck.Ha,jekrijgteen klop!Datwaseen klop voornlij,
hoor,toen ik voordie VanEyck kwam.

M aarnee,demeestekunstenaarsvan vandaag lopen daaraan voorbij.En
de verzamelaars,de rijke verzamelaars van tegenwoordig:in plaats van
hun geld in grond te beleggen,steken zijhetin kunstwerken.Alszehun
geld in grond steken,verdwijnen zeindemassa,maara1szekunstverzamelen,dan gaatdehoed af,jeweetwel:'meneervan hieren meneervan
daar'.DiePeetersbijvoorbeeld,diedokter,watschreefdieallemaalin de
catalogusvan dietentoonstelling in Eindhoven?Bruggenog altijd destad
vanM emlincenVanEyck.Alshijmaareensvan één vandiemensen die
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hijverdedigtkon zeggen dathijbeterisdanM emlincofVanEyck,ik zou
hem gelijk geven,maardatkanhijniet.Zezijn zoveelslechter.Enfin,dat
isniettevergelijken,hetistegek.En datismijnbetrachting:ik zalwaarschijnlijkinmijnlevennooitbijVanEyckgeraken,datisonmogelijk,maar
alsdatkon,ha,ik zou degelukkigstemensvandewereld zijn,ik zou iets
volbrachthebben in mijn leven.W e kunnen natuurlijk geen VanEycken
meerworden,welevenineenanderetijd,maarwemoeten weldiekwaliteit
nastreven.Kunstmoetdiekwaliteithebben.Dieontettendeernstvoorzijn
werk.Hoeveelzijn ertegenwoordig die even ernstig werken? De meesten
hebben hun atelier,ze gaan op reisen deknechten doen hetwerk. Alshet
maarverkoopt,alszeop 'teindevan dem aand maarzoveelwerken hebben
die ze kunnen uitzaaien in di
egalerijin Parijs,in diegalerijin Londen,in
i
n
Ams
t
er
dam.
Een
fabriek,he.Coca-cola-systeem . Datisnadie galerij
tuurlijk hun volste recht,maarik kan ook een stuk papier nemen en er

miJ
'n voeten op zetten en zeggen:kijk,voilà,œn meesterwerk!Ken je dat
werk van M anzoni,die strontin een bokaal ('
merda d'artista')? Die man
heeft hetheelgoed gesnapt.Die heeftgezegd:ki
jk,voilà,alleskan verkochtworden,ze hebben we1Coca-cola aan de nlan kunnen brengen,dan
kun jealeven goed strontaan deman brengen.En 'tishem nog gelukt

ook.Hijheeftwerkelijk een eindpuntgezetachterheeldatcultuurgdoe.
W ater allemaalna hem gekom en is,och god, minimalart,Landuyt,dat

deden zein Japan alzoveeljaren gelM en.Die Manzoniheeftdebarrière
dichtgedaan,voor eeuwig.Maar ja,we beginnen altijd weer opnieuw.
W ie waren de eersten? Adam en Eva zeker? 'tKomtaltijd weer terug,
opnieuw,anders,anders.
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Ernst Bloch:een filosofie van de hoop
Louis Van den W yngaert
ErnstBloch (0 1885/Ludwigshafena.Rh.)studeerdeo.m.bijBrentano,Kûlpe
en M ax W eber. In 1907 besefthi
jplotseling hetbelang van de utopie.In

1914-1918 schrijfthijals joumalistpacifistische artikelen.Na de oorlog
publiceerthijGeistderUtopie,dathandeltoverkunst,politiek en filosofiein
het licht van de utopie.D e ontgoocheling van V ersailles voert hem tot het

communisme.In 1933 (Bloch iseenjood)wijkthijuitnaarPraag,laternaar
deVerenigdeStaten.Jn 1949wordthijdevoornapmstefilosoofvan deD.D.R.
Nahet20ePartijcongresvoerthijstrijdvooreenverruimdmarxismeenpubliceertDasPrinzipHoffnung,zijnhoofdwerk.Veroordeelden afgezet,wordthij
professor teTûbingen en publiceertzijn volledige werken in 15 banden bij
Suhrkam p.

Dekerngd achte van Bloch ishetontstaan van hetkwalitatiefnieuwe,dat
&nsbevrijding kan brengenen onsnu in staatsteltte hopen.Datkwalitatiefnieuwe isdusnietgewoon de toekomst,die grotendeels bestaatuitde
herhaling van vroegere gebeurtenissen.Hetkwalitatiefnieuwe doorbreekt

juistdiekringvanherhalingen en biedteigen uitwegen en mogelijkhd enl.
H oop en Utopie
Ondanks vele teleurstellingen wordtde hoop niet moede naar zulke uit-

wegen en mogelijkheden tezoeken.Dehoop heefteen geheeleigen plaats
onderdeandereaffecten.Zijisinhaarzuiverevorm gerichtop een object
dat nog niet bestaat en datm isschien nooitgerealiseerd za1worden.De
hoop is daarom een 'verwachtingsaffect'z.Ook de angst is zo œ n onbe-

stemd verwachtingsaffect(vreesdaarentegen kénthaarobject).Hetobject
van de angstis de vernietiging,waarover alleen in negatieve termen gesproken kan worden3.Hetobjectvan de hoop kan echterwe1naderomschreven worden.svatgehooptwordt,isimmersniets andersdan de volle

ontplooiing van hetsubject,de vervulling van zijn diepste wensen.Deze
wensen vinden nooithun verzadiging in watdehuidige wereld te bieden

heeft;zodra zijietsverworven hebben,wijzigen zijzichzelfen streven zij
naarmeer.Hetuiteindelijke objectvan de hoop isnietsminderdan het
hoogste goed4.DitisvolgensBloch hetzelfde alswatde religie de hemelse

* Wijciteren:GU = GeistdcrUtopie,1924 (19642);PH = DasPrînzîp Hoffnung,
1954 (19592);NW = Naturrechtund menschliche W ûrde, 1961; TE = Tiibinger
Einleitung in die Phîlosophie 1, 1963.
1 PH 227 vgl.
2 PH 77 vgl.
3 PH 121 vlg.
4 PH 1566 vlg.
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gelukzaligheid en degoddelijke volmaaktheid en wathijzelf'alles'noemt.
ln zoverredathoogstegoed ofdat'alles'ernognietis,ishetutopie(naar
hetGriekse'ou-topos':'op geen enkele plaats').Alshetnog-niet-bereikte

relativeertdeutopiealtijd weerhetreedsbereiktes.
'Utopie'heefteen slechte klank;wijverstaan ermeestalonder:'ietsdat
nooitgerealiseerd kan worden',een luchtkasteel.Datisechterde 'abstracte

utopie'.Er zijn ook concrete of gefundeerde utopieën.Een utopie of
wensvoorstelling kan uiteraard niet gegrond zijn op vaststaande feiten,
haarobjectisimmersietswatnognietbestaat.M aarvaststaandefeiten zijn
bijnadertoezien nietzoconcreetalszeeruitzien.Hetzijnslechtsstatische
dwarsdoorsneden van een wereldprocesdatnog altijd voortgaat.Het'feit'
daterten tijde van de dinosaurussen nog geen mensen bestonden,heeft
nietbeletdatachterafsprongsgewijsdehomo sapiensisontstaan.Belangrijkerdande'feiten'isde'reeks'diezesamen vormen.Daarin immersis
een richting te herkennen die op een soortstuwkrachtofaantrekkingspool

wijst.Om ditdynamisch aspect te beklemtonen worden zulke reeksen
tendensen genoemd (Lat.tendere:ergens heen trekken).Een concrete
utopieisnietsandersdan deeindterm van zulke waarneembare tendensen.

Zijwordtnietgeverifieerd doorconfrontatie metdefeiten maar metde
richting van de tendensenB.
Dezetendensen worden nietrechtstreekswaargenomen doorde rede.m aar

doorhetgevoel.Hetgevoelishierniethetsubjectieve enthoesiasme van
afzonderlijkepersonenofgroepen,maareenvermogenwaardoordeobjectieverealiteitin en buiten de mens gekend wordt.Hetisde rechtstreekse
waarneming van debeweging a1sbeweging.ln zoverre kom thetgevoelvan
Bloch overeen metde 'intuition'van Bergson.M aarbijBlochworden door
hetgevoelook de omringende elementen van de beweging waargenomen:
dedynamischekern waaruitzijvertrekt,haarrichting,de geviseerde eind-

term.Vooralkinderen en dierenhebben hiervoorsomseen ongemeen juist
aanvoelingsvermogen.Heelgauw voelen wi
jbijvoorbeeld aan ofiemand
metziln heelPersoonaldannietachterzi
jnwoordenstaatenwathijeigenlijkvanplan is.Dataanvoelen isgeen 'magisch'vermogen,maarsteuntop
*

.

de onbewuste waarneming van kleine 'tekens'of 'sporen'.Het wordtgeoefend in een leerproces en door ervaring ontwikkeld.

Allœn die kleine 'tekens'spreken onsaan en blijven in onshangen,die
ve- ijzen naardingenwaarvoorwijbelangstellinghebben.W elnu,wijhebben slechtsbelangstelling voordingen waarwijbelang bijhebben.Slœhts
wanneerwijbelang bijiets hebben,herkennen wijde kleine 'tekens'of
'sporen'die onsin staatstellen een tendenste onderscheiden. Via de affec5 PH 356 vlg.
6 PH 189 vlg.;271 vlg.
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tiviteitligtdushetbelang ten grondslag aan onze kennis van het wereldPFOCCST.
Bloch onderscheidt zich van nagenoeg alle m arxisten door de originele

manierwaarop hijdeze opvatting uitwerkt.Vooreerstishetbelang heel
breed op te vatten:belang is alles watœ n mens tot zelfbevestiging,ver-

rijking en ontplooiingbrengt.M arxheeftlatenzien datin demaatschappij
vanvandaagallewaarden rechtstreeksofindirectafhankelijkzijn gemaakt
van hetgeld en ten dienste staan van hetbelang van de kleine groep die

deproduktiemiddelen inhandenheeft.Om demensentotvrijheid tebrengen,moetdaarom hetkapitalistisch systeem worden afgeschaft.Alleen wie

partijdig isvoordeverdrukten,isin staatdetekenenteherkennen dieop
hun toekomstige bevrijding wijzen.Bloch legtzelf het verband metde
zaligprijzingen van deBergrede.Hijgaatechternietalleen verderdan de
orthodoxecommuësten,waarhijdebureaucratischedictatuurinhetOostblok aanklaagt,m aar hijdoorbreekt ook het marxisme8.De klasseloze
maatschappijleidtnietnoodzakelijk totgeluk.Daarom moetdepraxisniet
alleen afgestemd worden op de afschaffing van de klassenmaatschappij,
maar ook positief en nu reeds op de utopische eindtoestand.H et belang

van de concrete mens valtimmers nietintegraalsamen metzijn klassebelang.Ook als er geen klassenmaatschappijmeer is,blijft hetmorele
probleem bestaan van demensdietegen zijn eigen welzijn en waardigheid
inhandelt,hetprobleem vandejuisteverhoudingtussenindividu engroep,
hetprobleem van de dood en onze verhouding totde natuur...9.Andere

marxisten wetenditnatuurlijkook,maarzijmenendatdezevragenin onze
klassesituatiezo geperverteerd zijn,datwijze op ditogenblik nietzinvol
kûnnen behandelen.Bloch daarentegen wi1heteinddoelwaarop de praxis
zich moetrichten,nu reedshelder stellen.

De kritiekevraag wordtdan natuurlijk:hoe kunnen we dateinddoelnu
reeds voldoende kennen, op welk verm ogen kunnen we daarvoor een
beroep doen? Volgens Bloch isditvermogen hetgevoel.Hetgevoelkan,
voortgaandeop 'sporen'of'tekens',nietalleen kleinere bewegingen en hun
eindterm 'aanvoelen',maar ook de beweging van hethele wereldproces.

Subjectiefgebeurtdatin kortstondige,intens mystieke ervaringen,waar
mensen voorwerp toteen onvoorstelbareeenheid komenlo.De objectieve
uitdrukkingsvorm hiervanzijndegrotewerkenvandecultuur:kunst,godsdiensten ethiek.

7 TE 40 -57
8 NW 256 vlg.
9 NW 268 vlg.;PH 1297 vlg.
10 PH 350 vlg.

kunst,godsdiensten ethiek alsanticipaties vJa de Utopie

Nemen weindekunstbijvoorbeeld 'LaMer'van Debussy.Dezeeismeer
dan œ n optelling van bewegende watermoleculen; het is een concrete

gestaltemetkwaliteiten die eigen zijn aan hetgeheela1szodaëg.Telkens
laatzijzich weeranderskennen.De kunstenaar nu drukthetverborgen
wezen van de zee uitm eteen globale krachtdie de zee zelfnietkan op-

brengen.Anderzijdsdruktook de zee hetwezen van de kunstenaaruit,
Op een wijzewaartoehijzelfzonderhaarnietin staatis.Hetkunstwerk
drukt aldus een ieuwe eenheid uit,gegroeid uitde verworven harmonie

tussen mensen natuur.Natuurlijk isdeze œnheid nog slechtssymbolisch
en kortstondig:demensblijftdezee vervuilen,mensen blijven in de zee
verdrinken.M aar in de geschiedenis zitde tendens dat de mens tot een
steM sintensereuitdrukking kom tvan dezeeenheid van mensen natuurof

van subjecten object.Die steedsdiepere uitdrukking bereidthetogenblik
voordatdeze eenheid nietalleen meer esthetisch en symbolisch optreedt,

maarook materieelverwezenlijktwordt.Ditechterzou eennieuwesprong
indeevolutiebetekenen.W ijkunnen hopen datditooitkomt,wijkunnen
onserop voorbereiden,maarhetoverstijgtonzekrachtenll.
Ook degodsdîensten zijn volgensBloch anticipatiesvandeutopischetoestand van gelukzaligheid en volmaaktheid.De opeenvolgendegodsdiensten

vertonen de tendens,datzijeen sted sgrotere plaatsinruimen aan hun
menselijkestichter,metalshoogtepuntdevergoddelijkingvanJezusen van
de gelovige gemeente.Het'heilige'en 'numineuze'wordtsteH smeerlosgem aaktvan degoden en herkend a1seen eigenschap van de nieuwe mens.
In de religieuze mystiek wordtvooralde immanente eenheid van mens en

kosmosgevoelsmatig geanticipeerd.Hetwonderwijstop hetsprongkarakterwaarmee hetutopisch nieuwe zich > 1 aanbieden.De beloofde nieuwe
hemelen nieuwe aardebestaan nog nergens,maarkondigen zich reedsaan

a1seen utopische mogelijkheid,die echter nietnoodzakelijk gerealiseerd
za1worden.De enigen die deze mogelijkheid ernstig hebben genomen,
waren dekettersebewegingendiehetRijk Godsin socialetermen vertaald
hebben.VooralThomasMunster en zijn W ederdopersin de l6e-eeuwse
Duitse boerenopstanden waren voorlopersvan Blochs rdigiefilosofie,om-

datzijdeverhevenwaardigheid van degewonemensonverenigbaarachtten
metwereldlijkeen geestelijke overheersinglz.
W ellicht is het nuttig hier Blochs hoop af te lijnen tcgenover die van
anderen. Amerikaanse futurologen en de marxisten van het orthodoxe
11 GU 47 vlg.; PH 1243 vlg.
12 PH 1392 vlg.
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dialectisch materialisme gaan uitvan de huidige structuren en wetm atighd en en hun mogelijkeevolutie om een min of meerhoopvolle toekomst
voorte spiegelen.Tussen die toekom stbeelden en hethuidige wereldbeeld
is nergens een sprong ofeen hiaat.De toekomstza1mensenwerk zi
jn en
continu in hetverlengde van de huidige inspanningen liggen.Zelfs indien

een'roodparadijs'eneen'klasselozemaatschappij'worden voorgespiegeld,
mag en kan vanuitdeze toekomstvisie gœn kritiek uitgeoefend worden op
hethuidige beleid,datzich uitsluitend m oet laten leiden door de contradicties van het ogenblik.Zo is de hoop beperkt tot de verwachting van
watde mens uiteigen krachtkan bewerken binnen de bestaande wereldstructuur.

Naastdezeprofane hoop iserde joods-religieuze hoop.Deze komtpas
tothaarvollerechtalselke menselijkehoop op een totaleonmogelijkheid
stoot.Zijhoopt'tegen elkehoopin',omdatzijdereddingverwachta1seen
wonderdoor Godsm ysterie,a1seen gave die geheelbuiten hetbereik van

demenselijkeinspanning ligt.
Blochs hoop ligt tussen beide in. Metde joods-rel
igieuze hoop heeftzij

gemeen,dathaarobjectdegoddelijkevolmaaktheid is,dieslechtsdooreen
'wonder'bereiktkan worden,een sprong, waartoe deactuele menselijke
inspanningen nietalleenkwantitatief, maarookkwalitatiefnietinstaatzi
jn;
geen enkele continue evolutiekan ertoe leiden.M aarvan deandere kantis
voorBloch ditwonder ofdezeSprong gCCIID VC Van œ n m ysterieuzegodheid,maarzegebeuren wetmatig, op hetm omentdatde mens de evolutie
tot een bepaald stadium heeft doorgevoerd. De evolutie is immers niet
langer een onbewust proces,maar is in de mensheid bewust geworden.
Hethangtdaarom van de mensafofditstadium waarde sprong wetm atig

plaats moetgrijpen,bereiktwordt.De menskan daarbijrekenen op de
medewerking van de creatieve materie, die ook in hetverleden telkenstot
zulke sprongen in staatisgebleken. Deprofane hoop van de futurologen
en de orthodoxe marxisten houdtmetzulk een ontologische sprong geen
rekeningl3.
Zo valoriseertBloch hetreligieuzeerfgoM doorhetteinterpreteren a1seen

objectiefgefundeerdeanticipatievan de toekomst.M aarook deethiek en
denatuurfilosofie grijmn vooruitop hetwezen van de wereld datnog in
wording is.
Bloch aanvaardt een natuurrecht&n. Om ditte si
tueren,vergelijkthijhet
metde sociaal-utopieën van een ThomasM orus, Campanella en anderen.

Natuurrechten sociaal-utopi&n hebbengemœn datzijnooitblijven staan
13 PH 1540 vlg.

14
r.F.VanNeste,Natuurrecht:îdeologle // utopîe/. in Streven,jllni1971,pp.
9
51Cf
- M 1.
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bijwatgegevenis,zeoverschrijdenhetmet'wereldverbeterende'projecties
en beelden eh anticiperen een nieuwe politieke toestand.Toch vallen zij
nietsamen.Affectiefsluiten desociaal-utopieën aan bijdefilantropie,terwijlhetnatuurrechtzijn bezieling vindtin demenselijketrots.Desociaalutopieën anticiperen hetei
ndevan deellendeen een wereld van menselijk
geluk;hetnatuurrechtanticipeertheteinde van de onderdanigheid en een

toestand van menselijke waardigheid. De sociaal-utopieën werken deze
anticipatie uitdoor m iddel van de fantasie onder de vorm van een toekomstbeeld;hetnatuurrechtontwikkeltnuchter een begripm nsysteem dat

uitgaatvanéénenkelprincipe:dewilbevrijd doorderd e.Dezebevrijding
impliceerteen gerechtigheid die nietmeervan boven neerdaaltom alseen

familievaderiederhetzijnete geven,maardie van onderuitactief opgebouwd wordt,zodatergœ n familievaderm eernodig is:een zelfemancipatie,die hiertoe haar eigen ruimte construeert.Sociaal-utopieën en natuur-

recht zijn dus onderscheiden,maar zijhebben gemeen dat zijdezelfde
utopischeeindtoestand intenderen,dienoodzakelijk beidemoetomvatten;
menselijke waardigheid is immers onmogelijk zonder opheffing van de
ellende,en menselijk geluk kan nietverwerkelijktworden zonderdateen
eindegesteld wordtaan alle onderdanigheidls.
W atwaarisvoorde sociaal-utopieën en hetnatuurrecht,isook waar voor

deartistiekeen religieuzeutopi&n:geen enkelekan verwezenlijktworden
alsook nietalle andere worden gerealiseerd.Eris,zegtBloch,slechtséén
utopische toestand,waarin a1e tendensen convergeren.Deze utopische toe-

stand iseen geordende wereld van vrijheid,gelijkheid en broederlijkheid:
hetRijk van de Vrijheid.ln ditRijk kan e1k menselijk gezag uitgezuiverd
worden totzijn enige authentieke grondvorm:hetgezag van mensen die
iets te zeggen hebben en geen geweld nodig hebben om instemming af te

dwingen.Natuurlijkisditeen 'utopie',maareen utopiediemogelijk ismits
detendensen op alle gebieden tegelijk doorgetrokken worden totin hun
utopisch convergentiepunt.
Gewoonlijk worden deze tendensen het eerst zichtbaar in hun negatieve

ge aante:de verwerping van œn vaderlijk gezag op m litiek,ethisch en
religieusgebied schijnteen leemtetelaten dieleidttotanarchie.Daarkon
in het verleden alleen orde in worden geschapen,zoals Hobbes zei,door
dewetvan desterkste.Blochsutopieisechternietgegrond op destructuren
uithet verld en,m aar op de positieve kwalitatief-nieuwe vermogens en

mogelijkhe endieaanhetontstaanzijn.Devraagisœhter,ofdezenieuwe
vermogensen mogelijkhden zich inderdaad aankondigen en welop een
verifieerbare manierl6.
15 NW 233 vlg.
16 NW 252 -259.

W elnu,dewereldsituatie iszich grondig aan hetwijzigen.Voorheteerst
ontstaan erwerkelijk gemeenschappelijkebelangen voordehelemensheid.
Deze maken een reëlesolidariteitmogelijk.Patriarchalebeslissingen worden steM sm eer vervangen door een technocratisch beheer,dat op grond

vanwetenschappelijkebevindingen objectiefverantwoordegroepsbeslissingen mogelijk maakt.Hierdoorwordtde gewone mens echter uitgesloten
van hetbeleid en wordtover hem beslistmeteen dodelijke zekerheid.
Bovendienblijftindezebeslissingen demenselijkefactorCen ro1spelen en
zullen alle oplossingen die ingaan tegen hetbelang van de technocraten

voorlopigzelfsnietgezién worden.Niemand kan creatiefzijn in een richting diehijnietverlangtin te slaan.Daarom steltBloch eenandereoplossing voor,die op ditogenblik nog echtutopisch aandoet.Indien de creativiteitvan iederm ensaangesproken konworden,dan zouden alle problemen
van onderworm nheid en dwang wegvallen.Indien de mens bovendien,a1s

een vrijen bewustsubject,voeling zou kunnen krijgen metdecreativiteit
in de natuur,dan zou hijopnieuw een uiverseleen ongemeen veelzijdige
norm voorzijn praxisverwerven,dievooriedereen toegankelijk zou zijn.
Zo verwijstbijBloch m litiek naarnatuudilosofiel7.

Natuuralsmogelljkheidsvoorwaarde vJa de Utopie
DenatuurfilosofieneemtbijBloch een buitengewoon belangrijkeplaatsin.
In de natuur komen immers figuren en getal
len voordie een bijzondere
waarde hebben.Volgens Bloch verschillen getallen en figuren niet alleen
kwantitatiefen numeriek van elkaar,maarook in kwaliteiten waarde.Een
dergelijkebenaderingvan denatuuris geheelvreem d aan de huidige wisen natuurkunde,maar sluitbi
jvoorbeeld aan bijde signaturenleervan de
Renaissance.

Om tebegrijpen watBloch verstaatondereen kwalitatievebenadering van
getallen en figuren en tezien datzijsteedseen dynamisch momentzijn in
het wordingsproces van de realiteit,kunnen wij onslaten helpen door
enkelevoorbeelden.Een cirkelkan verschillendebetekenissen hebben naar-

gelangvandezin vandebeweging.Erisdesteedswijderwordendekring
in hetwater,veroorzaaktdooreen steen;erisde 'wurgende'kring van het
water dat de vluchtheuvel in het overstroomde landschap toesnoert

('angst');geheelandersisde vaste,statische kring die beschreven wordt
door een bewegend punt:een oneindige schijnbeweging,waarin ondanks
dedoorlopen afstand steedshetzelfdeterugkeert.Een spiraalkan van binnen naarbuiten getrokken worden ofvan buiten naarbiM en.De eerste is
17 NW 259;PH 802 vlg.;1602 vlg.

de groeispiraalvan een slakkehuis,de opstijgende spiraalvan een Péguy,
ofde spiraalvan Bloch,diein dediepte afdaalten sted s meer omvattend

wordt(symboolvandeexpansieentegelijkvandebeheersingvandenieuw
toegeëigendestog;zekan(utopisch)toteen eindeworden gebracht,samenvallen methetuitdijend heelal,maarzedraagttegelijk demogelijkheid in
zich om e1k ogenblik in een zuiverekringbeweging om te slaan.De spiraal
die van buiten naar binnen wordt getrokken daarentegen,loopttenslotte
dood in haareigen steedsvernauwende beweging.
Hetvoorbeeld van de spiraalishierom interessant,omdatjuistde van
buiten naarbinnen getrokken spiraaléén van de meesttypische kenmerken

blijkttezijnin tekeningen van schizofrenen.Hierblijktdusin de realiteit
een verrassende gelijkenis te bestaan tussen twee verschillende sferen:
tussen eenmeetkundigefiguurenhetschizofrenebewustzijn.Zulkegelijkenissen enverbanden vinden wijookin debeeldspraak enin dedroomsymboliek.Van belang ishiervooraldatzijook beantwoorden aan objectieve
mathematisch-natuurkundigewerkelijkheden.
Ileze figuren spelen een rolinhetwordingsprocesvan derealiteit.Zi
jvornxen banen van tendensen en zijn dusdynamisch.Bloch noemtze'spanningsfiguren'.Daarom ismethodisch devraag belangrijk,watzijnog niet
zijn:geen ongericht,oeverloosnog-niet,maarhetnog-nietvan dézespanningsfiguur,van déze tendens.
W orden figuren en getallen concreetbeschouwd,in de materiële realiteit,

dan blijkenzijdusnogheelandereeigenschapm n tehebben dan dekwantiteit,diein de wis-en natuurkundewordtbestudeerd.Nietalleen verschil-

1en zijkwalitatiefvan elkaar(zoalsdeuitbreidendeofiv rimpendecirkel
kwalitatiefverschiltvan destatischecirkel),maarook inwaarde(zoalseen
uitbreidendecirkelofspiraalwaardevollerisdan œn inkrimpende).Sommige getallen,zoalsde gulden snede,en som mige figuren,zoalseen Palmboom,een kat (in de Egyptische kunst),hebben duidelijk een hogere

waardedan bijvoorbeeld deverwarringvan een labyrintlS.
Doordatde wis-en natuurkunde geen rekening houden m etdeze kwalitatieve benadering,sluitook de techniek nietsoepelaan op dezekwalitatief-

waardevollenatuurfiguren en treedtzijrepressiefop.Eenvergelijking met
hetindividukanditverduidelijken.ln activiteitenzoalssport,dansen,autorijden,muziek en poëzie is de hele mens betrokken.W orden deze activiteiten rechtstreeksgeleid doorhetbewust-begrippelijke denken,dan verlopen zestokkend en ongecoördineerd en worden ze voortdurend repressief

onderbroken in plaatsvan soepel-vloeiend gericht.Hetbegrippelijkedenken kan we1elementen bijbrengen bijde handeling,maar slechts door
18 PH 1591-1601.
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bemiddeling van hetgevoel.H etgevoelisimmersde existentiële houding

van degehelemens,deinnerlijke beweging en deinnerlijke waarneming
van de uitwendige bewegingen m et hun doel en richting; psychologisch

uitgedrukt:hetbewuste denken moetgdntegreerd zijn in de dynamische
gegevenheid van de hele persoon,waartoe ook hetonderbewustzijn behoort.Hetloon hiervan isdebevrijding totcreativiteit.
Evenzeer moethet bewuste denken gdntegreerd zijn in de dynamische
gegevenheid van dehelenatuur,waarvan demenselijkepersoon de meest
bewuste instantie is.Hethuidigetechnische en wetenschappelijke denken
Sluitnietaan bijdetendensenin denatuurdiedoorhetgevoela1skwalitatief waardevol worden waargenomen. Zelfs waar de computer een veel
soepeler techniek kan ontwikkelen,wordter geen aansluiing gezochtbij

demateriëleen natuurlijke,maaruitsluitend bijdefinanciëleen economische tendensen.Alsvoorbeeld zou men kunnen wijzen op de eindeloze
wedloop tussen deantibioticaen detoenemenderesistentiebijvirussen en
bacteriën,wat zich herhaalt tussen de chemicaliën en de insecten in de
landbouw;tussen de aangewakkerde behoefte aan rustin de natuur en de
daaruitvolgende vermoeiende reizen en verstoring van de natuur; tussen
onbederfbaar inpakmateriaalen vernietigbare afval,tussen onafbreekbare
wasprodukten en kostbare zuiveringsinstallaties.Deze techniek is kapitalistisch vanwege de absolute voorrang die verleend wordt aan de financiële en econom ische aspecten.Het rode staatskapitalism e maakt hierop
geen uitzondering.

Deze soorttechniek brengtellende mee en maaktde wereld lelijk.Zelfs
technische ongevallen en economische crises schrijft Bloch toe aan de
slechtbemiddelde,abstracteverhouding van dem enstothetmateriële sub-

straatvan zijn handelen,omdathoogstenseenuiterlijkecongruentieafgedwongenwordt.lnfeitemistdemensaansluitingbijdatgenewatzelfinde
natuurallesvoortbrengt,de'naturanaturans'ofhetnatuursubject.Pasa1s
de arbeidende menszichzelfvata1ssubjectvan de geschiedenis,kan hij
ook de produktieve natuur naderbijkomen.Dusook hier iseen maatschappelijk tekortoorzaak van een wanverhouding tegenoverde natuur.
M aartegelijkneemtBloch ernstigdemogelijkheid aanvaneennog-nergens
(utopisch)bestaande techniek,die aansluiting zou zoeken bijkwalitatiefwaardevolle natuurfiguren en natuurtendensenlg.
Deze kwalitatieve natuurfiguren en -tendensen,die in de wis- en natuurkunde en in de techniek buiten beschouwing worden gelaten,keren we1
terug in de kunst en de godsdienst. In deze context spreekt Bloch van
natuursym bolen.VolgensBloch kan dekunstdaarom denatuurom nbaren
19 PH 808-8159 NW 252.
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en doortrekken en zelfseen andere,nieuw gekwafiliceerde ruimte scheppen
diein dedagelijksewerkelijkheid nietvoorkomt,zoalsdie van de expressionisten ofdie van het nieuwe Jeruzalem waar geen zon m eer nodig is.
DatbetekentvoorBloch geen afscheid nemen van denatuurom op te gaan
in kunstmatigheid.De mensisimmers zelfuitde natuurgegroeid en moet
de natuur döôrtrekken.Elke onherleidbare tegenstelling tussen natuur en

cultuur,zoalsdiebijLévi-straussvoorkomt,wordtdoorBloch afgewezen.
Voorhem is,zoals voor Teilhard de Chardin,de cultuurde menselijke
vorm van natuurzo*

Hetkritiekepuntvan heeldezebenadering ishetobjectievekaraktervan
deze natuurervaringen.VolgensBloch duidtdeervaringvan natuurschoon-

heid bijvoorbeeld op een kwalitatief-waardevolleeigenschap van denatuur
zelf.Ditgeldteveneensvoorde natuurmythologie en vooralvoorde chris-

telijkefeesten.dieeen gegevennatuurlijkesymboliek doortrekken en overschrijden.A fortiorigeldtditvoorde sacramentele symboliek,zoalsblijkt
bijdeKerkvaders.Zo isPasen tweemaaleen lentefeesten hetdoopseleen
dubbele geboorte.De natuur is transparant voor iets anders: er zit een

bewegingenlatentiein diedoordechristelijkefeesten wordtbenut.
Deze 'geheime tekens'in de natuur hebben louter de gestalte van een

geheimteken(Chiffre);hun realiteitsgrondisdenogverborgen mogelijkheid
(oflatentie)indenatuurzelf;huntijd islouterdetoekomst.Bloch noemt
zehierom reëel-utopischegeheimtekens:utopisch,omdatzijallegeordend
zijn ofverwijzen naaréén enkeleeindfiguur,waarin hun verlengingslijnen
convergeren en diehethoogstegoH is;reëel,omdatde menszenietmaakt

maaraantreft.De mensontcijfertze doormiddelvan zijn gevoelen hij
ontdektdan datzijnaarhemzelfverwijzen.Voorbeelden hiervan zijn
storm en winternacht,m orgenstond en andere ogenblikken van de dag,de

jaargetijden endelandschapsgestalten.Zebestaan allemaalop zichzelfen
betekenen in de eerste plaatszichzelf,maartegelijk zijn hetbeelden van
ietsdatinhun eigen verlengdeligt.En ditverlengdevan dedingen blijkt
nutegelijk teliggen inheteigen verlengdevan demens.Dezeconvergentie
van dingen en mensligtin een toekom stig punt:de utopische eindtoestand.

ln heeldezebehandelingvaltophoeBloch deobjectieverealiteitvan deze
symbolen benadrukten benadrukken kan,omdatzi
jeen zin krijgen inhet
lichtvan degezamenlijkeutopischeeindvervullingvan m ensen natuur.De
grondvesting van hun realiteitligt in de toekomsten is utopischzl. Voor
Bloch is de natuur nietalleen het midden waaruit de mens ontstaan iss

maarvooralhetmidden waarin hijzijn (utopische)eindvoltooiing za1vin20 PH 188;1592.
21 PH 1586-1592.
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den.Dezelatentiein denatuur(ofin dematerie),waartoe ook de mens
behoort,bestaatzoweluitlatentemogelijkhd en alsuitlatentevermogens.
Datlatente vermogen is algedeeltelijk aan hetwerk.Hetwordt door
Blochtoegeschreven aaneennatuursubject.On'naturanaturans'of'voortbrengende natuur',die onderscheiden moetworden van œ n 'natura natu-

rata'of'voortgebrachte natuur'.Datnatuursubjectisin de eerste plaats
een nog-ietbestaande(utopische)werkelijkheid.In zijn eindvoltooiing is
hetde eenheid van subjed en object,waartoe de mensheid zalbehoren,
maardie ook de kosm os zalomvatten.Onderweg,zolang hetproces nog

aan degangis,bestaathetnatuursubjxtnog nietalsvoltooidewerkelijkheid,maarishettoch reH sin vorming.H iertoe behoren de mensen alsde
hoogste bewuste materie,maar ook buiten deze 'menselijkematerie'iser
een wordend subjectin de materie en in de natuur aan het werk.Dat

wordendsubjectheeftnietalleen demenslaten ontstaan,maarblijfterook
voortdurend mee in wisselwerking,watvoordem enseen hoopvolle medewerking betekent,die groeiend kan leiden toteindvoltooiingzz.

Natuurlijk hebbendetheologen bijvoorkeurditaspectvan Blochsfilosofie
behandeld.Zijzien ermeestaleen panthdsmein.Maardan houden zij,
geloof ik, onvoldoende rekening m et twee specifieke eigenschapm n van

Blochsnatuursubject.lnhetpanthdsmeisde band tussen God en schepping noodzakelijk,zodatde schepping a1seen emanatie ofstroom voortvloeituitGod.BijBloch iser in hetbegin helemaalgeen God,en het
nieuwe ontstaatsprongsgewi
jsuithetvorige,zonderdatheterzijn waarde
aan ontleent.W elblijftdeze creativiteitvan dematerieœn mysterie,dat
Bloch echter als œn (mysterieus)gegeven aanvaardt Ze wordt door de
.

mens van binnenuit ervaren alseen inspiratie op artistieke,filosofische of

wetenschappelijkehoogtepunten,maarook in dejeugdperiode en op het
keerpuntvan detijden.Verderdandevaststellingvandezecreativiteitgaat
Bloch iet;hijbewaartdeverwondering overdatwonder,zonderhetterug
tevoeren toteen verklaringsgrond diedeverwonderingzou doen verdwijnen.Hijbeperktzich ertoedemateriea1smysterieuzemogelijkheidsvoorwaarde en stuwkrachtaan te wijzen en de utopie (ofnog nietbestaande
gelukkige eindvoltooiing) als finale oorzaak en aantrekkingspool.Elke
verderveronderstelde mogelijkheidsvoorwaarde noemthijoverbodige 'hypostasen'ofverzelfstandigde verzinsels.Bloch is œn consequentmaterialist.

Anderzijdsbewaren in de eindtoestand deindividuele mensen hun eigenheid,en spreekthijvan een overwining op de dood a1sde sterkste antiutopie,zodathiereenveelgroteregelijkenismetdechristelijkeverwachting
22 PH 802 -817.
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van hetnieuwe Jeruzalem teconstateren isdan meteen panthdstische opvatting.OverigensverwerptBloch resoluutelkegd achteaan een terugkeer
naareen oorspronkelijke gelukkige toestand,die de meeste idev stische
panthdstische opvattingen kenm erkt,of aan œ n eeuwige kringbeweging,
zoals hetmaterialistisch panthdsm e voorhoudt.

Blochsnatuursubjectiseen geheelnieuwe categorie,die wellichtnog het
dichtststaatbijde 'élan vital'van Bergson (afgezien van definaliteit)en
die niette herleiden istoteen van devroegere categori& n waaronderGod
werd voorgesteldz3.

Fea nieuwe Iogica
H eeldeze gd achtengang isop heteerstegezi
chtmoeilijk en verwarrend.
Datismisschien vooralte wijten aan hetfeitdatBloch de regelsvan het

denken zelfverandert.Totnu toemoestiets eerstbestaan voorhetkon
handelen.W athelemaalin hetbegin stond,had de grondrichting bepaald.

Hetbegin wasook hetheersendbeginsel.(In hetGrieksbetekende'archè'
waaa an ons'archaïsch'- zowelbegin alsheersend begi
nsel).Aan deze
-

logica bo ntwoordde volmaakt de antieke maatschappi
j:de stad en de
familie werden bestuurd door de oudsten,die de meeste ervaring hadden

en dushetbestop dehoogtewaren.ln eenmaatschappijalsdeonze,waar
alleszo vlug verandert,zijn delaatstafgestudeerden op velegebieden het
bestop dehoogteen raken ouderen snelachterop.Bovendien wordtop alle
gebieden aan prognose gedaan en worden plannen ontworpen in functie
van œ n sted sverdere toekom st.W atdus nog nietbestaatmaarzich nog
slechts aankondigt,heeftde grootste invloed op ons handelen en versnelt
zo het ogenblik dat het ook m aterieel in het bestaan treedt.A an deze

nieuwe maatschappelijke toestand beantwoordt de logica van Bloch:de
evolutie en de geschiedenisworden steedsm eer bepaald door de toekom stigevolmaaktheid ofhetutopisch wezen,datnognietbestaat.letskan dus
handelend en richtend optreden nog vöörhetbestaatz4.
Zo wordthetook duidelijkerwaarom Bloch kunst,godsdienst,ethiek en
filosofie beschouwt als een vooruitgri
jpen op de toekomst.De toekomst
laatzich reeds gelden nog voor ze bestaat.Datis inderdaad de eigenaar-

digezijnswijzevan waarden:zijzijn postulaten dienog nergensverwezenlijktzijn,maar om verwezenlijking vragen.Zijspreken hetgevoelaan,
om dathetgevoelzeherkenta1sutopische eindpunten van de waargenomen
tendensen.
23 PH 132; 1385; 1524 vlg.
24 TE 82.

Degrote kunstwerken en godsdiensten uithet verld en weerspiegelen dus

nietalleen hun eigen tijd,maaroverstijgen hem tegelijk om de utopische
eindtoestand aan te kondigen.Juistomdatzijnog nooitvervulde belopen
uithetverleden zijn,spreken zijonsnu nogaan en bevatten zijœn boodschap diede tijdgenoten nog nietkonden ontcijferen.Grote kunstwerken
zijnvoorBloch dan ook stei shetwerkvan genieën,mensen die de creatieve krachtbezitten om eennieuw niveau van uitdrukking te constitueren,

waardooruitdrukkendsubjecten uitgedruktobjecttoteen diepereœnheid
komen dan ooittevorenzs.
H et kunstwerk anticipeert ook nog op CCn andere manier de utopische

eindtijd,doordatdekunstnatuurgegevenszoalsklankcombinatiesen kleurentegenstellingen toteen subjectiefgeladen geheelverbindt.W antook de
utopischeeindtoestand blijftvolgensBloch demaifestatie van delatente
mogelijkheden in dematerie.Deze eindtoestand kan dusevenmin van de
materielosgemaaktworden a1seen schilderijzonderkleuren kan bestaan.
Anderzijdslaatjuistdenieuwekwalitatievekrachtvanbepaaldeklank-en
kleurcombinaties zien welke onvoorstelbaar diepe latente mogeli
jkheden
hetgeheelvan dematerie nog in zich m oetbergenM.
W ellichtligtin deze materialistische fundering van de unieke waarde van

kunst,godsdiensten ethiek de grootste aantrekkelijkheid van Blochsfilosofie.

25 PH 174 vlg.
26 TE 135 vlg.; GU 46.

Love Story
Dirk Lauwaert

W hatisa critic to do with Love Story? Dism antle it? Push it
to the ground and do a Fred Astaire number on its tender
belly? These would be easy tricks.
But if you could define its 'appeal'with any precision,then
you would understand som ething significant''.

,

Jacob Brackman,Esquire, april 1971.

1
Love Story'heeft weer een stevige deuk gegeven aan de reputatie van de
cinema en van de filmindustrie.Hetisœ n nzisprezen en zelfsgehate film .

Een 51m die de filmcriticusvan zich wegschrijft.Een film waar hijgeen
verkeermeewilhebben,diehijmijdtalsdepest,omdatzijnreputatieerbij
ophetspelstaat.Hetmisprijzenen derancunezijn destegroteromdathet
publiek toch zijn Zn doet.Blokkergeeftdepubliciteiten de'opinion leaders' de schuld: de mensen worden naar de bioscoop gem anipuleerd,

schrijfthijz.Anderen vinden hetechteen film van en voor de 'silent
majority',voordemensen vanhetbehoud endereactie.Hoedan ook:het
publiek heeftongelijk.
Hetgekke is dat een grootdeel van dat publiek zelf ook vindtdat het

ongelijk heeft.De sfeerin debioscoop tijdensH veStory isergeen van
onverdeelde fascinatie;hetisgespeelde fascinatie en gespeelde ontroering.
M en gaatnaaru ve Story minderom hetsm ktakelvan liefde en dood te

bekijken,dan we1om hetspektakelvan zijn eigen ontroering.Erworden
bijhetbekijken van dezefilm geen gevoelensgdnvesteerd - jekomtlziet
uitgeputuitdefilm,zoalsjewe1kon overkomen na een film van Frank
Capra - ,er worden emotionele bewegingen geconsumeerd.Hetisnietde

film die belangrijk is,maar welhetpubliek en zijn eigen emoties.I-ove
Story isaanleiding en alibi;niemand die zich daarin vergist.
2

Deweerstandenvan defilmcriticuszeggen ietsoverdetaak diehijZchzelf
toeschrijft.Spontaan ziethijzich a1sœn verkeersregelaartussen filmsen
publiek,tussen aanbod en vraag.Zelden komt hij ertoe te beschrijven,
1 Love Story,USA, 1970.Regie:Arthur Hiller; scenario:Erich Segal; fotografie:
Dick Kratina; decor:Robert Gundlach; muzek:Francis Lai;montage: Robert C.

Jones;produktie:Howard Minsky,voorParamount.Met:A1iM acGraw (Jennifer),
Ryan O'Nea1(Oliver),Ray M illand (Oliver's vader).
2 VrijNederland,10 apdl1971.

informatie door te geven,verbanden te leggen.Bijde besprekingen van
LoveStory ishetontbreken van objectieveinformatie overde film opvallend.Geen aandachtvoor de carrière van ArthurHiller,Howard M insky
en Evans.Er worden evennain verbanden gelegd: verbanden met soort-

gelijkeprodukties,metdehuidigevrijmoedigheid infilms,met'thecooling
of America'3.Er worden geen verbanden gelegd metde algemene crisis-

situatie van hetAmerikaanse filmbedrijf.Zelfs rustige beschrijvingen en
observatieskwamen ernauwelijksaan te pas:men reageerde nietop de
film,we1op alles waarvoor de film stond.M en reageerde op een image.

Nietteverwonderen eigenlijk dattientallen detailsen fabricatiegeheimpjes
nietwerden genoteerd en geanalyseerd,

Deproblemenwaardecriticusmeezit,zijn eigenlijkeen vergrotingvande
problemen waardegewone bioscoopgangermeezit.Beiden zijn zeopgenomen in eep procesvan stimulien reacties.Zoweltussen de criticusen de
film a1stussen de gewone bioscoopgangeren de film ontwikkeltzich een

complexe dialoog.Vôôrde toeschouwerbeslistheeftofhijnaarde bioscoop gaaten naarwelke film hij wi1gaan,moethijzijn eigen wensen
afmeten tegen de beschikbare film s,of beter tegen hetimage van de verschillende films.Datimage wordtgemaaktdoorpubliciteit,gerucht,com-

mentaarvan vrienden,krantenstukjes.Na de film blijfthetreactieproces
verderlopen:hijmeetdefilm aan hetimage,aan zijn verwachtingen.En
werktmeeaan deverdereontwikkelingvan hetimagevandefilm (en van
cinema in hetalgemeen).
Ditgeheleproceswordtgedragen doorbehoeften,belangen,verwachtingen.

Hetisnietzomaareenvrijblijvendprocesdaternetzogoed nietzoukunnen zijn.Detoeschouwerspendeerttijd en geld aan defilm;hijverwacht
er compensatie,ontspanning,gezelligheid van.System atische frustratie van
deze verwachtingen maaktde toeschouwer wantrouwig,haalt hem uit de
zaal,maakt hem cynisch in de zaal.M aar de wantrouwige en cynische
toeschouwer is de toeschouwer voor wie de fascinatie is stuk gebroken.

Hijspeelthetspelnietmeer.Hijtrektzich terug.Vandaarleverthij(luidop)commentaartijdensen tegendefilm.Defilm vultnietmeeralleen de
gehele sonore ruimte in de zaal en de m entaal-em otionele ruim te in de
toeschouwer.De film spreekt,maar de toeschouwer spreekt net zo luid
terug.
3

Vroegerwashetfilmbedrijfeen relatiefgesloten métier.M en kwam erin,
doorliep een aantalstadia,leerde van anderen en leerdeop zijn beurtaan
3 Tim e, spxial section,22 februari 1971.
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anderen.Vakkenis,routine,jarenlangeervaringwaren fundamentelevereisteninhetbedrijf.Nuishetfilmvak gdntegreerd inhetgeheelvan de
amusements-en consumptieïndustrie.M en stapt van de mode-fotografie
over naar regie, van televisie naar film, van universiteit naar scenario-

schrijven.Inwijding iser nietmeerbij.Ervaring en routine nog minder.
Filmindustrie heeft dezelfde voorlopigheid en relativiteit gekregen a1s

televisieïndustrie.M en werktereen aantaljaren,leerterde handigheen
van de image-building,men steuntvoorhetmaakwerk op techëcien trekt
m oeiteloosnaar elke andere sector.Hetgaatelders alnetzo:Joe M cGin-

nissbeschrijftin TheSellingOJThePresidentdecarrièresvan dereclameploeg voordeNixon-campagnevan 1968.Hetverbi
jsterendeisdepolitieke
ondeskundigheid en neutraliteitvan deze reclame-mensen.Verkooptechnie-

ken zijn principieelop allestoepasbaar.De vakkennis slaatnietop politieke thema'sen objectieven,maar op hetuitwerken van een image dat
tegen andere images wordt uitgespeeld.
Film is nietalleen economisch en financieeleen sectorgeworden van het
industriële complex,ook a1sm étier,alswerkterrein en a1sgeheelvan werk-

methodesheefthetbedrijffundamenteleveranderingen ondergaan.Film is
geen relatiefautonomesectormeer,hijzitingepastin een samengegroeide
m edia-industrie,waarin dehorizontale verhoudingen tussen de verschillen-

de media en media-produkten belangrijkerzijn dan de verticale verhoudingen tussen mediaen publiek.
Love Story is een schoolvoorbeeld van deze integratie. Segal schreef het

scenario voor Yellow Submarine en werkte een tijdje samen metToon
llernaans aan de aanpassing van diens show aan de Verenigde Staten.
Love Story zelfwas oorspronkeli
jk een film scenario,werd herschreven tot
een georkestreerde bestseller,dieop zi
jn beurtde film omhoog zou trekken.M insky,de producent, werkte tot zijn 57 in een publicitei
tsfirma en
stapte toen over naar de filmindustrie.Arthur Hiller,de regisseur van de

film,iseen Canadees.Hijstartte bijdeCanadeseradio en werkte,in het
begin vandejaren vijftig,voordeAmerikaansetelevisie.,,Hetwasnetna
de gouden tijd in de televisie'',herinnerthijzich.,,Ik maakte toen een
programm a,meteen contract waarin 201 verboden stonden neergeschreven,van mensen en groepen die in het programma niet voor het hoofd

gestoten mochten worden''4.Hijmaaktfilmsa1sTheM frcc/coftheWhîte
Stallions (963),The Americanisation OJEmily (964) metJulie Andrews,
Tobruk (967),The Out-of-Towners (969).Ryan O'Nea1 speelde vijf jaar
langinPeytonPlace,een televisieseriediehem een bijnaonmogelijkacteur
maakteindeStates,omdathijzoaanéénro1vastzat.AliM acGraw speelde
4 The Guardian, 11 m aart 1971.
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in Goodbye Columbus van Larry Peerces;tevoren had ze in televisiecommercials gespeeld en was ze fotomodel.Ze trouwde m et Evans,zelf een

couturiervôôr hijverantwoordelijk werd voorParamountB.
4

NicoScheepmakerenW im Verstappen schrevenonlangsin VrijNederland
erg belangrijke stukjesoverLoveStory en overmoderne cinema.Beiden
wijzen erop datmen modernefilmsnietmeer kan afmeten,begrijmn en
verklaren met de filmgeschiedenis op de achtergrond,metde maatstaven

van hetoudemétier,maardatmen modernefilm moetbekijken vanuitde
televisie en het televisiekijkend publiek.W im Verstappen'
. ,,De kijkgewoontes van hetpubliek en de opnam etechnieken van de film ers worden
tegenwoordig ontleend aan de televisie,waar opvallende cam erastandpun-

ten en bestudeerde cadragesgrote moeilijkheden geven bijde realisatie''T
en,kan men eraan toevoegen,opvallende camerastanden zouden lees-en

interpretatiemoeilijkheden geven aan hetpubliek.Vandaardusde opvallend slechte cadrages,de akelige kleuren,de ongdnspireerde regie in Inve
Story.

Verstappen schrijftook nog,en datgeldthelemaalvoorLoveStory:,,De
grootstemoeilijkheid lijktoverigensweldatfilmershun gevoelvoortiming
verloren schijnen te hebben.Televisie stelt compleet andere eisen aan
timing (dosering van humor,spaM ing,etc.) dan de bioscoop,dat wil
zeggen, dan de oude bioscoop. Een groot deel van het tegenwoordige
publiek ismisschien ingesteld op de tie ngsconditieszoals die van de buis

geleerd zijn''.Deoudecinemagebruikteeen zeeruitgebreidereeksinstrumenten om een verhaal te brengen,om het betekenis en reliëf te geven.

Belangrijkeelementendaarinwaren découpageen timing,acterenencadrages,uitlichten en overgangen.H eeldeze subtiele systematiek is overbodig
geworden en vervangen doorandere spelregels.Die andere spelregelsver-

wijzen onmiddellijk naarde nieuwe maatschappelijke functie van film8,
want andere spelregels betekent:andere cinema,een ander bedrijf,een
ander publiek.

5 Goodbye Columbus, USA, 1969. Zie Eric De Kuyper, in Streven, april 1970.
Love Jft?ry kan overigens doorgaan voor een variatie op en verbetering van Goodbye Columbus.

6 Belangrijke informatiein Time,11 januad 1971.Daarin staateen specialsection
onderdetitel:'
TheReturn to Romance'.Rond dezelfdetijd hadinFrankrijk M ourir
d'aimereen soortgelijk succes.In L'Expressvan 15-21februarischreefmen daarovereen dossier:'Ce quifaitpleurer la France'.

7 FrfjNederland,12 jlxni 1971.
8 Zie mijn bijdrage vorige maand in Streven.

5

Anderespelregels:bijvoorbeelddekapitalefunctievanmuziekindefilms
van de laatste jaren.Howard M insky:,,l sometimesthink thatmusic is
more importantthan a star.ltsets a mood,itneM sno dubbing,itisuni-

versal''g.Ennio M orricone,componistvan de ltaliaansewesterns (en van

vele'jonge'ltaliaansefilms)heeftmeergeaandanwieook om demoderne film opnieuw te definiëren en te herstructureren.Zijn muziek is zo
krachtig,nadrukkelijk en expressief,datfilmsnietmeerbegeleid worden
doormuziek,maardatmen muziek hoortmetplaatjeserbij,plaatjesdie
men dan invultvolgensdesfeervan de muziek.Delogica van zijn filmcomposities verhief trouwens de gehele soundtrack tot een expressionistisch instrument in plaats van de realistische aanvulling van het beeld
zoalshetvroegerwas.Stoorgeluiden worden uitgeveegd,er zitten close-ups

in de soundtrack,geluiden die een exclusieve aandachtkrijgen.Ook de
dialogen bogen dooren veranderden onder druk van M orricone'smuziek:
spreken wordt geluiden produceren m et expressieve kwaliteiten, eerder
dan betekenissen overdragen.Clichés doen het prachtig,wantdat is taalgebruik waarklankwaarde,betekeniswaarde en betekenisconnotatiessamen
moeiteloos geëxploiteerd kunnen worden.
Francis Lai heeft in U ve Story niet zoveel arm slag gekregen, maar de

invloM en zijn er.Zijn comm sitieskomen nietuitde expressieve school,
m aar horen thuis in hetklassieke repertoire.Hier is de keuze van klankkleur,van compositorische karakteristieken en m uziektaalhet belangrij
kste;de partituur is nietméérdan een invuloefeing.Samen meteen componistalsM aurice Jarre zitLaiin de tegenovergestelde schoola1s die van
M orricone.M orricone herwerkt, hedormuleert, maakt een synthese van

muzikaleinvloH en (denk b.
v.aandesoundtrack van Queîmada van Pontecorvo).Laien Jarrekopiëren;zijmakenmuziek inneo-en pseudo-stijlen.

Nietde muzikale creatie is belangrijk,wel de keuze van de muziektaal:
pseudoklassiek ofpseudoromantiek.Die muziektaalstaatvoor œ n ideologie, voor een bepaalde emotionaliteit. M aar de ideologische connotaties

van pseudo-M ozartzijn alankelijk van debetekenisdie M ozartop een
bepaald ogenblik heeft voor het publiek, van zi
jn plaatsin de muzikale
mode.Desoundtrack isafhankelijkvandemuzikalesmaakvanhetpubliek
op een bepaald moment.
6

Timing,découpageen visualisering zijn in film en televisienaardeachtergrond verschoven ten voordele van een soortmuzikale opeenvolging van
9 The Guardian, 9 februari 1971.

dramatischemomenten.Dekleurendeaardvane1kmomentzijnduidelijk
en expliciet gesteld.Van de toeschouwer van het televisiefeuilleton mag

mengeen altegroteaandachtsconcentratieverwachten.Thuis,in zijnhuiskamer,ishijaltijd een verstrooideen makkelijk afteleiden toeschouwer.
Zo is Love Story een opeenvolging van heldere,eenduidige sequensen die

nooittwee ofmeerbetekenissen tegelijk hebben.De opeenvolging iselementairen makkelijk tevolgen.Hetaantalpersonagesisbeperkten zezijn
duidelijk van elkaar onderscheiden.De combinatievan een rijke en een
armefamilieisnietalleenemotioneelaantrekkelijk,maarmaakthetvolgen
van hetverhaalook makkelijker:niemand diedeharde,fraaigekledeen
vermoeideRayM illand - overigensin een prachtigebijrol- zalverwarren metde zoete,zwakke en wakkere Jolm M arley.
Datallesleidttotdeopbouw van televisieseriesen filmsvolgensdeformule
van de 'Hoogst Hevige Situatie', zoals Nico Scheepmaker ze noemdelo*
55Dag in dag uitzien we mensen bezig die in situatiesverzeild raken waar
wijnunooiteensin verzeild raken (...)./t1die serie-nxensen leven in één

constante,turbulente maalstroom (...).Hetgewone van onsleven wordt
verhevigd in het turbulente van dat Tv-leven''.Nu wordt hierm ee niet

zoveelbijzondersgeponeerd.Om hetevenwelkegelijksoortigefilmproduktieuitdejaren dertig-veertig werktmetsimplificatiesen HoogstHevige
Situaties.Als voorbeeld een film van Clarence Brown:The Rains Came

van 1939.ln de intriguezitten.
.lndiëen hetBritse kolonialisme,rijkelui
tegenoverarmoede,maharadja's,extremezelfopoffering,de bekering van
deberoepsverleider,een natuurramp,een daaropvolgende epidemie,enz..

Verhevigde situatieszijn niethetmonopolievan televisie-series'
,hetisde
motorvan de gehele ontspanningsindustrie.Datheefttrouwens sted shet
argumentgegeven aan cultuurpessimisten die het fantaisistische en overdrevenein de ontspanningsindustrie aanklaagden:'hetheeftnietstem aken
methetechte leven',zeimen dan.
7
Erzijnteksten dieje,zondermoeitein een druk station kuntlezen,andere

teksten kun jealleen maarverwerken onderideale omstandigheden:stilte,
tijd en metpotlood en papiernaastje.De eerste tekstmobiliseertweinig
gedifferentieerde kennis,mobiliseertelementaireemotionele mechanismen,

diejebijnazonderinspanningvanzelfdoordetekstheenstuwen.(Hetzijn
verhalen waarvan je graag heteinde kent).De tweede tekstmobiliseert
verschillende kennis-niveaus en verlooptnietvolgensprimaire,emotionele

mechanismen;hetisb.v.œn anti-romantisch verhaaldatje emotionele
10 VrijNederland,17 april 1971.

verwachtingen in de war stuurt.In beide teksten investeertde lezer aan-

dacht,ontcijferingsarbeid en emoties.Debevrd iging verlooptvolgensverschillende patronen:onmiddellijk in hetgevalvan hetrechttoe-rechtaan
verhaal,via verschillende niveaus en pas na verwerking in de meer complexe tekst.
H etgaatnetzo m etfilm en mettelevisie.Erbestaan verschillende 'psycho-

logischeafstanden'tegenoverfilms.De aard van de emotiesdie je moet
investeren,de aard van deaandacht,de complexiteitvan hetidentificatiemechanisme,kunnen veruitelkaarliggen.
Deoudecinema speculeerdeop verrassingen en complexiteit.Een karakter
werd uitgebouwd,een sociale of existentiële situatie kreeg volle aandacht,
de wisselwerking tussen personage en omgeving werd subt
ielen veelzijdig
uitgebouwd.Té grote subtiliteitleidde totonbegrip,maarte grove vereenvoudiging werd ook nietgeaccepteerd doorhetpubliek.Hoe dan ook,op
dit niveau van dramatische en literaire ontwikkelingen en constructies
werkte de oudefilm .Op ditniveau verieuwde de oude film zichzelf.Het

wasdekern van zijn vitaliteit.Economie van middelen en maximale exploitatie van die middelen waren de regel.Betekenissen en connotaties
werden in elkaargeschoven,zodate1k shot,elke sN uenseen maximum aan
gegevens doorgaf.Overbodige elementen kwamen niet voor.Niet zonder
reden kunnen de film svan auteurs geanalyseerd worden tot hun kleinste

details,dieallemaalthuishoren in een (onbewusteen intuïtieve)systematiek.

De manierwaarop filmsin die tijd werden gemaaktza1hier we1 een belangrijke factor zijn geweest.Hetwas meestal studio-werk: alle details
m oesten gemaaktworden,men moesteraan denken en ze laten uitvoeren.

Deontwikkeling vangenresmetvastomlijnderegels,deverdoorgetrokken
arbeidsverdeling,de harde concurrentie tussen bedrijven om de gunsten
van éénen hetzelfdepubliek metduidelijk bekendevoorkeuren,bepaalden
het niveau waarop arbeid werd ingezet en waarop het publiek inspeelde.
8
De nieuwe film speculeert niet op verrassingen en complexiteit,maar op
directe herkenning en identificatie.Een minimum aan emotionde investe-

ringen aandachtbijdetoeschouwerom œn maximum aan identificatieen
sensatie te verkrijgen.Ook hier natuurlijk moetgewenning tegengegaan
worden en moetherhaling worden voorkom en doorvernieuwing.Clichés
moeten omgekeerd worden totanti-clichés.
Scheepmaker noem t een aantal anti-clichés uit Love Story.
. het begrip
tussen vader en zoon komt er niet,ook niet aan het einde van de film :
hetvloeken van Jennifer,de hele film door;de onaardige koppigheid van
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Oliver tegenover zijn vader; de constante agressieve toon van Jennifer
tegenoverOliver(ook alishetsm elseagressiviteit);despontandteitwaarmee agnosticisme erkend wordten waarmee men voor hethuweli
jk seks
heeftmetelkaar.Tenslotteheb je nog deknappenecrofiele trekjesin de
film.Hetopmerkelijkeisechterdatdezeanti-clichésnauwelijksmeerreliëf
geven aan de film.Het prikkelt misschien de nieuwsgierigheid,het vernieuwthetcliché.M aarhetanti-clichéhaaltdefilm nietuitzi
jn œnduidigheid.Het anti-cliché voegtnietsnieuws toe.Hetdoorbreektgeen reactie-

patronen bijhetpubliek,hetlegtgeen commentaar en ironie naasthet
oorspronkelijkecliché.
De zelfvernieuwing in deze films speelt zich nietaf op het niveau van
betekenis-verschuiving.In de oude cinema werden ook clichés gebruikten
doorbroken,maardatproces werd beheerstdoorbetekenis.In Love Story
niet,daar worden ook de anti-clichés omlaaggd rukttot œ n niveau van

onmiddelijke begrijpelijkheid.Hetanti-cliché heeftgeen invloM op het
geheel:de koppigheid van Oliver ofde necrofiele trekjes springen niet
terug naar de totaliteit van de film,om die te doordringen.Hetbli
jven
elementen opgesloten in en beperkttotzichzelf.
De nieuwe produktie- en realisatietechi eken verklaren een ander asN t
van dezefilm s:degrote hoeveelheid visuele en dramatische 'ruis'.Erzitten

heelveelpleonastischeelementen indefilm,aanzetjestotsituatiesen personagesdienauwelijksofhelemaalnietwordenuitgewerkt.Studiowerk,œn
uitgewerktscenario,permanente controle,een ijzeren produktie-planning,
hetwerkte vroegerallemaalde improvisatie tegen.Nu werktmen losseren

men concentreertzich rond een emotioneelgeladen duidelijke (clichélscène,netalsofheteen theater-scènebetrof.Vroegerbouwde men metlicht
en decor,dialoog en acteurseen scène op;nu gaatmen uitvan een scène,
vultdie in metde voorhanden middelen en vertrouwtverderop de kracht
van hetgegeven.Filmwerk neemtde slechte gewoonten van televisieprodukties over.

M oderne filmszijn œnduidige films,expliciete filmszonderambiguïteit.
Hetzijn film-objecten,dingen diejepassiefconsumeert,omdatzeop zo'n
laagbewustzijnsniveau appelleren.Oudefilmswaren film-processen,waar
jeaan deelnam,waarjedoorheen ging;en œn andermenswerd.

A ggiornam ento en anti-com m unism e
R obertH otz S.J.

Hetaggiornam ento van de katholieke kerk plaatst niet alleen haar eigen
gelovigen voornieuwe vragen en problemen,maarook de ongelovigen,in

hetbijzonderde communisten.Juistdezen volgen metgrote nauwlettendheid de nieuwste ontwikkelingen op kerkelijk gebid .Zijzijn en voelen
Zch door heta% iornamento uitgM aagd,want somm ige van hun hardste

ve- ijten aandekerk hebben hun fundamenten daarmeeook hun effectiviteitverloren.Zo houdtdekerk zich vandaag zeeractiefbezig metsociale

problemenenhetin 'talgemœngedaneverwijtdatdeofficiëlemannen van
dekerkenkelen alleenhandlangersvan derijkenendeuitbuiterszijn,kan
vandaag,gezien detalrijke sociaal-kritischeuitlatingen uitderijen van de
kerkelijkehiërarchie,ook nietmeerworden gehandhaafd.Hetbeeldvan de
kerk isveranderd en ditdwingtde comm unisten tot een nieuwe positie-

bepaling.Zijmoeten deveranderingen in dekerk vanuithun eigen positie
opnieuw beoordelen.Verdient het sociale engagement van de kerk œn
m sitieve waardering,en zo niet,waarom ?

Een m gingtotœn dergelijkenieuwebeoordelingdeM L.N.Velicovicin
hetSovjet-tijdschriftVoprosy/#/m#/('Vragenvan defilosofie'),een tijdschriftdatin hetalgemeen uitmuntdoor zeer serieuze artikelen van hoog

niveau.Detitelvan hetin nr.11/1970verschenen artikelluidt:'Aggiornamento en anticom munisme',waarmee de inhoud alenigszinsisaangegeven.

Positieveaspecten pJadekerkel#kevernieuwing
HettweezeVaticaansConcilie(1962-1965)wasœn belangrijkemijlpaal
opdewegnaardeverwerkelijkingvan dedoorpausJoannesXXIIIaange,,

geven koers naarhet 'aggiornamento',naarde vernieuwing en aanpassing

van hetkatholicisme aan de eisen van de moderne tijdg'.Aldus begint
L.N.Velicoviczijn uiteenzettingen.Hijvindtdathetaggiornamento van
dekerksindshetconcilievooralopdriepunten zichtbaarwerd.Hijschrijft:
-

Het aggiornamento in de ideologie en de politiek van de katholieke

,s

kerk kwam vooraltotuitinginhaargewijzigdebehandelingvan een reeks

belangrijkeproblemen van sociaal-politiekeaard,in hetbijzondervan het
probleem van oorlog en vrede.Ondanksalzijn inconsequentiesdienthet
pacifismevan dekatholieke kerk,zoalshetin officiëledocumenten,b.v.in
de Pastorale Constitutie overde kerk in de wereld van vandaag en in be-

kendmakingen van kerkelijke gezagsdragers werd vastgelegd, objectief
ezien de zaak van de vrede''.
-

Hetaggiornamento kwam ook heelduidelijk totuiting in enkelever-

,,

anderingen in de houding van de kerk ten opzichte van de nationale

bevrijdingsbeweging van de volkeren van Azië,Afrika en Latijns-Amerika''.De auteurverwijstin ditverband naareen reeks documenten die
hetkolonialismeveroordelen en uitdrukking geven aan debezorgdheid over

de economischeverhoudingen in de derdewereld.Bijzonderkenmerkend
noemtVelicovicdepauselijkeencycliek 'Populorum progressio'vanmaart
1967.

M aarvooralaan hetvolgendepuntkenthijdegrootstebetekenistoe:
,,Ee
n van de duidelijkste uitingen van hetideologische en politieke
aggiornamento wasde zich in de leidende kringen van de katholieke kerk
Ontwikkelende realistischeaanpak van debeoordeling van de socialistische
wereld,van de internationale communistische beweging,alsook de erkenning van hetfeitdat er in de wereld twee tegengestelde sociale systemen

bestaan.De oudedoorde katholieke kerk gevolgde lijn ten aanzien van
haarinstelling tegenover de communistische partijen en de socialistische
landen,waarvan de essentie bestond in open vijandschap tegenover het
communismeen in deexcommunicatievan zijn aanhangers,leed volldig
schipbreuk.Dekerkdieinzo'nbeminnelijkeeensgezindheidmetdeandere
reactionaire krachten samenwerkte,was nietin staatde groeiende invloM
van de com m unistische ideeën op de brede werkende m assa,waaronder
zich ook gelovigen bevinden,te verhinderen''.

Aggiornam ento alleen m aartactiek ?

VolgensVelicovicishetaan geen twijfelonderhevig datde kerk alleen
maaronderde dwang der omstandigheden overging tothetaannemen van

een nieuwehouding tegenoverhetcommunisme.Hierbijuithijaltwijfels
aan de oprechtheid van deze houding.,,De ideologen vàn het katholieke
aggiornamento Streven CfnaarCCnuiterstsoepele tactiek in debetrekkingen
tothetcommunisme uitte werken,gebaseerd op de scheiding tussen het
comm unisme a1s ideologie en het commuism e a1s politieke beweging,

waaraandekatholieken kunnen deelnemen.Denieuwelijn metbetrekking
tothetcommunismewerd doorpausJoannesXXIIIgeformuleerd in zijn
encycliek 'Pacem in terris'('Vrd e in de wereld'),die in april1963 ver-
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schœn.Ditpauselijk documenthaaldeals'twareœn streep doordeanticomm uistische decreten van hetH eilig Officie van 1949 en 1959,volgens
welke de communisten en ook de katholieken die com munistische lectuur
lezen en verspreiden,werden geëxcomm uniceerd.De officiële kerk zag af
van de traditionele anathema's,voorzoverdie geen uitwerking meer hadden.ln de wereld van vandaag vinden dialogen tussen katholieken en
m arxisten steeds veelvuldiger plaats.Aanhangers van het aggiornamento

zijn delinksegroepen vanleken en ookvan priestersdiein dekatholieke
kerkwerkzaam zijn''.
Volgensde opvatting van onze Sovjetauteur werden deze groeperingen
vooralactiefin Zuid-Amerikaen in Spanje.Deveranderingendiesindshet
tweede VaticaansConcilie binnen de katholieke kerk vastte stellen zijn.
schrijftVelicovictoeaan eenveranderingin hetspelvan krachten vande
m oderne wereld,aan de ineenstorting van de imperialistische koloniale

systemen en deontwikkelingvan dewetenschappelijk-technischerevolutie.
,,Ee
nnietgeringerolbijdegewijzigdeaanpak doordekerk vandesociaalpolitieke problemen speelde ook de druk van de massa der gelovigen die

hun ontevredenheid overdereactionaireinstelling van dekerkelijkeleiders
steedsactiever totuitdrukking bracht''.

Detegenstandersvandekerkell
jkevernieuwing
L.N.Velicovic wijstervervolgensop datde lijn van hetaggiornamento
nog vandaag binnen dekerk tegenstandersvindt,dienaarzijn opvatting
vooralbijderomeinse curie œn sterkepositieinnemen.De strijd tussen
'vernieuwers'en 'traditionalisten'krijgtvolgensonzeauteureen bijzonder
reliëfin de verhouding tothetcommunisme.Erbestaat,zo schrijfthij,in
dekatholiekekerknogaltijd een buitengewoon sterkevleugeldiedemeest
hardelijn in de verhouding tegenoverhetcommunismevolgten ditbetekentdathetkatholiekeanticommuismenog bijlangenaniettothetverleden behoort.

Hetklerikale anticommunisme in zijn katholieke schakering speeltnog
altijd eenzeeressentiëlero1inhetsysteem vanhetmoderneanticommunisme'' beweertVelicovic en hijmotiveertditmetde strijd van de beide
sociale systemen (communisme en kapitalisme)om harten verstand,om
wereldbeschouwingen bewustzijnvan demensen.,,De plaatsvan hetklerikale anticommunisme in de ideologische strijd wordt bepaald door de
ruimemogelijkheid waaroverhetbijhetmanipuleren van de massa'sbeschikt die nog gevangenen van de godsdienst zijn en die ondanks de
ernstige crisisvan hetklerikalisme nog altijd ontelbare miljoenen tellen.
Degodsdienstwordta1seen ideologisch wam n indestrijd tegen hetcom,,
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munismegebruikt.Bovendien beschiktin hetbijzonderdekatholiekekerk
bijdeopbouw vanhaargodsdienstigeorganisatiesovereen machtig apparaatvan geestelijkenenleken-activisten,diedemassa dergelovigen onder
controle houden.Erbestaatook een grootaantalwereldlijkeorganisaties
die onder godsdienstige vlag varen en ook m assamedia die voor een desbetreffende bdnvloeding van de bevolking gebruiktworden.
Hetkarakteristiekevan hetklerikaleanticommunisme bestaatvooralhierin
dathetoptreedtonderhetvaandelvan redding van hetchristendom en in

hetbijzondervandegodsdienst.Deverhoudingtotdegodsdienstwordtn1.
ook doordeanticommunisten a1shetbelangrijkste vraagstuk in de strijd
van beide sociale systemen naar voren geschoven.Het klerikale anticommunism e speculeert op de religieuze gevoelens van de gelovigen,doordat

hetbijhen angstvoorhet commuisme wakker roept,dat,naar wordt
beweerd,de godsdienstvervolgten degewet
ensvrijheid ontkent''.
De vervalsing van de situatie van godsdiensten kerk in de socialistische

staten,alsookhetverdraaien vandem litiek van decommunistischepartij
van deUSSR en van de andere socialistische partijen is,aldusVelicovic,
eentypisch sjabloonvanhetklerikaleanticommunisme.Schrijversteltvoor
zulke verdraaiingen zowelde traditionalisten a1s ook de aanhangers van

hetaggiornamento verantwoordelijk.Volgenshem probeerden deklerikale
criticivan hetcommunism e aan te tonen datde marxistische theorie over

hetafsterven van degodsdienstin depraktijk nietisopgegaan.Daartegenover legtVelicovic erde nadruk op datde 'klassieken van hetM arxisme'

alleen maarhebbengezegd datdegodsdienstverdwijntin dematewaarin
het socialisme in een land wordt gerealiseerd.,,De schreeuwerige burger-

lijke propaganda metbetrekking tot de situatie van godsdiensten kerk
beoogthetmarxistische athdsme en de successen van de athdstische opvoeding in de USSR zwartte maken. H etdoelvan deze propaganda iste
bewijzen dathetzich afkeren van de werkendemassa van de godsdienst
slechtshetresultaatisvan deadm inistratieve druk doorde organen van de

Sovjetmacht''.
Onze auteur vindthiervoorœn andere motivering:,,Hetzich afkeren van
de godsdienst door onze arbeidende bevolking,het overwinnen van de

religieuze vooroordelen en van hetbijgeloofdooreen grootdeelervan en
de verandering van de USSR in een land van massa-athdsme, ditalles is
hetresultaat van de diepgaande veranderingen in de sociaal-economische
verhoudingen,van de volledige en definitieve overwinning van het socialisme.
De religieuze problematiek in de anticommunistische propaganda vervult
een bepaalde ideologische functie - de aandacht van de gelovigen in de
kapitalistische landen te richten op een vraagstuk dat in e1k geval hun
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belangsteK ng moethebben,n1.op de vraag naarde situatie van godsdienst
en kerk in de socialistische landen, en wel met de bedoeEng om door
middelvan vervalsingvan depolitiek van de commuistischeen arbeiders-

partijen de gelovigen ontvankelijk te maken voorde anticommunistische
propaganda.Daarom betekentde koers van het'aggiornamento'volstrekt

nietdatzijnideologen afwijkenvan hetanticommunisme.Hetgaatveeleer
om eennieuwetaktiek en om hetzoeken naarnieuwewegentotbestrijding
van hetcommunisme''@

Menmaggevoeglijk devraagstellen ofVelicovicdegodsdienstigebelangstelling in hetW esten nietoverschat.Vast staatin e1k gevaldatde kerk-

vervolgingen waaronzeauteurzo gemakkelijk overheen stapt,nauwelijks
teenigertijd denodige weerklank hebben gevonden.
K atholieken maken gem enezaak methetrevisionism e
Dathetaggiornamento van dekatholieke kerk slechtseen nieuwetaktiek is

om hetcommunisme tebestrijden,meentVelicovic te kunnen aflezen uit
de zich ontwikkelendedialoog tussen christenen en 'revisionisten'.

ln delaatstejaren valtdetendensteconstateren van toenadering tussen

,,

vernieuwersen revisionisten.Deze toenadering vindtplaatsop hetgem een-

schappelijketerrein vandestrijdtegen hetM arxisme.Deideologen vande
vernieuwing zien in derevisionisten hun bondgenoten,diedeinvoering van

een gewijzigdereligieuzeideologie bijdemassa'sbegunstigen.
De ideologen van de godsdienstige vernieuwing delen de opvatting van de
revisionisten die naar een marxism e zoeken waarvan de essentiebestaatin

deafwijzingvan degrondslagen van demarxistischetheorieoverdegodsdienst,inhetbijzondervandeberoemdeformulevanM arx:'degodsdienst
is opium voor hetvolk'.Uitgaande van een anti-marxistische interpretatie
van hetvernieuwingsproces in hetmoderne katholicisme en van de waardering daarvan a1s teken van hetontstaan van een nieuwe religie die fundam enteel verschilt van de traditionele,acht b.v. Garaudy het volstrekt

noodzakelijk de marxistische leer aangaande de godsdienst opnieuw te
onderzoeken.ln zijnverklaring op deinternationaleontmoetingvan christenen en m arxisten te Salzburg in 1965 zeiGaraudy:'Het nadenken over

deveranderingen die zich in de huidige tijd in hetchristelijk bewustzijn
voltrekken,noodzaaktvandaag het marxisme zijn positie tegenover de
godsdienstindegeestvandetijdteherzien'.
Volgensdeopvatting van Garaudy formuleerde Marx zijn stelling in het
jaar1843,toenhijnog onderdeinvloed van Feuerbach stond.Laterzouden slarx en Engelsdegodsdienstnietmeerin de zin van de antropologie
van Feuerbach hebben beoordeeld''.
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L.N.Velicovicwijstdevoorstellingvan Garaudyafdatdegodsdienstgeen
opium is geweest,maarhetfermentdat een revolutionaire beweging pas

mogelijk heeftgemaakt.Hetzou een revisionistische opvatting zijn,wanneer wordt beweerd dat er in onze tijd twee revolutionaire i
deologieën
bestaan dieten grondslagliggen aan debevrijdingsstrijd derarbeiders:het
m arxisme en hetchristendom .
In ditverband komtonze auteurook te spreken overH elderCamara,de

aartsbisschop van Recifesdiehijbeschuldigtvan solidariteitmetdie revisionisten die de form ule 'godsdienstisopium voorhetvolk'nietm eervan
toepassing achten op de huidige godsdienst,zoals b.v.Roger Garaudy.
:5Volgensde opvatting van H elderCam ara'',aldusVelicovic,,,was hetten

tijde van M arx mogelijk degodsdienstzo tewaarderen,vandaag daarentegen ishijgeen 'opium'meer.HelderCamara roeptde geestelijkheid en
de gelovigen op zich nietlanger tebeperken totpreken,m aar tehandelen,

oX ataanniemandmeerredenwordtgegeven degodsdiensttebeschouwen
a1s'opium'voorhetvolk.Hetistyperend datHelderCamara tegen zijn
overtuiging in genoodzaakt wordt te erkennen dat de godsdienst 'opium

voorhetvolk'blijftendatdiealleen alsgevolgvan vernieuwingin dekerk
envan meeractievedeelnameaan hetsocialeleven ophoudtdattezijn.ln
een reeksuitlatingen vanpriestersin Brazi
liëenandereLatijnsamerikaanse
landen die kritiek uitoefenen op de politiek van de kerkeli
jkehiërarchie,
werd onderstreeptdathetm eedoen van de kerk aan de uitbuiting van de
arbeiders de door M arx gegeven karakteristiek van de godsdienstbeves-

tigt.HelderCpmara strijdtvoorhettotstand komen van een godsdienst
die gezuiverd isvan de reactionaire kenmerken van hetverld en en die in

staatiseen factortotsocialevooruitgangtezijn''.
Onze Sovjetschrijverbevestigthiermee datHelder Camara'sopvattingen
eenprogressiefkarakterhebbenenhijnoteertmetwelgevallenhetoptreden
van deaartsbisschop tegen hetAmerikaansemonopolie en zijn steun aan
de 'anti-imperialistische strijd'.Tegelijkertijd beschuldigthijhem echter
ook van inconsequentie,omdathijiich nietzou hebben kunnen losmaken
van de door de anticomm unistische propaganda ingegeven opvattingen

s,

overdeSovjet-unieenhaarbuitenlandsepolitiek''.Bovendienverwijthijde
aartsbisschop revisionistischeopvattingen tehuldigen en zijn strijd teverzwakken doorbijtijd en wijleanti-sovjetgeluiden telaten horen.
Hetisduidelijk dateen man alsHelderCamara nietzo goM pastin de
communistische gedachtengang.Zo goM a1shijnl.beantwoordtaan de
momentele Sovjetlijn,zoweinig doethijdatmetbetrekkingtotdeideologischeuitgangspuntendaarvan.Ditplaatstdecommunistennatuurlijk voor
een pijnlijk dilemma.Deoplossing van Velicovicluidt:,,Terwijlde marxisten kritiek uitoefenen op het klerikale anticommunisme, maken zi
j
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onderscheid tussen anticommunisten en niet-marxisten,tussen niet-comm u-

nisten en anti-communisten.Demarxisten komen,terwijlzijstrijd voeren
tegen hetanticommunismein alzijn variëteiten en misvormingen,op voor
samenwerking en œnheid van actie methen die tegen hetimperialisme en
kolonialisme alsook vé6r stabilisering van de vrH estrijden''.

VolgensVelicovicrichthetklerikaleanticommunismezijninspanningen op
dedesintegratievandeinternationalecommunistischebeweging.Hijstaaft
deze bewering als volgt:

ReHsin hetjaar1961schreefdejezuietFloridiinhettijdschrift'Civiltà
Cattolica'dathijhetnoodzakelijk vond hetprocesvan de ideologische
ontbinding van hetcomm unisme teverdiem n en tebespoedigen ln zijn
,,

...

karakteristiek van het moderne revisionisme richt de consultor van het

secretariaatvoordeongelovigen,Giulio Girardi,zijn specialeaandachtop
denieuwe conceptie van hetchristendom en degodsdienstzoalsdie wordt

voorgestelddoorderevisionisten,op hun afwijkenvan dez.g.marxistische
orlodoxieen ophun strevenhetmarxismetewijzigen ineen open filosofie.Somm ige m arxisten van de landen van het westen, schreef Girardi,
houden op metin de godsdienstalleen maareen regressiefelementte zien.

Erbestaan ook andereafwijkingen van hetorthodoxe marxisme.Girardi
uitte de hoop datalsresultaatvan een inwendige reconstructie de marxis-

tischeideologie zich uiteindelijk za1bevrijden van deaxiologischeconcurrentie methetchristendom en dathetm arxisme dan zalveranderen in een
puur naturalistische en humanistische doctrine,die nietlanger de ontken-

ningvan Goda1seisza1stellenen zijnathdstischeinstelling za1verliezen''.
Zulk een voorstelling van zaken kan natuurlijk nietnaar de zin zijn van
onze comm unistische auteur,hi
jkomtdan ook totde slotsom:,,De ideologen van hetklerikale anticomm unisme proberen de dialoog tussen marxisten en christenen voorhun doeleinden tegebruiken''. Een echte dialoog

(incommuistischezinlziethijpasdaargerealiseerdwaardezeplaatsvindt
tussen orthodoxe communisten en katholieken, zo mogelijk ondankshet
verzetvandekerkelijkehiërarchie.
D eechtedialoog volgenscom m unistische visie
Dedialoog tussen m arxisten en katholieken isrealiteitgeworden. In weer-

,,

wilvan hetverzet van de kerkelijke hiërarchie hebben zeer vruchtbare
ontmoetingen van marxisten en christenen plaatsgevonden in ltalië, Span-

je,Frankrijk,Oostenrijk,Engeland en deUSA,dieeen versterkte samenwerking van communisten metbrede kringen van democratische gelovigen
hebben bevorderd. .Dit getuigt van œn groeiende populariteitvan de

communistische partijbijdekatholiekemassa's.Zijzien in decommunis-
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ten de meest consequente voorvechters van de levensbelangen van het
V01k''*
De kerkelijke leiding zou hetstreven van de gelovigen uitde werkende
klasse nietm eerhebben kunnen negeren.Daarom zou - aldusVelicovic

hetTweede Vaticaans Concilie de noodzakelijkheid van een dialoog

-

metde ongelovigen hebben erkend in de Pastorale Constitutie 'Over de

kerk in dewereld van vandaag'.Tegelijkertijd wijsthijwaarschuwend op
demoeilijkheden vanzulk œn dialoog.
De dialoog tussen marxisten en katholieken is een gecompliceerd ideo-

,,

logisch en politiek verschijnsel.Daaraan nemen vertegenwoordigers van
twee tegengestelde wereldbeschouwingen deel,de marxistische en de gods-

dienstige.De communistische partijen zijn gekanttegen iderideologisch
compromis.Terwijlzijeen dialoogvoeren metdechristenen,zijndemarxisten er op uitte beletten datde op grond van hun verhouding totgodsdiensten kerk bestaande scheiding tussen de leden van eenzelfde samenleving door de reactionaire kringen wordtbenutvoorhetaanwakkeren van

een politiekestrijdvan gelovigen metathdsten.Zijzijnvan meningdatde
verschillende wereldbeschouwingen gœn belemmeringen zouden m oeten

zijnvoordesamenwerking.van gelovigen en ongelovigen in de strijd voor
vrede,democratieen socialevooruitgang,en datde beslissendefactorveeleerdesocialeen politiekepositie isen nietde instelling ten opzichtevan de
godsdienst''.
Velicovic legt er de nadruk op dat men in het oog moethouden dathet
merendeel van de katholieke fbeologen het streven en de verwachungen
van de gelovigen ten aanzien van een gemeenschappeli
jke strijd metde
commui sten niet deelt en dathetVaticaan met behulp van de dialoog
alleen maar zijn eigen positiewi1versterken en de comm uistische beweging wi1infiltreren en verzwakken.Ook aan deactiviteiten van de 'Paulus-

gesellschaft'worden soortgelijke doeleinden toegeschreven.
Uit vrees datde dialoog met de christenen totongewenste resultaten zou
kunnen leiden,achttede internationale conferentie van de comm unistische
en arbeiders-partijen diein 1969 plaats vond,hetzelfsnoodzakelijk een

gemeenschappelijk standpuntuittewerken.
In bepaalde landen ontwikkelt zich een sam enwerking en een gemeenschappelijkeactievan de communisten metde brede dem ocratische massa's van katholieken en gelovigen van andere religies.De onderlinge dialoog over problemen a1s oorlog en vrM e,kapitalism e en socialism e,neokolonialisme en ontwikkelingslanden kreeg grote betekeis. De gem eenschappelijkeactiestegenhetimperialismeen vôördemocratieen socialisme
,

zijn bijzonderactueel.Decommunisten zijn ervanovertuigd datjuistlangs
dezeweg,dewegvan bredecontacten en vangemeenschappelijk optreden
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in hetom nbaar,demassa dergelovigen totœ n actieve machtwordtin de

a
nti-imp
erialistischestrijd en in dediepgaande maatschappelijkeveranderingen''
@

M en kan zich nietaan de indruk onttrekken datde communisten slechts
datals'œ hte'dialoog beschouwen,wathun eigen doeleinden dient.Deze
indruk wordtnog yersterkt,wanneermen in de slotzin van hetartikelvan
L.N.Velicovic lœ st:
Degemeenschappelijkeactiesvan com munisten en katholieken tegen het
imperialism een vôôrdemocratie en socialismeverstoren deplannen van de
reactionaireideologen om degodsdienstvoorhun anticommunistische activiteiten te gebruiken''.

In ditopzichtmag men hetartikelvan L.N.Velikovic in hettijdschrift
Voprosy filosofiialleszinsalszeerverhelderend beschouwen.

Politiek O verzicht

lnternationaal
lnato

Devoorjaarszittingvan deNATo-ministerraadwerdop 3en4junij.l.gehouden te Lissabon.Tegen de plaats van bijeenkomst werd vu verschillende
zijden geprotesteerd;de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid zag er een
provocatievanAfrikain,terwijldeScandinavischeleden van deN ATO,N oorwegenenDenemarken,entalrijkeactiegroepenindiverselanden hetbeschouwden a1s een steunverlenen aan het koloniale optreden van Portugali
n zijn
Afrikaanse 'gewesten'.Tijdensde bijeenkomstleidde dit tot een directe en
scherpe aanvalvan de Noorse minister- handelend in opdrachtvan zijn
parlem ent- zowelop de koloniale politiek van Portugalalsop hetdictatoriale

optreden van deGrieksejunta,welkebeidelandendaarmeein strijdhandelen
m et de beginselen van de V erenigde N aties en waarm ee speciaal Portugalhet
prestige van de NATO in A frika aantast.Volgens de secretaris-generaal,M an-

1io Brosio,washetoptredenvanNoorwegen nietop zi
jn plaats.
Dachtmen aanvankelijkaan een routine-bijeenkomst,waarop a1sbelangrijkste
agendapunt de vervanging van Brosio door de N ederlandse ex-m inister van

buitenlandse zaken,Luns, aan de orde kwam,geleidelijk aan werd het de
laatste maanden duidelijk,daterbelangrijkerzaken zouden moeten worden
besproken,n.1.wederzijdseverminderingvanstrijdkrachtenin Centraal-Europa
en demogelijk dreigende eenzijdigevermindering van hetAmerikaanseleger
in Europa.
Reeds lang trachtRusland tot betere betrekkingen te kom en m et hetW esten

enwelom verschillenderedenen.Demogelijkeverbeteringin deverstandhouding tussen Peking en W u hington, ingeluid door de ping-pong-diplom atie,
maaktM oskou bezorgd;verbetering van de verstandhouding m ethetW esten
zou het de kans geven meer troepen aan de Chinese grens te plaatsen. D e
geweldige lastvoor de Russische econom ie om zowelin W est a1s in Oost een
grote troepennaacht op de been te houden is voor sfoskou langzamerhand
ondraaglijk geworden;bovendien ziet het de kans om door een détente de
m ilitaire band tussen Europa en de Verenigde Staten losser te m aken,terwi
jl
m en tenslotte in Bonn vreest,datbesprekingen tussen N ATo-landen en die van

hetPactvan W arschau doordeSovjet-uniealleen maargewenstworden om
de DDR aan een internationaleconferentie metWestelijke mogendheden te
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latendeelnemenen daarmeedestaatsrechterlijkeerkeM ingvanditlandtoteen
feit te m aken.

HoewelreedsdeNoordatlantischeAssemblée,in novembervan hetvorigjaar
bijeen in Den H aag,aanbeval,datde N ato-landen en die van hetW aachaupact m et de neutrale en niet-gebonden landen van Europa zouden beginnen
m eteen m ulti-laterale voorbereiding van een veiligheidsconferentieen datm en

zoublijvenzoeken naardemogelijkheid vanwederzijdsevermindering van de
strijdkrachten vanOostenWest,hadmen blijkbaartochzo weinigvertrouwen
in deoprechtheid van Moskou,datmen in depraktijk weinig verderkwam
danvromebetuigingenvan genegentezijn om erovertegaan praten.
Ook dereactiesuithetWestenopdeSovjet-voorstellen,gedaantijdenshet2*
partijcongresbegin van ditjaar,bleven weifelend.Deze aarzeling wasvoor
Brezjnev aanleiding om tergelegenheid van hetso-jarig bestaan van destaat
Georgiëin Tifliseenredetehouden,waarin hijvoorsteldeop tehouden met
tepolsennaardebedoelingenvan deSovjet-unie,maartegaanonderhandelen
en zo alle gewenste ophelderingen te verkrijgen.
W ashington toonde zich spoedig bereid om op het voorstel in te gaan en deze
bereidwilligheid werd versterkt toen premier K osygin in een gesprek m et de

Canadesepremier,Trudeau,debereidwilligheid van deSovjet-unieom praktische stappen te doen om te kom en tot troepenverm indering nog eens verdui-

delijkte.Tevensbleek datdeSovjet-unie de onderhandelingen hierover niet
m eer a1s een onderdeel beschouwde van een Europese veiligheidsconferentie
- die nu eenm aalgebonden is aan een akkoord over de erg netelige kwestie

rond Berlijn.
Mogeli
jk overdrijftW ashingtonzijn optimismeoverdehoudingvandeSovjetU nie in verband m ethetvoorstelvan de democratische senator M ansfield,kort
na de dollarcrisis begin m ei gedaan, om de Am erikaanse troepensterkte in
Europa voor einde 1971 tot de helft te verm inderen. H et kom t in N ixons

kraam te pasom M ansfield erop te wijzen,dathetnietbijzonder tactisch is
om,juist nu Rusland genegen is te onderhandelen over vermindering van
troepensterkte,zelf zonder enige Russische tegenprestatie er toe over te gaan
de Am erikaanse troepen in Europa te halveren. H et voorstel w erd in de
Senaatverworpen m eteen stevige m eerderheid en Nixon kan nu zonderbelem -

meringen met de Sovjet-unie gaan onderhandelen.
Hetwasduszaak datde NATO haarstandpuntbepaalde,Een moeilijkheid
was de opvatting van Bonn, dat de kwestie van troepenvermindering onver-

brekelijkverbonden wasmeteen oplossingvoorBerlijn.Op deNATo-conferentie werd dit standpunt door alle m inisters gedeeld,m aar werd tevens besloten om via bilaterale contacten m et de leden van het W arschaupact het

juiste standpunt van de Sovjet-unie te achterhalen;ook werd in principe
besloten tegaan onderhandelen en daarom zo spoedig mogelijk tekomen tot
hetbepalenvan heteigen standpunt.Erblijfttwijfel;Engeland zietvergroting
van de mogelijkheid voor Rusland om politieke pressie op Europa uit te
oefenenen Bonn vreestvertragingvanhetoverlegoverBerlijn.Aan deandere
kantachtmen heteengoedteken,datdeSovjet-unienietalleen meerspreekt
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over hettemgtrekken van vreemde troepen,maarx k overwederzijdse en
evenwichtige verm indering van alle troepen in Centraal-Europa.

SAL T
H adden de eerste drie ronden van de Strategic A rm sLim itation Talks weinig
resultaat,devierde van,dezebeurtelingsin H elsinkien W enen gevoerde,be-

sprekingen leverdeietsop van een 'doorbraak'.In deVerenigde Staten twijfeldeNixon eraan ofdeSovjet-unieinderdaad een beperking wensteofop
een nieuwe bewapeningswedloop uitw as;verderwaserm eningsverschilover
de vraag of er een akkoord m oestkom en over beperking van offensieve en

strategische wapens (Verenigde Staten),of eerst over een beperking van de
anti-raket-raketsystemen (Sovjet-unie).Zo dreigde er een impasse in de besprekingen.Deboven reedsgenoemdeverklaringen van Brezjnev en Kosygin
overwederzijdseenevenwichtigeverminderingvantroepeninEuropaschijnen
ook hierhun uitwerking te hebben gehad en op 20 m ei deelde N ixon m ee,
datereen akkoord totstand wasgekom en om afspraken te m aken overbeperking van de defensieve anti-raketsystemen en over beperking van somm ige
offensieve strategische wapens.
Nixon gafhoogOP overditresultaaten sprakovereen nieuw tijdperk in de
betrekkingen tussen Oosten W est,dathierm ee was ingeluid.M aarook hier

kan hijdithebben gedaan omdathijeen grootsuccesnodig had a1swapen
tegen hetbovengenoemde Mansfield-voorstel.Hetisbovendien opmerkelijk,
datin Ruslandnauwelijksaandachtaan ditresultaatvan deSAlx-besprekingen in W enen werd besteed.

N ederland

Kabinetsformatie
Nog bijnadrieweken heeftinformateurSteenkamp in juniaan devoorbereiding van een regering gedokterd.Vorderden deonderhandelingen begin juni
nauwelijks,inlateredagen werdenzijnkansen op successteedsgeringer;door
tegemoettekomenaanhetVerbondvoorVrijheidenDemocratie(VVD)ende
DemocratischSocialisten '70(DS'70)wektehijweerverzetopbijdeconfessionele gesprekspartnersen een ogenblik dreigde er een algehele m islukking.
Ditlaatstewasechtervooriedereen onaovaardbaar.Natuurli
jksteldendevijf

gesprekspartnerszichzoscherpmogelijkop en speelden zijeen spelldjeblufpokerom iedervoorzich zo veelmogelijk winsttebehalen,m.a.w.huneigen
program zo vermogelijk teverwezenlijken,maarvan begin afaan wisten zij,
datergeen aanvaardbaar altem atiefaanwezig was.Een confessioneelm inder-
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heidskabinetzou binnen nietalte lange ti
jd gemangeld worden tussen aanval-

1en van dePartijvan deArbeid (PvdA),Democraten '66 (D '66)en dePolitiekeParti
jRadicalen (PPR)aandeeneen de kritiek van VVD en DS '70 aan
de andere kant.Ditzou leiden totnieuwe verkiezingen,hetgeen voorde huidige

metelkaaronderhandelendevijfgeenonverdeeld aanlokkelijk vooruitzichtis.
V erstek laten gaan en het schaduwkabinet de regering laten voeren,zou waar-

schi
jnlijknogsnellerleiden totkamerontbinding.Deouderegeringscombinatie
van confessionelen en de VVD herstellen zou betekenen,dat alle ambulances
in N ederland perm anent klaar zouden moeten staan om zieke leden van de

regeringsparti
jen ijlingsnaardekamervergaderingen tebrengen om dan nog
hetvoortdurende gevaar te lopen,dat alle andere partijen dezelfde stunt
uithalen,waardoor de regering nog een nederlaagzou moetensli
kken,daarzij
slechts over 74 zetels beschikt.

Steenkampmoestdusweldesteen derwijzenvinden;hijslaagdeerin om de
partijen elkaartedoen vinden op'voorlopige'bezuinigingen in deuitgaven en
tot het uiterste beperkte belastingverhogingen; in de loop van de kabinetsperiode - n.1.wanneer de financieel-econom ische situatie zou verbeteren zou er beslistm oeten worden over verruim ing van de regeringsuitgaven en zou
er alsnog iets terechtkunnen komen van het confessionele program .Langzaam

naderden destandpunten elkaar;een van demoeilijkheden bleek nogdeontwikkelingshulp tezijn,waarbijdeconfessionelen geen dalingvan hetpercentagewenstenenindetweedehelftvan dekabinetsperiodezelfseen stijging;de
VV D wenste nietboven 1% van hetnationaalinkom en uitte gaan en DS '70

wildeeen bevriezing van hethuidige peilen mogelijk na 1973 een geringe
verhoging.Inallepuntenspeeldeechtereenbelangrijkero1hettotdan toeniet
gepubliceerde bezuinigingsrapportvan de com missie N elissen,die bezig was de

ûitgaven - beterde bezuinigingsmogelijkheden - voor 1972 en volgende
jaren te onderzoeken.
N adat - tenslotte toch nog moeizaam - de laatste knopen waren doorge-

hakt,kon Steenkamp zijn informatieafsluiten meteen gesprek overdezetelverdelingbinnen hetnieuwekabinet,waarbijdeKatholiekeVolkspartij(KVP)
zes,deAntiRevolutionairePartij(ARP)endeVVD iederdrieendeChristelijk
HistorischeUnie (CHU)en DS '70 iedertwee portefeuilleskregen toegewezen.
Vervolgens was het woord aan de fractieleider van de A RP,Biesheuvel, die
m etde form atie werd belast,alhoeweler nog stem m en opgingen die m eenden

datdeKVP a1sgrootsteregeringspartijdefo= ateurzoumoetenleverenena1s
zodanig ex-m inister van econom ische zaken, Nelissen, naar voren schoven.
D e heerBiesheuvelslaagde er in een kleine veertien dagen in de sam enstelling

rond tekrijgen.
Zowelhet regeerakkoord als het daarop samengestelde kabinet hebben nogal
wat kritiek ondervonden.H eteerste i
sin talrijkeopzichten nogalvaagen dus
voor verschillende uitleg vatbaar,zodat er volop ingebouwde bedreigingen van

deregeerkrachtaanwezigzijn.Deconfessionelen zijn afgestaptvan hun oorspronkelijk gedurfde plannen totbelastingverhoging om problemen a1s woningbouw,ontwikkelingshulp,milieubeheere.d.grootscheepsaan tepakken en

stapten overop bezuinigingen.W aarop bezuinigen?Akkoord op onnodige uit-

gaven,maara1smenonderbezuinigenverstaattemporiserenop eigenlijk reeds
nunoodzakelijkeuitgaven,dan betekentheteen verschuivennaarlateren het
scheppen van een steeds grotere achterstand nu.
Ook desam enstellingvan hetkabinetwerd nietonverdeeld enthousiastontvan-

gen.Partij-politiekeverlangensspeeldenweereen ro1zowelbijdeindelingin
departementenalsbijdebenoemingvanpersonen.Kanditnuechtnietanders?
MoestOnderwijsin tweeëngehaktwordentenbehoevevaneen ministersportefeuillevoorD S 970? Ofde KV P-erSchm elzer een geschikte opvolger is voor
Ltmskllnnen wijin hetmidden laten,m aar de VVD -er D e Koster- dienu
defensie gaat bemannen - zat a1s staatssecretaris van buitenlandse zaken in
hetvorigekabinetin debelangrijkeEEG -onderhandelingen overde toetreding
van Engeland.

Erzi
jn ernu alveeldieBiesheuvelnauwelijkskansgeven hettweejaaruitte
houden,laatstaan een vierjarigeperiodevoltemaken!
J.Oomes

België
In junistonden depolitiekewerkzanmheden nog roodgloeiend rond hetcommunautairpakket.Eenstemeer dreigde de regering erhethachje bijin te
schieten,maarnadeeersteweekvan julibleek hetgevaartœhweergeweken
tezijn.
In diezelfdeperiodewerden echterbelangrijkepolitiekebeslissingengenomen
inzake onde- ijs.Een wetsontwerp over de vemieuwing van hetsecundair
onderwijswerdgestemd in desenaatenin behandelinggenomenindekamer,
waar wij verwachten dat het zonder moeilijkheden aanvaard zal worden.
Bovendien werd een begin gem aaktm et de discussies over de heaiening van
het schoolpact.

Kritiek op hethuidig onderw#s
Hetonderwijsissedertgeruime tijd voorwerp geworden van fundam entele
kritiek,zowelinzake inhoud a1s structuur. Een gedeelte van die kritiek kan

wordensamengevatinhetve- ijtdathethuidigonde- ijsdwingendoriënteert
naareen bepaald mensbeeld,datop zijn beurtafgestemd isop een gegeven
maatschappelijk systeem.In dit mensbeeld behoren individualisme en concurrentiegeest tot de basishoudingen. V erder is het een klassiek argunlent

gewordendathetonderwijsdejongemensvoorbereidtopzijn inschakelingin
een op produktie afgestem d systeem .D aartegenover wordt gesteld dat het

onderwijsnoodzakelijk een kritischefunctie moetvervullen tegenoverdebestaandemaatschappelijkestnlcturenom creativiteitenvernieuwingmogelijkte

maken,te- ijlhet aan de jonge mensen de kans moetbieden een eigen
levem concept te ontdekken.
H ettweede luik van de kritiek slaat op de tegenstelling tussen de kwantiteit

aan wetenschap diein onzetijd aanwezig isen demanierwaarop hetonderwijs wetenschap bijbrengtalsof het geheelaan 'weten'tijdens de schoolse
opleiding ve- orven ku worden.Tevenskanhettotslogan geworden verwi
jt
nog eensworden vermeld,dateen gedeelte van hetsecundair onderwijsen
vxralhethoger onde- ijs vakidioten vormt.Als alternatiefwordthierde
noodzaak benadruktvan een algem enevorm ing dievooriedereen hetreferen-

tiepunt betekent voor zijn technische kennis, terwijl anderzijds veel meer
belangwordtgehechtaan hetzelfstandig leren verwerven van kennis dan aan
de kennisoverdrachtop zichzelf.

Alseenderdeelementin dekritiek kanmen erop wijzen datdemocratisering
van hetonde- ijstotnu toebijnauitsluitend werd gezien alseen verruiming
van toegangskansen toteen gegeven onde- ijs,data1s zodanig echter van
oudsheropgevatwerd a1shetvormenvan deleidendemaatschappelijkegroep.
Iedereen opleiden totelite,ofiedereen de kansgeven totde elitetoetetreden,

kan nochtansmoeilijk a1seen democratiseringsprocesgezienworden.
Denieuweraamwet,die vermoedelijk nogvoorhetparlementairreceswerd
goedgekeurd,heefttotdoelvoorhetsecundair(Rijkslonderwijsstmcturen te
scheppen dieeen grondigevernieuwing mogelijk maken.

Hetyernieuwd secundaironderwl
js
In navolging van wat reeds langer in de ons om ringende landen gaande is en

vooralgdnspireerd op de Engelse 'comprehensive school' (sinds de tweede
wereldoorlog) en de Zweedse ervaring (sinds 1951) is de kaderwet op het
vernieuwd secundaironderwijs(VSO)totstand gekomen.
Deze wet,die degeleidelijkeveralgemening van hetVSO voorziet- evenwel
zonderdatditconcreetvanhetvrijgesubsidiëerd onderwijsza1worden afgedwongen - schetsteen vernieuwdestructuurvoorhetmiddelbaaronderwijs.
Twee principes staan voorop:hetuitstellen van de keuze van de studierichting
en het associatief beheer.

De samenhang van hettechnisch onderwijs metde middelbare humaniora
wordtverzekerd dooreen herstructurering in drie cyclivan elk twee jaar:
respectievelijk de observatiegraad,deoriënteringsgraad en dedetermineringsgraad.Een gemeenschappelijke tronk van algemeen-vormende lessen en de
gezamenlijke eerste cyclusverzekeren nauwersamenhang tussen deverschillendestudiemogelijkheden en een soepeleovergangvan één richtingnaareen
andere.H ierdoor wordt de klassiekeonderwaardering van hettechnische on-

de- ijsdoorbroken en biedtmen eeniederbeterekansen om depersoonlijke
aanleg tot ontplooiing te brengen.
Hetassociatiefbeheerregelthetbeslissings-en adviesrechtvan de'inrichtende'

overheid,hetonderwijzendpersoneel,deleerlingen,deoudersenvan bepaalde
rond deschoolopgerichteverenigingen.Ditassociatiefbeheeriseenpoging tot
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uitwendige demœratisering van hetsecundaironderwijsdoorallebelanghebbenden actieverbijhetschoolgebeuren tebetrekken.
W anneerwijdezevoorgestelde hervormingen toetsen aan de vooropgestelde
doelstellingvan hetonde- ijsin dezetijd,dan valtdebeoordelinggunstiguit
voorhetVSO.Alleen willen wijtweebemerkingen maken diewijzen op een
inconsequentdoortrekken van de genomen optie.Hetis spijtig dater geen
pogingwerdgedaanom ookhetberoepsonderwijsin dehervormingtebetrekken.D it gebeurtwelin Zweden b.
v.en ook in som m ige Duitse Lânder.ln

Belgiëblijfthetberoepsonderwijseen culdesac,een dx dlopendestraatvoor
wie eenm aal in deze richting belandde.W ellicht is de behoefte aan ongeschoolde arbeiders voor de econom ie m ede oorzaak van deze inconsequentie?
H ier zit ook de vrees achter v= 'la nivellation par le bas'.
D etweedebemerkingbetrefthetassociatiefbeheer,dataltezeerbeperktbleef
toteen schoolbetrokken groep zonder ruim ervertegenwoordiging van de plaat-

selijke bevolking.Blijkbaar werd de confrontatie niet aangedurfd met de
kritiek van culturele,politieke of syndicale organisaties op een terrein waar

totnogtoeenkelministeriëleen kerkelijkeinstantieshunmachtlietengelden.
Deze fundamentele vemieuwing van hetsectmdaironderwijskende welwat
tegenstand,vooralvan dezijdevan hetVerbond derBelgisch:Nijverheid eh
vanhetKatholiekOnde- ijs.
HetVBN steldezich op hetstandpuntvan de econom ische rationaliteiten zag
dus geen heil in deze nieuwsoortige structuur gebaseerd op algem een recht op

onderwijs.Integendeel,door de bestaande vroege uit.
splitsing van.,hetsecundaironderwijsin deverschillende richtingen en nàarverschillend onde- ijsx

#

niveau behoudtdeeconomieeen meergedifferentieerd recruteringsveld gaande
van ongeschooldearbeiderstothooggevorm de wetenschapsm ensen.

InhetKatholiekOnderwijsvermoedenwijdevreesdateentegrotedemocratisering,die gepaard zou gaan meteen vergemakkelijken van de studies,het
elitair karaktervan een aantalscholen zou aantasten.Er zijn inderdaad heel
watscholen diebekend zijn om hun hoog onde- ijsniveau en om hun elitair
cachet.Daarom verzetten zijzich tegen een opgelegdevernieuwing en geven de
indruk datzijwelgraaghetoudesysteem naasthetnieuwewillen laten voortbestaan.DitisnietgunstigvoorhetVSO,aangezieneenderbasisprincipesjuist
hetgroepswerkis,waarbijverwachtwordtdatdesterkereleerlingendeminder
goede gunstig zullen bdnvloeden. M isschien is deze houding m ede oorzaak

van hetfeitdatM inisterVermeylen en zijn entourage nogaleigengereid te

werk zijngegaan enzonderuitgebreidoverlegmetdeandereonderwljsnettenl
de vernieuwing hebben voorbereid en doorgedrukt,wat dan weer wrevelver-

wekte aan katholieke zijde.
Deze fundamenteel andere houding komt ook tot uiting in de afwijkende
stmctuurvan deVso-scholen en in de sectorvan hetKatholiek Onde- ijs,
waarin plaatsvan in hetderdejaar,reedsin hettweedejaarvan de middel1Devieronderwijsnettenzijn:hetrijksonderwijs,hetvrijonderwijs(voorhetgrootstedeel
katholiek),het gemeenteli
lk onderwijs en het provinciaal onderwils. '
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bare school de richtingen worden uitgesplitst in technische studies, algem een-

vormendehllmanioraen kunstonderwijs.

D och aldeze spanningen traden weinig naar buiten en de aarzelende houding

vankatholiekezijdewerdverantwoorddoorteverwijzen naarhetexperimenteelstadium waarin hetV SO zich nog bevond.

Devraagofhetexperimenttejongis,kanmoeilijkongenuanceerdbeantwoord
worden.Feitisdaterinderdaad in de N ederlandstalige sectorpassindsvorig

schooljaarexperimenteerscholenwerdengeorganiseerd(indeFranstaligesector
functioneerden zereedstweejaar).TweeëntwintigscholeninhetRijksOnderwijsen zesinhetVrijKatholiekOnderwijshebben dezeonderwijshernieuwing
uitgetest.D e ervaring isdusbeperkten uitgebreide planning en program m ering
van de studies van de tweede en derde cyclus ontbreken op dit ogenblik nog.
M en kan evenwel ook een voordeel zien in de soepel
e aanpak die mogelijk
blijftaan de hand van de ervaring die gaandeweg wordtopgedaan.Bovendien
beschikken wi
jovergegevensuithetbuitenland en dezewettigen hetvertrou-

wenin dedeugdelijkheidvanhetsysteem.Deresultaten,alhoewelnietperfect,
zijnzekerbevredigend en liggen in delijn vanhetdoeldatwordtnagestreefd.
Veel za1 afhangen van het dynam ism e en het enthoesiasme van het lerarenkorps en van de paedagogische begeleiding die de individualisering van het

secundair onderwijsmogelijk moetmaken.Men heeftonsverzekerd datde
leraren die deelnam en aan hetexperiment,zeerenthoesiastreageerden.H etis

ookdankbaareen nieuwebronvan vindingrijkheid aanteboren nahetjarenlangein depaslopen metdegevestigdegeplogenheden van deonderwijspraktijk.
In hetRijksonderwijs zullen een honderdtalscholen metVSO beginnen OP
1september.InhetKatholiekOnderwijseentwintigtal,ditismeerdan voorzien en volgtuithetfeitdatnog heelw atm eer scholen zich kandidaatstelden.

In deFranssprekendesectorishetenthoesiasmegroteren ook bijhetKatholiek Franstalig onderwijszullen heelwatmeer scholen metVSO beginnen.
Nochtansblijftereen distantiërende houding bestaan dieduidelijk blijktuit
hetfeitdathetKatholiek Onderwijszich hetrechtvoorbehoudtzelfhetritme
van overschakeling naar V SO te bepalen. Ook de voorgestelde datum van
1 september 1976 voor de definitieve herstructurering kon niet voldoen,hoe-

we1de CVP van haar zijde bereid leek over deze datum een akkoord te
tekenen.

Hetschoolpact
Ondertussen kom tlangzaam m aarzeker de discussie rond de herziening van

het twaalf-jaar oude schoolpactop gang.Voorlopig nog binnenskamers in
hoofdbesm ren,studiebureausen voorzichtigverkennendecontactvergaderingen

tussen de drie nationale parti
jen.De knelpunten worden zachtjes gewikten
gewogen en voorlopig nog opnieuw in de lade geborgen.Het ziet er echter
nietnaar uitdatvöör de volgende verkiezingen hardop gepraat zal worden.

Erisduideli
jk geenhaastmeegemoeid,een paarpoliticiniettenagesproken
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dietoch nog graag electorale m obilisatieverhopen rond 'de zielvan hetkind'.

Men wi1lievertijdenvanzachterezedenafwachtenvooraleerdediscussieten
gronde aan te vatten.

Departijenbereiden hun standptmten vooren ook debuitenwacht,diegraag
een hartigwoordjemeewilspreken op ditbelangrijketerrein,doetm gingen
Om t0t concrete voorstellen te komen.
0p ditogenblik is het misschien interessanteven een overzichtte schetsen van

debelangrijkste standpunten.
Erzijntendensendieervoorpleitenzoweinigmogelijkneerteschrijvenineen
nieuw schoolpact.D eondervindingheeftim m ersgeleerd datersteedsredenen

voorhandenzijn om debijovereenkomstvastgelegdematerieuitdeparlementaire praktijk te weren zodatvan parlementaire controle nietsmeerterecht
kom t.

Heelwatinstantiesverlangen eigenlijk gewoon een soortverlengingvan het
twaalfjaaroudeakkoord envoorhetKatholiek GesubsidiëerdOnde- ijsisde
belanl jkstebezorgdheid hetwen erken van de financiële discriminatiesinzakebepaaldeweddecategorieën en bouwfondsen,gratisvervoere.d..

Aan Bsp-zijdevraagtmen vx rafeeninventarisoverdewe1en denietuitgevoerde ptm ten van hetvorig pactvooraleer te praten over de vem ieuwing en
overeventuelenieuwe financiële uitgaven.Ook hetVSO zalwatgeld kosten,

watnietoverhethoofd gezien magworden bijdezediscuuie.
In de CVP weifeltmen nog tussen twee houdingen.Ofwelmetlustofonlust

indeschoenen van hetKatholiek Onderwijstegaan staan en daarhard door
te duwen,ofwela1snationalepartijvooreen globaleonderwijspolitiek op te
komen en beleidsoptiesvoorte staan dieevenzeerop deRijksscholen alsop
hetVrijgesubsidieerd Onderwijsslaan.
D e PVV, als derde gesprekspartner, heeft zich nog niet veel geroerd. W e1

sprak zijzich vroegeruitvoorde gemeenschapsschool.
Men kan moeilijk verwachten datde Volksuniezich goedschiksafzijdig za1
houden,aangezien deze partijzich in hetVlanmse land tottweede grootste
partijheeftopgewerkt,dusbelangrijkerdan dePVV.
OndeA ssen drom m en andere gesprekspartners voor de deur.

HetAlgemeen Christelijk W erkersverbond (ACW )heeftreedsin een motie
kenbaargemaaktdatzijactiefwenstop tetreden en reëelbetrokken wi1worden bijdeherziening van hetschoolpact.Zijsprak zich uitvooreen globale
planning en rationalisatie, voor grondige dem ocratisering en voor sam enwer-

king van deonderwijsnetten.
Door de vernieuwende tendensen binnen en buiten de partijen worden a1s
belangrijkestappen bepleitdedecentralisering regionaalennaardeschooltoe
en detoenaderingtussen de netten binnen hetkadervan een globaleplanning
en m et opheffing van de discrim inaties.

Hetgevaarbestaatnamelijk datvan uitanderehoek - en metnamevan de
kant van de inrichtende m achten - vooral naar centralisering binnen twee
blokken wordt gestreefd en dit wil m en ten stelligste verhinderen.
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Menve- achtintegendeeljuistvan dezeherzieningeenstmcturelehervorming
zonderinhoudelijkeoriëntatie,waarbijhetbeleidnaaranderedan decentrale
machtenwordttoegesm eld.Zi
jwillen deconcurrentiegeesten demachtsvorm ing op het terrein van het onderwi
jsuitschakelen om terug tekeren totde
eigen wetm atigheid van hetonderwi
jsalsdienstverlenendeinstelling.
A 1s concrete vem ieuwingspunten verm elden we nog even:de autonom ie van

hetRijksonde- ijs tegenoverhetMinisterie van Nationale Opvoeding daar
waar de M inister nu tevens inrichtende m acht is,overlegorganen tussen de

onderwijsnetten op iederniveau,gemeenschappelijk paedagogisch en experimenteelonderzoekswerk,regionale onde- ijscommissies voor de coördinatie
en devestigingvan scholen,één enkelbouwfonds,gemeenschappelijk gebruik
vangebouwenenuitrustingwaarditreedsmogelijk is,degemeenschapsschool
a1s experim entele vorm .
Erwordtook gevraagd datm en de discussiezou verbreden dooreen N ationale

Onderwijsconferentie samen teroepen,zodatditmaalde herziening van het
schoolpactmeerallurekrijgtdan dedriepadijen-aangelegenheidvan 1958.
7-7-1971

R.Jolie-M ulieren W ardBosmans

W
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A bortus en universele ethiek

Om Opgenomen te Worden in de gem een-

Repliek

argument.H etgaatom onsprobleem en

schap,gebmikthijdan ook een slecht
om onzeverantwoordelijkheid.
s<aar ik heb het vernzpeden, dat daar

ln het juninummer van Strevenl rea- tenslotte niet de bezwaren liggen. De
geert de zenuwarts J.H.van M eurs op schrij
vergeeft trouwens zelftoe dater
mi
jn artikelin hetaprilnummerbetref- moeilijk ietstegen mijn stellingen is in
fende het bisschoppelijk schrijven over tebrengen.Zijn probleem isvan een ande abortus provocatus.
dere orde.Hi
jschrijft,dat,,inNederland
lk heb zijn reactie met nxndacht gele- de situatie zo is,databortusa1s'spoedige
zen.De bezwaren die de schrijveraan- hulp bij ongelukken' wordt gxlaimd
voert zijn mijnietonbekend,maar het doordegemanciyeerdevrouwen''.Onis duidelijk dat én de bem aren én de getwijfeld raekthljmetdezeopmerking
argumenten van œn andere orde Zjn een zeer moeilijk probleem. Ik geef
dan die welke ik in mijn bijdrage heb graag toe,datineen maatschappijwaaraangevoerd.Ditleverthetmerkwaardige
effK top,dat ik een heeleind m et Van
M eurs kan meedenken, zonder dat ik
het gevoel heb dat ik iets m oet terugnemen van watik in aprilschreef.

in de geboorten via steeds meer geperfM ioneerde technieken beheerst kunnen
worden,hetprobleem van de abortus in

een ander lichtverschjnt.In het licht
van de beheersing verschijntnietiedere

ln mijn artikelhad ik een zeerbepaald bevruchte eicel als een te verwachten
doelvoor ogen.Hetging erom ,aan te

kind.Een kind is immers niet zomaar

tonen databortusnooita1s een zedelizk een biologisch feit;hetverondersteltdat
rechtkan worden opge ist.Een rechts- de reeds gœonstitueerde gem eenschap,
gemœnschap die werkelijk rKht wil in eerste instantie de vrouw en de man
doen, >1 universeel dienen te Zjn, die het kind hebben ve- ekt,in stnntis
d.w.
z.principieelalle mensen dienen te om dit biologixhe feit op te nemen in
omvatten en de nlimte vooralle m ensen de context van het mensel
ijke, d.w.z.
dienen om n te houden. Ondanks alle hetkan constitueren toteen subject.Een

'
Ideologie-verdacht' van de zijde van œnzjdig biologische benaderingswijze

Van M eurs,* 1ik deze stelling staande

besluit te veel tot identificatie van be-

houden,juist om gœn enkele verden- vruchteeicelen menselijk subject.W anking op mij te laden.Ik meen datde neer deze identificatie nog aan andere
ervaring van de tweede wereldoorlog voorwaarden moet voldoen, is er een
onstotdeuiterste behoedzaamheid aan- marge denkbaar waarin niet allu isbespoort. Waar mijn opm nent aanvoert slist. Over deze m arge van het onbedathetembryo (en hetkind)nietvraagt sliste heb ik elders reeds uitvoerig ge1 J.H.van M eurs,Abortus en universele ethiek,pp.982-983.

schreven in een artikelgetiteld ,,De 10 worden.M d Albert Van Dalsum heeft
gende van het kind; de orde van het hijjarenl
ang een beheersendduouitje-

spreken en de abortus''z.Hetzou mijte maakt;Van Dalsum isKhter doorajn

voorgrondkaraktersterker onderdeaandacht gekomen en gebleven en b% list
Toegegeven datdeze marge van heton- metvolle recht.A.D efresne heeftnochb%liste bestaat, dat er dus een situatie tans in volle overeenstemming hetide le
is waarin een vrouw,ondanks ZWanger- fundament van Van Dalsum s theatrale
schap,geen kind verwâcht, blijft mijn getuigenis geschraagd, ondersteund en
principiële bezwaar b>taan.lk zie niet aangevul
d en zijn aandeelin Van Dalin,hoe een rechtsgem eenschap een recht sum s renomm ee is ten onrechte in de
op abortus zou kunnen formuleren zon- coulissen verdwenen.Daarom is er alle
der Zchzel op de meest grondige ma- reden tot dankbaarheid nu thans aan
nier te ontkrachten.
deze A.Defresne postuum eer werd beW aarmee ik nietwilbeweren dat abor- wezen en hi
jinvolleomvanggeëvoceerd
tus nooit mogelijk zou Zjn. Ik wi1 werd in een studie die a1s doctorale disslechts staande houden,dat abortus niet sertatie metœn ook een bewijsvan de
ver voeren hier op de problematiek in
te gaan.

kan worden jefundeerd op een univer- Nederlandsetheatem etenschap wilzijnl.
seelrechtsbeglnselen datbeslissing voor
de abortus steeds een zeer provisorisch
karakter zal hebben; het is een beslissing die nietgedektkan worden door de
gemeenschap. I7ie gem eenschap kan

D e drie facetten die de historische bete-

kenisvan A.Defrune(1893-1961)heb-

benuitgemaakt,zijnindeondertitelopgevangen:de toneelschrijver,de regls-

seur, de toneelleider. Dr.W . Ph. Pos,

slechtshetvoordeelvan de twijfelgun- die verbonden is aan de dramaturgische
nen en een marge dulden, waarbinnen afdelingen van de universiteiten Amsterzulke beslissingen genomen kunnen wor- dam en Leiden,heeft de voorkeur gegeden.
ven aan een chronologische ontwikke-

A.J.Leijen

AugustDefresne
Ofschoon A. Defresne het Nederlandse
theaterin de periode tussen de twee wereldoorlogen en zelfsnog een stuk na de

lingsgang en laatbijgevolg de drie bezigheden voortdurend door elkaar heen
lopen; verworvenheden van de ene discipline bepalen nieuwe inzichten en ontwikkelingen van deandere en viceversa.
Datleverteen aardig sluitend panom ma

op, maar biedt uiteindelijk te weinig
reliëf aan hetautonome gehalte van de

drieaspecten afzonderlijk.Dathoudttegelijk ook verband met Pos'mentale
Tweedeingdjpend bdnvloeden bepaald werkwijze;hetis hem niette doen om
heeft,za1 zijn naam wel bij niet vele een monument dat vele schade uitm isNederlanders œn vast begrip zijn ge- kenning alsnog wil herstellen. Dit porworden.Hijmag dan een vrijgrootaan- tret,uiteraard uitanalyserende bestandtal toneelstukken hebben geschreven, delen samengelegd,wi1tenslotte op een
hun gehalte is uiteindelijk toch nietzo afsluitende synthese uitlopen, die een
imponerend gebleken,dathija1sauteur periode van het Nederlandse theater
een tijdperk heeft gekarakteriseerd.Als weet te karakteriseren in de figuur van
regisseuren toneelleiderechterheefthij een constructief deelnemer,die het kli-

ontwikkelingen op gang gebracht en/of maatvan deze periode wezenlijk medeuitgewerkt die totvandaag in Zjn zelf- bepaald heeft. De gevaren van een hastandige discipelen nagegaan kunnen gi
ografie zijn keurig opgevangen; Dr.

2 A.J.Lei
jen,De legendevan hetkind;de orde van hetJpreken en de abortus,in Tqdschrijtvoor Theologie,1970,pp.259-273.
1 Dr.W .Ph.Pos, De toneelkunstenaar AugustDelresne.Toneelschr#ver. Regisseur. Toneelleider,M oussault,Amsterdam,1971,271 pp..

Pos is er bepaald niet voor terugge- nergensalsfundamenteelin hetcentrum
schrokken op substantiële tekorten van wordt geplaatst (en wat nochtans a1s
zijn subjectte wijan,omdatimmersa1- determinerend voor de aard van dea
leen de volstrekte historische waarheid persoonli
jkheid moet worden gezien)is
in staatkan zijn de blijvende betekenis de onvervangbare zelfstandigheid van
van deze fundamentele zoeker uitte te- hd theatergebeuren. Pos schrijft over
kenen. En wie details wil kennen die het theater a1s een fenomeen waarvu

zijn levensperiode a1sbelangrijk onthul- de juiste aard en inhoud aan de lezer
1en voorde geesten hetklimaatvan het vooraf bekend zou zijn, op basis van
Nederlandse tho ter, komt ampel aan

zijn trekken.
A1sik dustoch fundamentele problemen

deze niet-gedefinieerde betekenis kan
dan alles worden opgebouwd.Dit mist-

gordijn isuiteraard kenmerkendvoorde
theate- etenschap;Zjheeftzich - om

hebbijdeevaluatievan dezestudie,dan allerlei historische redenen die aanhebben die meerbetrekking op dewijze vaardbaar, althans verklaarbaar zijn,
waarop Dr. W .Ph.Pos te werk is ge- maarpreciesbi
jdeaanvangvan detheagaan. Hij heeft duidelijk de ambitie terwetenschap in Nederland a1s een uit(principieel toegelicht in zijn Verant- daging hadden behandeld kunnen worwoording) theaterwetenschapqelijk te den - altijd reedsmeerbeziggehouden
werken;hijkondigtaan dathlJde dramethetwaten hoe van hettheater dan
matologische en theatrologische metho- met het zo en niet anders en met het
deswi1hanteren.W aaruitdeze experten- waarom van fenom een en begrip. Uitsystematieknuprecieszoubestaan,blijkt gaan van het theater a1s een in en uit

xhteronvoldoende duidelijk uitde ver- zichzelfbekendverschijnsel,isjuistvoor
looplijn van de studie.W atalsstructu- de historische reconstrudie van een therele of andere analyse van de toneel- aterdier a1s A. D efresne ontoereikend;
stukken te voorschljn treedt, onder- een zo nauwkeurig mogelijke omschrijscheidtzich in aanpak noch in resultaat
ngvan wattijdensdeactiviteitsperiode
van watmeteen '
conventionele'literair- vi
kritische benadering achterhaald kan

worden. W at hij de theatrologische
grondlijn acht,komt tenslotte neer op

een uitsluitend m aterieel verschil; vanuit de enigszins aparte voorliefde voor

van A.D efresne a1s theater werd opgevat, m ocht onder geen beding worden
verwaarloosd, wilde de eigen inbreng
van deze kunstenaar substantieel opgevangen worden.ln deze zin kan de door
Pos gebruikte methode worden gezien

hettheater(die,gezien de antecedenten a1s een bewijs van de ofwel niet-vervan Dr.W .Pos als ex-directeur van de

moede ofwel niet-toegegeven crisis van
Amsterdnmse Toneelschool, Zch heeft de theatem etenschap. Pas a1s wij ons

toegesyitst tot een apartheid a1s tech- daarop gaan bezinnen (watnog nietdinisch-lngewijde)verzameltdeauteureen
aantalgegevens die zich methodisch niet
weten afte zetten tegen de normale historiografie.Hetzelfstandige van dethea-

red waarscMjnlijk lijkt,a1sje afgaatop

de reacties van de Nederlandse toneelrecensenten,die we1 verrast hebben OPgekeken om datA .Defresne hierniet zo

terwetenschappelijke methode lijkt ten- monumentaal werd uitgetekend a1s zij
slotte alleen te vinden in het materiële
hadden verwacht,maar nauwelijks iets
Ob'
Ject. Het is dan ook opvallend (en hebben aangemerkt op de wetenschaptegelijk teleurstellend) dat,wanneer de pelijke funderinj van deze studie),za1

auteurineenslotbeschouwin!zijnchro- deze publikatie lnderdaad een construc-

nologisch-continue ontwikkellngslijn op- tievebijdrageblijken tezijn.
geeft voor een systematische synthese
van A. Defresne a1s toneelauteur, hij Bovendien is het toch we1pijnlijk dat
thematologisch-literairwetenschappelijk A.Defresne,hijmag dan inderdaad het
oytreedten allegoedevoornemensvan centraleobjectvan Dr.W .Pos'geschrift
zpn Verantwoording aan kant schuift. zi
jn,nagenoeg gdsoleerd wordtbehanW atPos doet(en goed doet)is de re- deld. W e1 komen vele personen in de
constructievan een persoonlijkheid;wat levensgang voor (ik noemde reedsVan
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Dalsum,maar het is uiteraard een kleu- tele relaties mssen theatergebeuren en
rige bende snmen) maar datzijn even -effect,essentie van hettheater waar en
zovele individuen.Afwezig blijftdetijd- wanneer ook,onder ogen te nem en.En
geest. lets daarvan suggereert Pos wel, ik heb deindruk datA.Defresne,aldsn

wanneer Mjde expressionistische raak- nietintuïtief,juistmetditsoortwisselvlakken van A .Defresne nagaat,maar werking al
tijd heelintensiefbezig isgo
het mentale klimaat wordt eigenlijk weest.Ook dea weem oedige bevinding

slechtsopgeroernin deconcretevoor- is terug te leiden tot de methodische
grondsjebeurtenlssen,zoalsevidenthet werkwijze van Dr. W. Pos. De jonge
qevallsbijdeb>prekingvan depijn- theaterwetenschap heeft zich bijgevolg
lljke incidenten met De Beul of van m et deze studie gœn al te gunstige inDefr-nes houding tijdens de Tweede troductie verschaft.
Wereldoorlog.Mijtreftb.
v.de bepaald
wazige behandeling van de redenen C.Tindemans
waarom en omstandigheden waar
in h@et
*

Oost-Nederlands Toneel(1929) IS TnISlukt.Ik heb daaromtrent mijn eigen

vragen en antwoorden;die hoeven niet

d uithetOosten
correcttezijn,maarze kunnen m.
i.niet De w#shei
worden ontweken. Terwijl in de 19e
>uw deacteurzijn functieopvata1seen Na hetsuccesvan Han Fortmann's Oosdienstaan Zchzelf,verspreidtzich in de terseRenaissycelvorigjaarzijn bijen20e eeuw de opvatting van de dienstaan keleNederlandseuitgeversdelichtjesop
de rol. Hoe precair of ongearticuleerd groen gesprongen. De Oosterse litera-

dit bewustzijn in Nederland ook mag
blijven,je kunter toch reeds de grote
tenoren mee karakteriseren. Bij W .

tuur gaatdan misschien eindelijk weer
ensdeaandachtkrijgen diezeverdient
en die ze bijvoorbeeld van onze voor-

Royaards leidt dit tot esthetische auto- vaderen uitde Gouden Eeuw ook volop
nomiezonderconsequenties;bijE.Ver- kreeg.
kade tot de interpretatie van een mens- Vakmensen - want ook zijverdiem n
beeld,van een ethisch substraatdatuni- Zch daar zo vaak nietin - staan ver-

verseelwordtgezien,van alletijden.Bij baasd te kijken a1s ze in de catalogus

A.Van Dalsum en A.Defresne leidtdit van de Universiteitsbibliotheek van Leizowel mentaal a1s theater-esthetisch den, eeuwenoud centrum van Oosterse
totde interpretatievan de tijdsmens, studiesin N ederland,zien hoeveelvertavan een geactualiseerd mensbeeld, dat lingen erin dezeventiendeen achttiende

het onmiddellijke heden en dirœte be- eeuw gemaakt zijn door Nederlanders
wustzijn determineert.Hoe emotioneel van werken a1s 'Hayy ben Yaqymnn',

'
K aliwa Dim na' en andere klassieken
van de Arabische,Iraanse of Hindi-literatuur, waar de ontwikkelde westerling
van nu geen weetvan heeft.
Laten we m aarhopen dat aan de vraag
retrospediefeen vertoning zituittekij- van de uitgevers een aanbod van verken,maar prospectief bereid en in staat talers die zowel hun Oosterse taal als
is met de consequenties van dit mens- hun Nederl
ands voortreffelijk verstaan,
beeld door te gaan.Ditnieuwe publiek gaat beantwoorden.

de uitbeelding hiervan ook mag aandoen,in wezen isde verantwoording ongenuanceerd rationeel.W elnu,wil deze
werkintentie overkomen, dan is er een
volkomen nieuw publiek nodig,datniet

wâserin 1929kennelijk niet.Dezevast- Voorlopig heeft Ambo-uitgever Pijfers,
stelling is in de dissertatie van D r.W . na zi
jn succes metFortmanns boekje,
Posniettevinden;Mjheefternieteens zijn toevluchtgenomen toteen herdxk
behoefte aan om juistdeze fundamen- van xn alin 1962bijhetSpxtnlm ver1 H.Fortmann,Oosterse Renaissance,Ambo,Bilthoven,1970,67 pp.,/5,50.Cfr.Streven,
oktober 1970,p.95.

schenen serie Verhalen uit Jndfcz, uit
hetSanskrit vertaald door Dr.1.A.B.
van Buitenen,een van de vele Nederlandse oriëntalisten die hun werk elders
moesten zoeken wegens gebrek aan cul-

wende greep van het eigen cultuurpa-

troon,misscMen een zoeken naarwatje
in eigen beschaving alverloren Zetgaan

en watjeeldersnog hooptterug tevinden:de venierde mens? Datwas dan in

turelebelangstelling bijhetNederlandse de vijftiger jaren,toen Eversdijk-smulvolk,datzijn knapstekoppen gedachte- ders haar boek Khreef, reden genoeg
loos laat vertrekken.Of deze vertaling om het accent te l
eggen op de rijke

knap is,kan ik nietbeoordelen.De taal folklore van versierde mensen a1sKoerwaarin ze is getoonzet,doet wat archa- den,Druzen,duivelaanbidsters en limoisch aan - ,dat hoeft op zich geen be- nadeverkopers, maar het kan, nu wi
j
zwaar te zijn,aangezien deze prachtige ons zelf gelukkig weer wat m eer ver-

verhalen waarin de'artha',hetmenselijk sieren,niet het enke motief zijn voor

succes, Centraal staat, eeuwenlang van een heruitgave.
mond tot mond verteld werden.Het is Li
ly Eversdijk-smulders heeft nog œn
de geijkte sprookjestaal,waarin men in ander motief om zich te ve= ommen.

Plaatsvan 'vroeger''weleer'of'eertijds' Zijisgdntrigeerd door de veelkleurigzegt,waarin men niet'blij'is,maar'ver- heid van demensen zijzoektjuistdie
heugd' en zich tot eeh ander 'wendt'. mensen op diedoorhun eken rasgenoM isschien zou een vertaler van nu m eer

eigentijds Nederlands hebben gebruikt.
Maar die was er blijkbaarniet en dan
mogen we blijzijn met deze overigens
voortreffelijk verzorgde uitgave.
Helemaal gemikt op de nieuwe hang
naar romantiek is de omgewerkte herdruk van een serie y,
haremverhalen en
andere vreemdsoortige avonturen''3

ten vergeten worden. Voor haar ligt
daar het mysterie van het M idden-oos-

ten:doordringen bijdie mensen bijwie

een andernietkomen kan.H aar sleutel:
potloden en penselen, die zi
j op een
vaardige,soms clichêmatigem anier hanteert.

Zij heeft zich veelmoeite gegeven om
van iedere groep mensen die zij beschrijft,delezernaastinzichtin aard en

waarin wereldreizilsterLily Eversdijk- gewoonten ook inzicht in godsdienst en

Smulders verzeild ls geraakt, al jaren geschiedenis te geven. Dat daarm ee,
terug trouwens,daar wijzen nietallœn zoals de inleider, oud-geM nt Van der
de vergeelde exemplaren van de eerste M eulen,m eent,een 'dienstaan dewetendruk op die m en nog steeds voor œ n schap'bewea n is,geloof ik niet dirK t,

zachtprijsje bijboekenwurm De Slegte maar watdan nog,de Khrijfsterbenut
bekomen kan, maar ook de versleten haarverbeeldingskrachtvoortreffelijk en
feiten en hetgemak waa= ee de sceijf- dat m aakthet de moeite waard om dit
ster zich op de Bijbelberoepta1s his- prachtig uitgegeven boek van N. Klutorisch documentatiemateriaal. Bij 1e- wer dôôr te drom en.
zing van ditboek vraag je je vooralaf
wat een mens er toe brengt om Zch in Voor wie de zuivere wijsheidsliteratuur
allerleivermomm ingen te begeven onder
de randgroepen van de samenleving,in
dit geval de samenleving van het M idden-oosten.Is het een hang naar avontuur,naar de prikkelvan de eenzaam-

wil,is er dan die andere fraaie uitgave

van Kluwer:Sji n/fzlg,Het Boek der

OdenA,een van de pijlersvan de oude
Chinese beschaving. De bijdrage van
CRM voordeuitgavevan ditboek lijkt

heid,naar journalistiek exotisme,of is me geheelverantwoord.Vertalen,vooral
het nleer een weglopen voor de benau- van bellettrie, is een kunst die allœ n

2 Verhalen uitIndia,vertaald uithetSanskriten ingeleid doorHans van Buitenen, Ambo,
Bilthoven, 1971.

3 Mr.LilyEversdi
jk-smulders, Sef mysterieuze M idden-oosten, N.Kluwer, Deventer,
19702.

4 SjiTsjing,HetBoek der Oden,vertaald naar de oorspronkeli
jke Chinese tekstdoor
JohanW .Schotm an,N .Kluwer,D eventer, 1970.

bedreven kan worden in alle rusten m et taling andere oriëntalisten de moed om
steun van de gem eenschap die zelf die het ook eens te proberen.
kunst nietverstaatm aar er we1 van wi1
genieten. Het vertalen van Chinees 1e- E'
d.deM oor

vert bijna onoverkomelijke moeilijkheden op. leder Chinees beeldbegrip is
poly-interpretabel. De vertaler, in dit
geval Johan W . Schotman, heeft dus
steeds m oeten kiezen voor één van de
verschillende betekenissen. Bovendien

moest hij deze begrippen aan elkaar
denken.lk kan dit het best duidelijk
maken aan het voorbeeld dat hij zelf
geeft in zijn inleiding,Uit Ode 146.

Hetjenomeen nplayboy'
DeoplagevanPlaybofblijftmaarstijgen:van een half milloen in 1954 tot

6miljoen in 1970;in 1980 moethetvolgensdeuitgevers10 miljoenzijn.Ofdat
,valtte betwijfelen.
De Chinese tekst geeft de volgende be- ook gebeurt
Playboy is een mechaisme datpedect
functioneert. Prachtig is het erin ge1am - bontjas- slenteren ver(weg) Slaagd,'conservatisme'en 'progressisme',
vos- bontjas- gebruiken - dageraad het 'doorbreken van taboe's'en het 'in
stand houden van waarden'te combinehoe nietjij(jou)- denken
belonen, zwoegen - hart verdriet
ren (te integreren soms)en tegen elkaar
uit te spelen:een commerciële onderneverdriet
ming,vermom d a1smaat
schappij-kritisch
M en kan zich voorstellen dat het de instim ut.M aarnu zietheterineensnaar
vertaler heel wat inleving kost om ten- ui
t dat het verschijnsel helemaal afgeslotte tot deze vertaling te komen:
stemd was op en afhankelijk van een
grippen:

bepaaldetijdssfeer,een culturelecontext
Ik zieje wandelen in je lammerbont
dienu voorbijis.Van deenedagop de
en 'smorgens in je jasvan vossevacht. andereisPlayboyoudgeworden.W atje
Hoe zou ik dan nietaltijd aan jou den- vroeger gezond en fris,prikkelend voor
ken
geest en zinnen toescheen, is er ineens
A1heeft hetin mijn hartverdriet ge- verrimpeld gaan uitzien.Als je een rebracht

cent num m er van Playboy doorbladert,

kunjeernogalleen metvertedering een

Eriseen heleexegese voornodig om dit campparfum uitopsnuiven.
soortvertalingen verantwoord tot stand Je zou het fenomeen Playboy kunnen
te brengen. Uit Schotmans inleiding vergelijken methetfenomeen W altDisblijktdatMjeen uitvoerige studieheeft ney.H ier zoals daar een éénm ansondergemaakt van de vertalingsgeschiedenis neming.M aar het verschiltussen Hugh
van deze gedichten, en zich bovendien M .Hefneren W altDisney isgroot.Disde tijd gegtmd heeftom ditin dubbele ney ging uitvan de simpele en cynische
zin kostbare werk te verzetten. Het is constatering dat kinderen geld opbrenhier nietde plaats op deze gedichten in gen en dat volwassenen grote kinderen
te gaan.M en moet ze lezen en herlezen zi
jn.Zijn industriewasafgestemd op de

toter ietsbejintdoorte dringen van continuïteit: er zullen altijd kinderen

de geestdie ln deze liederen leeft,hun zijn. Punti. Hefner daarentegen heeft
vaak kinderlijke naïviteit,en hetbeeld een filosofie,* 1 een profeet zijn,*1
van mensen dieduizenden jaren geleden zijn industrieelcomplex bouwen op œn
voelden,dachten en zongen,droomden, geloof. Het is voornameli
jk dit aspect
leden en verlangden''.
dat besproken wordt in het boek dat
W ellichtgeeft het succes van deze ver- Jacques Mousseau gewi
jd heeftaan de
1 M en leze hieroverhetongemeen boeiendeboek van R.Schickel,WaltDîsney, W eidenfeld and Nicholson,London,1968.

P/ayhoy-onderneming,Cinq dollars#O&r aan herinnerd worden dathun intellec1/,3empiren.
tuele of artistieke bagage misschien aanM ousseau hefthelemaalgeen loflied aan gevuld kan worden.Zit er aan een of
op hetjenievan Hefneren levertheel ander produkt een negatief aspect vast,
watbrmkbare gegevensvooreen verdere dan komt het in Playboy niet aan bod:
kritische analyse,maar zijn eigen ana- advertenties metviriele halfnaakte manlyse wordtnietnauwkeurig genoeg gesi- nen voor vermageringstoestellen, zoals
tueerd in de Amerikaanse context en i
n Esquire,zijn in Playboytaboe;deremist waarschi
jnlijk daardoor de hele aliteit - het dikke buikje waarop
pointe van het fenomeen.W atPlayboy deze reclame speculeert, wordt niet
insinueert of suggereert, is veel belang- getolereerd. ,,
Een man die 1 dollar uitrijkerdan wateropenlijk in besproken geeftvooreen magazine,voelter weinig
wordt. M aar Mousseau wijdt vooral voor om er voortdurend aan herinnerd
aandacht aan de 'Playboy-philosophy', teworden dathijkaal,dik,arm ,onweeen reeks editorialen,door Hefnergepu- tend en slechts een doorsneemaM etjeis''
bliceerd van december 1962 tot mei (Hefner). De reclame in Playboy is,
IS zou je kunnen zeggen,addi
1965.De echte 'filosofie'van H efner @
tief:zegaat
echterveelbeter,veelgenuanceerder,en uitvan de veronderstelling dat de lezer
in alhaar dialectische spanningen af te reeds de top-fase van het Playboy-type
lezen uitde totaliteit van iedere afleve- heeft bereikten dathem hoogstens nog
ring,en dan vooraluitde m anier waar- een accentje hier (een hemd,een afterop depubliciteitvermengd wordtmetde shave),een di
fferentiatietjedaar(sigaret-

redactionele inhoud.Bekijk je Hefners ten),een kleineverbetering (een andere
'editorialenfilosofie' alléén, dan ontgaat wagen) of een verl
evendiging van zijn
jeeen heelbelangrijke dimensie ervan: werkelijkheid (een stereo-uitrusting)ont-

dat ze volledig afgestemd is op de con- breekt.W ie Playboy leest,isaleen 'halfgod',in een Olympus,gebouwd op seks,
sumptiemaatschappij.
Vergeleken met andere Am erikaanse vri
je tijd en conmlmptie.Playboy biedt

tijdschriften is de reclame in Playboy
kwantitatiefnietzo belangrijk:27Z van
deheleinhoud.In Esquire(datmen de
unti-playboy zou kunnennoemen)isdat

hem nietalleen diemythe ('young,rich,
beautiful'
),maar ook de middelen om
die mythe gestalte te geven via de consumptie.De wisselwerking tussen droom

43,3Z, in The New Yorker 65,8Z. en werkelijkheid,gestructureerd op een

Waarschijnlijk een uniekfeitin deAme- kapitalistisch model,is nergens zo mooi

rikaanse persconstellatie is echter, dat af te lezen als in hetsubtielnaar elkaar
de reclame in Playboy zuiver winst is verwijzen van een '
filosofie' en een

(die dan jdnvesteerd kan worden in economie.JammerdatM ousseau in zijn
nevenactivlteiten, zoals de Playboy- studie daar niet meer aandacht aan be-

clubs): de technische en redactlonele steedt.
kosten worden helem aalgedekt door de Hetseksuelespeeltdaarin natuurlijk een
verkoop.
belangrijke rol,maar veelminder dan

Kwalitatief echter speelt de reclam e m en doorgaansdenkt.De erotiek ishier,
inhetblad eenwezenlijkerol.Vanafhet dat werd al vaak genoeg opgem erkt,
eerste nummer heeft Hefner gezorgd onschadeli
jk gemaakt; overalaanwezig,
voor een strenge selectie van watwelen maar gemoedeli
jk en dagelijks voorgewat nietin zijn magazine geadverteerd steld. Deze diffuusheid kenmerkt het
kon worden. Geen reclam e voor ero- blad van de eerste pagina tot de laatste:
tische publikaties:de erotiek en de aard de reclame bijvoorbeeld die bijna uitervan moeten streng gedoseerd en in sluitend op de hom osensuele aspiraties
evenwicht worden gehouden. Geen ad- van zi
jn mannelijkelezersspeculeert,en
virtenties voor cursussen per briefwis- overalelders,in de redactionele bijdraseling:lezers van Playboy m ogen erniet gen,heterotisch koni
jntje datzijn oor2 JacquesMousseau,Cinq dollarspourun empire,Ed.Denoël,Paris,1970,301pp..
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tjeslaatzien.Deerotiek wordtverdagelijkst:dePlaymatevan demiddenpagina
wordtook altijd,in een reeksstills,getoond in haardagelijkse bezigheden:ze
kan huismoeder Zjn of onderwijzeres,

Forum
Playboy het symbool van het sexisme
geworden.De vrouw - en niet alleen
de vrouw, maar âlles - wordt er a1s
consumptievoorwerp voorgesteld; hoe

handig hijook is,dezeconstatering kan

en toevallig ook nog tot Playmate wor- Hefner onmogeli
jk omzeilen zodra ze
acuut en scherp wordt gesteld. Recente
den uitgeroepen.
Ditmogelijk maken van dromen,iséén marktonderzoekingen hebben dan ook al
van de kernaspecten van het Playboy- uitgewezen datPlayboy nietmeer zoals
m echanisme. Seks is daar slechts een vroeger gelezen wordt door l8-jarigen;

kleuring van;belangrijk is,datjedage- Playboy'sjongste lezersbehoren nu tot
lijksleven erzo prettig mogelijk uitziet. de zo-jarigen.lneensdreigtPlayboy een
Vanaf het eerste nummer heeft Hefner

anachronism e te worden, een brokstuk

ZiJ
'n magazineafgestemd op devrijetijd, uitde jaren vijftig en zestig waarmen
m eer bepaald op wat M ousseau noemt nu mee '
zit'.Alkan hetnatuurlijk ook
'les petits loisirs':het stukje vrije tijd alsanachronismeblijvenvoortbestaan.
dat je iedere dag hebt na je werk,in Hetzou naïefzijn te menen datdeuittegenstelling tot die belangrijkere ont- gevers zelf de gevaren niet voelen aanspanningsmomenten die de week-ends

komen. Daarom begint H efner steeds

zijn ('lesmoyensloisirs')en de jaarlijks meer aandacht te besteden aan nevenvakanties ('les grands loisirs'). ln dat activiteiten,die allenAaalMveer ietstenzaeerste ntlmm er komt Hefner er rond ken hebben metvri
jetijdsbesteding: er
vooruitdathijzijnlezerwilaanspreken komen meer Playboyclubs (de meeste
in de huiskamer tem idden van cocktails, clubleden lezen Playboy nietl),erkomen
mllziek, VrouWen, gepraat. (Hetzelfde Playboyhotels,binnenkort ook Playboyideaaltrachthijnu ookin een I'V -show cruises.Er is aleen Playboy-tv-show en
'AfterDark'rwaartemaken).
er komt een Plaboy-filmmaatschappij.
M aar de seksualiteit kom t in Playboy De show echter heeft nog geen geld
soms ook in m inder banale,meer agres- opgebracht,en het valt te voorzien dat
sieve en problematische aspecten ter - gezien de chaotische toestand in de
sprake.ln geen enkelandertijdschriftis Am erikaanse filmwereld - ook de film-

zo veelvuldig en zo openlijk geschreven maatschappijnietzo vlotvan de grond
overbijvoorbeeld abortus,homoseksua- za1komen.Amerika krijgthetmoeilijk
liteiten de sodomy-wetgeving in deV.S.. methetvervaardigen van datgene waarls dat niet in tegenspraak met datgene in hetzolang gespecialiseerd is geweest:
watPlayboy toch in de eerste plaatswi1 hetm aken van beelden,het produceren
doen:de lezersvleien?M aardan zieje van dromen.

dat andere problemen, zoals bijvoor- EricDeKuyper
beeld de radicale,bijna nooit aan bod
komen.M ousseau m erkt terecht op:de
negerklasse behoort niet tot de inkomenscategorie die tot het Playboy-publiek gerekend kan worden.

Neues Leben

Het is de tijdgebondenheid van Playboy'smaatschappijkritiek die hetzwak- NeuesLeben isdebelangrijksteuitgever
ste punt is in het mechanisme.Disney van bel
lettrieuitde DDR.Zijdoetzeer
deed nietaan maatschappijkritiek;14ef- veel om de letterktm de in hetland poner slechts op een bepaalde, beperkte

pulair te m aken.Onderandere doorhet

wijze,en datzou zijn economischebasis uitgeven van kleine poëziebundels van
weleens aan hetwankelen kunnen bren- 32 bl
adzijden,die aan de kiosken voor
gen.Zodra de seksualiteit in een ietwat 90 pfg t
e koop zijn.Vaak bestaan deze

ruim er perspectief wordt gezien, moet gedichten uit romantische natuurbePlayboy zichzelf in vraag stellen.Voor schouwingen,maarook uitant
i-westelijde vrouwenbewegingen bijvoorbeeld is ke politieke gedichten.Ook elders in de

DDR wordt veel aandacht besteed aan dietheori
e komtdan welin depraktijk
politieke letterkunde.Reclam in Leipzig in gepopulariseerde vorm,zoals ook de
gaf een bundel politieke letterkunde dochter vaa Rusanow die weergx ftaan

sinds de tijd van Lessing uit.Sommige heteindevan heteerstedeelvan Solsjevan de dichters die hun werk in de Poe- ni
tzyns 'Kanker-paviljoen'.Dat hethet
siealbum-reeks gepubli
ceerd krijgen centrale yrobl- van hetsocialistisch

proberen over de stad en het werk te
dichten op dezelfde wijzea1sde romanticioverhetl
and.Zo bijvoorbeeld W erner Lindemalm ,Uwe Berger,H .Kahlau
en R. Desnods. Verder vinden we in
deze serie vertalingen van Black Pan-

realisme ls om ,zoals Lukâcs zegt,af te

werden erin uitgegeven.Daarnaastwerken van m in of meer politieke dichters
uitdevorige eeuw,zoals Georg W eerth
en G.A.Bûrger en een enkele keer ook
nog ouder werk zoals van Paul Flem-

in de metselsceneuit'Een da! uithet

rekenen metdeStalin-tijd,komtin deze
literatuur nog nergens naaf Voren.
Dit is geen reden om dit soort realism e
zonder meer te verwerpen. Zonder dit

soortschrijvers ishetwerk van Solsjetherdichtersen van W erk van Ho Tsji nitzyn nietdenkbur.W atzijtrachtente
M inh.Ook de jeugd-verzenvanK.M arx bereikeq,i
s juistwat hem bijvoorbxld

leven van lwan Denissowitsch'lsgelukt:
de lezer m ee laten leven met het werk
van de hoofdpersoon.D e klassieke roman toont de m ens nooit werkende en
ming.Vorig jaar verschœn er ook een a1s het al x n enkele keer gebeurt, dan

omvangrijkere bundel ter ere van de is datomdatde schrijver wi1vertellen
honderdste geboortedag van W .1.Lenin. overmoei
lijkheden bijhetwerk dieeen
Het m eeste werk doet denken aan dat deel uiM aken van de cdsis wu rin de
van de romantid,slechtsœ n enkelekeer hoofdpersoon verkeert.In een enkelge-

zijn er duidelijk invloeden van de ex- val,namelijkbijdedoktersroman,dient
pressionisten aan te wijzen, zoals bij beschrijving van hetwerk ook welom
KarlM undstock of KurtBartsch.Deze
invloeden zien we veelm eer in een andere uitgave. ln een btm del genaamd
'Neue Namen'wordt een aantal van de

tegemoet te komen aan œ n zekere sensatiebehoefte.Het socialistisch realisme
wi1 de mens tonen als werkend wezen.

waaraan telkens een interview met de
bdrokken dichter is toegevoegd. Onder
dezelfde titel verschenen er ook enige

joen'op datde westerse literatuurog

Heindch Bö11wijsterin zijn voorwoord
jongste dichters aan hetwoord gelaten, op de rororo-editie van 'Kankerpavil-

ditogenblik juistbehoefte heeftaan d1t
soortrealisme.Datgeeftaan aldeze po-

bundels verhalen van jonge schrijvers, gingen een zekere waarde, omdat we
waarvan de inleider zelf zegt dathetin nietallemaalop Solsjenitzyn voortkunbelangrijke mate om onrijp werk gaat. nen bouwen.
Deze jonge schrijvers,maarook rijpere Naastdit soortuitgaven vinden we ook
literatoren proberen veelalhetdagelijks een aantalzuiver politieke vo= en van
leven indeDDR tebeschrijven.Helmut letterkunde,onder andere die welke het
Sakowskil en E.Kleinzhoren totde bes- bestaan van deVolksa= ee willen rechttevoorbeelden.Hetgaatallem aalvolgens vaardigen.Een voorbeeld van dit soort
het receptvan Gorki,wiens essays dan werk is de bijzonder mooi uitgegeven
ook kortgeleden bijhetAulau Verlag gedichtenbundel van Helmut Preiszler
in de DDR in vertalingverschenen3.Pro- 'Gliick solldauern'.
beerdewerkelijkheidvan alledagtebe- Neues Leben verzorgt verder nog her-

schrijven en laatdaarbij de letterkunde uitgaven van beroemdeDuitseschrijvers
ni
et
œ nvoor
onlp
ng
vm
oor
de geest uit de vorige eeuw. Het Aufbau-verlag
ma
aral
olok
haenni
tli
chaa
zijn.
M aar kent trouwensook œ n Bibliothek Deut-

1 HelmutSakowski,ZweiZentner Leichtigkeit.
2 Eduard Klein, Salz der Gerechtigkeit.
3 EvaKosing und EdelMirowa-Florin,M axim Gorki.UeberLiteratur.Vorwortvon Boris

Bjalik.Aufbau Verlag,Berlin/W eimar.

scher Kla iker, waadn blo= lezingen

Charlesde Gaulle en totaan diens dood

van allerleiaard verschenen zijn4.Ook zijn trouwste minister,totde revolutiodaar,netalsbijNeuc Leben,vindtmen naire avant-garde in Europa. W ie de
in de uitgaven nnn het eind vaak œ n massieveaanhankelijkheid van deFran-

vreemdowoorentolkom œnbrederyu- se minister van cultuur aan de Gaul-

bliek te bmnen bereiken. M en krpgt le kent, kan hem zich nauweli
jks a1s
ovedgens de kldruk dat N> % Leben ni
euw-linkservoorstellen.Men kijktd%n
vooreen wijderpubliek wi1werken dan echter alleen naar het politiek aspect
Aufbau Verlag.Datblijktonderandere van de politieke stellingname die achter

uithetfeitdatvrijwelallewerken van die aanhankelijkheid schuilgaaten dat
deze uitgeverij gdllustreerd uitkomen. is bij Malraux altijd ondergeschikt geDe illustraties,die vaak in een zorgvul- weestaan het humani
tair-wjsgerige.
dige meer-kleurend-k zijn uitgevoerd, Bij alle verscheidenheid die hij in zijn

doen alweer denken aan rom antiek, rom ans en cultuurfilosofische studiesten
toon heeft gespreid,zocht M alrau a1maarnog vaker aan jugendstil.

Datwijonderdezeheruitgaven Hölder- tijd naar de essentie van de dingen,
1in zouden M ntreffen,isniette verwon- zoalszi
jn romanfiguren hetdoen,zoals
deren.Ook in hetweskn komtm en, Z0 zi
jn M usée Imaginaire,datpanopticum
bijvoorbeeld PierreBertauxs,steedsmeer van de mensheid,het uitstraalt.
totde overnlighlg datdeze dichter gees- D aarom kan degene die M alrau 'grote
telijk zeer verwant was aan de meer revolutionaire rom ans 'La Condition
linkR richtingen van de Franse revolu- Humaine' en 'L'Espoir' opnieuw leest,
tie. W e1 verbu st het a1s we een zeer - en de voortreffeli
jke herdrukken van
verzorgde uitgave van Gottfried Keller's ui
tgeverijContad geven daaraanleiding
'Das Sinngebicht' en een omvangdjke toel - , niet aan de indruk ontkomen
bundel van Fontane aantreffen. Deze dathijook in deze revolutionaire Malschrijversrapporteerden imm ersvolgens raux reeds de UNESCO-man ontm oet
Lukâcs in hun werk de graflegging van (waarmee ik nietwi1zeggen datde gehetoude Duitslandf.Verbazingwekkend middelde UNEsco-deskundige doetwat
is het ook om vertae gen van het werk deze auteur nodig vindt: zich bezinnen
van Jack London aan te treffen.
op '
La Tentation del'Occident'z).
M en kan zeggen dat Neues Leben een M al
raux was met zijn vrouw Clara al
uitgeverijis die haar taak ziet a1s een heeljong Zjn geluk gaan beproeven in
opvoedende, maar daarbij probeert zo Indo-china.Ditgeluk nam oorspronkegezellig en onderhoudend mogelijk te lijk (en laterweer opnieuw)archeologizijn.
sche vormen aan,maarde expeditie liep
C.J.Boschheum e
vasten zo gooide de oriëntalistzich op

de journalistiek om niet brodeloos te
raken envolgdehijvan nabijdeChinese

M alraux vertaald

burgeroorlog van 1926.H etromanrelaas
daarvan vinden wein 'La Condition Hu-

maine'(1933).
In de dertiger jaren behoorde André M et E.du Perron's vertaling van deze
Malreaux (70), oud-slippendrager van roman onderde titel'Hetmenselijk te4 Bv.Werken van Klopstock,Winkelmann,Lessing,W ieland,Herder, Jean Paul,Sturm
en Raabe.
5 PierreBertaux,Hölderlin und die FranzösischeRevolution,Edition Suhrkamp,Frankfurt,
1969.
6 GeorgLukâcs,Die Grablegung des alten Deutschland,Rororo,Rowohlt,Reinbek,1967.

1AndréM alraux,Hetmenselnk tekort (La Condition Humaine),Contact,Amsterdam,
19709,260 pp-,/ 19,75.
Andre
'M alraux,DeHoop (L'Espoir),Contact,Amsterdam,1968,446pp.,J19,
75.
2Essayistischeromanvan dejongeM alraux,inbriefvorm geschreven tussen 1921en 1925,

steltde vraag naarwatde westerse beschaving bedreigt.

kort' vangen we twee vliegen in één waarvan m oord de meestextrem e oploss wat stroeve weerbar- sing is. De filosofische problem atiek
klap.Du Perron'
stigestijlbeantwoordtheelgoedaan het maakt het lezen van M alraux'werk niet
ingehouden Frans van de door hem zo gemakkeli
jker.Hetheeftietsvan deaf-

bewonderde M alraux.Zij waren vrien- standelijkheid van onze Vestdijk, ook
den en geestverwanten en ook datiseen metdiezelfde ingehouden em otionaliteit.
garantie datM alraux'bedoelingen in deze vertaling overkomen.
'L'Espoir'(1937)isde programmatische
Hetgaatin deze roman nietzo zeer om titelvan de rom an die verslag doetvan
hetbeschrijven van de lotgevallen van de Spaanse burgeroorlog, waarin M aleen groep revolutionairen, hoe boeiend raux vochtaan dezi
jdevan JefLasten
dit ook gebeurt, en evenmin om een de communisten tegen het leger van het
pleidooivoor de revolutie a1s actiemid- nu doorde GaullistengesauveerdeFrandel.De vraag naar de zin van een be- co-regi
me.De strijd tegen de dood is
staan ten dode staat centraal, zoals een stri
jd voor vrede en gerechtigheid,
trouwens in iedere roman van M alraux. voorwerp van de hoop die de revolutioDe mens wordt voortdurend gecon- nairen koesterden en waarervaarjedie
fronteerd m ethet1otdathem te wachten stri
jd sterkerdan oy hetslagveld.'Het
staat. M alraux is voorstander van œ n menseli
jk tekort'krilgthier zijn uitweropen gevechtm et de dood.Er valtniets king in de polarisatievan tegenstellingen
te verdoezelen aangaande ons lot,daar tussen fascisten en communisten.In de
helpt geen lieve God of christendom concrete fei
ten die hetboek beschrijft,
aan:jebentzestig jaarop w eg om een is M alraux m eer betrokken geweestdan
volwassen menste worden en jeklaarte i
n de feiten van '
La Conqition Humaimaken voor de grote strijd, je wordt ne'. M erkwaardig genoeg won hetdaarmensom te sterven (zie 'Hetmenselijk door niet aan intensiteitvergeleken met
tekort',p.259).ln deze vrijtroosteloze ziJ'n voorganger.
visie is M alraux verwant aan Antoine svie nzeerover de achtergrond van deze
de SaintExupéry en Albert Camus.De twee romans wi1 weten, leze de studie
vraag:hoe maak jedan binnen de om- van Dr.J.P.van der Linden:Driemaal

knelling van de dood (hetabsolute ein- M alraux,in 'Annalen van hetThijmgede)hetleven nog zinvol,m.a.w.hoega nootschap',nr.2,1968.
jehettekorttelijf'
?speeltdoorhethele Hijvindterinteressanteinformatieover
boek heen.5Ien kan zich voorstellen dat een aut
eur die - hoewel in Frankrijk
voor de schrijverpsychologische details nauwelijksmindergewaardeerd dan Sarer dan nietzoveelmeer toe doen.Zijn treen Camus- in N ederland nog steeds
personagesspelen elkaarzijn vraag toe betrekkelijk weinig bekendheid geniet
en proberen hun antwoord te geven, a1s romancier.
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Binnengekom en boeken,aan hetbegin vJn iedere

rubriek vermeld,worden besprokennaarmogell
jkheid.

GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Proj.Dr.F.J.Th.Rutten
M ensbeelden in detheoretische
psychologie

Aldridge,John < .- In the country oj the RoyalVan Gorcum,Assen /Dekker & van
young. - Harper and Row, New York, de Vegt,Nijmegen,1970,44pp.,/3,90.
1971,128pp.,$0,95.
Beech,H.R.- Gedragstherapie.- Aula,
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971, 295

PP.,/7,- ,BF.114.

Bouret, Jean-philippe et Philippe Planque
-

Deze rede werd uitjesproken door yrof.
Ruttenbijzijnafschmda1shoogleraarm de
empirische psychologie en vond plaats op

Guidejur/dique de l'enjanceetdel'ado- hetmomentdatde subfaculteitvan depsy-

lescence.- Casterman,Tournai,1971,136
PP.,BF.90.
Edelweiss,M .L.
, e.
a.
, ed.- Personalisation.- Desclée,Tournai,1971,224pp..

chologie aan deK atholiekeU niversiteitvan

Foudraine,Jazl- W ie is van hout...-

een drietalmensbeelden in de psycholojie

Nijmegen haar nieuwe gebouwen betrok.
A1seen schema van wetenschappeli
jk psy-

chologisch onderzoek wordtdeze rede aanFirestone, Shulamith - The dialectic ol geboden.Uiteraard op een beknopte,maar
sex.- Jonathan Cape, London, 274 pp., overhetalgemeen zeerheldere,ook voorde
f2,50.
niet-psycholoog verstaanbare wijzewordtn

Ambo,Bilthoven,1971, 471 pp., /22,50.

beschreven. De m echanistische denkwilze
G amm ,H ans Jochem - K ritische Schule. met haar streven van de psychologie een
List,M ûnchen,1970,255pp.,D M .12,80. 'harde'wetenschap tem aken,uitgaandevan
Lacour,M ichel- Sexualité du jeune adul- de stelling dat alle psychische processen
te.- (Via) Casterman,Tournai,1971,140 dwangm atig met elkaar te m aken hebben.
PP.,BF.90.
Het nogal wazige mensbeeld dat Rutten
Laing,R .D .- Strategie van de ervaring. bi
olojisch noemt.Psychologen yroberen in
Boom, M eppel, 19713, 125 pp.,paper- de bl
oloqisch vastgelegde activlteiten met
back,/8,
90.
hun begrlppen en methoden het specifiek

Lang, Theo - The di
ljerence between a

menselijke naar voren te halen. Bepaald

man and a woman. - M ichael Joseph, geen overbodig werk, vindt Rutten. TenLondon,1971,413 pp-,E 2,50.
slotte komt het yersonalistisch mensbeeld
Lequeux-G romaire, Paulette - Votre en- naarvoren,datultgaatvan de stelling dat

jant et l'école maternelle. - , Casterman, depersoon subjectisvan alzijn doen en
Tournai,1971,172 pp.,BF.90.

laten.

M önks,#ro/.Dr.F.J.- Gewetensgroeien Htlderheid en eenvoud,genuanceerdheid en
gewetensjunctie. - Royal Van Gorcum, toch genoeg distantie om het geheel te
overzien, vormen de kwaliteiten van deze
Assen,1971,71 pp-,/8,90.
Ruddock,Ralph - Rolgedrag en relatione- rede.Jammerdat dergelijke overzichten en
lepatronen.- (M ensen Medemens),Spec- betogen slechtsbi
jeenafscheidworden getrum, Utrecht/Antwerpen, 1971, 108 pp., sproken.
/6,25.
G.W ilkens
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Proj.Dr.J.S.vandenBerg
D ieptepsychologie
Callenbach,Nijkerk,1970,359 pp.,/29,50.

Boekbesprekinq
vraag naareen psychologie waarin noch de
dieptevan de mensdraagster van hetleven
wordt noch de openheid van de dialoog,
maar een psychologie die rekening houdt
meteen schaduw waarin hetgoed rusten is.

De 'vrije,open gezichten'vragen erom.

Een duidelijk,beknoqt,maarnietteonvol- G.W ilkens
ledij boek als inleidln! om de meestgebrmkte dieptepsycholollsche termen te beschrijven in overzichtehjk verband.Datwas David Cooper
de opzetvan de bekendeLeidsepsychiater Psychiatrieen anti-psychiatrie
en zenuwartsbijhetschrijven van d1tboek. Boom en Zoon,M eppel,1970,138 pp.,
De
schrijveriserin geslaa)jdhea
ldezeoygaven te realiseren en daarbi
tboek ulter- j10,- .

mateleesbaartehouden.Deschrijvervan
s iemand nu gek,of wordt hij jek geM etabletica heeftdaarbijzijn methodeniet I
maakt? Een psychiaterdie zich kritlsch opverloochend. De dieptepsychologische be-

e van de eerbiedwaardige
!rippen en termenworden steedsbesproken sttrealdtittieenvaonpzzicijht
n vak en zich niet zomaar
ln het kader van hun ontstaan en in de
1onderwerpen aan de machtvan ce mewijdere samenhang van een algemeen-cul- wi
turele geschiedenis.Het resultaatis dat de dische wetenschap, heeft zich deze, vaak

gesteld.,,W atik heb wildiepteysycholojie weinig toekomst meer v1eenrddroonegnenin,vdreazaegmo
nografie iski
jken naar
heeftln devisle van Van den Berg.In een

tijd waarin veelverborgen werd gehouden

en het leven werd geleefd temidden van
donkere schaduwen en diepe gevoelens die

hetindividu datin zijn werkelijkemenselijke context het etiket schizofreen opgeplakt heeft gekregen.en onderzoeken hoe
hetisgekomen dathetditetiketopgeplakt

voortkwamen uit yeilloze afgronden,kon kreeg,wiedatheeftjedltan en watditzode dieptepsychologle ontstaan.ln een tijd
waarin hoogstens een taboe voor hettaboe
wordt gekoesterd en waarin nietzozeer de

we1 voor degenen d1e het doen, a1s voor

ervan aan de oppervlakte kom en,leidt de

de auteur in de eerste hoofdstukken ont-

kleine en grote godheden van de dieptepsychologische clan tot Harry Stack Sullivan

chiatrische afdeling wordt voorgesteld,

degene d;e het ondergaat,betekent''(p.7).
verdienste van deze studie ligt nietzomenselijke innerlijkheid a1s we1de relaties De
van menstotmensmet alde problematiek zeer in de theoretische gezichtspunten die

veuwt,alswelin deillustratiesdiehi
jvan
dieptepsychologie een kwijnendbestaan.
ijn stelling geeft aan de hand van een
Heeftdeschri
jverbijhetschri
jvenvan deze z
geestesgeschiedei s vanaf Freud via al de case-study.Een nieuwe opzetvan een psy-

waarbi
jmeer op de activiteiten creativiteit
van de patiënteen beroep wordtgedaan.
toe,die oog begon te krijgen voor het Het belang van deze studie oversti
jgt die
kwestieuze van derelaties,geli
jk? lsin deze
n hetnauwe vakgebied.Hetlaatop vaak
opvattinj over de dieptegeschiedenis door va
de schri
lver iets verdrongen,geprojecteerd, zeer scherpe wijze zien, hoe structuren en

nselijke omgeving de mens van zichzelf
gerationaliseerd? De wegkwi
jnende diepte- me
kunnen vervreem den. D at deze studie
psycholoog za1 er het zi
jne van denken.
Voordem inder diepelezervormtde lezing scherp is in het signaleren van dit euvel,
vaag in hetaanduiden van een altervan dit boek een bijzonder plezierige ken- maar
natief,heeftze gem een m et meer kritische
nism aking m et de vele begrippen van db

studies. W aarde en beperktheid van deze

dieptepsychologie en brengthetop aange. tudieroepen elkaarop,in dezelfdeverhouname wljze in contact met een psychiater s
die zijn gedachten over menselijk contact ding a1s psychiatrie en anti-psychiatrie.
heeft.M en haaste zich naar de boekwinkel G.W ilkens
voordat deze D ieptepsychologie daaruit
weer verdwenen is.

Vraag blijft watnu na de dieptcpsycholo- Drs.H.C.1.Andriessen
gie? yyGeheelzonder schaduw ofverberging Groeien grens in de volwassenheid
leven kan ook de ti
jdgenootniet,en heeft RoyalVan Gorkum,Assen /Dekker& Van
waarschijnlijk nooit iemand,in welke tijd deVegt,Nijmegen,1970,371 pp-,/29,50.
ook,kunnen leven''(g.330).Dejeugd kan
we1 'vri
je!open gezlchten hebben', maar Bedoeld a1seen inleiding in de psychologie

daarmee ls nog niet gezegd dat ,,ze alle van de volwassen levensloop voldoet deze
evenveel geluk vertolken. Misschien wei- uitvoerige studie aan de beoogde opzet.
nig''(p.18).De schrilver stelt daarmee de Veel gebruik makend van het werk van
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Charlotte Bûhler en van E. H. Erikson spelen op een eenvoudigeren minder techworden achtereenvolgensbehandeld de vol- nisch niveau uiteen te zetten.Daarvoor is
wassenheid,tijdperken in een levensloop en hette beknopt,en te specialistisch en voortenslottedelevenstijdperkendervolwassen- alte weinig....speels.
heid.
G.Wilkens
Recente literatuurmetandereprobleemstel-

lingen en benaderingswijzen dan detotnu

toe gtbruikte,en overigens nog steeds aan
te bevelen,handboeken worden in een hanterbare context samengebracht. Dat het
hier vooraleen psychologie van de volwassen levensloop betreften de continuïteitin
de levensloop alseen fundamenteelgegeven
naar voren wordtgebracht,is een verdienste.Datde psychologische gegevens zo behandeld worden dat ook het bredere per-

GerardHuizinga

M r low':Need Hierarchy in the
W ork Situation
W olters-Noordhoff,Groningen, 1K 0,

207 pp-,/37,
-.
Sindsde laatste tien,twintig jaarzien we
vanuitAmerika de opkomstvan een nieuw

oortpsychololie,dezgn.'HumanisticPsysyectief van levensbeschouwing en gods- s
dlenstnietuitgesloten wordt,iseenbi
jzon- cholojy',diezlch zelfa1s een 'n ird Fordere verdienste die m en nietzo sneltegenkomtin dit vakgebied van de psychologie.
Enige kritiek op deze uitgave kan erin bestaan dat soms meer geleding in de stof
kan worden gewensten markanterzou kunnen worden aangegeven watde auteur naar

ce'w1lopstellen naasten vooralook tegen
de bestaande psychologische denkmodellen,
zoals die in behaviorisme en psychoanalyse

opgelddoen.Nejatiefgeformuleerdwi1deze psychologie met zo statisch zijn a1s het
waardenvrijet analytisch-reductief georiën-

eerde behavlorisme en mindernegatiefdan
voren wi1brengen.Ook de wijze van cite- tde
psychoanalyse,die weliswaarhet'superren kan verbeterd worden.

ego'in demensafbreektmaarhet'interne'
zelfbepalende geweten niet opbouwt.
Humanistische psychologie houdtZch,positief uitgedrukt, bezig met het onderzoek
ma nog eens samenvat:,,En hetli
jkt reëel van de eigen krachten van de verantwoorTotslotwillen we de lezers nietde slotzin
van hd boek onthouden,waarin de auteur
met instemming Erikson aanhaalt in eCn
citaatdatheelin hetkorthetgestelde the-

om de relatie tussen kinderli
jk vertrouwen

en volwassen integriteitverderuittewerken
door te stellen datpsychisch gezonde kinderen geen vrees zullen hebben voor het
leven a1shun oudersintegriteitgenoeg heb-

delijkeen waarden scheppende vrije mens.

Grondlegqervan dezenieuwebenaderingis
de Amerlkaan M aslow, die, vooral door

zijn leer over de hiërarchie van waarden,
veelheeftbi
jgedragen totdetheorievande

Humanistic Psychology'.De behoeften van
ben om nietbang te zijn voor de dood''. '
de mens vertonen een hiërarchie van fysioG.W ilkens
logische behoeften, behoeften aan zekerheid, sociale behoeften, behoeften aan er-

susannaMillar

kenning en tenslotte behoefte aan zelfont-

Psychologie van hetspelen

ql
ooiing.De volgorde van deze behoeften
llgtvasten steeds moeteen lagere behoefte

Aula, Spectrum, UtrechtlAntwerpen,
1970,293 pp..

in voldoende mate tevreden gesteld zijn,wi1

W anneer m en de twee inleidende hoofdstukken,die handelen overde verschillende
speltheorieën in depsychologievan de laat-

een hogere behoefte in de mens aan bod
komen.
Deverdienstevan deze studie van Huizinga
is niet zozeer gelegen in de uiteenzetting

van M aslowstheoriein vergeli
jking metanste honderd jaar,terzi
jde laat,dan heeft dereysychologische motivatietheorieën,zodtze studie de verditnste alle relevantestu- a1shiJditinheteerstedeelvan zijn studie
diessamengevatte hebben die empirisch de behandelt,maar vooralook in hetfeit dat
functie van spelnagaan bijhetkind.Node hijdezetheorieempirischtoetstineenreële
mistmen een meerfenomenologisch geori-

werksituatie.

enteerde zienswijze op het spel,maar dit Uitvoerig wordtvan een uitgevoerd onder-

za1volgens de auteur we1vallen 'buiten de zoek verantwoording afgelegd in hettweede
verstandige m anier van vragen,die m ense- detl van zi
jn studie.Daarmee vormt deze
lijk gedrag wilbestuderen op een manier studie een waardevolle bijdragetotde Nedie loutere bespiegeling uitsluit'.
derlandse bedrijfspsychologie en maaktde
Betwijfeldkan wordenofhetboek aanzi
jn entree van de 'Humanistic Psychology'met

ogzet beantwoordtvoor de gewone lezer, haaridealenaannemelijkerenredler.

met-psycholoog, de psychologie van het

G.W ilkens
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SOCIALE W ETENSCHAPPEN
Guerrand,Roger-Henri- La libre mater-
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van een ander omdat hi
j anders honler
moetli
jden,isvervangen dooreen onmlddellijke;dearbeiderwerktaan de machipe
omdatMjandershetgeweld van het'
Arbeitserziehungslager'

moet

ondergaan.

zlïfl.- (Via)Casterman,Tournai,1971,168 Vooral bij de buitenlandse arbeider was
pp.,BF.90.
Hollstein, Walter - Der Untergrund. Luchterhand,Neuwied am Rhein,1970,186
pp.,DM .8,80.
K usters,Dr.< .J.J.- Balans en perspec-

datheteniqe motief om tewerken.Door

roof kon hlj praktisch meer krilgen dan
zijn rantsoenen. Het is niet alleen zoals
TrevorRopermeentdatwijaan hetbegin
en heteind van denazi-ti
jddenihilistische
tiej van e*n kerkontwikkeling.- KASKI, trekken er van zien,maarhetzi
jn vooral
's-Gravenhage,1971,39 pp..
de feodale trekken die dan tot uiting koOdell,PeterR.- Olie en macht.- Aula, m en.
Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1971,208 C.J.Boschheurne

PP.,/5,- ,BF.82.

Peursen,C.A.van - Strategievan de cultuur.- Elsevier,Amsterdam,1970,223pp-,
BF.320.
Ruyter,Theo en Joost Smiers - 14 maal
kriti
sch bezig.- Katernen 2000,W oltersNoordhoff, Groningen, 1971 4/5, 58 pp.,
15,- .
M ichelvcnNieuwstadt

#.G.L.shaw

GreatBritain and the Colonies
1815 -1865
Methuen,London,1970,216 pp-,16/-.

ln dezebundelzijn een tientalstudiesverzameld,die ruwweg de periode 1770-1870

bestri
jken.Dittijdperk vormde een soort
intervaltussen het commerciële kolonialisVan 'aardgetrouw'tot'aziatisch'
me en het imperialisme.In de periode tot
M ateriaalvooreen taalen ideologie- 1770 stonden handelsbetrekkinqen centraal,
terwijlna 1870 Europees kapltaal en 1kritiek van hetJrcf.
ç-e
heemse arbeidskracht werden tesamengeSun, Nijmegen, 1971, 202 pp., /9,- .
bracht. Dat maakte een geconsolideerd
Dit is een eerste deel van een soort van westersgezag overdewereld noodzakeli
jk.
alfabetischelijstvannazitermen metbehulp Die tussenperiode scheptde nodige problewaarvan deschrijverprobeertaan tetonen men.Bi
jdeEngelseeconomisten en filosodat de nazi-term inologie allerlei kapitalistische structuren verbergt.Daarmee meent

hijtehebben aangetoond dathetfascisme
alleen m aareen soort fase van het kapita-

fen bestond er een afkeer van overzeese
exploitatie.Ook de Europese mogendheden
leken minderbegerig tespeuren naar koloniale nederzettingen.M isschien vorm de Ne-

lismeis.Hetisjuistdatde nazi-terminolo- derland de duideli
jkste afwijking: tussen
gie kapitalistische structuren verbergt,m aar 1830en 1850 werd m ethetcultuurstelselde
daaruitm ag men geen conclusietrekken ten basisgelegd voor de exploitatie van de 1naanzien van hetnazidom .Om de woorden di
schearchiyel.
van M arx aan te halen: ,,Die H andmûhle Doch ookb1
Jer
deave
ndre
remogendhedenlajen
ergibt eine Gesellschaft mit Feudalherren, de zaken me
deeld. Engeland hleld
die D ampfm qhle eine Gesellschaft m it 1n- 'strongholds'overde gehele wereld in handustriellen Kapitalisten'' en het nazi-tijd- den en dwong de Chinezen en Japanners
perk Wel nu eenmaal gedeeltelijk samen hun havens voorwesterse schepen open te
metdie van de stoommachine en watdaar- stellen.Bovendien ontstond ereen verlichte
o
p volgten noj voorafgaataan detijdvan kolonisatie-doctrine? waartoe Australië
de automatiserm g. Inderdaad verborg dus vroegtijdig werd ultverkoren.In die dochet nazidom kapitalistische structuren, trine werd gepoogd de belangen van de
maar vooral voor zichzelf, omdat het in Europeanen en het beschavingswerk t.o-v.
feite nietsanders dan een feodale structuur de inheemse mens te com bineren.D e pewenste;datwi1zeggen het wenste produk- riode van hetintervalwasmindervri
jvan
tieverhoudingen die berusten op feiteli
jk imperialistische smetten dan tot 1945 geqeweld.Men vergeettevaakdathetfeoda- dacht werd.Nieuw onderzoek,dat in deze
llsme zeer hardnekkig is. In Nederland bundel aan bod komt, toont een grotere
bleef een niet-geïnstitutionaliseerde vorm continuïteitaan tussen de diverse koloniale
van feodaliteitbestaan.
periodes dan lange tijd onderinvloed van

De voor het kayitalistische systeem ken- Adam Smith (1776)- die a1steexemplamerkende middellljke binding van menstot risch werd gezien - gangbaar was.
mens; de arbeider werkt aan de machine

n .deJong
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ethiek ten koste van .
b.v.kentheorie.Vor-

H JO SGSFRTS
Adorno,Theodor < .- Gesammelte W erke 5.M etakritik der Erkenntnisstheorie.Drei Studien zu Hegel. - Suhrkamp,
Frankfurt M ., 1971,386 pp..
Daix,Pierre- Structuralisme etrévolution
culturelle.- Casterman,Tournai,1971,152
pP.,BF.90.
EtudesPhilosophiques,Les - Leibnitz.-

lënderzelfzagnamelijkKantallerminstals
de filosofische messias, maar beschouwde
hem in ethisch opzicht a1s een voorloper

van K.M arx.W aarbijmen zich dan natuurlijk afmagvragen ofdeschrijverdeze
laatste denkerw lledig hççftbegrepen.Van

Vorlënderiswe1eensgvzegddathijzoveel
heeftgelezen in zijnleven dathi
jnooittijd
heeft gehad om zelf te denken. W ie dat
zegt,miskentde man.Ook ditis geen 'ob-

jectieve geschiedenisvan de filosofie',wat
datdan ook betekenen moge.

PressesUniv.de France,Paris,1971janl De Duitse editie echter is een zeer nuttige

mars,143 pp-,FF.10.
uitgave,maar dat kan men van de gebrekGerf,Bernard - The moralrules.- Har- kige Nederlandse met geen mogeli
jkheid
per and Row, New York, 1971,239 pp., zeggen.
C.J.Boschheurne
$6,95.

Nota, #ro/. Dr.J. S. - Kernzedachten

van M ax Scheler. - Romen en Zonen,

Roermond, 1971, 220 pp., j15,90.
JacquesHenriot
KarlForllnler

La condition volontaire - élém ents
pourunephénoménologiedelapraxis

Geschiedenis van de W qsbegeerte

Nauwelaerts,Louvain,1970,308 pp.,
BF.520.

1,2,3
H et Spectrum ,U trecht, Antwerpen, 1971,

176,231 en 224 pp-,/4,50,/5,
- ,j5,
-.

Filosofische research die methodische oog-

klegpen opzetisweliswaareen eerlijk be-

drilf,maarze komt dan ook maartot onDitiseen Nederlandse uitgave van de Ro- werkelijkeconclusies.Z6 bovenstaande,anroro-editie van Vorlënders werk. Telt de ders leuk gedocumenteerde en aardig bereDuitse editie in het totaal 1354 bladzijden, deneerde, fenomenologie van de wilsprakde Nederlandse slechts 732.De bladspiegel tijk.Dezefenomenologie zeteerstelkeonin de eerste is groter en de letter daarbij tologie van de levenswaarden en elke obkleiner.Ditfantastische resultaatheeftmen jectieve moraaltussen haakjes.Dan komt
weten te bereiken door in de eerste plaats ze vanzelfsprekend totdeconclusiedatmen

het rijke wetenschappelijk apyaraat en in de moraalde noties 'verdienste'en 'vril-

noten en verwi
jzingen toteen mmimum te heid' gerust kan uitsparen. De mens van
beperken. De belangrijkste verkorting be- J.Henriot doetimmers noodzakelijk hetreikte men echterdoorweglatingvan 'tbeste geen hem in zijn concrete persoonlijkheid
deel van de Duitse editie:teksten van de het beste lijkt. Deze mens kan bovendien
behandelde denkers.De Duitse editievoeg- onmogeli
jk kwaad doen, en eigenli
jk ook
de buitendien enije commentaren toe.De- geen goed doen,aangezien hij nooit kan
ze zijn gedeelteli
lk overgenomen alsof zij weten wat voor hem absoluut goed of
bij het oorspronkelijke werk horen.M ede kwaad is.ln dit w azige a> osticisme verdaardoorza1denietgeschooldeN ederlandse lezer niet door hebben datwe hier te

zwindt de existentiële angst van Kierkegaard b.v., van Heidegger en van P. Rimaken hebben meteen tekstdie albijna coeur zonderm oeite.Hetoverspannen wilzeventig jaar oud is en herhaaldelijk be- lekeurigcreationisme van de ethischewaarwerktwerd.De lezerdie aleens eerderiets den à la Sartre,M erleau-ponty en vooral
over de geschiedenis van de filosofie las, R.Pol
in maakthierjlaatsvooreen gerustza1de indruk krijgen van een 'oude testa- stellend psychoanalytlsch-sociologisch posiment van Kant'. Alle filosofen van alle tivisme.Tenslottewordt'tberuchtesatanis-

eeuwen worden eigenlijk gezien a1s voorlo- me van Baudelaire en van Dostojewsky's

pers van Kant. Ook uit de Duitse editie Demonen als een romantische illusie ont-

zoumen misschien dieindruk kunnen krij- maskerd.W ant feitelijk kan de mens van
gen.Bijnadere studie za1men echterzien onderhavig CNFRS-werk onmogelijk het
dat de schrijver in hethele werk telkens kwadebedoelen.Hijkentalleen maarhet
een m isschien onevenredige nadruk legtop 'demonisch' risico: y,misschien za1 mi
jn
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den, uiteraard voorlopig, vanzelfsprekend.

mij ontoegankelijke hogere orde, feitelijk Een monumentale, verhelderende en zeer
blijken monsterachtigkwaadtezijn''.Zeker actuele studie.

een magere troost,een dubieuze geruststelling voor onze geciviliseerde psyche, zo
velerlei aangevreten door immoralisme en

A.Poncelet

agressiviteit!Mogelijk isditresearch-werk
bedoeld a1s een soort therapie, vergezeld
dan van een flinke dosischloroform.
A.Poncelet

DagobertRunes

Treasury 0/ Thought,
Observationsover hall a Century
Philosophical Library, New York, 1966,

M ichelJouhaud

153 pp.,$6,- .

Le problème del'être etl'expérience
morale chez M aurice Blondel

Ditboek bestaat uitetn willekeurig aantal
trefwoorden waarachter S.willekeurig eni-

Nauwelaerts,Louvain, 1970,690 pp.,
BF.1260.

ge zinnen neerschrijft.Veelgedachten zijn
er nietin te vinden,we1veelressentiment,

kwasi-geestigheden, onwaarheden. Ueen
wonder,datnietallesklopt,wantdeonder-

ln dit wetenschappeli
jke werk wordt een titelgeeft aan,datRunes hier notities van
grondprobleem van de huidige mensheid 50 jaar verzameld heeft. Jammer genoeg
gepeild.Hoe is de betrekking van Zijn en heefthi
jnietdetijd qenomenom teverifiW aarde? Andersgezegd,hoe is de verhou- eren,ofzi
jn observatlesvan jaren geleden
ding tussen m etafysica en m oraal,ontologie

nog klogpen metderealiteitvan vandaag.

en axiologie,tussen werkeli
jkheid en ideaal? Onbegrilpeli
jk datzoietsbi
j een 'PhilosoIsmenselijke ethiek zo autonoom,datze phical Library' kan worden uitgejeven.
van elke band met de Transcendentie kan Bli
jkbaar wi1hetAmerikaanse publlek er
afzien? Deze vragen beantwoordt M .Jou-

niet aan en stuurtde uitgever hetboek nu

haud dooreen onderlinje vergelijking van naar Europa om te zien ofmen zoietshier
drie moraalfilosofieën u1thetbegin van de bcter slikt.
eeuw :het rationalism e van Fr. Rauh,het J.H.N ota
positivisme van L. Lévy-Bruhl, het integraal-realism e van M .Blondel.Vele andere

!rotenamen komen erbijte qas,diemen

m deindexvan hetwerk terugvlndt.Vooral JeanLouisKrivine

1.Kant,met zijn afkeer voor theologische lntroduction to Axiom atic SetT#e/ry
moraalen zijn uitvinding van de morele D.ReidelPublishing Comp.,Dordrecht,
(humanistische) theologie, is steeds aan de
horizon. De uitvoerige inleiding op het 1971,98 pp.,/28,- .
werk mag meesterli
jk genoemd worden;het
probleem wordt langs alle kanten belicht,

Wie regelmatiq met de verzamelingenleer

met zi
jn antecedenten en zi
jn uitlopers in werktzonderzlch er verder veelin te verde jongste filosofische literatuur.Daarmee diepen,za1zich doorditwerk verrast voeiswe1de lacune gecom penseerd,datverder
bv.een fundam entaal-ontoloog a1sM .H eidegger en een radicaal-ethicus als E.Lévinas niet m eer expliciet ter sprake kom en.
Blondelintegendeel wordt correct en inte-

graalgeïnterpreteerd,nieta1sjecodificeerd

len.D e basis van deze wetenschap bestaat
uit veel meer axiom ata dan men zou ver-

wachten.Hetwerkjeiszeergoedbruikbaar
a1s een leerboek,zelfs zo dat hetveelkan
vertellen aan hen die nog niets weten over
deze tak van wetenschap.We1wordtmen er

tegenstandervan de andere visles m aar als weerdoorjedruktop devraag wataxi
ohun dynamische en impliciete vervulling. ma's eigenlnk zijn, natuurli
jk niet zonder
Eens te meer is hier gcbleken dat op de meer willekeurige afspraken of onbewijshuidigedag echtefilosofiemeestalook ver- bare ervaringskennis. Steeds zal'men ge-

gelijkende filosofie mod zijn.Het laatste dwongen zijn zich afte vragen ofwijhier
toch niet te maken hebben met een soort
gelijking tussen blondelisme en 'ontologis- agriori-kennisofeen kennisdievoortvloeit

hoofdstuk maakt nog een afsluitende ver-

m e', hetwelk een kortsluiting isvan moraal

u1t onze noodzaalc om taal te gebruiken,

op metafysica. In de radicaal-christelijke althansdaarmee op een ofandere wijze safilosofie van Blondelintegendeelbli
jkthet menhangt.
pluralisme van profane en seculiere waar-

C.J.Boschheurne
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boeddhisme.De nadruk valtnietzozeer op
de filosofie alswel op het boeddhisme a1s

verlossingsleer.Voorts vijlt s. de scherpe
kantjesafvan hetapersonalistische in het
Uit de Soeken van de ##:el1.HetOude
Testament. - Katholieke Bijbelstichting,
Malmberg,Den Bosch,1971,511pp.,/8,75,

bij20ex./7,
95.

boeddhisme.Daardoorkan de negatie die 't
systeem zo kenmerkt,veelattractiever behandeld worden. Men kan zich verbazen

overdeongelofeli
jke finessewaarmeeheel
het terrein van het z.g.geesteli
jke leven
door de boeddhisten is gee
-xploreerd.Zelf

gebruiken zi
jhetbeeld van de lotusbloem
van hetboeddhisme die na 1500 jaargeheel

ontvouwd is.Men kan zich afvragen ofde
confrontatie die Romano Guardini voorspelde tussen boeddhisten en christendom:
ooitnog actueelkan worden - behalve biJ
enkele sectariërs- ,gegeven hetvervaldat
de boeddhisten zelf sterk hebben aangevoeld en voorts ook de enorme plasticiteit
drs.A.Hollaardto.p.
van het stelsel.
Romen & Zonen,Roermond,1970,158 pp.,
J.deW it
/19,50.

Liturgisch W oordenboek Supplem ent
Liturgische oriëntatie na Vaticanum
11
Bildragen en overzichten geordend door

HetLlturgisch W oordenboek was nog niet

lereed,toen hetTweede VaticaansConci-

11e zijn belangri
jke Constitutie overde Li- Herman#.P.Schmidt
turgie prom ulgeerde.Daardoorwashetniet Bidden onderweg van 1960 tot1970
meermogelijk?de redactie van hetW oordenboek te wljzigen.Bovendien waserna J.H.Gottmer, Haarlem, 1971, 196 pp-,

het Concilie een grote activiteit op litur- j15,90.
gisch terrein.Daarom isnu een Supplement
uitgegeven om hieraan tegemoette komen. Uitgaande van de beperkte doelstelling inHet werk is zodoende een onmisbare aan- form atie tegeven over de ontwikkeling van
vullinj bij het Woordenboek. Het biedt hetgebedsleven tussen 1960 en 1970 slaagt
duidelljke overzichten over volqende pun- deze documentaire studie erin,a1s een eer-

ten: Vaticanum 11 en de Liturgle (ontwik- ste poging hiertoe,een overzichtte leven

keling der liturgiewetenschag, kerkbegrip van wateraan nieuwe gebedsteksten ln de

van het Concilie, de betekenls derconciliaire decreten, de liturgie-ontwikkeling
sindsdien, kwestie rond het oecumenisch
karakter der liturgie, rom einse docum en-

verschillende taalgebieden en christelijke

kerken is verschenen. Beperking legt deze
studie zich op door zich nietbezig te houden metde officiële liturgische teksten,ou-

ten), resultaten van de conciliaire liturgie- de of nieuwe,terwijl ook het terrein van
hervorming (de verschillende sacramenten, mystiek en contemplatie,devoties en godshet kerkelijk jaar en hetkalendarium).Tot vruchtige oefeningen nietwordt betreden.
slotnog uitgebreide registersop hetW oor- Deze documentaire studie is een bi
jzonder
denboek.Voor de vakman is het een be- leesbaarverhaalgeworden metverwijzingen
langri
jk hulpmiddel,mede vanwege de uit- naar achterqronden en vooruitzichten en
gebreide literatuuropgaven.
J.M ulders

terloops krltische opm erkingen. Steeds
wordt verwezen naar een zeer uitvoerige

bibliojrafie van veelbekend en onbekend

materlaal, terwijl vanuit de bibliografie
weernaar de tekst wordtverwezen.

Edward Conze

H etBoeddhisme
Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 252

pp., 1970, /6,
50, BF.108.

Ook albestaan er objectieve normen volgensde auteur,toch wi1hi
jzich onthouden
van subjectieve beoordelingen, wetend dat
er oversm aak nietvaltte twisten.H etuitgangspuntvan de auteur is,dat slechts een

langereervaring duidelijkmaaktofeen be-

paald gebed toekomst heeft of m aar een
In kort bestek wordt een helder overzicht eendagsvlinder is.

geboden over heel de rijke wereld van het W anneer de auteur op het eind van zijn
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gebleven; zij behandelt zowat jeheel het
gebied van de veranderde bezinmng op de

ziet,kan delezerdevraajbegri
jpen diede geloofsinhoud, en komt zodoende nauweauteur stelt naar aanleidlng van deze ge- lijks toe aan een eigentijds verstaan van
bedsgroduktie:,,Webezitten veelgoedsen wat'verlossing'nu eigenlijk betekent.Des

mools op het gebied van bidden maar... te kostbaarder lijken mijdeWjftien voorstaathetnietveraf,hoogverheven,diep in- beelden van katechese die daarop volgen.
gegraven,buiten hetbereik van de gewone Zijbehandelen debelangrijbte punten uit
mensen,zoalszezijnennietanderskunnen de verkondiging vanuithoogtepunten uitde
en mogen zijn? Br wacht nog veelwerk hedendaagse literatuur:werken van Albert
Camus, Graham Greene, Franz Kafka,
onderweg van 1970 tot 1980''(p.157).
Gertrud von LeFort,BertoltBrecht,FriedG.W ilkens
rich Dûrrenmatte.a..Gewoonlijk eersteen
samenvatting van het werk, gevolgd door
een serie vragen die de leerlingen gelegenheid bieden dieper door te dringen in de
Friedrich W einreb
gedachtengang van de behandelde auteur.

D > Buch Jonah
Somslooptde 'les'- maarwaarschijnlijk
D erSinn desBuchesJonah nach der zullen meerdere hier gegeven voorbeelden

öltesten jûdischen Uberlieferung
Origo Verlag,Zûrich,1970,383 pp.,
DM .37,- .

m eerderelessen vragen - uitop een vraag:
dan tracht de volgende - steeds met dt
leerlingen samen denkend - het antwoord
te vinden.Vooralom dezepraktischevoor-

beeldenvankatecheselijktditeen kostbare
eiking aan katecheten en - wie weet
W anneer men ditboek van W einreb leest, handr
treedt men binnen in een wereld die voor - aan hen die dejeugd vertrouwdmoeten
niet-loden met zéér veelinspanning enigs- m aken m et de wereldliteratuur van vanzins is aan te voelen. Aan de hand van daag.
oude rabbijnsegeschriften en com mentaren S.Trooster
op hetboek Jonah ishetde schri
jvererom
te doen,dathetboek Jonah de geschiedenis

is van iedere mens in zijn verhouding tot
God.W einreb kenteen heeleigen methode

van uitleg.E1k woord,elke zin heeftzi
jn
eigen betekenis,namelijk een getalswaarde
(a = 1,b = 2,c = 3,enz.).In plaatsvan
metwoorden werkthijdan metgetallen;en
op deze wi
jzekan hijverbanden leggen tussen getallen, die a1s men ze a1s woorden

Karlstelzer

DernonkonjormeChrist
Erm unterung zu einer neuen
Frömm igkeit
Verlag Pfeiffer, M iinchen, 1970, 241 pp-,

zou schrijven,niets met elkaar te maken DM .11,80.
hadden.Het boek heeft daardoor op mij
een wat gekunstelde indruk gemaakt,alis
hetgeenszinste ontkennen datWeinreb van

een ongelofelijke eruditie getuigt.
P.Beentjes

Ditboek bevateen aantalvrij eenvoudig
gestelde opstellen,die duidelijk willen maken wat de hedendaagse vernieuwingen in

de Kerk en hetjeloofsleven aan positieve
mogeli
jkheden bleden. Hier geen sprake
van 'beeldenstormerij'- zoals de titelop

AlbertHöjer
< JJ heisst 'Erlösung'?
Theorie und 15 Katechesen
Otto M ûller Verlag,Salzburg,1970,
148 pp.
,öS.68,- .

Hettheoretisch gedeelte in dit boek is zeker niet het sterkste stuk in deze handleiding voor katecheten in hogere klassen van

het eerste lezen misschien zou doen vermoeden - maar gezonde gedachten die

kunnen helqen verstaan watermomenteel
voor mogelljkheden aanwezig zijn in de
vernieuwingenvan onzetijd.Ergdiep grijpen deze conferenties ook weer niet.Alles

bijelkaargenomen lijktditboek een uitstekende handreiking aan allen die vandaag
verantwoord willen preken of op andere

wijzehetgeloofverkondigen.Hetboek lijkt
eveneens een nuttige hulp bij het voeren

voortgezet onderwijs en hogere beroepsop- van groepsgesprekken.
leidingen.D aartoe isde theorie te algem een

S.Trooster

tiesvan decommunistischewereldconferen-

POLITIEK

tiein juni1969en dievanhetXXIVeparti
jcongres van de Sovjet-communistische
Partijin april1971waren weinig meerdan

Cycon,Dîeter- Es geht um die Bundes- een aantalvariaties op ditene thema.Dit
jk
republik.- SeewaldVerlag,Stuttgart,1971, is een zeer reëelobstakeldateen werkeli
akkoord tussen deSovjet-unie en deVer300 pp.,DM .22,- .

Jakobsen,Hans Adol
j und Wiljried von

enijdeStaten opruimeschaalzeeronwaar-

schljnlijkmaakt.Daarom ishetvooruitzicht
datde Russen en de Amerikanen,zoalsde
(Deutsche Ostpolitik 1919-1#7p).- Droste aut
eur denkt, de wereld onderling zullen
Verlag, Dûsseldod, 1971, 504 pp., DM .
verdelen,irreëel.Toch zijn er een aantal
25,- .
Bredow,Hrsg.- M isstrauische Nachbarn

Waldheim, Kurt - Der österreîchischer akkoorden die de twee supermogendheden
Weg.- Verlag Fritz M olden,M unchen / zouden kunnen bereiken.
Dezeakkoorden zoudengeografisch- bi
jv.
W ien /Zûrich,1971,327 pp..

hetM iddenoosten enBerlijn- ofquaonderwerp - bijv.crisismanagementofcon-

SirW illiam Hayter

trole op de bewapening - gelimiteerd kun-

Rusland en de wereld

nen zijn.Maar zelfsonder crisisomstandigheden zijn dergelijke beperkte akkoorden
nietgemakkeli
jk te bereiken.Vandaar dat

Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1971,

156 pp.,/2,75.
zowel in Moskou a1s in W ashington de
nselijkheid wordt ingezien om de VietDehuidigeleidersvan deSovjet-uniewil- we
e beëindigen en hetexglo1en op hetterrein van de buitenlandsepoli- namese oorlog t

iegevaar in het M idden-oosten te ellmitiek een consolidatie van debestaandeposi- s
neren.
ties.M oskou heeftsinds het einde van de
Tweede W ereldoorlog niet geprobeerd de Hetisnatuurlijk altijdmogelijk datonderandelingen over dergeli
jke beperkte akmachtvandeSovjet-uniedoormiddelvan h
n kunnen leiden tot meer algem ene
veroveringen van nieuwe gebieden te ver- koorde
onderhandelingen en wellicht zouden deze
groten.De doctrine van de beperkte sou- een
algemene regeling tot gevolg hebben.
vereiniteit kan alleen maar a1s defensief Op het
eerste gezichtzou men bmnen denworden beschouwd in de zin van handhaewereld deoplossin!van de
ving der ideologische en politieke eenheid ken datdehel
tegenstellinjen tussen de kapitalistlsche en
van hetSovjetblok.
ln tegenstelling tot het bovenstaande com munistlsche stelsels met vreugde zou

groeten.A1s wijerin zouden slagen de
schrijftde auteur datde Sovjet-unie zich be
onzekervoelten die onzekerheid alleen kan wereld te baseren op een moderne versie
an 'cuiusrejio eiusreligio'.Inhethoogst
verdrijven door expansie: Rusland heeft v
onwaarschijnlljkegevaldateen dergelijkalgeen vertrouwen in de eigen instellingen en
heeft dit ook nooit gehad.Het heeft deze

gemeen akkoord bereikt zou worden, zou

chter bijzonder duidelijk omschreven
alti
jd tegen besmetting van buitenafmoeten hetete
en worden,speciaal t.a.
v.de grenslijbeschermen.Hetisechternietaltijd gemak- mo
nen.
kelijk om de besmetting buiten te houden. Er zijn echterbepaalde vormen van SovjetDaarom ishetwellichtverstandigeren zelfs
veiliger om de besm ettingsbronnen in het
buitenland te vernietigen.
Een gelukkige omstandigheid noemtde au-

Amerikaanse akkoorden die voor de we-

!eschiltoespitsen.Daarom kunnen gevaarhjke incidenten tussen Moskou en W ashington zich niet yemakkelijk voordoen.

rig gewenstwordten velen in de Verenigde
Staten en wellicht ook in Europa welkom

reldvrede fataal zouden kunnen zijn.Veronderstelbijv.datzo'
n akkoord zou inhou-

datde Amerikaanse troepen uitW estteur vervolgens dat er tussen de Sovjet- den
Unieen deVerenigdeStaten weinig conflic- Europa zouden verdwijnen.VolgensHayter
ten bestaan van bilaterale aard, die hun een gebeuren datdoordeSovjetleidersvu-

zou zijn,zou gemakkelijk destootkunnen

geven tot een reeks gebeurtenissen die tot
deDerde W ereldoorlog zouden leiden.Derlve kunnen beslissingen die door W asmogendheden.Dezeleertn1.de Sovjet-lei- ha
dersde'imperialisten'en 'kapitalisten'nooit hington t.o.v. de Amerikaanse positie in
te vertrouwen.Vrijwelhet enige waarover Europazullen worden genomen,in feitebelissend zijn voor de toekomst van het
de communistische wereldbeweging het s
thans eens is, is de veroordeling van het continent.
kapitalisme en hetimperialisme.De resolu- L.Bartalits
De communistische ldeologie vormt echter
het grootste obstakel tussen beide super-
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Egypte: Perzië, Griekenland hadden ieder
hun elgen eeuwigheidsvoorstellingen. De

invloed van het Egyptische onstedeWkheidsgeloofis zeer sterk geweest(ook op

hetchristendom).Daarentegen is hetgevoel
Bazin, Hervé - Uw wereld is de v#ne voor het tragische moment, het conflict,
niet.- Orion,Brugge,1971,220 pp.,BF. dat tot uitdrukki
ng komt in de Attische
130.
tragedie,verloren gegaan.
Deprez,Dr.Ada - F.#.Snellaerten J.#. Jezus interesseert zich niet voor hemel en

Alberdingk Th#?a. Briejwisseling 1843 - he1volgensHeer.Hijvolgthierdeexegese
1#72.- Koninklijke Vlaamse Academie, die de nadruk legt op Jezus' bekommerd
zi
jnom devestigingvanhetRi
jkGodshier
Gent,1971,262 pp..
Hockerts, Hans Gûnter - Die Sittlichkeitsprozesse gegen katholische Ordensangehôr
'fge und Priester.- M atthias Grûnewald Verlag, M ainz, 1971, 224 pp., DM .
35,
-.
Ions,Edmund, ed.- Politicaland Social
Thought in America,1870-1970.- W eidenfeld & Nicolson,London,1971,227 pp.,
f 2.
Kreuzer,Helmut- Die Boheme.- M etzlersche,Stuttgart,1971,436 pp.,DM .20,- .

op aarde.Vandaar ook,datPaulus verant-

woordelijk gesteld wordtvoorde noodlottigste gebeurtenisin degeschiedenisvan het
christendom: de mens Jezus wordt 'verplaatst'naar de hemel: Christus a1s vreeswekkendeRechter.De apocalyptischevoor-

stellingen krijgen dan hun kans;hetmanichaeisme doetzijn verderfelijke intrede in
dechristeli
jkegedachte.
Dan volgen enige hoofdstukken over de

Middeleeuwen, waarin aandacht gewi
jd

wordtaan hetvoortleven van de germaan-

se goden in de vorm van duivels (er is te
Kurtz,Harold - HetTweedeR#k - (De- vlug gedooptvolgensHeer),aan hetopkoze eeuw),Si
jthoff,Leiden,1970,128 pp., men van magie,aan de vrouw a1s te vrezen lustobjecten a1shandlangster van de
i11.,/11,90.
duivel(heksenprocessen).In een afzonderM acGregor Burns, JJ-eJ - Roosevelt, lijk hoofdstuk worden Dante en Eckhart
The Soldier o! Freedom, 1940-1#45. - besproken:Dante beschrijftin zi
jn Divina
W eidenfeld & Nicolson, 1971, 722 pp.
, Comedia zijn eigen helleangst;Ec
khart is
E 3,
15.
vri
j van deze angsten, maar wordt door
Sabais,Heinz Winjried - Des dieux,des veelvan zijn tijdgenoten a1sniet-orthodox
empereurs, des dictateurs. - Casterman,
Tournai, 1971,235 pp.,BF.195.
Ternon,Dr. yvez,en Dr.Socrate Helman
Le massacre des aliénh .- Casterm an,
Tournai,1971,271 pp.,BF.225.
W att,Richard M .- H eteinde van een kei-

zerriik.Versailles en deDuitse revolutie.Boom ,M eppel,1970,390 pp.,BF.435.

FriedrichH eer

Abschied von H öllen und H im meln
Vom Ende des religiösen Tertiör
Bechtle Verlag,M unchen, 1970,337 pp.,
D M .36,- .

beschouwd.
Debarok introduceerthettoneela1s afbeelding van de hemel. Angst voor de duivel

wordt in deze tijd vooral:angst voor de
dood,die men doorgrootse feesten,muziek
vooral de opera - tracht te vergeten.

-

De blijde muziek van M ozartbv.wi1 uitdrukkeli
jk de dood bezweren.
ln de 18e en 19e eeuw kom en weernieuwe
hel-en hem elvoorstellingen op.A uteursa1s

Victor Hugo beschri
jven de he1waarin het
gewone volk in zi
jn tijd verkeert.De angsten van de tijd vinden ook een uitdrukkmg
'

in de 'zwarte' werken van Goya. Liberalisme,m arxisme,nationaal-socialism e worden produkten van de duivel genoemd en
daarom verketterd.

In de 20e eeuw probeerteen CharlesPéguy
de angstvoor duivelen hel,die hetchristendom van een 'Frohbotschaft' tot een
'Drohbotschaft'gemaaktheeft,te overwin-

Zoals de meeste geschiedenisboeken van
Friedrich Heer bevat ook dit niet alleen nen;hijwijstop dehoop.
geschiedenis,maar is het tevens een plei- In hetslothoofdstuk stelt Hter,dat hemel

dooi.Door de beschrijving van de hemel- en he1werkeli
jkheden in onszelf zijn;de
en hellevoorstellingen in de loop der eeu- spanning tussen deze twee moeten wijaanwen heen wordt gepleit voor een minder durven en doorleven (zoals in de Griekse
prim itieve opvatting op ditterrein.
tragedie).Hemelen,paradijzen zi
jn daarbij
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bereikbaar,alswijmaarmeewerken aan de tituurstrijd het keizerlijk gezag zeer vermenswording van de mens.
ZoalssteedsbeschiktHeerover een enorme
hoeveelheid materiaal, vrucht van een zeer
grote belezenheid.W e1 wordt ditmateriaal

zwaktwas.Doorhun rechtsprekendemacht

zoveelmogeli
jk uitte bouwen (metbehulp
van kundige dienaren)lukte hetde twaalfde- en dertiende-eeuwse heersers langzaam

te gemakkelijk gebruiktom enktle grond- de feodale verbrokkeling te breken, het
stellingen van Heer te staven,zoals ook al
te snelhistorische verbanden gelegd worden. Heers verschillende 'Anliegen', zoals

staatsgezag voelbaar te maken voor iedereen en loyaliteitvoorhetcentrale gezag op
te wekken. Voor een efficiënte gezagsuit-

een christendom datde aardse werkelijk- oefeningwasnatuurlijkookvanbelangeen

heid, de eros en de vrouw positief waardeert,een christendom boven verdeeldheid

beter innen van de belastingen,waarop de

koning a1s verdediger van het koninkri
jk
op humanistische basis('dritteKraft'),een recht heeft.Burgers jingen in plaats van
samenleving zonder angst,die de spanning de adelde koning biJhetbestuurterzijde

van tegenstellingen aankan,komen ook in staan;er kwam een zekere routine in het
ditboek totuiting.Hetisboeiendelectuur, regeren; een beroepsbureaucratie ontstond.

die dikwijls aan het denken zet,ook al is De veertiende en vijftiende eeuw brengen
men geneigd op vele plaatscn een vraagteken te zetten.

!
rote schokken:Zwarte Dood, Hond
rd, e
Jarige Oorlog,boerenopstanden in Fra
nk-

W .SormaniS.
J.

rijk en Engeland,de Rozenoorlogen.M aar
hetbegrip en de werkelijkheid 'staat'blijven bestaan. Onrust doet zelfs de vraag
naar een sterk gezag dat bescherming kan

geven,toenemen;de vele strijd betekende
een grote vermindering van de adel en
daardoor van hetfeodale element.
JosephR.strayer

On the medievaloriginsoj the
modern state
Princeton U niversity Press,Princeton,N ew

Jersey, 1970, 114 pp., $5.

Opbasisvandewerkeli
jkheidenhetbegrip

'staat'#zoals datzich in de M iddeleeuwen
ontwikkelde,za1 hetstaatsgezag steeds absoluter worden: de koningen worden 'M a-

jesteit'in plaatsvan 'Uwe Genade';ze regeren nietmeerbijde 'Gratie Gods'(een
nederigheidstitel),maardank zi
j'Goddelijk
Recht'. De staten hebben deze absolute
macht a1s erfenis ontvangen en tot op de

Hoezeer de staat onze werkelijkheid ken- dag van vandaa! behouden.
merkt,bli
jkt uit hetfeit dateen van de
jftb1
jmijhangen ofdero1van
ergste dingen die een m ensoverkom en kan, A1svraagbli

hetRom einse rechtniettevlug afgedaan is
statenloosheid is.W at is die staat? Hoe is en wellichtiets onderschat.Schr.stelt dat
hijontstaan? Strayer,een mediëvist,tracht in geen statensysteem zozeer het recht een
op dcze laatste vraag een antwoord te geven (en daarmee ook enigszins op de eer- ro1 speelt als in hetW est-Europese (in de

ste).
Hijlaat in dit helder geschreven boek zien

hoe de politiekeontwikkelingen tussen 1100

M iddeleeuwen en later) (p.24);graag had
ik even een vergelijking metRome gezien.
M aar misschien is ditiets voor een tweede
werk:'On theroman originsofthem odern

en 1600 in W est-Europa het verschijnsel state'*
'staat' voortgebracht hebben, dat van invloed is op alle huidige staten.En biJ het M arcelChappin
nagaan van de ontwikkelingen kan hijzich
beperken tot die twee staten die hetvoorbeeld voor alle andei'e ziln geworden:

Frankrijk en Engeland.

Langs de weg van de wethebben deze sta- d.J.Vermeersch
ten zich gevormd.Hun vorsten hebben de
middeleeuwse koningstaak par excer.ence Vereniging en Revolutie
uitgebouwd: het handhaven van recht en De Nederlanden (1814 -1830)
gerechtigheid.A1hunaandachtgavenzijaan Fibula/Van Dishoeck, Bussum, 1970,

deze taak,toen na de pauselijke overwin- /7,90.
ning in de Investituurstri
jd de ro1van de
vorsten in de Kerk uitgespeeld was. Zij
konden zich tothoogste heren in hun lan- In kleine geïllustreerdeboekjes,geschreven
den opwerken,omdatdoor diezelfde Inves-

door historiciuit N oord en Zuid, presen-

teert de uitgeversmaatschappij Unieboek humanisten werd vervuld.Niettemin achtte
n.
v.(onderdeelvanhetDeBoerconcern te Schr.hetnoodzakeli
jk hetonderzoekvoort

Hilversum)sinds enkelejaren leschiedenis te zetten,nietalleen wegens hetfeit datde
van De Nederlanden. De perlode 1814-

uiteenzetting van Stupperich tamelijk be1830 is na de bourgondische tijd en het knoptbleef,maar ook omdatdeze a1s cenSpaanse bestuur over de Nederlanden de
eerste - en ook de laatste? - periode
waarin Noord èn Ztlid binnen eenzelfde

trale thema der colloquia de rechtvaardigingsleerstelde.

In zi
jn studie geeftSchr.aan de hand van

emporaine bronnen en relevante vakstaatsverband opereerden. De Beljische cont
schrijver Vermeersch jaat er vanult dat literatuur een minutieus verslag van de
W illem I een noordehlk model ontwierp qodsdi
enstgesprekken tussen rooms-katho-

waarin Pruissische en Napoleontische be-

lleken en protestanten van 1538 tot 1541,

standdeleneenbelangrijkero1speelden.Een vanafhet hoopvolle begin tot aan de volpoging om vanuit de overheid nog weinig slagen mislukking tenslotte. Bij de godsop elkaar afgestemde regio's2 economische

dienstgesprekken nadien, tot en met het

belangen en culturelelevensstljlen opelkaar laatste te W orms in 1557 - welke in dit
te enten.Vermeersch,wetende dat de Be1gischesupportersvan deze staatsconstructie
voldoende aandacht hebben gekregen,con-

boek niet behandeld worden - , za1 het

overigens nietveel anders blijken te zijn.
Schr.wi
jst allereerstop de grote invloed

centreerde zich op de tegenstand. Hi
j van de politieke situatie.W ilden de Duitse

schetste de Belqische oppositie. Daarbij vorsten zich met succes te weer kunnen

ginghi
jervan u1tdatdeVereniging mis- stellen tegen het dreigende Turkse gevaar,
lukteen datditnietaan toevalligheden kan

dan diende de oorzaak van interne onenig-

hebben gelegen.Het vond zi
jn oorzaak in heid,i.c.dereligieuzetegenstellinlen,ongehet feit dat de Koning te weing achter de
economische façade keek naar de sociale

daan gemaakt te worden.De bilbelse humanisten zagen hiermee de gelegenheid gespanningen dieeraan Beljische- en ook boden voor het naar voren brengen van
aan Noord-Nederlandse zilde - lagen.Het hun ideeën over een oplossing: de scheuis de verdienstevan de auteur verschillende ring bhmen de Kerk was niet onherroepe-

hypotheses te hebben gesuggereerd terwijl lijk, want waar Rome en Reformatie van

de uitgever de eer toekomt dit 'werkstuk' elkaar afweken,zou de oude Kerk van de
op detafelderbelangstellenden in de Msto- eerste eeuwen de beslissing kunnen geven.
rie te hebben gedeponeerd.
In het verloop der besprekingen bleek de
Th.deJong

C.Augustiin
D e godsdienstgesprekken tussen
Room s-katholieken en protestanten
van 1538 tot1541

optie van debijbelse humanisten,tragisch

genoeg,onhaalbaar;hunoplossinjwaseer-

der ideëeldan reëel. Niettemin ls het aan
hun houding te danken,datprotestanten en
katholieken elkaar weer gingen herkennen
a1s christenen.
V ervolgens komt aan hetlicht,hoe weinig

eenheid erin beidekamgen wastmetname

aan katholieke zijde.Belde partl
jen trachtten zoveel mogelijk de interne menings-

verschillen voor elkaar verborgen te houden, uit angst anders de ander te zullen
D e Erven Bohn, H aarlem , 1967, 149 pp., zien zegevieren.
De knelpunten in de gesprekken waren,
j10,
-.
naast de rechtvaardigingsleer, de ekklesioH etonderwerp van deze studie,die hetbe- logie en de sacramentenleer,en de conseies hiervan voor de praktische gekroonde antwoord is op de prijsvraag in quent
loofsbeleving.
1964uitgeschreven doorTeylersGodgeleerd
Genootschap,heeftsteedsm de belangstel- In het laatste hoofdstuk trekt Schr.enkele

ling der geschiedschri
jversgestaan wegens lijnen door naar de huidige situatie in de
de vérstrekkende gevolgen die de jods- Kerken.Hij blijft hierin echter tamelijk
dienstgesprekken zowel op godsdienstlg a1s summieren trektwatvlotzijn vergelijkin-

politiek gebied hebben jehad.

gen aan dehand van enkelevooraanstaande

Metzijn monografie ult 1936 betreffende hedendaagse theologen, zowel van kathode godsdienstgesprekken had Robert Stup- lieke a1s van protestantse zijde. Gezien

perich reeds baanbrekend werk verricht tegen de andere hoofdstukken valt dit wat
doortewijzen op de bijzonderbelangri
jke uitde toon.
roldie in deze door de zogeheten bi
jbelse P.Begheyn
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datdewerkelijkeinhoud van hetboekverstikt wordt. Er ontstaat geen werkelijke
hogere eenheid tussen de onderdelen.D aar

komtnog bi
j,datDubois'schri
jftrant,hoe
Bradburry,M alcolm - TheSocialContext

verzorgd ook,tezwak isom de onderdelen

oj M odern English Literature. - Basil op zich de m oeite waard te m aken.Zo is
jnlijke illustratie geworden
Blackwell, Oxford, 1971, 277 pp., f 1,25, het boek een pi
c10th f 2,75.
van watheteigenlijk wi1zeggen.
Frisch,M ax - Wilhelm Tellyfir dieSchu- D.v.d.M ark
le. - Suhrkamp, Frankfurt/M ., 1971, 96
PP..

Glaser,Horst Albert e.a.- Literaturwis-

senschajt und Sozialwissenschajten. -

M etzlersche, Stuttgart,1971,448 pp.,DM .
26,- .
Jentuch, Bernd, Hrsg. - Ich nenn euch
mein Problem. - Verlag Neues Leben,
Berlin,1971,174 pp.,M .5,60.
M aegd,Dr.Caroline De - De progressieve vr/uw in de Russische literatuur. Desclee DeBrouwer,Brugge,1970,428pp.,
BF.550.
Poesiealbum 45 - Lâszlô Nagy.- Verlag
Neues Leben,Berlin, 1971,32 pp..
Roggeman, W illem M . - Cesare Pavese.
Orion,Brugge,1971,61 pp.,BF.40.
Schulte-sasse,J. - Literarische W ertung.
M etzlersche,Stuttgart,1971,79pp.,DM .
6,80.

Helm utLethen

N eue Sachlichkeit 1924 -1932.
Studien zur Literatur des 'W eissen
Sozialism us'
Metzler, Stuttgart, 1970,214 pp-,
DM .20,- .

Dezestudievan een literaire stijl,deversie
van het'
whitecollarsocialism',lijdtzwaar
onder hedendaagse maatschappijkritische

opvattingen;maarhetpositieveresultaatis,
dathier literatuurwetenschap wordt aangeboden die,meteen historisch totaliteitsana-

lytisch instrumentarium,werkeli
jk in staat
blijktmetinzichtscategorieën van vandaag,
zonder willekeurige vertekening van de

Streuvels, Jf#a - Dodendans. - Orion, toenm alige aspecten,een vernieuwd perioBrugge,1971,155 pp.,BF.98.
debeeld op te dringen.HetgaatS.alti
jd
Tintenjisch 4.Jahrbuch /Jr Literatur 1971. om een filosofisch substraat, waartoe de
Verlag Klaus W agenbach,Berlin,1971,
120 pp.,DM .5,80.

literatuur slechts a1s paradigma wordtaan-

140.

verklaringsautomatismen in de jaren '20
zelf: H. Kindermann (restauratief-conser-

-

getrokken.Daarom iszi
jn methodische hyVlamqnck,M aria - De weg terug.- De po
thesewezenli
jkreedseendiscussievande
Clauwaert, K essel-Lo, 1971, 140 pp., BF.

vatief in de zin van een '
völkisch' idealisme), G.Lukacs (marxistisch in de zin van

PierreH .Dubois

een mechanisch materialisme), de sociaal-

psychologen K racauer en Horkheimer-

Zom eravond in een kleine stad
Adorno (in de zin van een kayitalistische
Nijgh & Van Ditmar,'s-Gravenhage/Rot- cultuurindustrie,een m assa-identlficatie met
sociale druk). S.zelf sluit zich sterk aan
terdam, 1970,129 pp.,/9,90.
(het partijdoctrinaire DDR-programma negerend) bi
j E.Schumachers standpunt dat
Hetopvallendste aan PierreDubois'laatste 'nieuwe zakelijkheid' inhoudt, dat de burboek is de structuur ervan.Er lopen drie gerlijke literatuur is bezweken onder het
verschillende them a's door elkaar, die pas fetisjkarakter van de ontstaande consumpin het laatste hoofdstuk samenkomen.
tiewereld.Zi
jn conclusie:NS is de literairïlet boek is een ronaan over het schrijven culturele expressie van de tegenstrijdige
van een roman.Het verteltover de schrij- kenmerken in demaatschappi
j.DemonstrevcrCascol,die ttvtrgcefs probeertzichzelf, rend stelthijvastdathetbegrip evolueerde
zi
jn eigen wezen en wereld in een roman te van industriemaatschappelijkeverzamelterm
beschrijven.Het is Dubois'bedoeling de naar een gestabiliseerd ethos, met a1s belezergetuigetelatenzijn van Cascolswor- heersend kenmerk: desillusionisme. Factosteling metzichzelf en metde taal.
ren hierin zijn:hetAmerikanismea1sintelHet is jammer te moeten constateren dat lectuele m ode,de technocratie a1s goudenDubois,neta1s Cascol,nietslaagtin zijn kalf-thema, de deïdeologisering van het
opzet.De structuurisnamelijk zo nadruk- liberalisme, culminerend in W .Benjamin's
kelijk aangebracht en legtzich zozeer op, thesesvan een m aterialistische kunsttheorie.
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Geadstrueerd wordt dit inzicht aan drie

ders (L.Börne, K.Gutzkow,H. Laube,

crisisti
jd-romans: Fabi
an (E.Këstner; de
karikatuur van het vrijblijvende intellect),
KleinerM ann,wcJnun? (H.Fallada:burgerlijke middenstandstheorie) en M ehlreisende Frieda Geyer (M L.Fleissner:kritiek
op socialistischereddingstheorieën).

L.W ienbarg,en even aan derand toch ook

C.Tindemans

H.Heine)de periode tussen de dood van

Goethe en de revolutie van 1848 niet beheersten toch determineert.Hettaaie literairhistorische beeld tekent deze lieden a1s

een verwoedtroeyjerealiteitsvreemdetweederangsauteurs dle,met het verlies van de
wilde haren,ook ginjen berusten in hun
creatieve minderwaardlgheid.S.herontdekt

christophRûlcker

Ideologie der Arbeiterdkhtung 19141933.
Eine wissenssoziologische Untersuchung

de ti
jd,de sociale structuuren hetdynlmische elan van JD.lntern is hun homogeniteituiterstlabiel,maar ze slagen er toch
in een aantalnieuwefacetten in hetliteraire
leven tt introduceren: de auteur a1s een
nieuw menstype,de literaire vorm a1s een
voor evolutievatbaarwerkprincipe,de ana-

M etzler,Stuttgart,1970,160pp-,DM .14,- . lysevan deeigen tijd a1seen geldig object

van de literatuur,de emanciyatie van de

S.tracht in de Arbeiterdichtung (literaire ti
jdgenoot a1s een noodzakeli
lke opdracht
produktie van arbeiders,a1s onderscheiden van de literatuur.Tegeli
jk moet S.relativan revolutionzre Dichtung en socialiseren- veren; het (rlevolutionaire elan is onmisde literatuur)hetgeformuleerde beeld terug kenbaar dualistisch: de behoefte om verletevindenvan een specifiekementaliteit.Hij den en heden organisch teverbinden blijkt
werkt daarvoor een serie categorieën van
analyse uit:thematische accentuering, realisme, kritisch denken, instelling tot het

ook een restauratief classicisme in te houden.Goethewordtbestreden én erkend;het

historismewordtaanjevallenmaarderatio-

maatschappelijk leven, naturalisering, be- nalistische cultuurkrltiek wordt aangehou-

schavinj,utopisch denken,materialisme en den; gerichte literatuur wordt verkondigd
seksuallteit, conventionisme en de verhou-

maar het literaire effect wordt in een

ding tot de autoriteit (onderdanigheid, nieuwsoortij idyllisme verdronken.Het is

ajressiviteit, chauvinisme). De resultaten een generatle vo1 beweging en dus tegenzlln ontstellend.Hoewelnaardeletteraan- spraak geweest:yrojressief i
nradireeme
ntale
sluitend bij de sociaaldemocratie, blijken stellingen,regresslef ln de lite
uitwerdeze primitieve auteurs mentaal zich zo

conserverend te gedragen datherhaaldelijk

de nazi-patronen kunnen worden opge-

king.Daardooreminentparalleltebeki
jken
metstrom ingen van vandaag.
C.Tindemans

merkt. Probleembewustzijn is nagenoeg
afwezig; emotioneel blijkt een oerburgerlijke behoefte te hebben bestaan,die anti- fflr/H einzJakobs
democratisch en heroïsch-'völkisch'uitvalt.
Hetgeheelleverteen merkwaardige achtergrondbasis op voor watzich in de interne
discussie van de sociaaldem ocratische politiek in D uitsland na 1918 heeftvoorgedaan:
de versplintering van de SPD, de radicaliteit van de KP, de consolidatie van de
rechtsextrem e tendensen.
C.Tindem ans

HelmutKoopmann

DaçjungeDeutschland.Analyse
seines Selbstverstöndnisses
M etzler,Stuttgart, 1970, 224 pp-,
DM .29,- .

Deze Habilitationsarbeit is een daad van
eerherstel aan een miskende literaire bewe-

Eine Pyramide/Jr M ich
Verlag NeuesLeben,Berlin,1971,244 pp.,
M .5,80.

M en zou deze roman moeten vergeli
jken
met een zo juist in hetwesten verschenen
werk.Bijvoorbeeld metBernlefs 'HetVerlof'.Ditlaatste is hetverhaalvan een zo-

juist metgrootverlof gekomen soldaatdie
op een steeds absurdere wijze terechtkomt
in een wereld die in feite nietvan de militaire verschilt:Hetishetverhaalvan moedeloosheid en doelloosheid.Zeker geeftde

schrijver hiermee een bij ons bestaand levensgevoelvan doelloosheid op een juiste
wijze weer.Jakobs beschrijft een communistische activist die twintig jaar geleden,
in de tijd van de opbouw van de DDR,
heeftgewerktaan de bouw van een stuw-

dam.In talri
jkeflashbackszien wedatzijn
ging,die omheen een vijftalmoeizame lei- beslissingen toen a1s brigadeleider in het

menselijke vlak vrijwel steeds onjuist en
willekeurig waren.Zelfs zijn beslissingen

ten opzichte van de nog steedsnazi-voelende boeren waren willekeurig. Het dramatische puntvan hetverhaal is hetfeit dat
de brigade aan het eind van hetwerk een
monument oprichtwaarop alleen de naam
van de held,PaulSatie,wordtvermeld,dat

en socialismevoorzichzelfbeperkte toteen

proselytisch Quakerdom.Van deze diverse

activiteiten stelt deze verzameluitgave
slechts een fragment ter nieuwe beschik-

king.De gedichten zi
jn nietmeerdan een

dunne bloemlezing,waarin de debuuttonen
à la Whitman en Verhaeren verharden tot

eengetemperdezakelijkheid.Deromansen
hi
jnu metmosbedektterugvindt.Tegelij- vertellingen (vooral Kamerad Flemming,
kertijd ontdekthi
jechtertevensin delaat- 1911;Die Prophezeiunqen, 1922) vertellen
ste dagen van hetwerk een dochterverwekt in hun halfautobiograflsch, halfgefingeerd
gehalte over S.'s levensdroom:het nieuwe
m ensbeeld a1s een reusachtig symbool van
broederliefde en volkerenverbondenheid.De

tehebben bi
jzi
jn toenmaligevriendin.Hi
j
gaatdievriendin zoeken,maarzijisop de
vergaderingwaarMjaanwezig had moeten
zijn om tebeslissen overde noodzakelijke
tweededam.Zijn referaatiserdeoorzaak

reisverhalen bli
jven bescheiden en anekdo-

tisch, dagboekachtig met rake details die
van datditwerk doorde vergadering wordt niet in een gedragen visie culmi
neren.Bijafgewezen. Het optimistische slot klinkt zonder te betreuren blijft de afwezigheid

dan watgeforceerd.Dehoofdtoonlijktwat van zijn toneelstukken (Fahnen, 1923,en
op die van Bernlef.
Sturmjlut,1926, allebei sterstukken van E.
Op enige punten moeten wij in hetwesten Piscator; William Penn, 1927, onmisbaar
ons afvragen of bepaalde passages al dan

vooreen rechtvaardig oordeeloverdemens

nietironisch bedoeld zijn.Zo metnamebi
j Paquet)en zi
jn monografisch-essayistische
het verhaal van de conducteur in de trein bezlgheid voor Europa (Der Rhein als
waarmeehi
jop zijn bestemming aankomt, Schicksal, 1920, en Antwort des Rheins,
diea1s1idvandeHeimatbundhoogoygeeft eineIdeologie,1928,waarin hijoproepttot
van de schoonheid en de geschiedenls van een Rijnstatenbond).
de strcek.Zover staan we bli
jkbaar alvan C.Tindemans
elkaar af.Belangwekkend zou ook een on-

derzoek zijn van detaal.GroeithetDDRen hetBRD -Duits aluitelkaar?Zekerkent
men in hetoosten alwoorden,zoalsDaske Leonard Forster
voor buitenhuis,ontleentaan hetRussisch, The Poet's Tongues

die in het westen onbekend zi
jn. In ieder M ultilingualism in Literature
gevalis dit een leesbaar voorbeeld van de
letterkunde uitde D DR.
C.J.Boschheurne

Cambridge University Press,London,1970,
101pp.,f 1.60.

Wi
j denken niet zo snel aan P.C.Hooft
HannsM artin Elster,Hrsg.

a1s Fransdichter,ofaan Van derNoota1s

Engels schrijver. Dat Rilke en Stephan

AlfonsPaquet

Georg een uitgebreid oeuvre in het Frans

Gesam m elte W erke
1.Bd.
*G edichte.
2.Bd:Romane,Erzöhlungen.
3.Bd.
.Reisen

schreven,datook bi
jFransen veelwaardering vond,isietswaaraan m aar zeerweinig
aandacht wordt geschonken.Deze werken
horen dan ook in geen enkele,steedsnationale,literatuurgeschiedenisthuis.M aarvöör
de rom antiek was,zoals deze korte studie

Deutsche Verlags-Anstalt,Stuttgart, 1970,
436,415,352 pp.,DM .75,- .

duideli
jk aantoont,de letterkunde nog niet
nationalistisch.Zelfs Brederode schreefeen

Fransgedichtje.Debeheersing van vreemEconomistenjournalist,feuilletonistenwe- de talen,zoalswijdie bijvele van deze
reldreiziger,heeft A.Paquet (1881-1944) dichters zien,is nu nog maar hoogstzeldin vele genresgetuigd van zijn instelling tot zaam .
mens en wereld, zich losmakend van de

Deze stuie van Forster moet aanleiding

nationalistischetrekjesvandeDuitselitera- zijn om eens te overdenken of we in de
tuur,zich inzettend voorelke revolutionaire

periode vöör de romantiek we1 van iets

strekking in deze wereld,zich uiteindelijk andersmogen syreken alsvan een wereldopwerpend tot een nieuw type van Euro- literatuur,waarbljhetnatuurlijkmerkwaarpese wereldburjer en toteen nieuw type dig is dat het Goethe is geweest die dit
van gelovig pollticus:die de aanvankelijke begrip het eerst ontwikkeld heeft.
idee van de versmeltlng tussen christendom

C.J.Boschheurne
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dellijke maatschappi
jkritische opstelling.

THEATER

Fundamenteelisin dezetak vanhetexpressionisme dat deze m otoriek niet nationaal
wordt opgebouwd maar abstract-humanis-

j

Kourilsky,Françoise- Le'bread and puppettheatre.- La cité,Lausanne,1971,278
PP..

R ichards,K enneth and Peter Thomson Nineteenth century british theatre.- M ethuen, London,1971, 195 pp., E 2,30.
George Rowell, ed.- Victorian dramatic
criticism .- M ethuen, London, 1971, 372
PP.,f 4,- .
Schulteis, D r. )P. - D ram atisierung von
Vorgeschichte. - Van Gorcum, Assen,

1971,284 pp.,j49,- .
Styan,J.L.- Chekhov in Perjormance.Cam bridge Univ.Press,London,1971,241
PP.,f4,60.

tisch in de brede ruimte van de menseli
jke
belevenisvisie. Voor deze territoria van de
mens is de conventionele illusietechniek

o
ntoereikend en bijlevolg moeten nieuwe
methodesvan evocatle en expressie ontdekt
en ontwikkeld. De auteurs ontwijken een
uiterli
jke voorgrondhandeling en zoeken
een psychische ontwikkeling te tonen, in
statische momenten uitgetekend, psychologisch zelden gem otiveerd.Ditopgeven van
de uitbeelding van karaktersleidttotbrokdialogen, tot monologisering, met een

vreemde dualiteit, die enerzijds het werkingseffectvan hetwoord overschaten an-

derzijds voortdurend de deficiënte kracht

ervan onderstreept. De leegheid van het
woord maaktmeteen plaatsvoorde grootsW ilhelm Bortenschlager
heid van het gebaar;de scène wordtoverTheaterspiegel.Ein Fiihrer durch das spoeld door de suggestieve middelen van
klank,kleur en licht en hetpodium wordt
moderne Schauspiel.

Band 1.Englische,irische und
nordam erikanische Autoren
Verlag W elsermûhle, M inchen, 1971,
327 pp.,24 Abb.,DM .14,80.

mobielgemaakt (profielwijzigingen, simultaneïteit).S.demonstreertdealgemene analyse (zorgvuldig en methodisch tastend opgebouwd) tenslotte in een gedetailleerde

dissectie van Von m orgens bis m itternacht

(G.Kaiser),Der arlne Vetter (E.Barlach)
Dit(zoveelste)opsomboek van hedendaagse en Deriunge M ensch (H.Johst).
(na 1945) theaterauteurs toont het ver- C.Tindemans
trouwde procédé: biografische gegevens,

bibliografie (van, niet over) en een korte RoljScheibler
inhoud van de m eest frappante stukken.
W ateen auteurgequalificeerd heefttotop-

TheLatePlaysojEugene O'Neill

neming,wordt niet duidelijk; opvallend is Francke,Bern,1970,222 pp.,SF.28,- .
nochtansdatde aangegeven auteurs(en hun Het conventionele oordeel over O'Neills
stukken) ofwel opgevoerd ofwel gepubli- late stukken luidt datze diep-pessim istisch
ceerd werden in Duitsland.D at verklaart
n ontluisterend zijn.S.wi1ditweerleggen
meteen waarom zovele lacunes bestaan en e
en aantonen dat ondanks alles de positieve
bijgevolg deze gids onmogelijk a1s een vol- toon over de eindidee van hetleven overledig raadpleegwerk kan worden gebruikt.
heerst.HijverklaartO'Neillsrebellie a1sde
C.Tindem ans
ware uiting van een m oriist die een hel-

dere voorstelling heeftgehad over de wijze
A nnalisa Viviani

D ram aturgische Elem ente des
expressionistischen D ram as

waarop de mens tegenover het leven zou
behoren te staan.U itgaande van een voorbeeldig-intrinsiekeanalyse van denaturalistische lbsenmethodiek die O'Nei1l in deze

stukken (in tegenstelling totzijn experimenterendejeugddramatiek)hanteert,schaaltS.
Zich beperkend tothetsubjectief-visionaire geleidelijk denegatieveuitde positievekaexpressionisme (het activistische bijgevolg rakters. Puritanisme en materialisme worverwaarlozend),wenst deze intelligente stu- den getoond in beelden van groteslte waanBouvier,Bonn,1970,187 pp.,D M .24,- .

die na te gaan in hoeverre de structurele
kenm erken een em anatie zijn uit dan we1
een aansluiting bij de vereisten van het
theater a1s technisch m edium . Uiteraard
moet S.vertrekken vanuitdebasis:de ver-

zin en dood. De ontgoochelden kapselen
zich in deinactiviteitin.M aardedragende

personages (meestalde vrouwen,ook alin
tegenstelling tot de gangbare opinie) bezitten een duidelijke visie op het individuele

houding tussen auteur en tijd;de behoefte geluk:integreren in de wereld zoals ze is,
totexpressie ligtnu eenmaalin de onmid-

de identiteitvan dewereld aanvaarden.A4e-
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teen plaatst S.wel erg verrassend O'Nei11 FiorenzadiFranco

dichterbijhetFranse symbolisme dan bi
j LethéâtredeSalacrou
hetnaturalisme.
C.Tindem ans

G allim ard,Paris,1970, 171 pp-,FF.13,- .

Jackson G.Barry

S.trachtin deze thematologische ontleding
van de Franse theaterauteur A. Salacrou

Dramatic Structure.The Shaping //

(1899)te demonstreren datbij zijn stukken

demetafysische grondtoon bepalend is.Dat
svrijverrassend,aangezien in ditwerk de
University of California Press, Berkeley, i
afstand tussen ideeëncolportage,boulevard1970,261 pp.,93/-.
verwarring en grimm igesocialekritiek klein
A .N .Kaul
blijft.S.stelt,en slaagtuiteraard dan ook

Experience

TheAction ojEnglish Comedy
Studies in the Encounter //
Abstraction and Experience from

in een sluitend bewi
js,dat van Le Casseur
d'assiettes (1923)aftotzi
jn (bewust)laatste
stuk La Rue noire (1967)dezelfde motieven
en thema's terugkeren: jeugd en onschuld,

Shakespeare to Shaw

liefde,God en geloof,de mensen de maat-

Yale University Press, N ew Haven, 1970,
338 pp.,79/-.
J.Barry gaatdebestaansvraag van hetdra-

schappi
j,demensen hetdeterminisme.Deze basisthema's interpreteert zi
j a1s een
zelfexploratie en ze keert zich (met succes
tochwel)tegen de marxistischevisievan A.

matelijf:watisdramatischestructuuren Ubersfeld, zonder ergens ook maar de
hoe kun je ze verantwoorden? Structuur schijn van polemiek te wekken.
omschrijft S.(zonder verrassing) a1s de in- C.Tindem ans
terrelatie van de constituerende elem enten
in een causale binding.Deze elementen ziet Jean Jacquot

hi
j nietteruggaan op verbeelding,maar op
ervaring,algemeen menseli
jke ervaring,gebonden aan een tijdsbeeld,afhankelijk (posi
tief zowela1s negatieg van een bevestigd
verleden of een gefingeerde utopie: (hlerkenbaarheid a1s basisgegeven. De hierbi
j

ZeJ voies de la création théâtrales
(2 tomes),C.N.R.S.,Paris, 1970,345 +

347 pp.,e1k deelFF.38,
70.
Deze tweedelen vormen hetbegin van een
nieuwe serie,die de relatiestussen een draaansluitende analyse houdt keurig de twee m atische teksten hetregie-eindproduktwil
essentiële aspecten uitelkaar:de eigenwet- nagaan. Deel 1 houdt zich bezig m et de
teli
jkheid van het theatrale a1s bestemming hedendaagse strekkingen: Grotowski, Baren apparaat en de filosofische fundering ba,The Living Theatre,The Open Theatre,
van de tijdsafhankeli
jkheid.Zodat hijzalig V .G arcia.Even dreigen de diverse auteurs
kan relativeren:de betekenis van een dra- toe te geven aan de behoefte tottotale re-

ma lijtenkelin de bereikte totaliteitvan constructie van de vele m omenten die het
het elndprodukt,niet in de analyseerbaar-

langdurige evolutiestadium kenm erken;ten-

heid van zijn structuur.
slotte blijft het een codex van hoogtepunErvaring a1s basisvan hetdrama (hier ge- ten, in belangrijke mate a1s hoogtepunten
intensiveerd op de komedie,zelfsde kom i-

gevierd door een intuïtieve benadering van

sche roman),vormt ook het magische be- de stellers.Deze indruk heerstook in deel
grip bijA.Kaul.Hetis hem niette doen 2, dat een zelfde bedoeling heeft maar
om een structureelprincipe,m aar om een thans i.v.m. het politiek-maatschappelijke
traditiekenmerk, waarin de vis comica

wordtgezien a1s een resultaatvan de (aan
iedere generatiezich anders manifesterende)
spanningtussen abstracte culturele(boventijdse)idealen en de rauwe realiteitvan het
generatiebestaan,nagegaan bij Shakespeare,

theater:Brecht,P.W eiss,A.Césaire,J.Cabralde M elo Neto.D e auteurs Ph.Iver-

nel, J. Lorang en D. Bablet (tevens coordinator van het geheel) slagen nochtans
in een duidelijke signalisatie,gebaseerd op

comparatistische studie van diverse regisEtherege,W ycherley,Vanbrugh,Congreve, SCUrS en hun realisaties.Duidelijk wordt
Sheridan,Fielding,Austen,Jamesen Shaw. we1dat de theaterwetenschap we1 weet te
De toch niet verrassende pointe van deze formuleren wat haar uiteindeli
jke object

studie wordt alleen veelte langademi!en dienttezijn,maarmethodologisch noqniet
irriterend-uitvoerig (en repetitieg ultge- in staatbli
jktditin geobjectiveerdecrlteria
werkt,terwi
jlhet resultaat meer cultuur- vastte leggen.Onderweg naardezenoodzaanalytisch dan structuurmethodisch boeiend
wordt.
C.Tindemans

kelijkebestemmin!za1dezereeksongetwijfeld belangrijkedlensten vervullen.
C.Tindem ans

JohnBurningham

M ISCELLANEA

Borka
Sim p,de kanonskogel
Bator, Woljgang - Der Aujstand in den Kosmos,Amsterdam,1971,/7,90 per stuk.
Bergen. - Verlag N eues Leben, Berlin,
VanJohnBurningham,dieeen tijdgeleden
1971,216 pp.,M .5,20.
heel aardige wandsprookjes maakte, o.a.
Ruud Lohman

H ethuis van hetlichaam

Yoga-oejeningen voorhetbewustznn

over Bloemenfeest, Koningsreis en Leeuwenstoet, verschenen thans twee geïllustreerde verhalen voor kinderen,leuk uitgegeven.
R.S.

Ambo, Bilthoven, 1971,128 pp-,44 fig-,
FredJ.Lammers
/7,50.
Een verstandig boekje datYogatoeganke- DePrinsmetdeAnjer
li
jkmaaktvoorhetNederlandsedenkraam. K.H.PrinsBernhard zestig iaar
Hethuisvan hetlichaam is een transpositie Z.
voorhet kasteelderzielvan Theresia.Yo- Hollandia,Baarn,1971,80 pp-,i11.,j8,90.
ga gebruikteen voorstellingsschemavan het Hetlijktwel,ofmen thansin Nederland al
lichaam a1s denkm odel voor successieve

geëtiketteerd is,wanneer men een boek a1s

niveaus van bewustzijnsconcentratie. De ditterhand neemt,n1.'koningsgezind',met
verdiepingen in het lichamelijke huis cor- alle implicaties van dien.De auteur heeft
responderen metbewustzijnsgraden die de zich hiervan niet zo veel aangetrokken en
leerling kan binnentreden.Volgens de inte- gewoon getracht bij de daartoe voor de
grale yoga waar S. op aanstuurt, m oeten

hand liggende mensen uitspraken over de

alle graden blijvend omvat worden, in prins1ostekrijgen.W aarbi
jmenallerelati-

t
egenstelling tot yoga-vormen die laqere verin! kan aanbrengen in zulkeuitspraken.
denktrappen,eenmaal doorlopen, definltief
willen afstoten. De verbinding van de 1ichaam soefeningen m et de concentratie-oe-

Veellnteressanterenlevendigerzijn devele

foto's,waardoor men - afgezien van een
aantal obligate beelden - een m-i. reëler

feningen li
jktonswatarbitrair.M aarbei- indruk van deprinskri
jgt.
den zijn evidentnuttig en goed voorgesteld. R.S.
Bi
j de lichameli
jke oefeningen toont S.
voorkeurvoor de staande houding.
J.deW it

Dr.AnthonyHavil
Vrouw f?z wording

CurtSachs

D egeschiedenisvan de
m uziekinstrum enten

Aula,Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1969,
566 pp.,j12,50.
Hetjysiologische wonder van het
'n Uitgebreide documentaire,dit boek,gelichaam van de vrouw en haar
schreven met de bedoeling een inzicht te
geven in de betekenis en de ontwikkeling
biidrage totdesexuele relatie
van de m uziekinstrum enten.
Hollandia,Baarn,1971, 120 pp-,/7,50.
A1s naslagwerk uitstekend bruikbaar vanDatgene wat ditboekje meerbiedtdan het wege de 28 kolommen trefwoorden en het

doorsnee voorlichtinqsboek is 30 pp.over overzichtelijk registermet vindplaatsen van

vrouwenziekten.Hetls dan ook geschreven

de verzam elde inform atie.

door een gynaecoloog.ln dezelfde vergelij- 't Boek is intussen méér dan een gedetailkingmistdezeuitgaveillustratieveplaatjes. leerde beschrijving van alle denkbare muHavilheefteen zeer persoonlijke sti
jldie ziekinstrumenten. Vanaf de primitieve en
hoewelhieren daarwatlapidair- toch voorhistorische ti
jd voert de auteur ons
aanspreekt. Dat hij graag goed begrepen langs een boeiende geschiedenis,door lanwi1 worden, blijkt uit een verklarende den en volkeren van oosten west,totaan
woordenlijst.
onze tijd.En steedshoorjedaardoorheen
Daarmee ishetdan we1gezegd:'Vrouw in
wording'is a1svoorlichtingslectuurspeciaal
afgestemd op de vrouw en mag gerekend
worden totde betere soortin de grotemassa van eendere informatie.
J.J.C.M arlet

hetgetokkelofgeklap,'tzingen oftreuren
van mensen die vinden datermuziek in zit.

'n Eenendertij pagina'stellende verklarende woordenhlst besluit een ongetwilfeld

deskundig, goed gedrukt en verluchtboek.
FritsW obbeS.J.
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SPAREN

* Spaarboekje
* Termi
jnboekje
* Woonsparen

* Rekeningen op korte termijn (3 en 6 maand)
* Rekeningen metvooropzeg (1,3,6 maand)
BELEGGEN
*
*
*
*
*

IN EFFECTEN
Spaarbons
Spaarbons tegen progressieve rentevoet
Kapitalisatie-spaarbons
Kasbons en obligaties van de NMKN
Overheidsobligaties

KREDIET

* Hypothecaire I
eningen
* Beroeps- en lndustrieelkrediet
* Landbouwkrediet

* Persoonlijke Ieningen en Financieringskrediet
ZICHTREKENING

* Universele Rekening (cheques & garantiekaart)
LEVENSVERZEKERINGEN, RENTEN,PENSIOENEN
DIVERSE
* Reischeques

* Verhuring van brandkastjes

!

-

ALG EM ENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

EEN NIEUW INFORMATIETIJDSCHRIFT IN VLAANDEREN
Met de steun van o.
a. Prof.A. Breyne, J. Briers, F.Collin, M. Coppieters, het
Davidsfonds,W . De Cl
ercq,J.de Spot,A. Gerlo, M. Naessens,P. Rubbens, R.
Vandeputte, P. Vandamme, H. Vanderpoorten, M. Van Haegendoren, F. Van
Mechelen,de Vlaamse Volksbeweging.
De volledige aktualitei
t zoals u ze zel
f nooit kan verzamelen.
Feiten en meningen doethetvooru!
-

VOLLEDIG:
Feiten en meningen volgt hetbinnenlandse politieke,sociale,
culturele en economische Ieven op de voet en komt elke
maand in uw bus.

-

OBJEKTIEF:
25 verschillende dag-,39 week-,55 maandbladen en 5 officiële
parlementaire documenten: alle strekkingen, alle tendenzen,
kortom alle Feiten en meningen.

-

DUIDELIJK:
Feiien en meningen wordt u gebracht op een handig quarto-

formaat(21 x 27,5)meteen overzichteli
jke indeling in rubri
eken.

-

BRUIKBAAR:

u kri
jgteen handige en stevige ringmap waarin u elke maand

de dokumenten kunt opbergen.Op die manier is hetvolgen
van maand na maand van een evolutie van de Feiten en
meningen kinderspel.

Feiten en meningen - volledige,objectieve,duidelijk een bruikbare inform atie.

HET ACTUALITEITSTIJDSCHRIFT IN VLAANDEREN.

Men abonneertdoof450 F (volledige jaargang + ringmap-dossier)te storten op
Prk.155.63 van DESCLEE DE BROUWER nv,Wi
jngaardplein 15,8000 BRUGGE,
metvermeldingy,FeitenenMeningen1971(Sch.C.
)''.

Wenstu meerinlichtingen? BeIonsopnr.(050)399.51of399.52.

O rion-Desclée De Brouwer

W ijngaardplein 15, Brugge
Nieuw e G racht 24a, Utrecht

HOGER INSTITUUT VOOR GRAFISCH ONDERW IJS
OudeHoutlei38 Gent-Tel.09/23.22.23 of25.35.73-BroedersvandeChristelllkeScholen
FXTERNAAT

lNTERNAAT
speeialisatie : Typograaf, Linotypist,Offset- Diep-en Zeefdrukker
Monotyplst,Typodrukker,Chemigraaf,Boekbinder,Grafleker
scholing : LagerSecundalrTechnische School

AanvaardIng in 1e jaar: na 6e IeenaarLagere School
In 2e Jaar: na 1e jaar humaniora of 1e Jaar LST
In 3e Jaar: na 2e jaar humaniora of2e Jaar LST
HogerSecundalreBeroepsschool - HogerSecundaireTechnlscheSchool

lndustrieelWetenschappelijke School

Aanvaarding na 49 humaniora,3e middelbare of LTS

HogerTechnisch onderwlls (Graduaaten Technisch Ingenleur)

Aanvaarding na HST ofvolledige humanlora met ofzonderexamen

D E S P EC T A T O R
Eenweekendui
tgavediepastbi
juw standingencultureleontwikkeling

W eekendbi
jlage
#'De Nieuwe Gids'' - ,,De Antw erpse Gids'' - ,,Het Volk''

lnschri
jvingsmodalitei
ten peradres:
Koningstraat 105,Brussel

Forelstraat 22,Gent

N O R M A A LSC H O O L

vooronderwijzeressen en kleuterleidsters

C RO M BEEN
Leeuw straat 1 9000

GENT - Telefoon 09/25.55.51

M eisl
'e,
W i1je een beetje vcn je vreugde geven aan de
zieken die je nodig hebben en op je wqchten?

V erpleegster
zclje zijn ...
Alde inlichtingen zijn te bekomen bijhet
HOG ZR TECHN ISCH INSTITUUT VOO R VZRPLEEGKUNDE

Ccpucijnenvoer,39 - LZUVEN - Tel.016 l 28#.21

St--Am andusinstituut

Ixvsnx.Av-sxvsnxxAv

onder de Ieiding van de Broeders der Christelijke Scholen

ST.-MIGHIELSSTRAAT 15 - GENT - Telef@@n (09)25 29 97

Voorbereidende afdeling
LagerOnderwi
js - 6 Ieerjaren

MiddelbaarOnderwi
js- Moderne humaniora
.

-

Wetenschappelijke afdeling A

-

Economische afdeling

Bi
jzondere wetenschappelijke klas
-

-

- Wetenschappelslke afdeling E

voorbereidendtot:

Candidaat ingenieur
- Candidaat in de wiskunde
Candidaat in de natuurkunde

Sedert 1870 Iegtde

Firm a M .H .Lum m erzheim & c o.
107.Zeeschipstraat,Gent -

-

astal
tdaken met volledige di
chtheidswaarborg
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H O G E R IN S T IT U U T S IN T -L U K A S
PALEIZENSTRAAT,70,SCHAARBEEK (Brussel3),tel.17.30.42
Archilektuur- Stedebouw - Binnenhuiskunst - Bouwbedrijf -Schilderkunst
Beeldhouwkunst -Publiclteit- GrafIek - Foto-film

Alle afdelingen toegankelijk voorjuffrouwen.

s Ec u N D A IR IN s T IT U U T

Groenstraat156,Brussel3A7/2en A7/3(vcnal12)
*.)
Artlslieke Humaniora - Plastische Kunsten - Binnenhuiskunst
Bouwkundig tekenen - Beroepsafdeling Sierkunsten

Vanaf 1/9/69 worden meisjes toegelaten in het 1e en 2e jaarIager
secundair van de Artistieke Humaniora

VRAAG GRATIS PRO SPECTUS EN IN LICHTING EN TEL.:17.30.42

CO NSERVEN PICO LO
H oger
Technisch
Instituut
SINT-LIEVEN
yjp*<
'

.
*

.

I

'

*

xœ

Y

*N +

1

Z

<

Gildestraat,7 - GENT

te1(09)23.20.57
Ajdeling A1 2e graad:
-

*

:.
ê

1,

'

-

technisch ingenieur
in de industriële scheikunde
technischingenieur

in degistingsbedrijven
Ajdeling A1 le graad.
.
bedrijfsassistent

in degistingsbedri
jven

#
-

-

laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
laboratoriumassistent
in industriële scheikunde

Voorjongensen meisjes
De schoolbeschiktover een pedagœ

VAN D E PO EL & Co
STABRO EK

gievoorjongens.
De
me
les
nei
n
o
le
dig.pension
neme
nis
in
eeknun
me
sjevshlo
me

,,&itsympathie''

BEKA ERT
Zwevegem

S ink- regoriRlcolleqe
HUNDELGEMSESTEENW EG 84 LEDEBERG

TEL.25.63.48

OUDE en MODERNE HUMANIORA

LagerOnderwijsmetafdelingente GENTBRUGGE en MELLE (Vogelhoek)
INTERNAAT

HALF-INTERNAAT

EXTERNAAT

Alle inliçhtingen en inschrijvingen Tel.(09)25.63.48

T E C H N IC U M
Londenstraat,43,Antwerpen.
Opleiding tottechnisch ingenieur
in m echanica,elektronica
en industriële scheikunde.

Voorbereidendjaarenvacantiecursus
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Personalia
G. J. Adriaansen S.J.. geborcn 1916. Studeerde
Nedcrlands. V»n 1952 tot 1959 werkzaam in het
jeugdwerk. Sinds 1963 hoofdredacteur van 'Striven'. Adres: Hobbemakade 51, Amsterdam 7.
Franj Van Bladrl S.J.. geboren 1922. Studeerde
filosofie en thcologie. Vlaams hoofdredacteur
van Streven. Adres: Sanderusstraat 5, 2000-Antwerpen.
Dr. L L. S. Ilanaliii, geboren 1933. Studeerde
sociale wetenschappen aan de Kalholieke Eco•omische Hogeschool te Tilburg en promoveere aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op
Ungarn und der Anschluss'. Is thans verbonden
aan het John F Kennedy Institute te Tilburg.
Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.
Drs. G. Wilkens S.J., geboren 1940. Studeerde
sociale psychologic aan de Universiteit te
Utrecht. Bcrcidt een proefschrift voor over Ignatius van Loyola. Adres: Hobbemakade 51.
Amsterdam 7.
Jef Cornrlis. geboren 1941. Studeerde aan de
Filmacadcmie te Amsterdam. Realisator bij de
Vlaamse Televisie. Adres: Bclgielei 175, 2000Antwerpcn.
Louis Van den Wyngarrt, geboren 1929. Studeerde klassieke lilologie, was leraar, later monitor van filosofie aan het Joannes XXIII seminarie tc Leuven. Studeerde filosofie, doctoreerde
onlangs met een proefschrift over Ernst Bloch,
wiens seminaries hij volgde te Tubingen. Adres:
Spuilei 16. 2500-Lier.
Dirk iMuwarri, geboren 1944. Studeerde aan de
K.U.L en aan het Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome. Schrijft in 'Kunst- en
Cultuuragenda', maakt een wekelijks radiokroniekje voor BRT-3, is medewerker aan 'De
Spectator', was presentator van het televisieprogramina 'Kort Geknipt'. Adres: Dekenstraat
83. 3000-Leuven.
Robert Hon SJ.. geborcn 1935. Studeerde in
ZUrich pedagogic, in MUnchen filosofie en in
Lyo i thcologie met specialisatie Oost-Europa
Specialist in culturele aangelegenheden van de
Sovjet-Unie, referent voor Oost-Europa van
Radio Vaticana, redacteur van 'Orientierung'
(ZUrich), Russia Christiana' (Rome). Geeft documentatie uit over Oost-Europa in de Arctic
Verlag (ZUrich). Adres: Schcideggstrasse 45, Zurich.
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-avondlyccum

te Amsterdam
sum.

Adres: Snelliuslaan 39, Hilver-

Rita lolie-Mulier.
geboren 1934. Doctor in de
Rechten. Lid Hoofdbestuur C.V.P. en Nationaal
Bureau C.V.P -Jongercn. Voorzitter redactieraad
De Nieuwe Maand' Adres: Van Putlei 13,
2000-Antwerpen.
Ward
Bosnians.
Maatschappelijk
assistent.
Diensthoofd Huisvesting Comitd Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid 'De Nieuwe Maand'. Adres: De Ster
56. 2540-Hove.
A J. Lrtien, geboren 1933. Na zijn priesteropleiding in het bisdom Haarlem studeerde hij van
1961 tot 196) filosofi- aan het Hoger Instituut
voor Wijsbegeerte van de Universiteit van Leuven Was docent aan het filosoficum van het
grool-seminarie Warmond en doceert sinds 1967
wijsg-rige ethiek en antropologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam.
Bereidt een proefschrift voor op Hegels 'System
der Sittlichkeit', publiceerde een bijdrage in de
bundel 'Geweten cn Vrijheid' en schreef over de
abortus in het 'Tijdschrift voor theologie', 1970,
nr 3, pp. 259 - 273. Adres: Vondelstraat 33,
Amsterdam 13.
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 Dramatische Kunst Medewerker 'K en C-Agenda'. Adres: Jan van Mirlostraat 1. 2520-Edegem
Ed dr Moor, geborcn 1936. Studeerde wijsbegeerte te Nijmegen. Verbleef daarna vier jaar in
het Nabije Oosten. eerst als student Arabisch in
Beiroet, daarop als stagiaire in een Kairo's internaat. Studeerde in Lyon enige jaren theologie
en Arabische filosofie cn voltooit thans zijn
studie Semitische taal en lettercn aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Adres: Rijnlaan 193,
Utrecht.
Eric Dr Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan
het Institut des Arts de Diffusion en aan het
Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding
en Toneel te Bru.ssel Stage aan de University du
Thiitre des Nations te Parijs. Programmator bij
de filmdienst van de Vlaamse Televisie. Medewerker 'Kunst- en Cultuuragenda'. Adres: Kapitein Crespelstraat 13, 1050-Brussel
C. J. Boschheurne, pseudoniem van een jurist,
filosoof, kunsthistoricus en leraar Adres: redactie.

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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